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Y-0030-A
PLC Uygulama Modülleri
PLC Application Modules

Teknik Özellikler

Y-0030-A01 : Asenkron Motor Uygulama Modül Grubu
• Besleme gerilimi kumanda devresi 24V DC, güç devresi 380V AC
• Asenkron Motor Uygulama Modülleri 6 Adet alt modülden oluşmaktadır.
 > 24V kontaktör (4 adet) ve termik röle(1 adet) grubu modülü
 > 1 adet acil durdurma, 3 adet jog buton, 1 adet kalıcı tip anahtar, 3 adet sinyal lambası, 2  adet sınır anahtarı içeren kontrol modülü
 > 220V AC beslemeli 0,75 kW gücünde tek fazlı asenkron motor sürücü modülü
 > 3 fazlı 380/220 transformatör modülü
 > 3 fazlı 0,18 kW gücünde asenkron motor modülü
 > PLC I/O link modülü
• Tüm giriş/çıkışlar 4 mm çift izoleli banana soketli
• I/O link bağlantısı için D-Sub konnektör
• 4 mm fişli bağlantı kabloları(23 adet 100 cm, 22 adet 50 cm)
• PLC ile I/O link modülü arasındaki bağlantı için D-Sub kablo
• Deney föyü ve uygulama CD’si
• Yapılabilecek deneyler; PLC ile asenkron motorun hız ve kumanda 
uygulamaları(asenkron motorun kesik ve sürekli çalıştırılması, devir yönü 
kontrolü, belirli periyotlarda çalıştırılması, hareket sınırlarına göre çalıştırılması ),
asenkron motor sürücüsünün dijital sinyallerle kullanılması, asenkron motora 
yıldız üçgen yol verilmesi 

Y-0030-A02: DC Motor Uygulama Modülü
• Besleme gerilimi 24V DC 
• Tüm giriş/çıkışlar 2 mm banana soketli , I/O link bağlantısı için D-Sub konnektör
• 2 adet 24V DC röle
• Anahtar grubu 4 adet On/Off
• Led sinyal lambası 4 adet
• DC motor ve sürücü devresi
• Deney föyü ve uygulama CD’si
• Yapılabilecek deneyler; PLC üzerinden DC Motorun hız ve kumanda uygulamaları,
PWM tekniği ile DC motorun hız ve yön kontrol uygulaması, Röle ile sabit hızlı DC motor kontrol 
uygulaması 

/ Technical Specifications

Y-0030-A01 : Asynchronous Motor Application Module
Supply voltage for control circuit 24V DC, Power circuit 380V AC
Asynchronous Motor Application Modules consist 6 pcs module
 > 24V contactor (4pcs) and thermic relay (1 pcs) group module
 > Control Module consist 3 pcs Jog Button ,1 pcs Emergency Stop, 3 pcs Signal Lamp, 2 pcs Limit Switch and 1 pcs stay-put button
 > 1 Ph Asynchronous Motor Driver Module (0,75kW / 220V AC supply voltage)
 > 3 Ph 380/220 Transformer Module
 > 3 Ph Asynchronous Motor Module (0,18kW)
 > PLC I/O Link Module
All inputs/outputs with 4 mm double isolated banana sockets
D-Sub connector for I/O Link connection
4 mm plug connection cables (23 pcs 100 cm, 22 pcs 50 cm)
D-Sub cable for connection between PLC and I/O Link Module
Experiment Manual and Application CD
Applications: Intermittent operatıon of asynchronous motor, Contınuous operatıon of asynchronous motor, Changıng the rotatıon dırectıon 
of asynchronous motor, operatıng the async motor accordıng to the movement restrıctıons, Operatıng asynchronous motor ın specıfıc 
perıods, Star/delta startıng of asynchronous motor, Usıng asynchronous motor drıver wıth dıgıtal sıgnals, Asynchronous motor control wıth 
op-panel and plc.

Y-0030-A02: DC Motor Application Module
• Supply Voltage : 24V DC
• All inputs/outputs with 2 mm banana sockets, D-Sub connector for I/O Link connection
• 2 pcs 24V DC relay
• 4 pcs On/Off button group
• 4 pcs Led Signal Lamp
• DC motor and driver circuit
• Experiment Manual and Application CD
• Applications: Confıguring hardware properties / pulse generators (pto / pwm) for pwm, DC motor speed and 
dırectıon control applıcatıon wıth pwm technıque, Fıxed-speed dc motor control applıcatıons wıth relay

Y-0030-A03: Sensor Applications Module
• Supply Voltage : 24V DC
• All inputs/outputs with 2 mm banana sockets, D-Sub connector for I/O Link connection
• Inductive, Capacitive and Optical sensors
• Led Signal Lamps
• Experiment Manual and Application CD
• Applications: Analyze of Inductive, Capacitive and Optical sensors via PLC, Measurıng cycle of a motor by usıng optical sensor

Y-0030-A03: Sensör Uygulamaları Modülü
• Besleme gerilimi 24V DC 
• Tüm giriş/çıkışlar 2 mm banana soketli , I/O link bağlantısı için D-Sub konnektör
• Endüktif, Kapasitif, Optik yaklaşım sensörleri
• Led sinyal lambaları
• Deney föyü ve uygulama CD’si
• Yapılabilecek deneyler; PLC üzerinden yaklaşım sensörlerinin(endüktif, kapasitif, optik) 
incelenmesi, PLC üzerinden optik sensörle motorun hız ve devrinin ölçülmesi
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Y-0030-A04: Traffic Signalization Simulation Module 
• Supply Voltage : 24V DC
• All inputs/outputs with 2 mm banana sockets, D-Sub connector for I/O Link connection
• Crossroads model and signalization lamps
• Selection keys for different modes (Emergency, night, primary)
• Experiment Manual and Application CD
• Applications: Programme applications for different modes (Normal, emergency, night, primary) via PLC

Y-0030-A05: Level and Pump Simulation Module 
• Supply Voltage : 24V DC
• All inputs/outputs with 2 mm banana sockets
• D-Sub connector for I/O Link connection
• Led screen and 0..10V output tank level simulation
• 0…10V input or manually adjustable tank discharge valve simulation
• Manuel or PLC controlled pumping speed simulation
• Experiment Manual and Application CD
• Applications: Pump control, tank level measurement, flow control and sensor usage on a real-time 
tank simulator with PLC.

Y-0030-A06: Pressure Control Simulation Model 
• Supply Voltage : 24V DC
• All inputs/outputs with 2 mm banana sockets
• D-Sub connector for I/O Link connection
• 0…10V input or manually adjustable venting device simulation
• 0...10V output pressure sensor simulation
• Min and Max pressure adjustable safety valve simulation
• Experiment Manual and Application CD
• Applications: Measure pressure value, motor control, changing operating pressures, safe work-
ing, using pressure level and making applications about sensor usage on real time pressure control 
simulator with PLC

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Y-0030-A04: Trafik Sinyalizasyon Simülasyon Modülü
• Besleme gerilimi 24V DC 
• Tüm giriş/çıkışlar 2 mm banana soketli
• I/O link bağlantısı için D-Sub konnektör
• Kavşak modeli ve sinyalizasyon lambaları
• Farklı modlar için seçim anahtarları(acil mod, gece modu, öncelikli mod)
• Deney föyü ve uygulama CD’si
• Yapılabilecek deneyler; PLC üzerinden trafik sinyalizasyon programlama 
uygulamaları (normal mod, acil mod, gece modu, öncelikli mod)

Y-0030-A05: Seviye ve Pompa Simülasyon Modülü
• Besleme gerilimi 24V DC 
• Tüm giriş/çıkışlar 2 mm banana soketli
• I/O link bağlantısı için D-Sub konnektör
• Led göstergeli ve 0-10V gerilim çıkışlı tank seviye simülasyonu
• 0-10V DC girişle veya manuel tank boşaltım vana simülasyonu
• Manuel veya PLC kontrollü pompa simülasyonu
• Deney föyü ve uygulama CD’si
• Yapılabilecek deneyler; Bir pompanın ve sıvı içeren bir tankın seviye ölçümü ve
kontrolü,dolumu ve boşaltımı ile ilgili uygulamaları; gerçek analog ve dijital
sinyaller kullanılarak simüle edebilecek şekilde yapılan PLC uygulamaları

Y-0030-A06: Basınç Kontrol Simülasyon Modülü
• Besleme gerilimi 24V DC 
• Tüm giriş/çıkışlar 2 mm banana soketli
• I/O link bağlantısı için D-Sub konnektör
• 0-10V DC girişle veya manuel hava tahliye vanası simülasyonu
• 0-10V DC çıkışlı basınç sensörü simülasyonu
• Minimum ve maksimum basınç ayarlı emniyet valfi simülasyonu
• Deney föyü ve uygulama CD’si
• Yapılabilecek deneyler; Basınçlı bir tankın basınç ölçümü ve kontrolü ile ilgili
uygulamalar, gerçek analog ve dijital sinyaller kullanılarak simüle edebilecek
şekilde yapılan PLC uygulamaları
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Teknik Özellikler / Technical Specifications

Y-0030-A14: Sıcaklık Ölçüm Modülü 
• Besleme gerilimi 24V DC  
• Tüm girişler ve çıkışlar 2mm banana soketli, I/O link bağlantısı için D-Sub konnektör
• Isıtıcının aktif olduğunu gösteren led
• PT100 ile sıcaklık ölçümü 
• Sıcaklığa göre değişen 10V DC çıkış gerilimi
• Potansiyometre ile sıcaklık kontrolü
• Fan ile aktif soğutma 
• Manuel ve PLC üzerinden ısıtıcı kontrolü
• Deney föyü ve uygulama CD’si
• Yapılabilecek deneyler; PLC üzerinden sıcaklık ölçümü ve belirlenen sıcaklık değerinin sabitlenmesi

Y-0030-A13: Ağırlık Ölçüm Modülü 
• Besleme gerilimi 24V DC 
• Tüm girişler ve çıkışlar 2mm banana soketli, I/O link bağlantısı için D-Sub konnektör
• Loadcell ile ağırlık ölçümü (0-5 Kg)
• Ağırlığa göre değişen 0-10V DC çıkış gerilimi
• Deney föyü ve uygulama CD’si
• Yapılabilecek deneyler; PLC üzerinden ağırlık bilgisinin ölçülmesi deneyi

Y-0030-A15: Step Motor Uygulama Modülü 
• Besleme gerilimi 24V DC 
• Tüm girişler ve çıkışlar 2mm banana soketli, I/O link bağlantısı için D-Sub konnektör
• Giriş ve çıkış gösterge ledleri
• Step motor ve sürücü devresi
• Step motor hareket açısını gösterir tablo
• Step motor manuel kontrol anahtarı
• Deney föyü ve uygulama CD’si
• Yapılabilecek deneyler; PLC ile step motorun kontrolü

Y-0030-A13: Weight Measurement Module
• Supply Voltage : 24V DC
• All inputs/outputs with 2 mm banana sockets, D-Sub connector for I/O Link connection
• Weight measurement with Loadcell (0-5 Kg)
• 0…10V output voltage according to weight
• Experiment Manual and Application CD
• Applications: Weight measurement application via PLC

Y-0030-A14: Temperature Measurement Module
• Supply Voltage : 24V DC
• All inputs/outputs with 2 mm banana sockets, D-Sub connector for I/O Link connection
• Led indicator for heater
• Temperature measurement with PT100
• 0…10V output voltage according to temperature
• Temperature control with potantiometer
• Cooling with fan
• Heater controll via PLC or Manually
• Experiment Manual and Application CD
• Applications: Temperature measurement application via PLC and stabilise of the specified 
temperature value

Y-0030-A15: Step Motor Application Module
• Supply Voltage : 24V DC
• All inputs/outputs with 2 mm banana sockets, D-Sub connector for I/O Link connection
• Led indicators for inputs and outputs
• Step mptor and driver circuit
• Diagram for angel of motion of step motor
• Manually control switch for step motor
• Experiment Manual and Application CD
• Applications: Step motor control via PLC
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Y-0030-A07:Graphic Based Touch-Screen Operator Panel Module
• Supply Voltage : 24V DC
• Siemens KTP  700 7” touch screen (65536 colored, LCD TFT)
• USB port and RJ45 profinet
• CAT6 programming cable
• 4mm plug power cable
• Experiment Manual 
• Applications: Basic input & output applications via PLC and operatör panel, text based 
applications, graph based applications, different function uses

Y-0030-A08:Text Based Operator Panel Module (Siemens KP 300)
• Supply Voltage : 24V DC
• Siemens KP 300  3,6” FSTN (240 x 80 pixel, 4 colored backlight)
• 10 keys (user defined) 
• Shift, Esc, Enter, Up-Down keys 
• TCP/IP Profinet communication port
• CAT6 programming cable
• 4mm plug power cable
• Experiment Manual 
• Applications: Basic input & output applications via PLC and operatör panel, text 
based applications, different function uses

Optional
Y-0030-A09: Desktop Module Rack:
Desktop module rack made of anodic coated aluminium is
designed to place each application modules on it.

Y-0030-A10: Cable Set:
24 pcs 50cm 2mm plug connection cable (different colored)

Y-0030-A11: Cable Set:
DSUB-I/O For Analog and Digital Ports

Y-0030-A12: Power Supply Unit
24V DC / 2A Power Supply For Y-0030-A

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Y-0030-A07:Grafik Tabanlı Dokunmatik Operatör Paneli Modülü (Siemens KTP 700) 
• Besleme gerilimi 24V DC 
• Siemens KTP 700 7” 65536 renk, 8 tuşlu, dokunmatik, 800x480 pixel TFT ekranlı 
operatör paneli 
• RJ45 Profinet ve USB portlu
• Cat 6 programlama kablosu
• 4mm fişli güç kablosu
• Deney föyü
• Yapılabilecek deneyler; Operatör Paneli ve PLC ile birlikte temel/giriş çıkış
uygulamaları, Metin tabanlı uygulamalar, Grafik tabanlı uygulamalar, çeşitli
fonksiyon kullanımları

Y-0030-A08:Text Tabanlı Operatör Paneli Modülü (Siemens KP 300) 
• Besleme gerilimi 24V DC 
• Siemens KP 300 3,6” FSTN Tuşlu operatör paneli (240 x 80 piksel, 4 renk aydınlatmalı)
• Kullanıcı tanımlı 10 tuşlu panel
• Shift, Esc, Enter, Up-Down Tuşları
• TCP/IP Profinet Haberleşme Portu
• 4 renkli arka plan aydınlatma
• Cat 6 programlama kablosu
• 4mm fişli güç kablosu
• Deney Föyü
• Yapılabilecek deneyler; Operatör Paneli ve PLC ile birlikte temel/giriş çıkış
uygulamaları, Metin tabanlı uygulamalar, çeşitli fonksiyon kullanımları

Opsiyonel Ekipmanlar
Y-0030-A09: Masa Üstü Modül Rayı:
Tüm modüllerin iki bölümlü raylı sistem üzerine takılabileceği yapıdadır ve 
eloksallı alüminyum profilden imal edilmiştir.

Y-0030-A10: Kablo Takımı:
Uygulamalara yönelik her iki tarafı 2mm fişli, 50cm uzunluğunda ve farklı 
renklerde toplam 24 adet kablo

Y-0030-A11: Kablo Takımı:
I/O link bağlantısı sağlayacak kablo takımı(Analog ve Dijital için birer adet)

Y-0030-A12: Güç Kaynağı 
24V DC / 5A Güç kaynağı (Y-0030-A İçin Güç Kaynağı)


