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Elevator Training Set

Asansör eğitim seti; PLC ve elektromekanik taşıyıcı 
uygulamalarının bir arada görülebilmesi için, eğitim 
amaçlı tasarlanmış 4 katlı bir modeldir.

Mekanik ve elektronik sistemlerin incelenebilmesi için 
şeffaf yapıda tasarlanmıştır.

Setin üst kısmında kontrol paneli mevcuttur. Bu              
panel üzerinde asansöre ait tüm giriş-çıkış soketleri 
bulunmaktadır.Asansörün kontrolü,panel üzerindeki PLC 
ile çalıştırılabileceği gibi anahtarlar ile manuel kumanda 
edilebilir ve led’lerle izlenebilir yapıdadır.

PLC programlama uygulamaları, program simülasyonu,
asansör mekanizmasının çalışma prensibinin incelen-
mesi, mekanik yapının elektronik bağlantısı ve kontrolü, 
sensörlü devre uygulamaları, motor kontrolünün ince-
lenmesi konularında uygulamaların yapılabileceği yapıda, 
eloksallı alüminyum sigma profiller ile tasarlanmıştır.

Setin kullanım ve tanıtım kitapçığı ile birlikte sistemin 
çalışması için hazırlanmış uygulama yazılımını içeren CD
verilmektedir.

Elevator Training set is a 4-floor model designed for 
training purposes in order to see the PLC and electro-
mechanic carrier applications together.

It is designed in a transparent structure order to exam-
ine the mechanical and electronic systems. 

There is a control panel at the upper part of the set. 
On this panel all input and output sockets of the eleva-
tor are located.  The elevator can be controlled by the 
PLC at the panel or manually with the keys. This can be 
traced with led. 

It is designed to make an applications about PLC           
programming applications, program simulation, exam-
ination of operating principle of elevator mechanism, 
connection and control of mechanical structure, On-
board sensor circuit applications, examination of 
motor control. 

Application software CD for the operation of the             
system is provided with the user’s guide of the set.

Genel Özellikler General Specifications
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Teknik Özellikler

• Besleme gerilimi 220 - 240V AC, 50-60 Hz
• Dahili Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC (14 DI - 10 DQ / 2 AI)
• On-off anahtar, start-stop ve acil durdurma butonları
• 4 adet endüktif kat seviye sensörü
• 2 adet endüktif limit sensörü
• 4 adet ledli kata çağırma butonu
• 4 adet ledli kata götürme butonu
• 5 adet 7-segment kat göstergesi
• Redüktörlü DC motor
• İçi görünür açılır-kapanır kabin kapısı
• Elektromanyetik kapı kilidi
• Kabin içi aydınlatma
• Kabin dengeleme mekanizması
• Lineer rulmanlı hareket mekanizması
• Hareketli kablo kanalı
• Asansör sistemi giriş/çıkış sinyal göstergesi
• Giriş / Çıkış noktaları 2mm born vidalı

Sistem Sunumu

Uygulama Konuları

• Lisanslı Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Yazılımı
• CAT 6 PLC programlama kablosu
• IEC güç kablosu
• Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı 
• Örnek uygulama içeren CD
• 24 adet 2 mm fişli bağlantı kablosu

• PLC programlama uygulamaları
• Program simülasyonu
• Asansör mekanizmasının çalışma prensibinin incelenmesi
• Mekanik yapının elektronik bağlantısı ve kontrolü
• Sensörlü devre uygulamaları
• Motor kontrolünün incelenmesi

Technical Specifications

• Supply Voltage 220 - 240V AC, 50-60 Hz 
• Internal Siemens S7-1200 1215C DC/DC/DC PLC (14 DI - 10 DQ / 2 AI)
• On-Off button, start-stop and emergency stop buttons
• 4 pcs inductive floor level sensors
• 2 pcs inductive limit sensors
• 4 pcs call to floor button with led indicator
• 4 pcs bring to floor button with led indicator
• 5 pcs 7 segment floor level displays
• DC motor with reducer
• Transparent cabin door
• Electromagnetic door lock
• Interior dome light
• Cabin balance mechanism
• Moving mechanism with linear roller
• Moving cable trench
• The elevator system input/output signals are led display
• The input/output points at the control panel are with 2 mm born connectors
• 45 x 45 anodized aluminum sigma profile body and transparent structure
• Dimensions : 60x55x150cm (WxDxH)

Applications Accessories

• PLC programming applications
• Program simulation
• Examination of operating principle of elevator mechanism
• Connection and control of mechanical structure
• On-board sensor circuit applications
• Examination of motor control

• Licanced  Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Software 
• CAT 6 PLC Programming Cable
• IEC power cable
• Experiment Manual
• Application software CD 
• 24 pcs 2 mm plug connection cables

Sistem Yapısı

• 45x45 eloksallı alüminyum sigma profil, kilitlenebilir tekerlekli
• Şeffaf pleksi izlenebilir yapı
• Boyutları: 60x55x150cm (ExBxY)


