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Servo Motor-Pneumatic Application Set

Servo motor-Pnömatik uygulama seti ile servo motorun 
pozisyon ve hız kontrolü, parametre değerlerinin 
belirlenmesi, elektropnömatik ve sensör teknolojilerinin 
kullanılması, PLC ile servo motorun kullanımı ve 
algoritma geliştirme çalışmaları için tasarlanmıştır.

Servo motor-Pnömatik uygulama seti programlanarak 
istenilen yazı dizisi plastik harflerle yazdırılabilir. Bu 
uygulama servo motor, PLC ve elektropnömatik 
teknolojilerini birlikte kullanılarak konuların öğrenilmesini 
sağlar.

İstendiğinde sisteme operatör paneli (HMI) ve/veya 
kamera eklenebilir yapıdadır. Kamera desteği ile her 
seferinde rastgele dizilen harflerden görüntü işleme 
teknolojisi kullanılarak istenilen yazı yazdırılabilir.

Genel Özellikler General Specifications

Servo motor-Pneumatic application set is designed 
for the position and speed control of the servo motor, 
identification of the parameter values, usage of the 
electro pneumatic and sensor technologies, utilization 
of the servo motor by PLC as well as the development 
of algorithm process.

By programming the servo motor-pneumatic 
application set, the required article series could be 
written by the plastic letters. Due to the fact that this 
application servo motor has been used with the PLC 
and electro pneumatic technologies, the subjects 
could be learned accordingly. 

An operator panel (HMI) and/or camera could be 
inserted to the system. By the support of the camera, 
the desired letter could be written among the random 
arranged letters by using the image processing system.
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Servo Motor-Pneumatic Application Set
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)
 Acil durdurma ve start-stop butonları
 Sağ ve sol limit için 2 adet sınır anahtarı
 Home sinyali için endüktif sensör
 75 cm boyunda doğrusal hareket mekanizmasına sahip vidalı mil
 Pistonlar üzerine akuple 4 adet manyetik sensör 
 Vakum jenaratörü, selenoid valf adası, manometre ve basınç regülatörü
 Lineer eksen üzerinde hareketli mekanizmaya monte edilmiş Y ve Z eksende hareket eden pistonlar
Servo Motor: AC servo 400 W. 3000 rpm. Nom. 1,27 Nm.
Servo Motor Sürücü:
 Hız kontrol, Tork kontrol, Pozisyon kontrol (harici yada dahili pozisyon), Pozisyon /Hız, Hız/ Tork, Pozisyon / Tork çalışma modları
 ±10V analog giriş (0-5000 rpm) veya dijital giriş (0-3000 rpm) hız ve tork kontrolü
 İzlenebilir ve değiştirilebilir maksimum tork (3,82 Nm) 
 Harici pozisyon (open collector veya line driver pulse girişi), Dahili pozisyon (dijital girişlerle belirlenen 64 pozisyon) kontrolleri
 Windows tabanlı izleme/programlama yazılımı
 PC ile gerçek zamanlı data iletişimi ve görüntüleme için dahili USB bağlantı portu
 Modbus RS-485/RS-232 haberleşme portu, CANopen (DS402) yüksek hızlı network haberleşme kontrolü
 9 Programlanabilir dijital giriş, 6 Programlanabilir dijital çıkış
 Home, orijin arama ve pozisyonlama fonksiyonları.
 17 bit (160000 ppr) yüksek çözünürlüklü encoder (A/B/Z ve değilleri)
 Dahili frenleme ünitesi, Notch filtreli, Koruma fonksiyonları ve alarm mesajları, PLC yazılımı üzerinden izlenebilir I/O sinyalleri

Opsiyoneller

Uygulama Konuları

• Dokunmatik Ekran Operatör Paneli Y-0030-A07 

• Servo Motor parametre değerlerinin düzenlenmesi ve izlenmesi
• PLC-Servo Motor-Elektropnömatik kontrol ve algoritma geliştirme çalışmaları
• Mekanik yapının elektronik bağlantısı ve kontrolü
• Sensör ve Pnömatik elemanların otomasyon sistemlerindeki uygulaması
• Operatör Panel uygulamaları
• Kurma/Montaj uygulamaları
• Tanı ve arıza onarımı
• Yorum ve dokümantasyon inceleme

• Regulation and Monitoring of Servo Motor parameter values
• PLC-Servo Engine-Electro pneumatic control and algorithm development activities 
• Electronic connection of the mechanic structure and controlling 
• Application of sensor and pneumatic elements in the automation systems 
• Industrial Camera applications 
• Installing/Mounting application 
• Diagnosis and Defect repairs
• Comments and documentation review 

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)
 Start-Stop Button, Emergency Stop Button
 2 pcs limit switch for left/right limit
 Inductive sensor for home signal
 75 cm threaded rod which has linear motion mechanism
                  4 pcs magnetic sensors which are coupled on pistons
                  Vacuum generator, selenoid valve block, manometer and pressure regulator
                  Pistons move in the Y and Z axis and mounted on the movable mechanism on the linear axis
Servo Motor : AC servo 400 W. 3000 rpm. Nom. 1,27 Nm
Servo Driver :
 Speed and Torque control, Position control (internal or external), Position / Speed, Speed / Torque, Position / Torque working modes
 ±10V analog input (0-5000 rpm) or digital input (0-3000 rpm) speed and torque control
 Monitored or amended maximum torque (3,82 Nm)
 External Position Control (open collector or line driver pulse input); Internal Position Control (by digital inputs, the assigned 64 position)
 Windows based monitoring / programming software
 Internal USB port to real time data communication and monitoring with PC
 Modbus RS-485/RS-232 communication port, CANopen (DS402) high speed network comunication control 
 9 Programmable digital inputs, 6 programmable digital outputs
 Home, origin search and position instruction functions   
 17 bit (1600000 ppr) high resolution encoder (A/B/Z and Not A/B/Z)
 Internal brake unit , Notch filtered, protection functions and alarm messages, monitoring all I / O status via PLC software    

• 25 lt/minute, 6 bar Silent Air Compressor (Y-0053-P000)

Applications

Options                            Your Need For Application

Sistem Sunumu

• Lisanslı Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Yazılımı
•Temel kullanım ve deneyleri içeren eğitim kitabı
• Örnek uygulama içeren CD
• Servo sürücü yazılım CD’si
• Servo sürücü PC programlama kablosu
• CAT 6 PLC programlama kablosu
• 23x3 Adet harfli Pul
• Masa; 45x45 eloksallı alüminyum sigma profil ve 
   kilitlenebilir tekerlekli
• Kanallı alüminyum sigma profil tabanlı masa tablası
• Boyutlar 90 x 50 x 80 cm (ExBxY)

Uygulamalarınız İçin İhtiyacınız

• 25 lt/dk, 6 bar Sessiz Hava Kompresörü (Y-0053-P000)

• Graphic Based Touch-Screen Operator Panel Module Y-0030-A07 

Accessories

• Licensed Siemens TIA Portal Simatic 7 Basic Software
• Basic application and experiment manual and CD
• Servo driver software CD
• Servo driver-PC programming cable
• CAT 6 PLC programming cable
• 23 x 3 pcs plastic letter flakes
• Desk; 45x45 anodized aluminum sigma profile 
• Channeled aluminum desk table
• Dimensions : 90 x 50 x 80 cm (WxDxH)


