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Το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει την 
δυνατότητα να μελετήσουν οι 
σπουδαστές τους αυτοματισμούς με 
προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή 
(PLC) και τις εφαρμογές του στη 
βιομηχανία αλλά και στην σύγχρονη 
κατοικία. 
Είναι μια ποιοτική κατασκευή ιδανική 
για την εκπαίδευση που έχουν 
προβλεφθεί όλοι οι παράγοντες 
ασφάλειας εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευομένων. 
 
 
 
 
 

 
Πραγματοποιούνται τα παρακάτω θέματα :  
 
Λογικές πύλες AND, OR, NOT, NOR, NAND - Χρονικές λειτουργίες (καθυστέρηση ζεύξης, 
απόζευξης) - Έλεγχος κινητήρα - Αλλαγή φοράς περιστροφής - Έλεγχος εξαερισμού - Έλεγχος 
εισόδων και παραθύρων κτιρίου - Προγραμματισμός κουδουνιού σχολείου - Αυτόματη πόρτα - 
Αυτόματος φωτισμός - Αυτόματο πότισμα - Συνδυασμένες λειτουργίες 
 
Περιγραφή κατασκευής :  
 
• Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από μία διάταξη αναπτυγμένη σε πάνελ όπου 

βρίσκονται όλα τα απαραίτητα σημεία ελέγχου και υποδοχές συνδέσεων με μπόρνες 
ασφαλείας για την εκτέλεση των πειραμάτων. 

• Η διάταξη είναι αυτόνομη με ενσωματωμένο προγραμματιστή και οθόνη ενδείξεων υγρών 
κρυστάλλων. Προγραμματίζεται σε γλώσσα FBD 

• Διαθέτει 6 ψηφιακές εισόδους 12 VOLT με διακόπτες και ενδεικτικά των καταστάσεων 
λειτουργίας ώστε να πραγματοποιούνται τα παραπάνω θέματα. Διαθέτει επίσης και 2 
αναλογικές εισόδους. 

• Διαθέτει επίσης τις απαραίτητες εισόδους για διέγερση με αισθητήρες θερμοκρασίας, 
φωτισμού και μαγνητικών επαφών και διακόπτες μπουτόν (NO, NC) και τερματικό διακόπτη 
διπλής ενέργειας . 
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• Έχει 4 εξόδους οι οποίες παρέχονται σε μπόρνες ασφαλείας για την οδήγηση των 

προσφερόμενων ή προβλεπόμενων εξωτερικών φορτίων αλλά και πρίζες σούκο για φορτία 
230 Volt. 

• Έχει ακόμη ενσωματωμένα φορτία για προσομοίωση κίνησης, φωτισμού και συναγερμού 
απαραιτήτων για την διεξαγωγή των παραπάνω θεμάτων.  

• Διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου. 
• Συνοδεύεται με βιβλίο ασκήσεων (μαθητή - καθηγητή) στην Ελληνική γλώσσα και με όλα τα 

απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση  των προαναφερθέντων πειραμάτων. 
• Έχει έξοδο για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και συνοδεύεται από το κατάλληλο 

λογισμικό για προσομοίωση ασκήσεων σε περιβάλλον Windows. Για λειτουργία με 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή παρέχεται καλώδιο – interface. 


