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SCADA / 
HMI

A legjobb teljeskörű automatizálási szimulátor

A következő TECHNOLÓGIÁKHOZ…

HIDrAulIkA
ElEktroMoS 

VEZÉrlÉS
ProgrAM-
VEZÉrlÉS

Megtervezi és szimulálja a 
pneumatikus, hidraulikus 

elektromos és elektronikus 
körfolyamatokat.
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Készségek fejlesztése…

Szimulálja, felügyeli 
és irányítja 3D-s 

alkalmazásainkat autoSIM 
környezetből

3D



Az autoSIM-200 egy olyan program, amely 
az automatizálás oktatásához készült, és 
lehetőséget teremt a felhasználó számára, 
hogy kipróbálhassa a programját virtuálisan, 
mielőtt azt fizikai, valós helyzetben alkalmazná.

Ideális kiegészítő eszköz azon képzésekhez, 
melyek egyfelől eredményesebbé tehetik 
a laboratóriumi munkát, másfelől önállóan, 
függetlenül használható az aktuális képzési 
rendszernek megfelelően.

Az AutoSIM-200 dinamikus tervezést és 
szimulációt, valamint ellenőrzést biztosít a 
2D-s és 3D-s virtuális gépek esetében. 

Az autoSIM-200 magába foglal egy virtuális PLC-t, hogy a szimuláció alatt a körfolyamatokat és 
modelleket kontrolálja, valamint lehetővé teszi a kommunikációt az oktatási rendszerünkkel.

Tervezés és szimuláció

Az autoSIM-200-al lehetőség nyílik dinamikus, többszínű 
szimulációt készíteni, pneumatikus, elektropneumatikus, 
hidraulikus, elektrohidraulikus, elektromos és elektronikus 
körfolyamatokról. Szintén lehetséges, rendszerek 
matematikai modellezése, és elektromos jelek felismerése 
és feldolgozása (műszerhasználat).

Az eszköztár legördülő menükkel érhető el, egyedi 
szabványos szimbólumok alkalmazásával. Tartalmazza a 
hagyományos és az arányos pneumatikus és hidraulikus 
szelepeket egyaránt.

Az autoSIM-200 képes összekapcsolni különféle blokkokat 
(virtuális PLC, 2D, 3D modellek, stb.).

Programozás

Az autoSIM szoftverrel készíthetők létradiagramok, gráfok, 
logikai kapuk, és funkció blokkok, szerkesztett szöveggel. A 
szimuláció futtatásával lehetséges megfigyelni és ellenőrizni 
az alkalmazást lépésről lépésre.

Szintén létrehozhatunk szimbólumokat, táblázatokat 
különböző címzésekkel, beállíthatunk időzítőket, számlálókat, 
stb.
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• autoSIM-200 ADVANCED
Magába foglalja az összes funkcionális jellemzőjét az autoSIM-200-nak egy poszt-processzorral 
együtt, amely át tudja tölteni és figyelemmel tudja kísérni a szimulált programot a következő 
gyártók PLC-ivel:  Siemens, Omron, Allen Bradley, Schneider and Mitsubishi.

Ellenőrzés és megfigyelés
Az autoSIM-200 használatával lehetséges 
megfigyelni és ellenőrizni a 3D folyamatokat.
Adatkártya használatával (SAI2443) fizikailag 
vizsgálni és ellenőrizni lehet a bemeneteket 
illetve kimeneteket.

Ez a szoftver tud importálni három dimenziós 
modelleket a 3D Studio-ból és a Solidworks-
ből. Az SMC International Training rendelkezik 
számos termék alkalmazással, amelyekkel kész futtatni a 
szimulációt. (lásd 3D alkalmazások témakör).

A fizikai kommunikáció valós eszközzel lehetséges OPC 
szerveren és I/O kártyán keresztül.

Az autoSIM-200 két lehetséges verziója:

• autoSIM-200
Ez a standard verzió.  A kommunikácóhoz egy I/O  kártyát  vagy  egy  OPC  szervert 
használhatunk.

I/o kártya

• SAI2443 USB - autoSIM-200 csatoló

AUTOSIM

AUTOSIM

USB

I/O

I/O

I/O

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

OPC
szerver

I/O
kártya

PLC

PLC

AUTOSIM ADVANCED

Kommunikáció

autoSIM-200 autoSIM-200 ADVANCED
• SAI2252 AutoSIM-200, 1 oktatási licenc • SAI2352 AutoSIM-200 ADVANCED, 1 oktatási licenc
• SAI2253 AutoSIM-200, 8 oktatási licenc • SAI2353 AutoSIM-200 ADVANCED, 8 oktatási licenc
• SAI2254 AutoSIM-200, 16 oktatási licenc • SAI2354 AutoSIM-200 ADVANCED, 16 oktatási licenc
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autoSIM-200 - 3D alkalmazás

Az autoSIM-200 lehetővé teszi a 
felhasználó számára, hogy ellenőrizze 
és felügyelje az aktuális automatizálási 
folyamatot virtuális környezetben.

Az SMC International Training-nek 
számos 3D alkalmazása elérhető valós 
berendezésekről, amelyek szimulálhatók 
a rendszerben az autoSIM-200 
vagy autoSIM-200 ADVANCED 
(továbbfejlesztett) szabályai szerint.
Minden egyes alkalmazáshoz a 
következő jellemzők tartoznak:
•  Kompatibilis a szimulációs szoftverrel 
az automatizálási folyamat során.
•  Független ablakok 3D modellel, billentyűzet és parancssor.
•  Hozzáférési lehetőség a szimbólumtárhoz a készített programnak.
•  Hozzáférés a könyvtárhoz és a szimulációs ablakhoz a pneumatika, 
elektropneumatika, hidraulika, elektrohidraulika és elektromos 
kapcsolások számára.

Az elérhető alkalmazások a következők:

MAP-200 3D alkalmazás

3D alkalmazás 
integrálva* Hivatkozás Licenc szám

MAP-201, MAP-202, 
MAP-203, MAP-204, 

MAP-207

SAI2527 1

SAI2528 8

SAI2529 16

AUTOMATE-200 3D alkalmazás

3D alkalmazás 
integrálva* Hivatkozás Licenc szám

AUTOMATE-200A

SAI2530 1

SAI2531 8

SAI2532 16

*autoSIM-200 vagy autoSIM-200 ADVANCED környezetben.
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IPC-200 3D alkalmazás

3D alkalmazás 
integrálva* Hivatkozás Licenc szám

IPC-201C

SAI2533 1

SAI2534 8

SAI2535 16

MAS-200 3D alkalmazás

3D alkalmazás 
integrálva* Hivatkozás Licenc szám

MAS-201, MAS-202, 
MAS-203, MAS-204, 

MAS-205

SAI2547 1

SAI2548 8

SAI2549 16

FAS-200 3D alkalmazás

3D alkalmazás 
integrálva* Hivatkozás Licenc szám

FAS-201, FAS-202, 
FAS-203, FAS-204, 
FAS-205, FAS-206, 
FAS-207,FAS-208, 
FAS-209, FAS-210, 
FAS-211, FAS-212, 

FAS-213, 
FAS-214, FAS-215, 
FAS-216,FAS-220

SAI2536 1

SAI2537 8

SAI2538 16

FMS-200 3D alkalmazás

3D alkalmazás 
integrálva* Hivatkozás Licenc szám

FMS-201, FMS-202, 
FMS-203, FMS-204, 
FMS-205, FMS-206, 
FMS-207, FMS-208

SAI2523 1

SAI2524 8

SAI2525 16

*autoSIM-200 vagy autoSIM-200 ADVANCED környezetben.

 a
ut

oS
IM

 -
 2

00

35



autoSIM-200

autoSIM-200 - Amely rendszerrel lehetséges…
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TECHNOLÓGIÁK

Az autoSIM-200-al  különböző gyakorlati tevékenységeken keresztül sajátíthatóak el a technológiai 
ismeretek. (táblázat lent).

Megmutatja, hogy az autoSIM-200 mely technológiákhoz szükséges készségek fejlesztésére alkalmas.

Megmutatja, hogy az autoSIM-200 segíthet a készségek fejlesztésében e speciális technológiáknál, 
melynél számos más egyéb megfelelő termék is elérhető.
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Kapcsolódó eleaRNING-200 taNfolyamoK
Bevezetés az ipari automatikába (SMC-100)

A pneumatika alapjai (SMC-101)

Bevezetés az elektromosságba (SMC-102)

DC egyenáram (SMC-103)

AC váltóáram (SMC-104)

Integrált áramkörök (SMC-105)

Bevezetés a huzalozásba (SMC-106)

Érzékelő technológia (SMC-108)

Programozható vezérlők (SMC-109)

Folyamat szabályozás (SMC-110)

Hidraulika / elektro-hidraulika (SMC-111)

Felügyeleti és ellenőrző rendszerek (SMC-115)

@eLEARNING-200
Tudjon meg többet a technológiai fejlesztésekről az autoSIM-200 segítségével az 
eLEARNING-200 kurzusain keresztül.

*További információért lásd eLEARNING-200 fejezetek

autoSIM-200 - Konfiguráció

• Követendő lépések
1.- Licensz típus kiválasztása (autoSIM-200 vagy autoSIM-200 
ADVANCED).

2.- Licensz számának kiválasztása.

3.- Egyéb opciók megadása (licensz számmal ellátott alkalmazások).

autoSIM-200 - PC feltételek
Windows XP, Windows Vista vagy Windows 7 operációs rendszer kompatibilis 
PC.
512MB szabad memória, felbontás (1024x768x65536 szín.)
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