autoSIM-200
Simulace v automatizaci

Nejlepší simulace v automatizaci

Návrh a simulace pneumatických,
hydraulických, elektrických a
elektronických obvodů

Použité TECHNOLOGIE...

Hydraulika

Elektrický
panel

Pneumatika
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Získané DOVEDNOSTI...

Simulace, kontrola a
řízení 3D aplikací pomocí
autoSIM prostředí
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autoSIM-200 - Simulace v automatizaci
AutoSIM-200
je
software
pro
výuku
automatizace, který uživateli umožňuje
vyzkoušet své programy ve virtuálním systému
dříve, než je aplikuje na skutečném zařízení.
Představuje ideální doplněk ke školicím
a výukovým systémům, zvyšuje účelnost
laboratoří. Může být rovněž použit nezávisle
na výukovém zařízení.
AutoSim-200 nabízí dynamický návrh a simulaci
včetně řízení 2D a 3D virtuálních zařízení
(zvolených uživatelem nebo vyvinutých SMC
International Training).
AutoSIM-200 obsahuje virtuální PLC k řízení
obvodů / simulovaných modelů a umožňuje komunikaci s celým rozsahem SMC školicích a
výukových systémů.

Návrh a simulace
Pomocí autoSIM-200 je možno nabídnout dynamickou,
vícebarevnou simulaci pneumatických, elektropneumatických,
hydraulických,
elektrohydraulických,
elektrických
a
elektronických obvodů. Může rovněž zajistit matematický
model probíhajících procesů a jejich signálů.
Knihovny prvků jsou členěny dle kategorií a jsou nabízeny
v dialogovém menu, které zobrazuje standardní symboly.
Obsahuje jak standardní tak i proporcionální pneumatické a
hydraulické ventily.
AutoSIM-200 může propojit různé bloky (virtuální PLC, 2D,
3D modely atd.).

Programování
AutoSIM-200 může být použit k tvorbě “Grafcet” schémat,
“Ladder” a logaritmických diagramů (logických) a funkčních
bloků ve strukturovaném textu. Běžící simulace dovoluje
monitorovat a řídit aplikace krok za krokem.
Může také generovat tabulky symbolů pro adresování
proměnných a vytvoření časovače, počítadla atd.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

28

Řízení a kontrola
Použitím autoSIM-200 je možno monitorovat a
řídit 3D procesy. Použitím I/O karty (SAI2443)
můžou být ovládány vstupy a výstupy.
Tento software může importovat modely ze 3D
Studia a Solidworks. SMC International Training
má ve svém sortimentu produktové aplikace,
připravené k provozu s výukovými systémy (Jít
na “3D aplikace”).

I/O karta

Komunikace s reálným zařízením je možná pomocí OPC
serveru a I/O karty.

• SAI2443

USB - autoSIM-200 modul

autoSIM-200 je dostupný ve 2 verzích:

• autoSIM-200
Toto je standardní verze. I/O karta nebo OPC server slouží ke komunikaci.

• autoSIM-200 ADVANCED
Obsahuje všechny funkční znaky autoSIM-200 včetně procesoru, který může předávat a
monitorovat program generovaný pro simulaci v následujících typech PLC: Siemens, Omron,
Allen Bradley, Schneider a Mitsubishi.

• SAI2252
• SAI2253
• SAI2254

autoSIM-200

AutoSIM-200, 1 vzdělávací licence
AutoSIM-200, 8 vzdělávacích licencí
AutoSIM-200, 16 vzdělávacích licencí

• SAI2352
• SAI2353
• SAI2354

autoSIM-200 ADVANCED

AutoSIM-200 ADVANCED, 1 vzdělávací licence
AutoSIM-200 ADVANCED, 8 vzdělávacích licencí
AutoSIM-200 ADVANCED, 16 vzdělávacích licencí

*Další příslušenství na dotaz.

Komunikace
I/O
karta

USB
AUTOSIM

I/O

OPC
server

PLC

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

I/O

AUTOSIM

PLC

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

I/O

autoSIM - 200

AUTOSIM ADVANCED
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autoSIM-200 - 3D aplikace
AutoSIM-200
umožňuje
uživatelům
simulovat, kontrolovat a řídit aktuálně
ovládané procesy z virtuálního zařízení.
SMC International Training má k dispozici
řadu 3D aplikací reálných zařízení vhodných
k okamžitému použití. AutoSIM-200 nebo
autosim-200 ADVANCED jsou vyžadovány.
Každá připojená aplikace musí splňovat
následující podmínky:

• Kompatibilitu se simulačním softwarem v

automatizovaných aplikacích.

• Nezávislé okno se 3D
klávesnice a ovládací příkazy

modelem,

• Přístup do tabulky symbolů pro požadovaný program.
• Přístup do knihoven a do simulačního panelu pneumatických,

elektropneumatických, hydraulických, elektrohydraulických a elektrických
prvků.
Následující aplikace jsou dostupné:

MAP-200 3D aplikace
3D aplikace
obsaženy*
MAP-201, MAP-202,
MAP-203, MAP-204,
MAP-207

Reference

Počet licencí

SAI2527

1

SAI2528

8

SAI2529

16

AUTOMATE-200 3D aplikace
3D aplikace
obsaženy*
AUTOMATE-200A

Reference

Počet licencí

SAI2530

1

SAI2531

8

SAI2532

16
*autoSIM-200 nebo autoSIM-200 ADVANCED je požadován.
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IPC-200 3D aplikace
3D aplikace
obsaženy*
IPC-201C

Reference

Počet licencí

SAI2533

1

SAI2534

8

SAI2535

16

MAS-200 3D aplikace
3D aplikace
obsaženy*
MAS-201, MAS-202,
MAS-203, MAS-204,
MAS-205

Reference

Počet licencí

SAI2547

1

SAI2548

8

SAI2549

16

FAS-200 3D aplikace
3D aplikace
obsaženy*
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

Reference

Počet licencí

SAI2536

1

SAI2537

8

SAI2538

16

3D aplikace
obsaženy*
FMS-201, FMS-202,
FMS-203, FMS-204,
FMS-205, FMS-206,
FMS-207, FMS-208

Reference

Počet licencí

SAI2523

1

SAI2524

8

SAI2525

16

*autoSIM-200 nebo autoSIM-200 ADVANCED je požadován.
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FMS-200 3D aplikace

autoSIM-200

autoSIM-200 - Vhodnost systému pro rozvoj dovedností...
autoSIM-200 přichází s rozdílnými praktickými aktivitami rozvíjejícími dovednosti v technologiích dle
následující tabulky.

TECHNOLOGIE

DOVEDNOSTI

Hydraulika

Elektrický
panel

Pneumatika

Vakuum

PLC

SCADA / HMI

Analýzy

Řešení
problémů

Navrhování

Tvroba technické dokum.

Čtení technické dokum.

Řízení

Programování

Systém autoSIM-200 je vhodný pro rozvoj dovedností.
Systém autoSIM-200 může pomoci při rozvoji dovedností, ale v naší nabídce jsou i vhodnější systémy.
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Získejte více informací o vývoji technologie autoSIM-200 pomocí výukového
systému eLEARNING 200.
Související eLEARNING kurzy
SMC-100 – Představení průmyslové automatizace
SMC-101 – Principy stlačeného vzduchu
SMC-102 – Principy elektřiny
SMC-103 – Stejnosměrné napájení
SMC-104 – Střídavé napájení
SMC-105 – Elektronické prvky
SMC-106 – Základy el. zapojení
SMC-108 – Technologie snímačů
SMC-109 – Programovatelné logické automaty PLC
SMC-110 – Řízení procesů (není v CZ)
SMC-111 – Hydraulika / Elektrohydraulika (není v CZ)
*viz eLEARNING-200 kapitola pro více nformací

autoSIM-200 - Konfigurace

• Následucící kroky
1.- Zvolte typ licence (autoSIM-200, autoSIM-200 ADVANCED).
2.- Zvolte počet licencí.
3.- Vyberte volitelná provedení (aplikaci s počtem licencí).

autoSIM-200 - Systémové požadavky na PC
PC kompatibilní s Windows XP,Windows Vista a Windows 7.
512MB volná pamět, grafická karta (1024 x 768 x 65536 barev min.)
autoSIM - 200

@

eLEARNING-200
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