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Lucas-Nülle GmbH · Siemensstraße 2 · D-50170 Kerpen 

 Cursurile UniTrain-I în domeniul automatizării  

  

 Cursurile UniTrain-I în domeniul automatizării prezintă cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru înţelegerea, controlul, 
funcţionarea şi mentenanţa proceselor moderne din domeniul automatizării. Cu ajutorul animaţiilor şi a numeroaselor 
lucrări experimentale, utilizând sisteme reale, diversele cursuri din domeniul automatizării ajută cursanţii să inteleagă 
noţiunile de bază, principiile şi proprietăţile componentelor din cadrul proceselor automate şi a instalaţiilor de producţie 
(incluzând PLC-uri, sisteme de comunicaţie pe magistrale, acţionări electrice pneumatice şi senzori). 
 

  

 Instrumente virtuale suplimentare pentru cursul „Automatizari compacte” cât şi pentru cursurile din domeniul 
mecatronicii 

 Profibus monitor  

 Profibus tester 

 Automat programabil (PLC) 

 Mediu de dezvoltare PLC pentru limbajele de programare de tip Text Structurat şi Listă de Instrucţiuni 
  
Instrumente virtuale suplimentare pentru cursul “Senzori pentru automatizări”  

 Control pentru poziţionarea axelor  
  
Instrumente virtuale suplimentar pentru cursul „Electro-pneumatica“ 

 Editor pentru Blocuri de functii 

 Instrument presiune 
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 Lista cursurilor:  
 

63 Cursul -  Automatizări 1: Automate programabile şi magistrale de 
date 

SO4204-8N 1   

 Pachetul asociat acestui curs conţine: 

 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu CPU 
cu funcţionalităţi caracteristice unui PLC şi o interfaţă master 
PROFIBUS-DP, 8 intrări digitale prevazute cu intrerupatoare 
pentru simulare şi cu LED-uri de stare, 8 ieşiri digitale 
prevăzute cu LED-uri de stare conectate la borne de 2-mm, 8 
intrări analogice cu rezoluţie de 10-biti, 4 ieşiri analogice, 
potenţiometru pentru simularea intrărilor analogice, nivel 
selectabil pentru semnalele digitale - 5/24V DC, domeniul 
pentru semnalele analogice 0-10V, port pentru conectarea 
unor echipamente externe PROFIBUS 

 2 Plăci dedicate lucrărilor experimentale prevăzute cu 
interfaţă slave PROFIBUS-DP, 16 intrări digitale conectate prin 
intermediul unor borne de 2mm prevăzute cu întrerupătoare 
pentru simularea funcţionării lor şi cu LED-uri de stare, 16 ieşiri 
digitale cu LED-uri de stare conectate prin intermediul unor 
borne de 2mm, nivel selectabil pentru semnalele digitale - 5/24 
DC, întrerupătoare de codare pentru setarea adresei PROFIBUS 

 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu 
senzori şi actuatori pentru aplicaţii cu urmatoarele circuite: 

 Măsurarea temperaturii 

 Măsurarea intensităţii luminii 

 Controlul motorului 

 Controlul ventilatorului 

 Controlul unui sistem de semnalizare a traficului 

 CD-ROM cu programul LabSoft şi software specific de curs 
  
Conţinutul cursului: 

 Noţiunile fundamentale şi terminologia de bază utilizată în 
domeniul automatelor programabile (PLC-uri) 

 Construcţia şi funcţionarea PLC-urilor 

 Operaţiile logice, funcţiile de memorare, funcţiile de 
temporizare şi contorizare, răspunsul la limită, secvenţele de 
control al programului, procesarea variabilelor analogice 

 Operaţiile de adresare 

 Structurile programului 

 Planificarea (conceperea) unui sistem de automatizare 

 Programarea utilizând limbajele de programare IL/ST 
(Instruction List / Structured Text), conform IEC 1131 

 Pregătirea unui PLC pentru punerea în funcţiune, 
diagnosticarea programului 

 Sisteme de comunicaţie prin intermediul magistralelor de 
câmp utilizate în domeniul automatizărilor 

 Protocolul de comunicaţie PROFIBUS-DP 

 Structurile specifice magistralei, tehnici de accesare, 
interfeţe, structura pachetelor de date, verificarea erorilor, 
capabilităţile de diagnosticare 

 Conceptia şi utilizarea unor reţele PROFIBUS 

 Transmiterea şi verificarea erorilor 

 Conectarea componentelor externe 

 Conectarea dispozitivelor PROFIBUS, fisiere GSD 
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 Durata cursului: aproximativ 10 h. 
  
 

64 Cursul -  Automatizări 2: Aplicaţie - lift controlat prin intermediul 
unui PLC  

SO4204-8T 1   

 Pachetul asociat acestui curs conţine: 

 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu CPU 
cu funcţionalităţi caracteristice unui PLC şi o interfaţă master 
PROFIBUS-DP, 8 intrări digitale prevazute cu intrerupatoare 
pentru simulare şi cu LED-uri de stare, 8 ieşiri digitale 
prevăzute cu LED-uri de stare conectate la borne de 2-mm, 8 
intrări analogice cu rezoluţie de 10-biti, 4 ieşiri analogice, 
potenţiometru pentru simularea intrărilor analogice, nivel 
selectabil pentru semnalele digitale - 5/24V DC, domeniul 
pentru semnalele analogice 0-10V, port pentru conectarea 
unor echipamente externe PROFIBUS 

 CD-ROM cu programul LabSoft şi software specific de curs 
  
Componente adiţionale necesare cursului: 

 Model de lift cu trei etaje de tipul LM9545 
- Buton de chemare a liftului iluminat pentru fiecare etaj 
- Trei butoane iluminate pentru selectarea etajului dorit dispuse în 
interiorul cabinei liftului 
- Indicatoare ale direcţiei de mers dispuse la fiecare etaj cât şi în 
interiorul cabinei liftului 
- Mecanism de protecţie impotriva prinderii degetelor ce constă în 
acoperirea părţii frontale a echipamentului cu plexiglas  
  
Conţinutul cursului: 

 Controlului manual al motoarelor 

 Detectarea semnalelor provenite de la senzor 

 Controlul liftului pentru două etaje 

 Controlul liftului pentru trei etaje 

 Controlul liftului cu deschidrea/închiderea uşii 

 Introducerea funcţionalitatii de oprire automată şi 
programare 

 Durata cursului: aproximativ 4 h. 
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 Elemente suplimentare necesare pentru cursul SO4204-8T:  
 

65 Model de lift cu trei etaje                                                  LM9545 1   

 Modelul real al unui lift cu cabină pentru 3 etaje şi o interfaţă 
integrată de tip PROFIBUS DP Slave. Fiecare etaj poate fi selectat de 
la un panou de operare şi de la fiecare etaj. Datorită construcţiei 
deschise a acestui model, fiecare secvenţă de mişcare poate fi 
urmărită vizual. Cabina şi uşile aferente fiecărui etaj sunt acţionate 
prin intermediul unor motoare electrice. Fiecare poziţie de capăt 
este detectată de către nişte senzori de capăt de cursă. Toate 
intrările necesare pentru acţionarea motoarelor electrice şi a LED-
urilor şi toate ieşirile semnalelor de reacţie sunt conectate la 
Conectorul IMS - mecatronică.  

 14 intrări digitale 

 11 ieşiri digitale 

 Buton de oprire de urgenţă 

 Elemente de control pentru fiecare etaj 

 1 Conector Sub-D cu 25 de poli 

 1 Conector Sub-D cu 9 poli 

 Sursă de alimentare: CC 24V/0.5A 

 Dimensiuni: 590 x 335 x 330mm (hxLxl) 

 Greutatea: 4.2kg 
  

Modulul PROFIBUS DP Slave integrat: 
 Intervalul de adrese: 16 intrări/ieşiri digitale 

 Conector PROFIBUS DP: mufă DSUB cu 9 pini 

 Comutator rotativ pentru setarea adresei 

 Rata de transmisie de până la 6 Mb/s 

 Fişier GSD pentru utilizarea împreună cu software-ul de 
control (de exemplu STEP7) 
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 Cursul – Tehnologie automata 3: Notiuni fundamentale de 
tehnologia robotilor 

SO4204-3P 1   

 Pachetul asociat acestui curs conţine: 
 
●  1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu CPU cu 
funcţionalităţi caracteristice unui PLC şi o interfaţă master 
PROFIBUS-DP, 8 intrări digitale prevazute cu intrerupatoare pentru 
simulare şi cu LED-uri de stare, 8 ieşiri digitale prevăzute cu LED-uri 
de stare conectate la borne de 2-mm, 8 intrări analogice cu 
rezoluţie de 10-biti, 4 ieşiri analogice, potenţiometru pentru 
simularea intrărilor analogice, nivel selectabil pentru semnalele 
digitale - 5/24V DC, domeniul pentru semnalele analogice 0-10V, 
port pentru conectarea unor echipamente externe PROFIBUS 
● 1 Placă dedicată lucrărilor experimentale prevăzută cu conexiune 
directa de la conector D9/SUB-D25 la pini de 2 mm 
● CD-ROM cu programul LabSoft şi software specific de curs 
 
Elemente aditionale necesare parcurgerii cursului: 
● Robot manipulator cu 4 axe 
● Banda transportoare - 24V 
 
Conţinutul cursului: 
● Introducere, instructiuni de siguranta, structura robotului 
● Programarea miscarilor: tipuri de miscare, sisteme de 
coordonate, miscare liniara, viteza si acceleratie, sistem de 
coordonare a uneltei 
● Programarea instructiunilor IO: posibilitatile de comunicare, 
implementarea 
● Programarea structurilor: Wait, If-then-else, For, subrutine, 
Testarea programelor 
● Programarea taskurilor: proceduri, strategii, planificare, 
programarea miscarilor, programare PLC. 
● Durata cursului:aprox 8 h 

 

 Elemente aditionale necesare cursului SO4204-3P 

 Robot manipulator Mover4 HD, cu 4 axe, 500 g LM9690 1  
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 Mover4 HD este un brat robotic cu 4 axe proiectat pentru utilizarea 
in scoli si universitati. Mover4 HD permite simularea scenariilor de 
automatizare intr-un mod realist. Poate fi configurat ca o platforma 
pentru gestionarea miscarii si inglobeaza elemente de fizica, 
matematica, si tehnologia informatiei intr-un mod care sa permita 
studiul acestora la nivel aplicativ. Bratul robotic are 4 axe, putând 
deci sa se miste in plan tridimensional si sa-si roteasca bratul la 
unghiuri specifice. 
Bratul robotic Mover4 HD – caracteristici: 
 
● Sarcina utila: 500 g 
● Raza de actiune: 550 mm, incluzând gripper-ul 
● Gripper-e paralele actionate electric. 
●Porturi: I/O cu 9 pini cu 3 intrari digitale, 4 iesiri digitale, interfata 
de programare CAN 
● Acuratete de pozitionare: 1mm 
 
● Masa: 3.5 kg. 
● Alimentare 12V cu alimentator 100V – 240 V 
● Pentru efectuarea operatiunilor de control este necesar un PC. 
 
Software de programare 3D: 
 
CPRog controller software foloseste o interfata cu utilizatorul 
moderna si interactiva care ofera o introducere directa catre 
programarea miscarilor bratului robotic. Robotul poate fi mutat 
prin intermediul butoanelor sau al unui joy-pad. Programele pot fi 
create sau editate cu ajutorul unui editor grafic. Licenta permite 
instalarea pentru intreaga clasa. Alternativ, robotul poate fi operat 
cu ajutorul ROS (Sistemul de operare al robotului realizat de Willow 
Garage), iar pentru aceasta exista pachete adecvate. 
 
● Operare si programare in paralel (model 3D si brat robotic real) 
● Programare ”stand-alone” 
● Control, programare, simulare 
 
Cerinte de sistem: 
 
● Sistem de operare: Windows XP, Windows 7 
● Programe/servicii aditionale: .Net framework 3.5+, DirectX 9.0c 
● Nu exista cerinte speciale pentru hardware 
 
Pachetul include:  
● Bratul robotic Mover4 HD, versiunea modificata pentru utilizare 
intensa 
● Alimentare 12V/5A 
● Adaptor USB/CAN 
● Stativ de baza 
● Grippere paralele actionate electric 
● Joy-pad 
● Cutie pentru transport 
● Software de programare 3D 
 

 

 Placa de montare IMS pentru robot LM9695 1   
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 Placa de montare rapida: 
Placa de montare cu suprafata de cauciuc pentru a oferi o baza 
stabila si solida pentru robot.  Placa reprezinta si o platforma 
necesara in proiect deoarece combina sistemele mecatronice cu 
robotul. Spatiile destocare si conexiunile pentru sistemele 
mecatronice asigura faptul ca elementele componente sunt 
pastrate la o distanta fixa, bine definita unele fata de celelalte. 
Echipamentul poate fi setat rapid pentru a se adapta la cerintele 
din lectii. Daca robotul trebuie conectat la o linie de productie cu o 
curba de 180 de grade, banda trasnportoare atasata poate fi 
deconectata in cateva secunde. 
 
Avantaje: 
 
● Platforma pentru proiect 
● Configurare rapida 
● 4 pozitii de stocare pentru piese 
● Posibilitati variante de conexiune pentru diferite proiecte 

 

 Segment cu banda transpotoare dubla, cu motor de 24V LM9606 1   

 Modul mecatronic de bază acţionat de către un motor cu reductor 
de 24V, cu viteză variabilă, completat cu senzori limitatori de capăt 
de cursă şi avand integrat un modul slave PROFIBUS DP. Conceput 
pentru experimente de bază legate de sistemele cu bandă 
transportoare sau pentru controlul fluxului de materiale. Banda 
transportă caruciorul si piesa de lucru şi poate fi utilizată pentru a 
interconecta sub-sistemele individuale. Aceasta este concepută 
pentru a putea fi conectată la un sistem de control cu PLC.  Poate fi 
combinată cu alte benzi transportoare, module de ”curbare” sau cu 
elementele de joncţiune care asigură transferul între diferite părţi 
ale sistemului. Staţiile IMS pot fi conectate direct la banda 
transportoare şi sunt controlate împreună prin intermediul 
magistralei PROFIBUS. 

 Lungime = 600 mm, lăţime = 160 mm, lăţime bandă = 120 
mm 

 Motor cu reductor, 24 V CC  

 Sistem cu modulare a pulsurilor în lăţime pentru controlul 
vitezei benzii 

 Reglarea continuă a vitezei prin intermediul unui 
potenţiometru sau a unei intrări analogice, 0-10 V 

 Întrerupător manual pentru schimbarea sensului 
deplasării, la stânga sau la dreapta 

 2 senzori de limitare de capăt de cursă, de tip inductiv 

 2 x porturi M12 pentru actuatori/senzori adiţionali 

 Conectori pentru cuplarea circuitului de intrerupere de 
siguranta a modulelor 

 Sursă de putere externă conectată prin intermediul unor 
mufe de 4-mm sau printr-un conector de putere coaxial 

 Conector SUB-D 9-pini pentru contactoare, sistem LOGO! 
sau PLC 

 Encoder incremental cu disc pentru detectarea poziţiei şi 
vitezei cu ajutorul unor senzori optici 

 Vizualizarea interactivă sub formă de modele 3D în baza de 
date IMS-virtual 

 Cerinţe pentru realizarea controlului: 4 x intrări digitale, 3 
x ieşiri digitale 
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Modulul slave PROFIBUS DP: 
 Intervalul de adrese: 16 intrări/ieşiri digitale 

 Conector PROFIBUS DP: conector 9-pini DSUB 

 Comutator rotativ pentru setarea adresei 

 Viteza de transmisie de până la 6 Mb/s 

 Fişier GSD pentru utilizarea împreună cu un software de 
control (de exemplu STEP7) 

 Conector de 25-pini DSUB pentru conectarea cu staţia IMS 

 Curent de ieşire: 500 mA (curent total: 1 A) 

 Control variabil al vitezei benzii transportoare prin 
intermediul magistralei PROFIBUS  

 

  

 Palet pentru transportul piesei de lucru            LM9620 1   

 Paleţi pentru susţinerea şi transportul pieselor de lucru pe benzile 
transportoare. Paletul are un cod de identificare pe 4-biti. 

 Lungime = 180 mm, lăţime = 119 mm, înălţime = 15 mm 

 Senzor pentru determinarea poziţiei 

 Cod de identificare pe 4-bit  
  
 

 

 Piesă de lucru, secţiune superioară, neagră                                                 LM9622 1   

 Material: plastic 

 Culoare: neagră 

 Clip magnetic pentru ataşarea la secţiunea inferioară 

 Rulment cu arc pentru ataşarea bolţului 

 Dimensiuni (Lxlxh): 100 x 50 x 40 mm 
  
 

 

 Piesă de lucru, secţiune inferioară, albă                                                 LM9623 1   

 Material: plastic 

 Coloare: albă 

 Clip magnetic pentru ataşarea la secţiunea superioară 

 Dimensiuni (Lxlxh): 100 x 50 x 40 mm 
  
 

 
  

 Accesorii suplimentare recomandate pentru setul de bază UniTrain-I: 
 

 Cablu interfaţă serială 25-pini, fişă/priză Sub-D                                 LM9040 1   

 Cablu conectare Sub-D cu 9 pini  

 Lungime: 2m 

 Conector: fişă 9-pini / priză 9-pini  

 Alocarea pinilor: 1:1 
  
 

 
 Cablu de conexiune PROFIBUS, 1.5m LM9180 1   

 Linie PROFIBUS cu 2 terminale pentru conexiunea unitatilor master 
si slave. 
Lungime de 1.5 m, neutilizabil pentru bucle 
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181 Cablu de măsurare protejat (4mm), 100cm, albastru                                       SO5126-9A 1   

 Cablu de măsură cu conectori de 4 mm protejaţi la atingere 
accidentală 
 

 Culoare: albastră 
 Lungime: 100 cm 
 Secţiunea cablului 2.5 mm2 
 Categoria de supratensiune: 600V, CAT II, 32A 
  
 

 

 Cablu de măsurare protejat (4mm), 100cm, rosu SO5126-8U 1   

 Cablu de măsură cu conectori de 4 mm protejaţi la atingere 
accidentală 
 

 Culoare: rosie 
 Lungime: 100 cm 
 Secţiunea cablului 2.5 mm2 
 Categoria de supratensiune: 600V, CAT II, 32A 
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66 Cursul -  Automatizări 7: Senzori pentru automatizări SO4204-8U 1   

 Pachetul asociat acestui curs conţine: 

 Panou experimental pentru studiul tehnologiei senzorilor 
prevăzut cu: 

 Senzori de proximitate inductivi şi capacitivi, senzor de 
proximitate optoelectronic, senzor cu câmp magnetic, senzor 
optoelectronic cu ghidaj prin intermediul fibrei optice 

 Două sine de ghidare (axele X şi Y) pentru deplasarea si 
pozitionarea mostrelor de material 

 Axa X acţionată electric prevăzută cu elemente de 
măsurare a deplasării 

 Disc segmentat acţionat de către motor, cu posibilitate de  
control al vitezei, pentru determinarea frecvenţelor limită 

 Numărătoare şi frecvenţmetre 

 Diferite mostre de material interschimbabile 

 CD-ROM cu programul LabSoft şi software specific de curs 
  
Conţinutul cursului: 

 Introducere în operarea şi funcţionarea senzorilor 

 Introducere în domeniile de aplicatii ale diferitelor tipuri 
de senzori 

 Determinarea modului în care diferite mostre de material 
afectează diverse tipuri de senzori 

 Măsurarea distanţelor de detectie, histerezis, valori limita 
şi frecvenţe de comutaţie pentru senzorii inductivi, capacitivi, 
optici şi de câmp magnetic 

 Explicarea factorului de reducere 

 Durata cursului: aproximativ 4 h. 
  
 

 
  

 Elemente suplimentare recomandate  
 

67 Senzor analogic (element opţional pentru SO4204-8U) SO4002-4A 1   

 Include: 

 Senzor inductiv de proximitate cu tensiune de ieşire 
analogică cuprinsă între 0-10V   

 Distanţa de detecţie 0.8-8.0mm 
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68 Senzor ultrasonic (element opţional pentru SO4204-8U) SO4002-4B 1   

 Include: 

 Senzor ultrasonic cu tensiunea de ieşire cuprinsă între 0-
10V  

 Distanţa de detecţie 50-300mm 
  
 

 
 


