Produktnyheter från HIFA
Elektromekanik – Byggsats MB20
MB20 är nyutvecklat utbildningspaket anpassat för kursen Elektromekanik enligt GY11.
Paketet består av en byggsats i form av en manöverbox och ett självinstruerande läromedel på 75
sidor innehållande byggbeskrivning samt efterföljande laborationer inom ellära och logik.
Paketet hanterar bland annat:
•
•
•
•
•

•

Ritningsläsning, Bockning, Håltagning, Gängning, Popnitning
Lödning och kontaktering
Grundläggande ellära, Resistans, Spänning, Ström, Ohms lag, Effekt, m. m
Logik AND, OR, NOT, NAND, NOR samt praktiska logiska exempel
Motorstyrning samt reläfunktioner ex hållkrets, fram back m. m (kräver Motorplatta)
PLC programmering av bland annat trafikljus och motor (kräver PLC platta)

När eleven byggt klart sin manöverbox passar den för laborationer inom kursen Mekatronik och Praktisk
Ellära vilket gör den användbar för flera moment inom EE programmet. Eleven bygger helt enkelt sin
egen labutrustning som de har nytta av under flera kurser.
Då byggsatsen har matningsspänning från 2st 9V batterier kan eleven enkelt ta med sig den hem för
självstudier eller distansundervisning. Vill man använda ett separat 24V DC aggregat som
matningsspänning fungerar även detta.

Pris/st. inklusive läromedel i PDF-format.
1-5st
6 -10st
11-20st
>20st

850:780:730:695:-

Storlek på byggsats BxLxH 200x170x55-80mm (lutande)
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Mekatronik – Training Kit Mekatronik
Vårt paket för kursen Mekatronik bygger vidare på kursen Elektromekanik och levereras med
komplett läromedel. Paketet är indelat i flera moment vilket gör att varje del kan köpas separat och
byggas på med avseende på investeringsmöjlighet och upplägg.
I de första inledande laborationerna använder eleven byggsatsen MB20 för att studera grunderna i
ellära och logiska funktioner. Tillsammans med vår Motorplatta lär sig eleven styrning av motorer,
reläfunktioner, hållkretsar m.m. Motorplattan kopplas samman med byggsatsen med hjälp av
labsladdar och styrs med manöverknappar och potentiometer. Laborationer finns i medföljande
laborationshäfte.

Efter att ha studerat logiska funktioner hållkretsar m.m blir nästa steg för eleven att fördjupa sig inom
PLC programmering. Med hjälp av vår PLC platta utrustad med Siemens S7 1215 går vi går steg för
steg går igenom grunderna i programmering med hjälp av programvaran TIA Portal och medföljande
läromedel. Laborationerna utförs tillsammans med Byggsatsen MB20 samt Motorplattan. Eleven lär
sig grunderna i adressering, logiska funktioner, styrning av motor samt avläsning av pulser med hjälp
av enkoder på motorplattan samt grundläggande HMI styrning. Samtliga anslutningar mellan
motorplatta, Byggsats och PLC platta utförs med labsladdar.
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Som avslutning i kursen Mekatronik bygger eleven ett mekatroniskt system innehållande pneumatik, olika
typer av givare, linjärsystem, motorer m.m. Systemet har till uppgift att sortera olika typer av material och
placera dessa på ett antal olika positioner. Uppbyggnaden ger eleven kunskaper inom mekanik,
ledningsdragning, inkoppling av el och pneumatik. Styrning utförs med PLC plattan och samtliga
komponenter monteras på den medföljande bottenplattan.

Som extra tillval till ovan system finns ett pneumatikpaket för att studera ytterligare grunder inom
pneumatik samt en förvaringsväska med plats för samtliga komponenter.

Tillbehör Mekatronik
Pneumatikpaket innehållande olika ventiler 3/2, 5/2 samt tillbehör,

Förvaringsväska
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Mät och Reglerteknik – Traning Object Reglerteknik
Training Object Reglerteknik innehåller två processer med olika
karaktäristik, nivåmätning med vatten samt hastighetsreglering
av motor. Reglerobjektet ansluts till vår PLC platta där
PLC systemet fungerar som regulator. För att övervaka och styra
processen använder vi programvara så att eleven i realtid via
operatörsbild ser vad som händer när olika parametrar ändras
såsom PID, styrsignal samt är och börvärde. Levereras med
komplett läromedel. Kan kompletteras
med fysisk HMI panel.

Programmerbara styrsystem - Styrobjekt
Hissmodell
Klassiskt styrobjekt där eleven får lära att programmera en
trevåningshiss. Hissen styrs med hjälp av en elektrisk
linjärenhet/DC motor och har manöverknappar och
indikeringslampor på varje våning samt inne i hisskorgen.
Hissmodellen ansluts till vår PLC- plattan med hjälp
av labsladdar alternativt elkabel.

Stämplingsautomat
Stämplingsautomaten utgörs av en vanlig industriell process och ger eleven kunskap
inom pneumatik, givarteknik och PLC programmering. Två olika arbetsstycken
kan urskiljas med hjälp av givare. Samtliga rörelser sker med pneumatik,
två dubbelverkande cylindrar, en enkelverkande samt tre 5/2 ventiler
varav en körs som 3/2 funktion. Anslutning till vår PLC platta görs
med hjälp av labsladdar eller elkabel.
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Training Object™ Line
Training Object Line är en kompakt prisvärd produktionslinje för inlärning av industriell automation
som kan användas på flertalet kurser inom GY11 såsom:

•
•
•
•

Mät och Styrteknik
Programmerbara Styrsystem
Industriell IT
Allmän automationsteknik

Produktionslinjen består av 2 eller 3 sammanbyggda styrobjekt, Sortering, Montering samt Höglager.
Samtliga objekt kan köras var för sig eller byggas samman i olika kombinationer som ett komplett
system. Varje objekt innehåller Siemens PLC system med tillbehör, är lätta att flytta, och kan placeras
på ett vanligt bord. Som komplement till de fysiska produkterna har vi vårt nya simuleringsverktyg
vilket gör det möjligt att virtuellt styra varje objekt, perfekt för distansundervisning eller möjligheten
att fler elever kan nyttja samma system samtidigt (mer info på nästa sida). Som tillbehör finns
skräddarsydda rullvagnar för respektive objekt.
Höglager

Montering

Sortering
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HIFA Virtual tool - Simuleringsverktyg
I vårt nya simuleringsverktyg Virtual tool har eleven möjlighet att programmera och styra samtliga objekt
i vår produktionslinje. Programmeringen kan utföras med eller utan fysiskt PLC och i valfritt
programmeringssystem TIA Portal (Siemens) alternativt Codesys. Objekten är digitala tredimensionella
tvillingar vilket gör att de är 100% identiska med den fysiska modellen. Varje modell kan köras individuellt
eller tillsammans i en produktionslinje.
Licenserna är molnbaserade vilket gör att de kan köras från vilken dator som helst. Hantering av licenser
styrs av läraren och kan enkel förflyttas mellan olika elever. Programvaran gör det möjligt att på ett
flexibelt sätt kunna erbjuda eleven olika möjligheter att studera PLC programmering i skolan eller på
distans.

Robotteknik
Dobot Magician
Mycket prisvärd robot för inlärning av grundläggande
robotteknik och/eller programmering. Roboten kan enkelt
programmeras med hjälp av ”lead by nose” teknik,
motorer frigörs och robotarmen förs mellan olika
positioner som sparas, alternativt blockly eller python.
Roboten kan även användas som 3D printer och ett flertal
olika tillbehör finns såsom åkrörelse, transportband eller
visionsystem. Roboten levereras i grundutförande med
3D kit, robotarm med styrenhet, programvara, vakuum
gripper samt pneumatisk gripper, penna, bottenplatta för
monteringsstation, lager för lock samt kulor och signalomvandlarkort vilket gör det möjligt att ex
kommunicera med PLC system.

Pris grundpaket 13.500:Tillbehör

Åkrörelse
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Fanuc – robotcell
Ett komplett prisvärt utbildningspaket för undervisning inom industriell robotteknik. Paketet är
framtaget tillsammans med Fanuc, en av världens största tillverkare av robotar. Systemet är levererat till
ett flertal skolor i Sverige

Paketet innehåller:
•
•
•
•
•
•
•
•

6-axlig robotarm utrustad med elektriskt
fingergripdon monterad i rullbar bur med
skyddsanordningar
Styrsystem med 28 ingångar/20 utgångar
Ethernet samt usb port
Programmeringsenhet med touch/HMI
2 Dimensionellt visionsystem
20 licenser robotsimulering

Elteknik - Felsökningstränare FS1, FS2
Nu lanserar vi två nya felsökningstränare inom elteknik. Centralerna ger eleven grundläggande
kunskaper om felsökning i elektriska system. Centralerna är utrustade med ett antal olika mätpunkter
där eleven metodiskt kan mäta sig fram till var felet uppstått. 10 olika fel på respektive central kan utföras
och indikeras med en tänd/släckt lampa eller till och frånslaget relä. Eleven får till sin hjälp utförligt
kopplingsschema för respektive central där de systematisk kan läsa sig fram till var felet kan ha uppstått.
Centralerna ger eleven kunskap om schemaläsning, mätteknik samt systematisk felsökning. Centralerna
finns i två utföranden 24V AC samt 24VDC. DC versionen innehåller fler reläer och indikatorlampor samt
3 olika givare för funktionstest samt felsökning
FS1 - AC version
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Elteknik – Växelström 3-Fas
Laborationspaket för inlärning av 3-fas på ett ofarligt sätt med hjälp av trefassimulator och en
arbetsspänning på 3 alternativt 9V. Paketet innehåller kopplingsplatta för komponenter,
komponentsats, 3-fasmotor, 3-fassimulator kablage samt läromedel. Samtliga komponenter
levereras i en robust förvaringslåda.

Simuleringprogram El/Elektronik
Simuleringsprogram där eleven kan
bygga upp och simulera elektriska
kretsar. Programvaran visar fysiska
komponenter samt dess elektriska
symboler. Finns i flera olika
licensversioner ex. molnlicens eller
nätverkslicens.

Prisexempel:
10 licenser molnbaserad version 1år 2190:30 licenser nätverksversion 8180:-

Kontakt
Besök något av våra referenscenter eller få en demonstration av våra produkter på er
skola. Kontakta Anders Fritzén på 0763-141446 alternativt info@hifa.se för ytterligare
information eller beställning. För mer info om våra produkter besök www.hifa.se
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