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PNEUMAX DIDACTIC
automatyzacja w pneumatyce  

- system edukacyjny - 
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 Firma Pneumax proponuje nowoczesny system szkoleniowy “PNEUMAX DIDACTIC”. 

System ten oparty jest na kompletnych modułach zawierających podstawowe komponenty pneumatyczne, 

gotowe do użycia i uruchomienia na dedykowanym stanowisku. 

 

 System Pneumax „DIDACTIC” to pomoc szkoleniowa dla szkół, ośrodków szkolenia zawodowego oraz tych miejsc, 

w których istnieje zainteresowanie tematyką mechatroniki, oraz potrzebą praktycznego budowania obwodów 

pneumatycznych oraz elektropneumatycznych. 

 

 Moduły z elektrorozdzielaczami i rozdzielaczami można łatwo i bezpiecznie mocować na stanowisku 

szkoleniowym. Każdy moduł można połączyć z innym, zgodnie z zastosowanym schematem pneumatycznym, 

za pomocą złącz wtykowych na przewód poliuretanowy o średnicy 4mm.

Dostępne również są moduły zawierające przekaźniki i elektryczne listwy przyłączeniowe, panele z przyciskami sterującymi 

umożliwiającymi wykonywanie prostych sekwencji w układzie elektropneumatycznym. 

 

 System szkoleniowy „DIDACTIC” firmy PNEUMAX  przystosowany jest do współpracy ze sterownikami PLC 

(ze względu na dużą liczbę oferowanych rozwiązań sterowniki PLC zamawiane we własnym zakresie).

System Didactic może być uzupełniony dodatkowymi wyspami zaworowymi , jak również elektronicznym regulatorem 

proporcjonalnym sterowanym analogowo lub cyfrowo.  

System Pneumax Didactic zaopatrzony jest w złącza wtykowe na przewód PU 4/2 mm. 

(Przewód PU zamawiany osobno, tak jak przewody elektryczne).
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                Stanowisko szkoleniowe składa się ze stołu dydaktycznego 

połączonego ze ścianką, która zawiera szereg metalowych szyn, 

umożliwiających zaczepienie modułów szkoleniowych z elementami 

pneumatycznymi (dodatkowo są one mocowane za pomocą magnesów). 

Moduły łatwo i szybko dają się zawiesić lub ściągnąć, co umożliwia realizację 

wielu rodzajów obwodów pneumatycznych i elektro- pneumatycznych. 

Istnieje możliwość zamocowania na ściance gotowych, wcześniej 

zmontowanych paneli przenośnych. Są one pomocne również 

w przypadku konieczności odłożenia pracy do następnej sesji ćwiczeń.  

Nieskończony układ można odłożyć (pod blatem) i dokończyć w innym czasie.

Takie rozwiązanie zapewnia elastyczność w korzystaniu ze stanowiska 

szkoleniowego dla wszystkich grup osób uczestniczących w ćwiczeniach. 

Pomy lany jako realizacja układu ś

elektropneumatycznego wraz 

ze stycznikami. Układ zawiera trzy siłowniki 

z czujnikami magnetycznymi, 

elektrozawory mono- i bistabilne, 

panel z przyciskami. 

Wszystko to zamocowane na szynie DIN, 

 w komplecie zestaw przygotowania powietrza

(układ nie zawiera zasilacza).

Układ realizuje ćwiczenie polegające 
na sterowaniu trzech siłowników 

(dwóch liniowych i jednego chwytaka). 
Wykorzystane są przetworniki ciśnienia. 

Istnieje możliwość dołączenia 
do zestawu elektronicznego regulatora 

proporcjonalnego wraz 
z zestawem przygotowania powietrza.

(układ nie zawiera sterownika PLC oraz zasilacza) 

Stworzony dla realizacji złożonego układu 

pneumatycznego (trzy siłowniki).

Układ zawiera rozdzielacze 5/2, 

krańcówki mechaniczne, 

zawory logiczne OR (suma) 

oraz AND (iloczyn), 

 zestaw przygotowania powietrza.

kod zamówieniowy: DCTT-002
Stanowisko szkoleniowe  podstawowe 
(b )ez szuflady i zasilacza

Kod zamówieniowy:

DCTK-001

kod zamówieniowy:

DCTK-002

kod zamówieniowy:

DCTK-003

kod zamówieniowy: DCTT-001

Stanowisko szkoleniowe kompletne 

- z zasilaczem 24VDC / 4A 

- z szufladą zamykaną na klucz
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Stanowisko szkoleniowe

Panel elektropneumatyczny Panel elektropneumatyczny 
przystosowany do współpracy

 ze sterownikiem PLC 
(panel nie zawiera sterownika PLC)

Panel pneumatyczny



Wyspa Optyma-S 
ze złączem elektrycznym

kod zam.: DCTM-003

Moduł z przyciskami elektrycznymi
kod zam.: DCTM-006

Szyna montażowa
kod zam.: DCTM-007

Rozdzielacz pneumatyczny
kod zam.: DCTM-008

Siłownik podwójnego działania 
Ø20 skok 100mm, 

z regulatorami przepływu
 kod zam.: DCTM-009

Krańcówka z rolką 
aktywowana 
wysuniętym siłownikiem Ø20 
kod zam.: DCTM-011

2 rozdzielacze bistabilne 5/2 na bazie
kod zam.: DTM-012

4 rozdzielacze 5/2 monostabilne na bazie
kod zam.: DCTM-013

Moduł z przyciskami pneumatycznymi
 kod zam.: DCTM-014

Moduł z 2 zaworami szybkiego spustu
kod zam.: DCTM-015

Moduł z zaworami dławiąco-zwrotnymi
kod zam.: DCTM-016

Krańcówka z rolką 
aktywowana 
schowanym siłownikiem Ø20 
kod zam.: DCTM-036

Szyna elektryczna DIN 
ze stycznikami 

kod zam.: DCTM-004

Zestaw przygotow. powietrza rozmiar 1
kod zam.: DCTM-005

Moduł z zaworami sumy logicznej "OR"
kod zam.: DCTM-017

kod zam.:  DCTM-001
Ramka panelu przenośniego

Siłownik podwójnego działania Ø25
z regulatorami przepływu i czujnikami 

kod zam.: DCTM-002
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poszczególne elementy systemu (zamawiane osobno)
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Kompletny zestaw przygotow. powietrza 
rozmiar 1

kod zam.: DCTM-021

Chwytak kątowy 180°
kod zam.: DCTM-022

Siłownik podwójnego działania 
serii 1390 Ø32 skok 100 mm

kod zam.: DCTM-023

Moduł z zaworami blokującymi 
dwukierunkowo

kod zam.: DCTM-024

Moduł z presostatami
kod zam.: DCTM-025

Siłownik pojedynczego działania
 Ø25 skok 50mm

z regulatorami przepływu i czujnikami
kod zam.: DCTM-026

Moduł z przyciskami 
elektrycznymi / pneumatycznymi

kod zam.: DCTM-030

Rozdzielacz pneumatyczny 5/2
monostabilny

kod zam.: DCTM-031

Rozdzielacz pneumatyczny 5/2
bistabilny

kod zam.: DCTM-032

Wyspa z elektrozaworami ECO
kod zam.: DCTM-033

Moduł z zaworami logicznymi typu "AND"
kod zam.: DCTM-018

Elektroniczny regulator proporcjonalny
rozmiar 1

kod zam.: DCTM-034

Krańcówka z rolką 
aktywowana 
wysuniętym siłownikiem Ø32
kod zam.: DCTM-035

Krańcówka z rolką 
aktywowana 
schowanym siłownikiem Ø32
kod zam.: DCTM-010

Wyspa 
Optyma-S z modułem 
transmisji szeregowej
kod zam.: DCTM-029

Panel sterowniczy 
LCD
kod zam.: DCTM-027

Sterownik PLC
kod zam.: DCTM-037

Zawór dwuręcznego 
sterowania
kod zam.: DCTM-038
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poszczególne elementy systemu (zamawiane osobno)



Kod zamówieniowy:

DCTK-001
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Panel elektropneumatyczny

(bez zasilacza) 

kod zamówieniowy:

DCTK-003

Panel elektropneumatyczny 
przystosowany do współpracy
 ze sterownikiem PLC 
(panel nie zawiera sterownika PLC)

kod zamówieniowy:

DCTK-002

Panel pneumatyczny

System Pneumax Didactic zaopatrzony jest w złącza wtykowe na przewód PU 4/2 mm (zamawiany osobno, tak jak przewody elektryczne).


