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Firma Pneumax proponuje nowoczesny system szkoleniowy “DIDACTIC”. 

System ten oparty jest na kompletnych modu³ach zawieraj¹cych podstawowe komponenty pneumatyczne, 

gotowe do u¿ycia i uruchomienia na dedykowanym stanowisku. 

System Pneumax „DIDACTIC” to pomoc szkoleniowa dla szkó³, oœrodków szkolenia zawodowego oraz 

tych miejsc, w kt  istnieje zainteresowanie tematyk¹ mechatroniki, oraz potrzeb¹ praktycznego budowania 

obwodów pneumatycznych oraz ektropneumatycznych. 

Modu³y z elektrorozdzielaczami i rozdzielaczami mo¿na ³atwo i bezpiecznie mocowaæ na stanowisku 

szkoleniowym. Ka¿dy modu³ mo¿na po³¹czyæ z innym, zgodnie z zastosowanym schematem pneumatycznym, 

za pomoc¹ z³¹cz wtykowych na przewód poliuretanowy o œrednicy 4mm.

Dostêpne równie¿ s¹ modu³y zawieraj¹ce przekaŸniki i elektryczne listwy przy³¹czeniowe, panele z przyciskami 

steruj¹cymi NZ i NO umo¿liwiaj¹cymi wykonywanie prostych sekwencji w uk³adzie elektropneumatycznym. 

System szkoleniowy „DIDACTIC” firmy PNEUMAX  zawiera równie¿ modu³y ze sterownikami PLC, 

oraz wyspami zaworowymi , jak równie¿ elektroniczny regulator proporcjonalny sterowany trzema przyciskami. 

Program szkoleniowy z opisanymi praktycznymi æwiczeniami i uk³adami pneumatycznymi stanowi uzupenienie 

systemu „DIDACTIC”.
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PNEUFLUIDPNEUFLUID
 ekspresowe schematy pneumatyczne ekspresowe schematy pneumatyczne

Jako dope³nienie systemu Pneumax "Didactic" polecamy program Pneufluid. 

Jest on intuicyjnym programem do tworzenia schematów pneumatycznych, zawiera kompletn¹ bazê komponentów 

z katalogu firmy Pneumax. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wykorzystania elementów z dostêpnej biblioteki i szybkiego 

ich po³¹czenia w celu utworzenia profesjonalnego schematu uk³adu pneumatycznego. Jednoczeœnie automatycznie 

tworzona jest lista u¿ytych elementów, któr¹ mo¿na umieœciæ na rysunku wraz z opisem, lub wykorzystaæ 

do zamówienia wybranych podzespo³ów. Rysunek mo¿na zapisaæ, wydrukowaæ lub eksportowaæ w formacie DXF.

£ATWO I SZYBKO

Profesjonalne 
schematy pneumatyczne  

w kilka minut

OBSZERNA BIBLIOTEKA SYMBOLI 
PNEUMATYCZNYCH

Wszystkie najczêœciej wystêpuj¹ce 
symbole pneumatyczne,narysowane 

zgodnie ze standardem ISO 

BAZA KOMPONENTÓW PNEUMAX 

Baza wszystkich 
elementów Pneumax 

z szybkim wyszukiwaniem
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Stanowisko szkoleniowe

         Stanowisko szkoleniowe sk³ada siê z p³askiego 

sto³u oraz pionowej œcianki, która zawiera szereg 

metalowych szyn umo¿liwiaj¹cych zaczepienie 

modu³ów szkoleniowych, które dodatkowo  s¹  przy-

trzymywane za pomoc¹ magnesów. Modu³y ³atwo 

i szybko daj¹ siê zawiesiæ lub œci¹gn¹æ, co umo¿liwia 

realizacjê wielu rodzajów obwodów pneumatycznych 

i elektropneumatycznych. Istnieje mo¿liwoœæ zamoco-

wania na œciance do æwiczeñ gotowych, wczeœniej 

zmontowanych paneli przenoœnych. S¹ one pomocne 

równie¿ w przypadku koniecznoœci od³o¿enia pracy 

do nastêpnej sesji.  Nieskoñczony uk³ad mo¿na od³o- 

¿yæ i dokoñczyæ w innym czasie, nie zajmuj¹c stano-

wiska.Takie rozwi¹zanie zapewnia uniwersalnoœæ 

i elastycznoœæ w korzystaniu ze stanowiska szkolenio- 

wego dla wszystkich grup uczestników szkolenia. 

Do stanowiska mo¿na równie¿ dodatkowo domówiæ 

szufladê oraz Ÿród³o zasilania napiêciem 24VDC.

Stanowisko szkoleniowe kompletne:

kod zamówieniowy: DCTT-001

Panel Elektropneumatyczny 

Pomy lany jako realizacja uk³adu 

elektropneumatycznego wraz 

ze stycznikami. Uk³ad zawiera trzy 

si³owniki z czujnikami magnetycznymi, 

elektrozawory mono- i bistabilne, 

panel z przyciskami. 

Wszystko to zamocowane na szynie DIN, 

w komplecie zestaw przygotowania 

powietrza. 

œ

Panel Pneumatyczny kontrolowany
 sterownikiem PLC

Uk ad realizuje wiczenie polegaj¹ce 

na sterowaniu trzech si³owników 

(dwóch liniowych i jednego chwytaka). 

Wykorzystane s¹ przetworniki ciœnienia. 

Istnieje mo¿liwoœæ do³¹czenia 

do zestawu elektronicznego regulatora 

proporcjonalnego wraz 

z zestawem przygotowania powietrza. 

³ æ

Panel Pneumatyczny

Stworzony dla realizacji z³o¿onego 

uk³adu pneumatycznego (trzy si³owniki).

Uk³ad zawiera rozdzielacze 5/2, 

czujniki koñca skoku, 

zawory logiczne OR (suma) 

oraz AND (iloczyn), 

 zestaw przygotowania powietrza.
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Stanowisko szkoleniowe  b
kod zamówieniowy: DCTT-002

ez szuflady i zasilacza 24V DC:
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Kod zamówieniowy:

DCTK-001

kod zamówieniowy:

DCTK-002

kod zamówieniowy:

DCTK-003



Wyspa Optyma-S 
ze z³¹czem elektrycznym

kod zam.: DCTM-003

Modu³ z przyciskami elektrycznymi
kod zam.: DCTM-006

Szyna monta¿owa
kod zam.: DCTM-007

Rozdzielacz pneumatyczny
kod zam.: DCTM-008

Si³ownik podwójnego dzia³ania 
Ø20 skok 100mm, 

z regulatorami przep³ywu
 kod zam.: DCTM-009

Krañcówka z rolk¹ 
aktywowana 
wysuniêtym si³ownikiem 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

Modu³ z przyciskami pneumatycznymi
 kod zam.: DCTM-014

Modu³ z 2 zaworami szybkiego spustu
kod zam.: DCTM-015

Modu³ z zaworami d³awi¹co-zwrotnymi
kod zam.: DCTM-016

Krañcówka z rolk¹ 
aktywowana 
schowanym si³ownikiem Ø20 
kod zam.: DCTM-036

Szyna elektryczna DIN 
ze stycznikami 

kod zam.: DCTM-004

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

Modu³ z zaworami sumy logicznej "OR"
kod zam.: DCTM-017

kod zam.:  DCTM-001
Ramka panelu przenoœniego

Si³ownik podwójnego dzia³ania Ø25
z regulatorami przep³ywu i czujnikami 

kod zam.: DCTM-002

3

MODULY POJEDYNCZEMODULY POJEDYNCZE
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MODULY POJEDYNCZEMODULY POJEDYNCZE

Kompletny zestaw przygotow. powietrza 
rozmiar 1

kod zam.: DCTM-021

Chwytak k¹towy 180°
kod zam.: DCTM-022

Si³ownik podwójnego dzia³ania 
serii Ecolight Ø32 skok 100 mm

kod zam.: DCTM-023

Modu³ z zaworami blokuj¹cymi 
dwukierunkowo

kod zam.: DCTM-024

Modu³ z presostatami
kod zam.: DCTM-025

Si³ownik pojedynczego dzia³ania
 Ø25 skok 50mm

z regulatorami przep³ywu i czujnikami
kod zam.: DCTM-026

Modu³ 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

Modu³ z zaworami logicznymi typu "AND"
kod zam.: DCTM-018

Elektroniczny regulator proporcjonalny
rozmiar 1

kod zam.: DCTM-034

Krañcówka z rolk¹ 
aktywowana 
wysuniêtym si³ownikiem Ø32
kod zam.: DCTM-035

Krañcówka z rolk¹ 
aktywowana 
schowanym si³ownikiem Ø32
kod zam.: DCTM-010

Wyspa 
Optyma-S z modu³em 
transmisji szeregowej
kod zam.: DCTM-029

Panel sterowniczy 
LCD
kod zam.: DCTM-027

Sterownik PLC
kod zam.: DCTM-037

Zawór dwurêcznego 
sterowania
kod zam.: DCTM-038
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