
www.kzmekatronik.com

1

OTOMATİK KUMANDA OTOMATİK KUMANDA 
EĞİTİM SETİEĞİTİM SETİ



www.kzmekatronik.com

2

Otomatik Kumanda Eğitim Seti, elektrik kumanda devrelerinin kurulabileceği, komple bir
platform şeklinde kompakt laminant malzemeden üretilmiştir. Deney seti, teknik eğitim verilen
üniversite, teknik lise ve teknik eğitime ihtiyaç duyulan tüm kurumların müfradatına uygun
şekilde tasarlanmıştır. Deney setinde, yönetmeliklere uygun olarak kullanıcı güvenliği ön planda
tutulmuştur. Modüllerin üzerindeki yazı ve sembollerin çiziminde lazer teknolojisi kullanılmıştr.
Eğitim setinin içeriği, temel eğitim dahil ileri seviye teknik eğitim için uygundur. 4mm tam yalıtımlı
bananlar kullanılmıştır. Opsiyonel olarak 24V veya 380V şeklinde üretilmektedir. Deney seti dayanıklı
materyallerden üretilmiştir.

GİRİŞ
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END LAB-1 DENEYLERİ

• Kaçak akım korumalı

• Otomatik sigortalı

• Acil dur

• Buton grubu

• Sinyal lambası grubu

• Endüktif sensör

• Kapasitif sensör

• Optik sensör

• Düz zaman rölesi

• Ters zaman rölesi

• Düşük gerilim koruma rölesi

• Düşük akım koruma rölesi

• Termistör rölesi

• Faz sırası rölesi

• Sıvı seviye rölesi

• PTC rölesi

• Motor koruma rölesi

• Aşırı akım rölesi

• Limit anahtarı

• Yıldız üçgen şalteri

• Üç faz 0-1 şalteri

• Çift devir (D-YY)(0-1-2) şalteri

• Üç faz Trifaze Enversör şalter(Sağ-Sol 
1-0-2 şalter)

• 1,5KVA üç faz soft starter

• Kontaktör grubu(16A, 6NO, 2NC kontak)

EĞİTİM SETİ EKİPMANLAR
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TİP-2 MODÜLÜ

• Üç faz 0-1 şalteri
• Otomatik sigortalı
• Buton grubu
• Sinyal lambası grubu
• Düz zaman rölesi
• Ters zaman rölesi
• Motor koruma rölesi
• Kontaktör grubu(16A, 6NO, 2NC kontak)

TEMEL KUMANDA EĞİTİM SETİ

•  Üç faz 0-1 şalteri
•  Sigorta Grubu
•  Kaçak akım ve Otomatik sigortalı
•  Buton grubu
•  Sinyal lambası grubu
•  Düz zaman rölesi
•  Ters zaman rölesi
•  Motor koruma rölesi
•  Kontaktör grubu(16A, 6NO, 2NC kontak)
•  Sınır Anahtarlı


