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Pano Montörlüğü Eğitim Seti; eletrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, 
kuvvetli akım, aydınlatma panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların
işlenmesi, testlerin yapılması ve panoların tesislere montajlarının uygulamalı öğrenilmesi
amacıyla tasarlanmıştır. Dahili iç tesisat, dahili tip sayaç, harici tip şantiye panosu olarak üç
farklı uygulamaya sahiptir. Eğitim setinde, günümüz teknolojisinde kullanılan modüler pano yapısı tercih
 edilerek çok farklı uygulamalarda defalarca kullanım olanağı sağlanmıştır.

GİRİŞ
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END LAB-1 DENEYLERİ

• 1. PANO-01   Dahili iç tesisat panosu

• A. Sıva altı pano (01-1)

• B. Sıva üstü pano (01-2)2. PANO-02    
Dahili dikili tip pano3. PANO-03   Dahili tip 
sayaç pano4. PANO-04   Harici tip şantiye 
pano

• A. Sayaçlı şantiye panosu (04-1)

• B. Dağıtım  şantiye panosu (04-2)

EĞİTİM SETİ EĞİTİM SETİ GRUPLARI
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    DAHİLİ İÇ TESİSAT PANOSU

• 800 x 140 x 600mm ölçüsünde üç sıralı  
mekanik modül ve parçaları          

• Yarıklı göğüs  plakası 

• Yükseltme parçaları

• Kapatma göğüs plakası                         

• Montaj plakası 

• 3 x 40A kaçak akım koruma şalteri

• 2 x 25A 30mA kaçak akım koruma şalteri 

• 3 x 32A , 3 x 16A, 3 x 10A, 1 x 6A, 1 x 10A 
otomatik sigorta 

• Darbe akım şalteri

• 22mm sinyal lambası                  

• 2,5-4 -6mm 2 ray klamens

• Dahili İç Tesisat Panosu

HARİCİ TİP ŞANTİYE PANOSU

• Elektrik sistemlerinde geçici kullanım amaçlı 
şantiye tablosu harici inşat alanları, fuar vs. 
yerlerde ,

• Günümüz şartlarına uyumlu sayaç veya  
dağıtım amaçlı kullanıma göre tasarlanmış 
harici tip şantiye panosu eğitim seti
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SIVA ALTI PANO

• Mekanik ekipmanları 

• 800x250x600 mm ölçüsünde üç sıralı  
mekanik modül ve parçaları 

• Elk.pan-01 –A  Mekanik ekipman ve elektrik 
ekipmanları Elk.pan-01 –b için aynen   
geçerlidir.

• Mekanik ve elektrik ekipmanlarından   
değişiklik talep edilebilir.

DAHİLİ TİP DİKİLİ PANO

• 1800x500x800mm ölçülerinde bazalı  
modüller dikili tip pano 

• Yarıklı ve düz göğüs plakası , değişik yapı ve 
ölçüde 

• Yükseltme parçaları (şalter – sayaç – kontak-
tör  vs... ) 

• Vida , somun vs.
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 DAHİLİ TİP SIVA ALTI – ÜSTÜ SAYAÇ 

• Kullanım yerlerine ve sayaç sayılarına göre 
tasarlanır.

• Dikili tip modüller pano üzerine veya sıva 
altı-üstü uygulama yapılır.

• Mekanik ekipmanlar

• (400x600) x900x200mm ölçüsünde sıva altı 
veya sıva üstü sayaç panosu

• Sayaç – şalter – sigorta yükseltme parçaları

• Göğüs plakaları , vida somun

SIVA ÜSTÜ PANO

• Elektrik tesisat ve sistemlerinde linye   
dağıtım vs. amaçlı , tüm ekipmanlarıyla bir-
likte endüstriyel ürünlerden oluşan sıva üstü 
tablo eğitim seti

• Mekanik ekipmanları

• 800x250x600 mm ölçüsünde üç sıralı  
mekanik modül ve parçaları

• Elk.pan-01 –A Mekanik ekipman ve elektrik 
ekipmanları Elk.pan-01 –b için aynen   
geçerlidir.

• Mekanik ve elektrik ekipmanlarından   
değişiklik talep edilebilir.


