
АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИМУЛАТОРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛИ

КОНТРОЛ НА МОТОР С
НАКЪСО СЪЕДИНЕН РОТОР

DL 2123

Таблото позволява симулацията на пускови системи за мотори с
накъсо съединен ротор. Има синоптична диаграма, която показва
чрез изводи: бутоните, контактите на терморелето,
контакторните намотки и сигналните лампи. Освен таблото,
системата включва трифазен асинхронен двигател с намалена
мощност от 42 V, заедно с образователна база и терминали за
улесняване на връзката със симулационното  табло. Скоростомер,
свързан с оптичен датчик позволява измерването на скоростта на
въртене на мотора.
Освен това магнитно-термичния превключвател и аварийния
ключ позволяват незабавно прекъсване на захранващата верига в
лучай на претоварване и късо съединение.

С тази система ученикът  ще се запознае с:

• Телестартиране на трифазен асинхронен ел.двигател;
• Протичаща телеинверсия;
• Телестартиране  звезда-триъгълник;
• Bias teleswitch;
• Телестартиране звезда-триъгълник с протичаща телеинверсия;
• Bias teleswitch за двускоростен двигател на Dahlander свързване;

Проверката и автоматичното управление  се извършват с PLC.
Доставя се заедно с учебно помагало
Захранване: еднофазно от мрежата
Забележка: Може да се присъедини към PLC като DL 2210A или
DL 2210B.



АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТАБЛО С ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ
КОМПОНЕНТИ

DL 2104G

Tаблото дава възможност да се извършват важни  опити с индустриални
електрически инсталации. Компонентите са прикрепени към таблото
чрез 2 мм изводи – за управленвието на ниско напрежение и с 4 мм
предпазни изводи за присъединяването към мрежата. Компонентите
са обозначени с яснна обощена диаграма, посочваща типа и
символа.

Таблото включва:

• 1 захранване, 24 V
• 1 двуполюсен ключ, 1 - 0 - 2
• 1 термореле
• 2 таймера
• 5 бутона
• 5 сигнални лампи
• 5 дистанционно управляеми прекъсвачи с подходащи помощни контакти

На гърба на таблото има превключватели за въвеждане на грешки от
учителя.
Таблото е снабдено с комплект свързващи кабели.
Захранване: еднофазно от мрежата.
Забележка: Може да се присъедини към PLC като DL 2210A или

DL 2210B.
Принадлежности: таблото с електромеханични компоненти може да
се използва заедно с Dahlander мотор , като DL 2102D, или мотор с
накъсо съединен ротор като  DL 10115AV.


