
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Възобновяемите енергийни източници са форми на енергия, които са генерирани от самовъзстановяеми
се източници или са неизчерпаеми.
Чрез системите на обучение се обясняват принципите на работа на системите за преобразуване на:
фотоволтаична слънчева енергия, топлинна слънчева енергия, вятърна енергия, енергия от горивни
клетки, биодизел и др.
Предлаганите тренажори, симулатори и демонстрационни модули обхващат следните видове енергия:

 Слънчева – фотоволтаична
 Слънчева – термична
 Вятърна енергия
 Горивни клетки (водородни)
 Хидроенергия

ТРЕНАЖОР ЗА СЛЪНЧЕВА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕНЕРГИЯ

DL SOLAR-A

Учебна система за теоретично и прак-
тическо изучаване на фотоволтаични
слънчеви енергийни съоръжения.
Монтира се върху подвижна
конструкция, позволяваща
предвижването до места, където се
провеждат практическите опити, като
дава възможност панела да се излага
на слънчева светлина.
Включва инструкция с описание и
упражнения.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 Идентифициране на всички компоненти
на тренажора и техните функции

 Измерване на слънчевата радиация
 Измерване на параметрите на
напрежението и мощността на
фотоволтаичния панел

 Програмиране на регулатора на
натоварването

 Анализ на разположението на
тренажора

 Системата като източник на постоянен
ток

 Системата като източник на променлив
ток

Размери на основата: 400 x 610 мм
Височина при наклон на панела 45°: 900мм
Нетно тегло: 50 кг

Фотоволтаичният панел, който може да се накланя от 0° до
90° и калибрираната клетка за измерване на слънчевата ра-
диация са разположени от едната страна, а от другата стра-
на са всички елементи на съоръжението, предвидено да
осигурява 12 V постоянно и 230 V променливо напрежение.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 50 W, 12 V наклоняем фотоволтаичен панел
 Клетка за измерване на слънчевото лъчение
 Програмируем електронен регулатор на натоварването с
голям LCD екран

 150 Wp полусинусуидален инвертор за получаване на 230
V променливо напрежение

 17 A/h акумулатор
 Лампи, използване за товари за 12 V и 230 V, 50 W
 Инструмент за мерене на слънчевата в W/m2
 Инструмент за измерване на зареждащия ток
 Два защитни магнито-термични превключвателя



ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

МОДУЛЕН ТРЕНАЖОР ЗА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ СЪС СВЪРЗВАНЕ КЪММРЕЖАТА

DL SOLAR-D1

Учебна система за за генериране на
електрическа енергия от фотоволтаични
панели и подаването й към мрежата.

Включва свързващи кабели, инструкция
с описание и упражнения и софтуер за
събиране и обработка на данни.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 Измерване на мрежовото напрежение
 Измерване на заредения ток, напрежение,
мощност и енергия

 Разполагане на слънчевия панел в най-
облъчвано положение

 Промяна на наклона на слънчевия панел
 Промяна на азимута на слънчевия панел
 Покриване на слънчевия панел с различни
материали

 Получаване на данни за слънчевата радиация
 Получаване на кривата напрежение-
облъчване на слънчевия панел

 Изчисляване на вътрешното съпротивление
на слънчевия панел

 Получаване на волт-амперната
характеристика на слънчевия панел

 Измерване на енергията, подавана към
мрежата

 Измерване на енергията, произведена от
слънчевия панел и подавана/вземана от
мрежата

 Измерване на енергията, произведена от
слънчевия панел, подавана/вземана от
мрежата и захранваща лампите

Размери в опаковано състояние:
0.62 x 1.21 x 0.82 м
Нетно тегло: 51 кг

ОПЦИИ:
DL SIMSUN: модул с лампи за осигуряване на
подходящо осветление за слънчевия панел
при работа в затворено помещение
DL DAQ-RE: интерфейс за PC и софтуер за
автоматично набиране на данни

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Фотоволтаичен наклоняем панел 90 W, 12 V, с клетка
за измерване на слънчевото излъчване и с датчик за
температура.

 Носеща рамка за модулите
 Товарен модул, включващ 2 лампи за мрежово
напрежение: 35 W халогенна лампа и светодиодна
лампа 3 W, със самостоятелни превключватели

 Мощен реостат 6 A, 80 W
 Диференциален магнитнотермичен превключвател
 Модули с измервателни инструменти за: слънчева
радиация (W/m2), температура на слънчевия панел
(°C), ток на панела, ток на акумулатора или товара,
напрежението на панела и активната мощност на
мрежовото напрежение

 Мрежов инвертор с изход за мрежово напрежение,
12 V, 300 W

 Модул за измерване на електрическата енергия в
kW/h

 Мрежов разпределител

Други тренажори, които позволяват изучаване на
преобразуването на слънчевата енергия от
фотоволтаични панели са:
 DL SOLAR-B - модулен тренажор за слънчева енергия
 DL SOLAR-C - тренажор за изучаване приложението на
фотовотаичната слънчева енергия в бита. С вграден
осветителен модул за изпозване в помещение

 DL SUN-TRACKER - тренажор със слънчев панел със
задвижване за следене положението на слънцето



ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

ЛАМПИ ЗА СЛЪНЧЕВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ ТРЕНАЖОРИ

DL SIMSUN

Този симулатор на слънчевото греене
осигурява подходящо осветление за
фотоволтаичния соларен модул, който се
използва при тренажорите DL SOLAR-B,
DL SOLAR-D1 и DL SUN-WIND.

Интензивността на осветлението може да се регулира
ръчно чрез потенциометър или автоматично чрез
входен сигнал с напрежение от 0-10 V, за да могат да
се провеждат опити с различна интензивност на
осветлението, като така се симулира осветление от
зазоряване до стъмване.

DL SIMSUN включва следните основни
компоненти:
 Регулатор за задаване на интензвността на
осветлението

 4 бр. халогенни лампи по 300 W всяка
 Магнитнотермичен превключвател за 10 A с
диференциална защита

 Потенциометър 10k



ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

ТРЕНАЖОР ЗА СЛЪНЧЕВА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

DL THERMO-A1

Учебна система за теоретично и
практическо обучение по устройствата
за използване на слънчевата енергия
за получаване на топла вода за бита,
отопление и подобни услуги.
DL THERMO-A1 е система с принуди-
телна циркулация с широк обхват на
учебни приложения.
Включва шест температурни датчика в
четири различни точки и датчик за
слънчева радиация, който се използва
за изчисляване на енергията.
Доставя се със свързващи кабели,
ръководство за упражнения и софтуер
за събиране и обработка на данни.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 Идентифициране на всички компоненти и
запознаване с тяхната работа

 Интерпретиране на всички технически
параметри на всеки компонент

 Локален контрол на процесите от контролния
блок

 Отопление и проверка на работата на
конвекторнив нагревател

 Използване на резервната енергия
 Използване на рециркулационната помпа
 Критерии за оразмеряване на елементите на
битова система за слънчева топлинна енергия

 Изисквания за монтаж и поддръжка на
съоръженията

 Интерпретиране на данните за процесите,
подавани от контролния блок

Размери в опаковано състояние:
1.77 x 1.22 x 1.91 м
Нетно тегло: 124 кг

Алтернативи:
DL THERMO-A2

Тренажор с истински слънчев панел, поставен в
метална рамка и свързан с главния модул чрез
гъвкави тръби, осигурен с клапани за
изпразване, безопасност и запълване.

DL THERMO-A12
Тренажор, оборудван както с истински слънчев
панел, така и със симулатор на слънчев панел,
захранван от мрежата, който позволява
провеждане на упражненията в класната стая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основен модул
Размери 1000 x 650 x 1650 мм, преден панел с блок-
схема на системата. Съдържа компонентите за
циркулация, съхранение и контрол на течността в
първичния и вторичния контур. Тези компоненти са
разположени вертикално на основата, което
осигурява лесен достъп до всички части при монтаж
и демонтаж по време на практическите упражнения,
описани в инструкцията. Контролният панел е
разположен в горната част основния модул и се
състои от:
 Блок-схема на системата
 Блок за електронно управление с LCD дисплей за
показване на данните

 Сигнални светодиоди
Хидравличните съединители за вход на студена
вода, изход на гореща битова вода, за свързване със
слънчевия панел и др. са разположени на гърба на
модула.
Слънчев панел
Симулатор на слънчев панел, захранван от мрежата,
за да позволява провеждане на практически опити в
класната стая.
Конвекторен нагревател
Като средство за използване на произведената
гореща вода служи конвекторен нагревател.
Свързва се с глажния модул с гъвкави тръби. Този
компонент дава възможност да експериментира с
ефектите на горещата вода, получена в тази
система. Тази система е достатъчно отворена за
лесно използване и за други приложения, като
например, получаване на гореща вода за битови
цели, подово отопление и др.



ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

ТРЕНАЖОР ЗА СЛЪНЧЕВА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

DL THERMO-A2

Учебна система за теоретично и
практическо обучение по устройствата
за използване на слънчевата енергия
за получаване на топла вода за бита,
отопление и подобни услуги.
DL THERMO-A1 е система с принуди-
телна циркулация с широк обхват на
учебни приложения.
Включва шест температурни датчика в
четири различни точки и датчик за
слънчева радиация, който се използва
за изчисляване на енергията.
Доставя се със свързващи кабели,
ръководство за упражнения и софтуер
за събиране и обработка на данни.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 Идентифициране на всички компоненти и
запознаване с тяхната работа

 Интерпретиране на всички технически
параметри на всеки компонент

 Локален контрол на процесите от контролния
блок

 Отопление и проверка на работата на
конвекторнив нагревател

 Използване на резервната енергия
 Използване на рециркулационната помпа
 Критерии за оразмеряване на елементите на
битова система за слънчева топлинна енергия

 Изисквания за монтаж и поддръжка на
съоръженията

 Интерпретиране на данните за процесите,
подавани от контролния блок

Размери в опаковано състояние:
1.37 x 1.47 x 2.12 м
Нетно тегло: 216 кг

Алтернативи:
DL THERMO-A1

Тренажор със симулатор на слънчев панел,
захранван от мрежата, за да позволява
провеждане на упражненията в класната стая.

DL THERMO-A12
Тренажор, оборудван както с истински слънчев
панел, така и със симулатор на слънчев панел,
захранван от мрежата, който позволява
провеждане на упражненията в класната стая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основен модул
Размери 1000 x 650 x 1650 мм, преден панел с блок-
схема на системата. Съдържа компонентите за
циркулация, съхранение и контрол на течността в
първичния и вторичния контур. Тези компоненти са
разположени вертикално на основата, което
осигурява лесен достъп до всички части при монтаж
и демонтаж по време на практическите упражнения,
описани в инструкцията. Контролният панел е
разположен в горната част основния модул и се
състои от:
 Блок-схема на системата
 Блок за електронно управление с LCD дисплей за
показване на данните

 Сигнални светодиоди
Хидравличните съединители за вход на студена
вода, изход на гореща битова вода, за свързване със
слънчевия панел и др. са разположени на гърба на
модула.
Слънчев панел
Тренажорът е оборудван с истински слънчев панел,
поставен в метална рамка и свързан с главния
модул чрез гъвкави тръби, осигурен с клапани за
изпразване, безопасност и запълване.
Конвекторен нагревател
Като средство за използване на произведената
гореща вода служи конвекторен нагревател.
Свързва се с глажния модул с гъвкави тръби. Този
компонент дава възможност да експериментира с
ефектите на горещата вода, получена в тази
система. Тази система е достатъчно отворена за
лесно използване и за други приложения, като
например, получаване на гореща вода за битови
цели, подово отопление и др.



ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

МОДУЛЕН ТРЕНАЖОР ЗА ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ
С ПОМОЩНО ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ПОМЕЩЕНИЕ

DL WIND-A1

Учебна система за теоретично и практи-
ческо обучение по устройствата за
използване на енергията на вятъра.
Комплектът включва задвижващ комп-
лект с постояннотоков двигател за работа
в помещение.

Доставя се със свързващи кабели,
ръководство за упражнения и софтуер за
събиране и обработка на данни.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 Идентифициране на отделните елементи
 Инсталиране и изпитване на вятърната турбина
 Инсталиране и изпитване на анемометъра
 Работа на вятърната турбина и анемометъра
 Спиране в режим на празен ход/отворена
верига/свободно въртене

 Спиране в спирачен режим
 Регулиране и зареждане на акумулатора.
 Използване на вятърната турбина за захранване
на постояннотоков товар

 Захранване на променливотоков товар с
енергия от вятъра и от акумулатора блок

Размери в опаковано състояние:
1.11 x 1.11 x 1.12 м
Тегло: 200 кг

Алтернативи:
DL WIND-A

Тренажор само с вятърна турбина.
DL WIND -A1S

Както DL WIND-A1, но със стъпков двигател.
DL WIND - A1G

Подобен на DL WIND -A1, но с изход за
подаване на енергия към мрежата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Вятърна турбина Air 40
 Трилопаткова вятърна турбина Air 40 за 12V, 160W
 Анемометър и датчик за посоката на вятъра,
монтирани върху стойка

 Носеща рамка
 Акумулатор
 Модул за контрол на акумулатора 12 V, 32 A
 Модул постояннотокови товари, включващ 2
лампи за 12 V: 20 W халогенна лампа и 3 W
светодиодна лампа, със самостоятелни
превключватели

 Модул променливотокови товари, включващ 2
лампи за за мрежово напрежение: 20 W халогенна
лампа и 3 W светодиодна лампа, със
самостоятелни превключватели

 Измервателен модул за измерване на: скорост на
вятъра (m/s), посока на вятъра (градуси),
постоянно напрежение (до ± 32 V), постоянен ток
(до 30 А), променливо напрежение (до 260 V),
променлив ток (до 2 А), мощност (до 1000 W)

 Инверторен модул със синусоидален изход на
мрежовото напрежение. Средна мощност 300 W

 Задвижващ комплект с постояннотоков двигател
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ТРЕНАЖОР ЗА ОПИТИ С ВОДОРОДНИ ГОРИВНИ КЛЕТКИ

DL HYDROGEN-A

Учебна система за теоретично и практи-
ческо изучаване на преобразуването на
енергията от базираните на водород
горивни клетки.

Доставя се със свързващи кабели,
ръководство за упражнения и софтуер за
събиране и обработка на данни.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 Запознаване с батерии с до 10 горивни клетки
 Производство и съхранение на водород
 Определяне на характеристична крива на
слънчев панел

 Управлявани от напрежение автоматични
измервания

 Определяне на характеристична крива на
електролизера

 Запознаване със законите на Фарадей
 Определяне на характеристична крива на
горивната клетка

 Определяне на ефективността на горивната
клетка

 Определяне напрежението на разлагане на
водата

 Непрекъснати измервания с компютъра
 Определяне на изхода на различни работни
точки на батерията от горивни клетки

 Наблюдаване на единична клетка от батерията
на компютъра

 Управлявани от мощност автоматични
измервания

Размери в опаковано състояние:
1.03 x 0.50 x 0.97 м
Тегло: 35 кг

Тренажорът включва батерия от 10 PEM горивни
клетки, електролизер, електрозахранване, софтуер
за наблюдение на горивните клетки, резервоар за
водород, електрически товар (лампа), вентилатор,
слънчев модул и 2 модула с лампи за слънчевия
панел.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Електролизер: 15 W
 Горивна клетка
 Мощност на всяка клетка: 200 mW
 Мощност (за 10-те клетки) 2 W
 Слънчев модул: 4 V / 3,3 A
 Газов резервоар: 80 cm3

 Лампа: 4.4 W
 Електрозахранване: 6 VDC / 3 A
 Софтуер за наблюдение



ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

ТРЕНАЖОР ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕ-ВЯТЪР-ГОРИВНИ КЛЕТКИ

DL GREENKIT

Този тренажор е създаден за изучаване
на възобновяемите енергии, получени от
слънцето, вятъра и от водородни горивни
клетки.

Доставя се със свързващи кабели,
ръководство за упражнения и софтуер за
събиране и обработка на данни.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 Сглобяване на горивна клетка
 Производство и съхраняване на водород
 Определяне на характеристичната крива на
слънчевия панел

 Действие на водородно/кислородна или
водородно/въздушна клетна

 Определяне на характеристичната крива на
електролизатора

 Определяне на ефективността на
електролизатора

 Изучаване на законите на Фарадей
 Определяне на характеристичните криви на
горивната клетка

 Определяне на ефективността на горивната
клетка

 Определяне на напрежението на разлагане на
водата

 Сглобяване на модел на лека кола с водородно
гориво

 Използване на метанол за генериране на
електричество

 Определяне на характеристичната крива на
метанолова горивна клетка

Размери в опаковано състояние:
0.81 x 0.61 x 0.61 м
Тегло: 29 кг

 Изследване на влиянието на повърхността на
слънчевия модул върху напрежението и
големината на тока на слънчевия модул

 Напрежение и ток при последователно свързване
на слънчеви панели

 Напрежение и ток при паралелно свързване на
слънчеви панели

 Напрежение и ток в слънчев панел като функция
на интензивността на светлината

 Волтамперна характеристика на слънчев панел
 Електрическа енергия от вятъра
 Въздействия на скоростта на вятъра
 Вятър от различни посоки
 Влияние на броя на роторните перки
 Влияние на променящото се положение на
роторните перки

 Наблюдение на вятърното колело при
натоварване

 Характеристики на мощността на вятърния
генератор

 Съхраняване на електрическата енергия от вятъра
с прилагане на водородна технология

 Концепция за пълна енергийна независимост с
възобновяема енергия



ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електролизер:
5 cm³/min H2; 2,5 cm³/min O2;
1.16 W

Обратима горивна клетка H2/O2/въздух:
Режим на електролиза:
5 cm³/min H2; 2.5 cm³/min O2; 1.16 W
Режим горивна клетка:
режим H2/O2: 300 mW
режим H2/ въздух: 100 Mw

PEMFC комплект:
режим H2/O2: 600 mW
режим H2/ въздух: 200 Mw

Метанолова горивна клетка:
Мощност: 10 mW

Резервоар за газ:
30 cm³ H2; 30 cm³ O2

Слънчев модул:
2.0 V/ 600 mA

Акумулаторна батерия:
4.5 VDC/ 0.8 A

Захранване: 1.2 A

Опция: Двоен прожектор с 2 халогенни лампи

Товар (вентилатор): 10 mW
Товар (автомобил): 150 mW
Дъжина на кабела: 250 mm

Вятърен генератор:
(осреднена производителност с
настолен вентилатор);
Umax = 6.0 V; Imax = 0.3 A

Слънчев модул:
2.0 V/ 600 mA

Резисторна декада:
Max. мощност: 1.2 W;
Изводи: 2 mm;
Тегло: 190 g;
H x W x D: 40 x 160 x 130 mm

Мултимери:
Изводи: 2 mm;
Тегло: 140 g;
H x W x D: 125 x 70 x 30 mm

2 куфара за пренасяне:
140 x 450 x 380 mm всеки;

Тегло: 4 kg всеки



ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

СЛЪНЧЕВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ И ТЕРМИЧНИ ПАНЕЛИ

DL TM11

Този тренажор е създаден за изучаване на
работата, експерименти и откриване на
неизправности в следните системи.
 Фотоволтаична силициева монокристална
клетка, квадратна 135х135 mm

 Две фотоволтаични клетки с последователно
свързване

 Две фотоволтаични клетки с паралелно
свързване

 Панел от 36 фотоволтаични клетки с
последователно свързване

 Термичен панел с циркулация на течност
Тези системи са възпроизведени на панела като
цветно изображение, което позволява пълен
анализ на контура на циркулацията на течност-
та, на неговите компоненти и на електрическа-
та/електронна схема за контрол и регулиране.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Дава възможност за симулация на поведението на
компонентите и системите на база на работните
условия, които могат да се задават директно върху
панела чрез РС от учителя и учениците.
РС държи под постоянен контрол протичането на
симулацията и я показва на монитора чрез
аналогови и цифрови графики на сигналите и
виртуални измервателни уреди, така че ученикът с
измервания и тестове може да пристъпи и към
отстраняване на неизправности.

Размери:
0.66 x 1.04 x 0.35 м
Тегло: 16 кг

Системата се доставя със софтуер, който позволява
на ученика да извършва всички необходими
действия чрез персоналния компютър.

Експериментите върху фотоволтаичните системи
(описани по-долу) са организирани както следва:
 възможност за симулиране на няколко стойности
на интензивност слънчевото излъчване (W/m²)

 възможност за симулиране на няколко стойности
на температури на фотоволтаични клетки

 възможност за изменение на електрическия товар
на споменатите фотоволтаични системи

 определяне на зависимостта на волтамперната
характеристика на фотоволтаичните системи от
интензивността на слънчевото излъчване и
температурата на клетките

 определяне на зависимостта на характеристиката
напрежение - мощност на фотоволтаичните
системи като функция на интензивността на
слънчевото излъчване и температурата на клетките

 измерване на коефициента на преобразуване
(излъчвана енергия – електрическа мощност) на
фотоволтаичните системи

Опитите върху термичния панел са организирани
както следва:
 Възможност за симулиране на няколко стойности
на интензивност на слънчевото излъчване (W/m²)

 възможност за симулиране на няколко стойности
на температура на топлоносителя на входа на
панела

 възможност за промяна на топлоемкостта на
топлоносителя на термичния панел

 измерване на температурата топлоносителя на из-
хода на панела като функция на интензивността на
слънчевото излъчване и на входящата температура

 определяне на коефициента на преобразуване на
термичния панел



ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ ТРЕНАЖОРИ

ТРЕНАЖОР ПО ХИДРОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

DL HYDRO-EL

Тази система е проектирана за демонстрация и
изучаване на работата и характеристиките на
турбина Пелтон.
Корпусът на турбината е прозрачен, за може да
се види как турбината използва инерцията от
водната струя.
Чрез различните индикатори на системата е
възможно да се визуализират всички промен-
ливи, имащи отношение към преобразуването
на енергията. В системата е вградено спирачно
устройство с електрическа спирачка, което
позволява работа с различни скорости.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 Криви на характеристиките на турбината (въртящ
момент - скорост, спирачна сила - скорост,
производителност - скорост, въртящ момент -
напрежение, спирачна сила -напрежение,
ефективност - напрежение)

 Криви на ефективността съгласно стандартите на
ISO

 Ефективност на системата турбина –
електрически генератор

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметри:
 Импулсна тръба Ø външен = 32 mm
 Входяща тръба Ø вътрешен = 10 mm
Манометри:
 С бурдонова пружина, запълнен с глицерин
0 до 25 m Н2О

Характеристики на електрическата спирачка:
 Постояннотоков генератор
 Номинална скорост: 3000 об./мин.
 Номинална мощност: 1000 W
Характеристики на турбината:
 Брой лопатки: 16
 Диаметър на ротора: 124 mm
 Дълбочина на лопатките: 14 mm
 Диаметър на реактивния поток: 10 mm
 Диаметър на осите: 16 mm.
 Номинална скорост: 1000 об./мин.
Други характеристики:
 Датчик за скорост
 Тензодатчик
 Eлектронен дисплей

Необходими принадлежности:
DL DKL-014 - Хидравличен стенд
Хидравличният стенд е прост, подвижен самостоя-
телен модул, който позволява захранване с
„хидравлична енергия“, т.е. с точно контролиран и
измерен разход на вода.
Включва два резервоара, центробежна помпа,
разходомер, подвижна рамка на колела, набор
вентили и тръбни връзки.


