
ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА

Технологичното развитие в областта на електрониката трансформира силовата електроника от статична
технология за преобразуване до основен елемент в електрическата и електронната област. Нейната цел е
контрол на мощността чрез преобразуване на напрежението от мрежата от силови полупроводници,
способни да извършват ефективно и надеждно превключване, управление и преобразуване на функциите
на електрическата енергия.
През последните години са постигнати значителни подобрения в този технологичен сектор.
Постигнатите резултати в областта на микроелектрониката позволиха използването на линейни вериги с
интегрални компоненти като контролери на силови електронни системи.
Новите производствени техники са подобрили характеристиките на компонентите по напрежение и ток и
са увеличили скоростта на превключване.
Освен това развитието на компютрите, комуникационните системи и продуктите на търговската
електроника, свързани с необходимостта от по-добро използване на наличната енергия, доведоха до
увеличаване на изискването за постоянно захранване. Като особен интерес е използването на силова
електроника на постоянен и трифазен двигател при постоянен и променлив контрол на скоростта.
Всичко това се вписва в широки и надеждни приложения в много сектори, от жилищни (охладителни
системи, климатици, кухненско осветление) до търговски (подобно на жилищните, но с допълнително
офисно оборудване и компютър, свързани групи, асансьори) промишлени (помпи, компресори,
вентилатори, роботи, заваръчни системи, промишлени лазери) до изключително важната област на
транспорта (електрически влакове, зареждане на акумулаторни батерии, трамвай, метро, автомобили); От
телекомуникациите (източници на захранване и за зареждане на батерии) до космическите технологии
(захранващи системи на сателити и самолети).
Разработената лаборатория по изследване на силовата електроника позволява на учениците да
практикуват обучение, базирано на практическо прилагане на теоретичните знания в подпомагани от
компютър упражнения. Всички компоненти, които съставляват лабораторията, са промишлено използвани,
монтирани на учебни панели за правилно и безопасно боравене. Всичко това позволява на лабораторията
да се използва за образователни цели, както и за проектиране, разработка и изследване, благодарение на
модулните си качества.
Като се започне от основните принципи, с помощта на ръководства за обучение, ученикът последователно
върви към изучаване и на сложните схеми.
Лабораторията е организирана на модулен принцип и се състои от учебни модули - панели, които се
монтират на вертикална рамка. Тази модулност осигурява пряк, незабавен и последователен достъп до
реализация на експериментална установка за практическо изучаване на дадена тема.
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
С подходящо комплектоване на учебните модули може да се осигури практическо обучение с постепенно
увеличаваща се сложност на изследваните системи. Една примерна организация на упражненията по
темата е дадена по-долу.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПРОМЕНЛИВ - ПОСТОЯНЕН ТОК
ЦИКЪЛ DCA 201.1 ДИОДИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ ИЗПРАВИТЕЛИ
ЦИКЪЛ DCA 201.2 ТИРИСТОРИ И УПРАВЛЯЕМИ ИЗПРАВИТЕЛИ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПРОМЕНЛИВ - ПРОМЕНЛИВ ТОК
ЦИКЪЛ DCA 202.1 ТИРИСТОРИ И УПРАВЛЯЕМИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ПРОМЕНЛИВ - ПРОМЕНЛИВ ТОК
ЦИКЪЛ DCA 202.2 СИМУЛАТОР НА НЕИЗПРАВНОСТИ В РЕГУЛАТОР НА ОСВЕТЛЕНИЕ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПОСТОЯНЕН - ПОСТОЯНЕН ТОК
ЦИКЪЛ DCA 203.1 ИМПУЛСНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИНА НАПРЕЖЕНИЕ
ЦИКЪЛ DCA 203.2 КЛЮЧОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАХРАНВАНЕ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПОСТОЯНЕН - ПРОМЕНЛИВ ТОК
ЦИКЪЛ DCA 204.1 ИНВЕРТОРИ
ЦИКЪЛ DCA 204.2 ЧЕСТОТНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЯ
ЦИКЪЛ DCA 205.1 ЗАДВИЖВАНЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВ ДВИГАТЕЛ
ЦИКЪЛ DCA 205.2 ЗАДВИЖВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВОТОКОВ ДВИГАТЕЛ С НАВИТ РОТОР
ЦИКЪЛ DCA 205.3 ЗАДВИЖВАНЕ НА ПРОМЕНЛИВОТОКОВ ДВИГАТЕЛ С КАФЕЗЕН РОТОР

Към всеки цикъл от упражнения е предвиден и подходящ софтуерен пакет за измервания, наблюдение и
управление и графично представяне на всички аспекти на изследваните процеси и устройства.



ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
СЕЛЕНОВ ИЗПРАВИТЕЛ

DL 2601

Селенови диоди,
използвани в изправители
за преобразуване на
променливо в пулсиращо
напрежение в системи за
ниско напрежение.

Характеристики:
Номинално променливо
напрежение: 30 V
Номинално осреднено
напрежение: 24 V
Номинален осреднен ток:
10 A

СИЛИЦИЕВ ДИОД

DL 2602

Бързодействащ силициев
диод подходящ за
изправителни вериги;
може да се използва като
защитен диод в
преобразователите

Характеристики:
Осреднен  постоянен ток
IFAV = макс. 12 A
Неповтарящ се пиков ток:
IFSM=75 A,tp = 10 ms
Повтарящо се пиково
обратно напрежение:
URRM = 1000 V
Време за обратно
възстановяване: макс. trr =
65 ns.

ГРУПИ ДИОДИ

DL 2603

Шест бързодействащи
силициеви диода с RCD
защитна верига, подходя-
щи за реализиране на
неуправляеми
изправителни схеми
Характеристики:
Осреднен постоянен ток
IFAV = макс. 12 A
Неповтарящ се пиков ток:
IFSM=75 A, tp = 10 ms
Повтарящо се пиково
обратно напрежение: URRM

= 1000 V
Време за обратно
възстановяване: макс. trr =
65 ns.

ТИРИСТОР

DL 2604

Силициев управляем
изправител, използан за
регулиране на мощността
в управляеми
изправители и инвертори
Характеристики:
Осреднен постоянен ток:
ITAV= макс. 7.6 A
Ефективна стойност на
постоянния ток:
ITRMS = макс. 12 A

Повтарящо се пиково
обратно напрежение:
URRM = 800 V
Ток на превключване:
IGT = макс. 15 mA

Напрежение на
превключване:UGT = 1.5 V
I2t = 72 A2s
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ГРУПА ТИРИСТОРИ

DL 2605

Шест силициеви
управляеми изправителя
с RCD защитна верига,
използвани за
реализиране на
управляеми изправители
и инвертори
Характеристики:
Осреднен постоянен ток:
ITAV= макс. 7.6 A
Ефективна стойност на
постоянния ток:
ITRMS = макс. 12 A

Повтарящо се пиково
обратно напрежение:
URRM = 800 V
Ток на превключване:
IGT = макс. 15 mA

Напрежение на
превключване:UGT = 1.5 V
I2t = 72 A2s

СИМИСТОР

DL 2607

Симетричен тиристор,
използван за управление
в променливотокови
вериги с RС защитна
верига.
Характеристики:
Ефективна стойност на
постоянния ток:
ITRMS = макс. 8 A

Повтарящо се пиково
обратно напрежение:
URRM = 800 V
Ток на превключване:
IGT = макс. 25 mA (във

всички квадранти)
Напрежение на
превключване:UGT = 2.5 V
Ток на задържане:
IН = макс. 25 mA

I2t = 24 A2s

MOS ПОЛЕВИ
ТРАНЗИСТОР

DL 2608

N-канален мощен MOS
полеви транзистор с
интегриран обратен диод
за използване като
бързодействащ ключ в
двупозиционни
регулатори и инвертори.
Характеристики:
Напрежение дрейн-сорс:
UDS = 400 V
Непрекъснат ток на
дрейна: ID = 10 A
Съпротивление дрейн-
сорс в отпушено
състояние: RDS(on) = 0.55
Ω
Напрежение гейт- сорс:
UGS = ± 20 V

БИПОЛЯРЕНIGBT
ТРАНЗИСТОР

DL 2609

Биполярен транзистор с
N‐канален изолиран гейт
(IGBT) с паралелен свръх
бърз защитен диод за
използване като
бързодействащ ключ в
двупозиционни
регулатори и инвертори.
Характеристики:
Напрежение колектор-
емитер: UCES = 600 V
Постоянен колекторен
ток: Ic=24 A при Tc=25 °C
Напрежение на насищане
колектор-емитер:
UCEsat = 1.8 V при Ic=15 А
Напрежение гейт -
емитер: UGE = ± 20 V

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ГРУПА ТИРИСТОРИ

DL 2605

Шест силициеви
управляеми изправителя
с RCD защитна верига,
използвани за
реализиране на
управляеми изправители
и инвертори
Характеристики:
Осреднен постоянен ток:
ITAV= макс. 7.6 A
Ефективна стойност на
постоянния ток:
ITRMS = макс. 12 A

Повтарящо се пиково
обратно напрежение:
URRM = 800 V
Ток на превключване:
IGT = макс. 15 mA

Напрежение на
превключване:UGT = 1.5 V
I2t = 72 A2s

СИМИСТОР

DL 2607

Симетричен тиристор,
използван за управление
в променливотокови
вериги с RС защитна
верига.
Характеристики:
Ефективна стойност на
постоянния ток:
ITRMS = макс. 8 A

Повтарящо се пиково
обратно напрежение:
URRM = 800 V
Ток на превключване:
IGT = макс. 25 mA (във

всички квадранти)
Напрежение на
превключване:UGT = 2.5 V
Ток на задържане:
IН = макс. 25 mA

I2t = 24 A2s

MOS ПОЛЕВИ
ТРАНЗИСТОР

DL 2608

N-канален мощен MOS
полеви транзистор с
интегриран обратен диод
за използване като
бързодействащ ключ в
двупозиционни
регулатори и инвертори.
Характеристики:
Напрежение дрейн-сорс:
UDS = 400 V
Непрекъснат ток на
дрейна: ID = 10 A
Съпротивление дрейн-
сорс в отпушено
състояние: RDS(on) = 0.55
Ω
Напрежение гейт- сорс:
UGS = ± 20 V

БИПОЛЯРЕНIGBT
ТРАНЗИСТОР

DL 2609

Биполярен транзистор с
N‐канален изолиран гейт
(IGBT) с паралелен свръх
бърз защитен диод за
използване като
бързодействащ ключ в
двупозиционни
регулатори и инвертори.
Характеристики:
Напрежение колектор-
емитер: UCES = 600 V
Постоянен колекторен
ток: Ic=24 A при Tc=25 °C
Напрежение на насищане
колектор-емитер:
UCEsat = 1.8 V при Ic=15 А
Напрежение гейт -
емитер: UGE = ± 20 V

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ГРУПА ТИРИСТОРИ

DL 2605

Шест силициеви
управляеми изправителя
с RCD защитна верига,
използвани за
реализиране на
управляеми изправители
и инвертори
Характеристики:
Осреднен постоянен ток:
ITAV= макс. 7.6 A
Ефективна стойност на
постоянния ток:
ITRMS = макс. 12 A

Повтарящо се пиково
обратно напрежение:
URRM = 800 V
Ток на превключване:
IGT = макс. 15 mA

Напрежение на
превключване:UGT = 1.5 V
I2t = 72 A2s

СИМИСТОР

DL 2607

Симетричен тиристор,
използван за управление
в променливотокови
вериги с RС защитна
верига.
Характеристики:
Ефективна стойност на
постоянния ток:
ITRMS = макс. 8 A

Повтарящо се пиково
обратно напрежение:
URRM = 800 V
Ток на превключване:
IGT = макс. 25 mA (във

всички квадранти)
Напрежение на
превключване:UGT = 2.5 V
Ток на задържане:
IН = макс. 25 mA

I2t = 24 A2s

MOS ПОЛЕВИ
ТРАНЗИСТОР

DL 2608

N-канален мощен MOS
полеви транзистор с
интегриран обратен диод
за използване като
бързодействащ ключ в
двупозиционни
регулатори и инвертори.
Характеристики:
Напрежение дрейн-сорс:
UDS = 400 V
Непрекъснат ток на
дрейна: ID = 10 A
Съпротивление дрейн-
сорс в отпушено
състояние: RDS(on) = 0.55
Ω
Напрежение гейт- сорс:
UGS = ± 20 V

БИПОЛЯРЕНIGBT
ТРАНЗИСТОР

DL 2609

Биполярен транзистор с
N‐канален изолиран гейт
(IGBT) с паралелен свръх
бърз защитен диод за
използване като
бързодействащ ключ в
двупозиционни
регулатори и инвертори.
Характеристики:
Напрежение колектор-
емитер: UCES = 600 V
Постоянен колекторен
ток: Ic=24 A при Tc=25 °C
Напрежение на насищане
колектор-емитер:
UCEsat = 1.8 V при Ic=15 А
Напрежение гейт -
емитер: UGE = ± 20 V



ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ГРУПА IGBT

ТРАНЗИСТОРИ

DL 2610

4 N‐канални биполярни
транзистори с паралелен
свръх бърз защитен диод
за използване като
бързодействащи ключове
в двупозиционни
регулатори и инвертори.
Характеристики:
Напрежение колектор-
емитер: UCES = 600 V
Постоянен колекторен
ток: Ic=24 A при Tc=25 °C
Напрежение на насищане
колектор-емитер:
UCEsat = 1.8 V при Ic=15 А
Напрежение гейт -
емитер: UGE = ± 20 V

ТРИФАЗЕН МОСТОВ
ТОКОИЗПРАВИТЕЛ

DL 2611

Неуправляем трифазен
мостов токоизправител за
получаване на постоянно
напрежение от трифазна
мрежа.
Характеристики:
Номинално променливо
входно напрежение: UVN

= 400 V
Постоянно изходно
напрежение: Ud = 540 V
Номинален постоянен
ток:IdN = 10 A
Пиков ток в права посока
IFSM = 300 A
I2t = 400 A2s
Пад на напрежение в
права посока:UF  = 1 V на
диод

ТИРИСТОР
СИЗКЛЮЧВАЩАВЕРИГА

DL 2612

Тиристор с изключваща
верига и защитен диод
Характеристики:
Главен и помощен
тиристори с RC защитна
верига.
Осреднен  постоянен ток
ITAV = 13 A
Максимално повтарящо
се обратно напрежение
UDRM = 800 V, tq = 35 ms
Максимално повтарящо
се обратно напрежение:
UDRM = 600 V, IAV = 8 A
Изключващ кондензатор:
C = 2 μF
Осцилираща намотка:
L = 1 mH
Шунт за измерване на
токовете във всеки клон:4
x 0.1 Ω

ПОСТОЯННОТОКОВО
ЗАХРАНВАНЕ

DL 2613

Стабилизирано
захранване с два изхода с
фиксирано напрежение.
Защита срещу късо
съединение, главен ключ
със сигнална лампа, два
светодиода за изходните
напрежения.
Характеристики:
Изходни напрежения:
+15 V / 0 V / ‐ 15 V
Изходен ток:
2.4 A (3 A за кратко)
Захранване:
еднофазно от мрежата

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ГРУПА IGBT

ТРАНЗИСТОРИ

DL 2610

4 N‐канални биполярни
транзистори с паралелен
свръх бърз защитен диод
за използване като
бързодействащи ключове
в двупозиционни
регулатори и инвертори.
Характеристики:
Напрежение колектор-
емитер: UCES = 600 V
Постоянен колекторен
ток: Ic=24 A при Tc=25 °C
Напрежение на насищане
колектор-емитер:
UCEsat = 1.8 V при Ic=15 А
Напрежение гейт -
емитер: UGE = ± 20 V

ТРИФАЗЕН МОСТОВ
ТОКОИЗПРАВИТЕЛ

DL 2611

Неуправляем трифазен
мостов токоизправител за
получаване на постоянно
напрежение от трифазна
мрежа.
Характеристики:
Номинално променливо
входно напрежение: UVN

= 400 V
Постоянно изходно
напрежение: Ud = 540 V
Номинален постоянен
ток:IdN = 10 A
Пиков ток в права посока
IFSM = 300 A
I2t = 400 A2s
Пад на напрежение в
права посока:UF  = 1 V на
диод

ТИРИСТОР
СИЗКЛЮЧВАЩАВЕРИГА

DL 2612

Тиристор с изключваща
верига и защитен диод
Характеристики:
Главен и помощен
тиристори с RC защитна
верига.
Осреднен  постоянен ток
ITAV = 13 A
Максимално повтарящо
се обратно напрежение
UDRM = 800 V, tq = 35 ms
Максимално повтарящо
се обратно напрежение:
UDRM = 600 V, IAV = 8 A
Изключващ кондензатор:
C = 2 μF
Осцилираща намотка:
L = 1 mH
Шунт за измерване на
токовете във всеки клон:4
x 0.1 Ω

ПОСТОЯННОТОКОВО
ЗАХРАНВАНЕ

DL 2613

Стабилизирано
захранване с два изхода с
фиксирано напрежение.
Защита срещу късо
съединение, главен ключ
със сигнална лампа, два
светодиода за изходните
напрежения.
Характеристики:
Изходни напрежения:
+15 V / 0 V / ‐ 15 V
Изходен ток:
2.4 A (3 A за кратко)
Захранване:
еднофазно от мрежата

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ГРУПА IGBT

ТРАНЗИСТОРИ

DL 2610

4 N‐канални биполярни
транзистори с паралелен
свръх бърз защитен диод
за използване като
бързодействащи ключове
в двупозиционни
регулатори и инвертори.
Характеристики:
Напрежение колектор-
емитер: UCES = 600 V
Постоянен колекторен
ток: Ic=24 A при Tc=25 °C
Напрежение на насищане
колектор-емитер:
UCEsat = 1.8 V при Ic=15 А
Напрежение гейт -
емитер: UGE = ± 20 V

ТРИФАЗЕН МОСТОВ
ТОКОИЗПРАВИТЕЛ

DL 2611

Неуправляем трифазен
мостов токоизправител за
получаване на постоянно
напрежение от трифазна
мрежа.
Характеристики:
Номинално променливо
входно напрежение: UVN

= 400 V
Постоянно изходно
напрежение: Ud = 540 V
Номинален постоянен
ток:IdN = 10 A
Пиков ток в права посока
IFSM = 300 A
I2t = 400 A2s
Пад на напрежение в
права посока:UF  = 1 V на
диод

ТИРИСТОР
СИЗКЛЮЧВАЩАВЕРИГА

DL 2612

Тиристор с изключваща
верига и защитен диод
Характеристики:
Главен и помощен
тиристори с RC защитна
верига.
Осреднен  постоянен ток
ITAV = 13 A
Максимално повтарящо
се обратно напрежение
UDRM = 800 V, tq = 35 ms
Максимално повтарящо
се обратно напрежение:
UDRM = 600 V, IAV = 8 A
Изключващ кондензатор:
C = 2 μF
Осцилираща намотка:
L = 1 mH
Шунт за измерване на
токовете във всеки клон:4
x 0.1 Ω

ПОСТОЯННОТОКОВО
ЗАХРАНВАНЕ

DL 2613

Стабилизирано
захранване с два изхода с
фиксирано напрежение.
Защита срещу късо
съединение, главен ключ
със сигнална лампа, два
светодиода за изходните
напрежения.
Характеристики:
Изходни напрежения:
+15 V / 0 V / ‐ 15 V
Изходен ток:
2.4 A (3 A за кратко)
Захранване:
еднофазно от мрежата



ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ИЗТОЧНИК НА ОПОРНО

НАПРЕЖЕНИЕ

DL 2614

Източник на опорен
сигнал с регулируема
стойност.
Характеристики:
Изходящо напрежение:
0 ÷ +10 V или ‐10 V ÷ +10 V
Захранване:
+15 V / 0 V / ‐ 15 V

ДВУИМПУЛСЕН
КОНТРОЛЕР

DL 2616
Генератор на
превключващи импулси
за превключване на
тиристори и симистори в
еднофазни изправителни
и инверторни схеми,
както и контролери за
променив ток.

Характеристики:
Захранване:
+15V/ 0V / ‐ 15V (25mA)
Синхронизирано
напрежение:
1 ÷ 440 V
Управляващо
напрежение: Uc: 0 ÷ 10 V
Ъгъл на превключване:
180° ÷ 0°
Брой на изходите: 2 x 2
Възможност за поредица
и единичен импулси.
Възможност за избор на
две естествени точки на
превключване: 0° и 30°.
Задържащо напрежение:
UINH = 15 V (отворен): с
превключващи импулси.
UINH = 0 V: без импулси

ШЕСТИМПУЛСЕН КОНТРОЛЕР

DL 2617
Генератор на превключващи импулси за
превключване на тиристори и симистори в
еднофазни изправтелни и инверторни схеми, както
и контролери за променив ток. Възможност за
външно аналогово или цифрово управление.

Характеристики:
Захранване:
+15V/ 0V / ‐ 15V (300 mA)
Синхронизирано напрежение:
1 ÷ 440 V
Аналогово управляващо напрежение: Uc: 0 ÷ 10 V
TTL управляващ сигнал: DWH = FH...FFH (15...255)10

Ъгъл на превключване: 180° ÷ 0° (300° ÷ 120°/60° ÷
240°)
Брой на изходите: 3 x 2
Възможност за поредица и единичен импулси.
Възможност за изключване на вторичния импулс.
Възможност за избор на три естествени точки на
превключване: 0°, 30° и 60°.
Задържащо напрежение: UINH = 15 V (отворен): с
превключващи импулси.
UINH = 0 V: без импулси

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ИЗТОЧНИК НА ОПОРНО

НАПРЕЖЕНИЕ

DL 2614

Източник на опорен
сигнал с регулируема
стойност.
Характеристики:
Изходящо напрежение:
0 ÷ +10 V или ‐10 V ÷ +10 V
Захранване:
+15 V / 0 V / ‐ 15 V

ДВУИМПУЛСЕН
КОНТРОЛЕР

DL 2616
Генератор на
превключващи импулси
за превключване на
тиристори и симистори в
еднофазни изправителни
и инверторни схеми,
както и контролери за
променив ток.

Характеристики:
Захранване:
+15V/ 0V / ‐ 15V (25mA)
Синхронизирано
напрежение:
1 ÷ 440 V
Управляващо
напрежение: Uc: 0 ÷ 10 V
Ъгъл на превключване:
180° ÷ 0°
Брой на изходите: 2 x 2
Възможност за поредица
и единичен импулси.
Възможност за избор на
две естествени точки на
превключване: 0° и 30°.
Задържащо напрежение:
UINH = 15 V (отворен): с
превключващи импулси.
UINH = 0 V: без импулси

ШЕСТИМПУЛСЕН КОНТРОЛЕР

DL 2617
Генератор на превключващи импулси за
превключване на тиристори и симистори в
еднофазни изправтелни и инверторни схеми, както
и контролери за променив ток. Възможност за
външно аналогово или цифрово управление.

Характеристики:
Захранване:
+15V/ 0V / ‐ 15V (300 mA)
Синхронизирано напрежение:
1 ÷ 440 V
Аналогово управляващо напрежение: Uc: 0 ÷ 10 V
TTL управляващ сигнал: DWH = FH...FFH (15...255)10

Ъгъл на превключване: 180° ÷ 0° (300° ÷ 120°/60° ÷
240°)
Брой на изходите: 3 x 2
Възможност за поредица и единичен импулси.
Възможност за изключване на вторичния импулс.
Възможност за избор на три естествени точки на
превключване: 0°, 30° и 60°.
Задържащо напрежение: UINH = 15 V (отворен): с
превключващи импулси.
UINH = 0 V: без импулси

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ИЗТОЧНИК НА ОПОРНО

НАПРЕЖЕНИЕ

DL 2614

Източник на опорен
сигнал с регулируема
стойност.
Характеристики:
Изходящо напрежение:
0 ÷ +10 V или ‐10 V ÷ +10 V
Захранване:
+15 V / 0 V / ‐ 15 V

ДВУИМПУЛСЕН
КОНТРОЛЕР

DL 2616
Генератор на
превключващи импулси
за превключване на
тиристори и симистори в
еднофазни изправителни
и инверторни схеми,
както и контролери за
променив ток.

Характеристики:
Захранване:
+15V/ 0V / ‐ 15V (25mA)
Синхронизирано
напрежение:
1 ÷ 440 V
Управляващо
напрежение: Uc: 0 ÷ 10 V
Ъгъл на превключване:
180° ÷ 0°
Брой на изходите: 2 x 2
Възможност за поредица
и единичен импулси.
Възможност за избор на
две естествени точки на
превключване: 0° и 30°.
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ШЕСТИМПУЛСЕН КОНТРОЛЕР

DL 2617
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и контролери за променив ток. Възможност за
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
УПРАВЛЯВАЩ БЛОК

DL 2619
Модул за регулиране на
времето на отпушване на
електронните ключове.
Методи: широчинно-им-
пулсна модулация (PWM)
честотно-импулсна
модулация (PFM) и
двуточков контрол (TPC) .

Характеристики
Захранване:
+15V/0V/‐ 15V (600 mA)
Управляващо напрежение
Uc: 0 ÷ 10V
широчинно-импулсна
модулация:
20‐200 Hz / 0.2‐2 kHz/ 2‐20
kHz
коефициент на запълване
D = ton/T = 0‐0.95
честотно-импулсна
модулация:
5‐50 ms/50‐500 ms/0.5‐5 s
Честота: 20 Hz дo 20 kHz
двуточков контрол:
хистерезис: UH = 0 дo 2 V
Брой изходи: 2 x2, със
светлинна индикация на
състоянието
Изходен усилвател:
прагово напрежение 5 V,
защита от късо
съединение
Задържащо напрежение:
UINH = 15 V (отворен): с
превключващи импулси.
UINH = 0 V: по-дълги
импулси само на
определени изходи

БЛОК ЗА НАСТРОЙКА НА
УСИЛВАНЕТО И
ОТМЕСТВАНЕТО

DL 2625
Позволява адаптиране на
външни сигнали към
нормалните напрежения,
използвани в системи за
автоматично управление.

Характеристики:
Захранване:
+15 V ; 0 V ; ‐15 V
Обхват на напрежението
на входния сигнал:
‐50 V ÷ +50 V
Обхват на регулиране на
усилването:
0 ÷ 1, 0 ÷ 10, 0 ÷ 100
Отслабване на
импулсните сигнали.
Време константи:
0,1 ÷ 10 ms ; 10  ÷ 100 ms
Обхват на отместването:
‐10 V ÷ +10 V
Груба настройка чрез
селектор, фина настройка
с потенциометър .

МРЕЖОВ
ТРАНСФОРМАТОР

DL 2626
Трифазен трансформатор
за захранване на с
еднофазно и трифазно
напрежения, както и с
изправено напрежение за
възбуждане на
постояннотокови
машини.

Характеристики:
Захранване: трифазно от
мрежата
Защита: чрез триполюсен
магнитотермичен ключ.
Три сигнални лампи за
показване на мрежовото
напрежение
Променливотоков изход
през разделителен
трансформатор :
3 x 90 V/1.5 A
с 3 междинни извода за
45 VAC.
Постояннотоков изход, не
изолиран от мрежата:
1 x 220 V/1 A, с ключ със
сигнална лампа и
магнито-термична защита
1 A

КОНДЕНЗАТОРИ

DL 2627

Два електролитни
кондензатора за високо
напрежение.
Особено подходящи като
филтрови кондензатори
или при превключващи
захранвания
Характеристики:
Номинално стойност:
2 x 1000 μF
Номинално напрежение:
385 V
Защита срещу обръщане
на поляритета.
Съпротивление на
разреждане:
330 kΩ (t = 330 s)
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
СВРЪХБЪРЗИ

ПРЕДПАЗИТЕЛИ

DL 2628

Три секционирани гнезда
заедно с бързодействащи
предпазители за защита
на полупроводници.

Характеристики:
Номинално напрежение:
660 VАС
Номинален ток:
3 x 6.3 A
3 x 10 A

ПРЕВКЛЮЧВАЩ
ТРАНСФОРМАТОР

DL 2629

Високочестотен изолиращ
трансформатор за
включване на
правоходови
преобразователи.
Възможност за
ограничено използване
на трансформатора при
обратноходови
преобразователи, без
гаранция за номиналните
стойности
Характеристики:
Феритна сърцевина N27
без въздушна междина
Първична намотка:
2 x 115 V, 2 x 48 навивки
Термична защита:2x 0.6 A
Вторична: 2 x 15 V/ 4.5A, 2
x 7 навивки
Вътрешно екраниране.
Номинална мощност:
135 VA
Номинална честота:
15 kHz

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА
ИМПУЛСИ

DL 2631

За превключване на
импулсите от модул DL
2616 към двоен
конвертор в 4-квадрантна
система.
Характеристики:
Два импулсни изхода
Два контролни входа
Осем галванически
изолирани импулсни
изхода
Захранване: +15 V

УНИВЕРСАЛЕН ТОВАР

DL 2635
Активен, индуктивен и
капацитивни товари,
подходящи за опити в
лабораторията по силова
електроника.

Характеристики:
a) Товарни резистори:
3 x 100 Ω/1 A
Защита с предпазители:
3 x T1.25 A
Възможност за свързване:
последователно (300 Ω),
паралелно (33.33 Ω) или
звезда и триъгълник.
b) Товарни
индуктивности:
2 x (12.5 ‐ 50) mH/2.5 A
Възможност за свързване:
последователно (100 mH)
и паралелно (6.25 mH).
c) Товарни кондензатори
4‐8‐16 μF/450 Vac
Възможност за свързване
в паралел (28 μF).
Разреждащ резистор:
1 kΩ/0.22 A

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
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Възможност за свързване
в паралел (28 μF).
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ЦОКЛИ С ЛАМПИ

DL 2636

Три фасунги E14 с 3 лампи
с нажежаема жичка
40W/220 V.
Възможност за свързване
в паралел

СИМУЛАТОР НА
НЕИЗПРАВНОСТИПРИ
ФАЗОВОУПРАВЛЕНИЕ

DL 2639

Схема на стандартен регулатор на осветление с двойна времеконстанта,
състояща се от симистор, диак, два потенциометъра,резистори и кондензатори.
Могат да бъдат зададени общо 20 неизправности чрез превключвателите зад
капака.
Типични неизправности:
прекъсвания,къси съединения, повредени елементи и грешкив схемата

Характеристики:
Захранване: 110 до 230 V,47-63 Hz
Активен товар: до 1.2 kW

ФИЛТЪРЗА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

СМУЩЕНИЯ

DL 2640

Линеен филтър за защита
на захранващата мрежа
от електромагнитни
смущения, генерирани от
импулсни захранващи
устройства
Характеристики:
Индуктивности на
линията: 0.4 mH
Капацитети между фазо-
вите и нулевия
проводници: 100nF
Капацитет между
нулевия проводник и
земята: 22 nF

3 ШУНТОВИ РЕЗИСТОРА

DL 2643

Табло с 3 шунтови
съпротивления по 1 Ω с
няколко извода за
свързване
Характеристики:
Съпротивление: 1 Ω
Точност: ± 1%
Максимален ток: 2.5 A

За DL 2644стойността на
резисторите е по 0.1 Ω, а
максималния ток - 8 А

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ЦОКЛИ С ЛАМПИ

DL 2636

Три фасунги E14 с 3 лампи
с нажежаема жичка
40W/220 V.
Възможност за свързване
в паралел

СИМУЛАТОР НА
НЕИЗПРАВНОСТИПРИ
ФАЗОВОУПРАВЛЕНИЕ

DL 2639

Схема на стандартен регулатор на осветление с двойна времеконстанта,
състояща се от симистор, диак, два потенциометъра,резистори и кондензатори.
Могат да бъдат зададени общо 20 неизправности чрез превключвателите зад
капака.
Типични неизправности:
прекъсвания,къси съединения, повредени елементи и грешкив схемата

Характеристики:
Захранване: 110 до 230 V,47-63 Hz
Активен товар: до 1.2 kW

ФИЛТЪРЗА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

СМУЩЕНИЯ

DL 2640

Линеен филтър за защита
на захранващата мрежа
от електромагнитни
смущения, генерирани от
импулсни захранващи
устройства
Характеристики:
Индуктивности на
линията: 0.4 mH
Капацитети между фазо-
вите и нулевия
проводници: 100nF
Капацитет между
нулевия проводник и
земята: 22 nF

3 ШУНТОВИ РЕЗИСТОРА

DL 2643

Табло с 3 шунтови
съпротивления по 1 Ω с
няколко извода за
свързване
Характеристики:
Съпротивление: 1 Ω
Точност: ± 1%
Максимален ток: 2.5 A

За DL 2644стойността на
резисторите е по 0.1 Ω, а
максималния ток - 8 А

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ЦОКЛИ С ЛАМПИ

DL 2636

Три фасунги E14 с 3 лампи
с нажежаема жичка
40W/220 V.
Възможност за свързване
в паралел

СИМУЛАТОР НА
НЕИЗПРАВНОСТИПРИ
ФАЗОВОУПРАВЛЕНИЕ

DL 2639

Схема на стандартен регулатор на осветление с двойна времеконстанта,
състояща се от симистор, диак, два потенциометъра,резистори и кондензатори.
Могат да бъдат зададени общо 20 неизправности чрез превключвателите зад
капака.
Типични неизправности:
прекъсвания,къси съединения, повредени елементи и грешкив схемата

Характеристики:
Захранване: 110 до 230 V,47-63 Hz
Активен товар: до 1.2 kW

ФИЛТЪРЗА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

СМУЩЕНИЯ

DL 2640

Линеен филтър за защита
на захранващата мрежа
от електромагнитни
смущения, генерирани от
импулсни захранващи
устройства
Характеристики:
Индуктивности на
линията: 0.4 mH
Капацитети между фазо-
вите и нулевия
проводници: 100nF
Капацитет между
нулевия проводник и
земята: 22 nF

3 ШУНТОВИ РЕЗИСТОРА

DL 2643

Табло с 3 шунтови
съпротивления по 1 Ω с
няколко извода за
свързване
Характеристики:
Съпротивление: 1 Ω
Точност: ± 1%
Максимален ток: 2.5 A

За DL 2644стойността на
резисторите е по 0.1 Ω, а
максималния ток - 8 А



ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ЧЕСТОТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ

DL 2646

Транзисторен импулсен преобразовател, управляван
по напрежение от инвертор за генериране на
трифазноно напрежение с регулируема честота и
амплитуда. Заедно с контролния блок DL2648 се
използва като честотен преобразовател за
задвижване на асинхронен двигател.
Характеристики:
Изходящо напрежение: 3 x 0 ÷ 230 V
Изходящ ток: 3 x 8 A max.
Захранващи напрежения:
Силова верига, 1 x 255 V max, 50/60 Hz
Управляваща верига, еднофазно от мрежата

КОНТРОЛЕН БЛОК

DL 2648

Контролен блок за работа с честотен преобразувател
при изграждане на инверторен източник на
напрежение, работещ с широчинно-импулсна
модулация.
Всички функции за контрол, наблюдение и
измерване са вградени в блока (включва управляващ
микропроцесор с програма, записана в EPROM),
докато честотният преобразувател включва само
силовите елементи.
Мощните транзистори се управляват от ШИМ
модулатор и така се осигурява синусоидален ток за
двигателя.

ИНТЕРФЕЙС ЗА РС

DL 2650

Интерфейсен модул за връзка с РС с инсталиран
подходящ софтуер за наблюдение, измерване на
параметрите и контрол на процесите по време на
упражненията.
Осигурява преобразуване на цифровите сигнали на
копютъра в аналогови управляващи сигнали и
аналогови от схемите в цифрови.
Характеристики:
Входно-изходен съединител за връзка с модул DL
2617 и дисплей за визуализиране на шестнадесетич-
ни контролни думи.
Два аналогови изхода: ±10 V
Шест аналогови входа: ±10 V
Аналоговите сигнали се получават от 12-битов
цифроаналогов преобразувател.
Допълнително реле със светодиодна индикация на
състоянието.
USB порт.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ЧЕСТОТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ

DL 2646

Транзисторен импулсен преобразовател, управляван
по напрежение от инвертор за генериране на
трифазноно напрежение с регулируема честота и
амплитуда. Заедно с контролния блок DL2648 се
използва като честотен преобразовател за
задвижване на асинхронен двигател.
Характеристики:
Изходящо напрежение: 3 x 0 ÷ 230 V
Изходящ ток: 3 x 8 A max.
Захранващи напрежения:
Силова верига, 1 x 255 V max, 50/60 Hz
Управляваща верига, еднофазно от мрежата

КОНТРОЛЕН БЛОК

DL 2648

Контролен блок за работа с честотен преобразувател
при изграждане на инверторен източник на
напрежение, работещ с широчинно-импулсна
модулация.
Всички функции за контрол, наблюдение и
измерване са вградени в блока (включва управляващ
микропроцесор с програма, записана в EPROM),
докато честотният преобразувател включва само
силовите елементи.
Мощните транзистори се управляват от ШИМ
модулатор и така се осигурява синусоидален ток за
двигателя.

ИНТЕРФЕЙС ЗА РС

DL 2650

Интерфейсен модул за връзка с РС с инсталиран
подходящ софтуер за наблюдение, измерване на
параметрите и контрол на процесите по време на
упражненията.
Осигурява преобразуване на цифровите сигнали на
копютъра в аналогови управляващи сигнали и
аналогови от схемите в цифрови.
Характеристики:
Входно-изходен съединител за връзка с модул DL
2617 и дисплей за визуализиране на шестнадесетич-
ни контролни думи.
Два аналогови изхода: ±10 V
Шест аналогови входа: ±10 V
Аналоговите сигнали се получават от 12-битов
цифроаналогов преобразувател.
Допълнително реле със светодиодна индикация на
състоянието.
USB порт.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
ЧЕСТОТЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ

DL 2646

Транзисторен импулсен преобразовател, управляван
по напрежение от инвертор за генериране на
трифазноно напрежение с регулируема честота и
амплитуда. Заедно с контролния блок DL2648 се
използва като честотен преобразовател за
задвижване на асинхронен двигател.
Характеристики:
Изходящо напрежение: 3 x 0 ÷ 230 V
Изходящ ток: 3 x 8 A max.
Захранващи напрежения:
Силова верига, 1 x 255 V max, 50/60 Hz
Управляваща верига, еднофазно от мрежата

КОНТРОЛЕН БЛОК

DL 2648

Контролен блок за работа с честотен преобразувател
при изграждане на инверторен източник на
напрежение, работещ с широчинно-импулсна
модулация.
Всички функции за контрол, наблюдение и
измерване са вградени в блока (включва управляващ
микропроцесор с програма, записана в EPROM),
докато честотният преобразувател включва само
силовите елементи.
Мощните транзистори се управляват от ШИМ
модулатор и така се осигурява синусоидален ток за
двигателя.

ИНТЕРФЕЙС ЗА РС

DL 2650

Интерфейсен модул за връзка с РС с инсталиран
подходящ софтуер за наблюдение, измерване на
параметрите и контрол на процесите по време на
упражненията.
Осигурява преобразуване на цифровите сигнали на
копютъра в аналогови управляващи сигнали и
аналогови от схемите в цифрови.
Характеристики:
Входно-изходен съединител за връзка с модул DL
2617 и дисплей за визуализиране на шестнадесетич-
ни контролни думи.
Два аналогови изхода: ±10 V
Шест аналогови входа: ±10 V
Аналоговите сигнали се получават от 12-битов
цифроаналогов преобразувател.
Допълнително реле със светодиодна индикация на
състоянието.
USB порт.



ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
СОФТУЕР ЗА СИЛОВА

ЕЛЕКТРОНИКА

DL 201SW

За графично представяне
на напрежението и тока в
инверторни и
изправителни схеми,
изпращане на контролни
сигнали, измерване,
изчисляване и показване
на стойностите на
параметрите на
процесите.
Удобен потребителски
интерфейс.

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ИНДУКЦИОНЕН

ДВИГАТЕЛ

DL 205.3SW

За реализиране на
различни видове
модулация и управление
на честотата при работа с
честотен преобразувател
DL 2646 и следене на
механическите
характеристики на
изпитвания двигател.
Графично представяне на
данните и удобен потре-
бителски интерфейс.

ЕДНОФАЗНО
ЗАХРАНВАНЕ

DL 2108SAL

Захранващ модул към
еднофазна мрежа.
Характеристики:
Захранване: еднофазно от
мрежата.
Гърбичен , 2‐полюсен
мрежов прекъсвач 16 A
Автоматичен термичен
прекъсвач: 10 A,
Изходни изводи L и N,
със сигнална лампа
Сигнална лампа за
индикация на грешна
полярност на мрежата

АКУМУЛАТОРИ

DL 12B12

Два акумулатора

Характеристики:
Капацитет: 1.8 Ah/12 V

СТРЕЛКОВИ ВОЛТМЕР

DL 2109T26

Волтмер със стрелка. За
измерване на постоянни
и променливи
напрежения.

Характеристики:
Скала: 50 деления:
125‐250‐500 V
Превключвател на
обхвата .
Клас на точност: 1.5

ВАТМЕР

DL 2109T26
Демонстрационен
еднофазен ватметър за
активна мощност и за
капацитивна, индуктивна
и реактивна мощност

Характеристики:
Измервателен обхват:
Напрежение :
3/10/30/100/300/1000V
Ток: 0.1/0.3/1/3/10/30 A
Честотен обхват:
Активна мощност: 0 ... 20
kHz
Реактивнамощност: 50 Hz
Светодиоди: капацитивна
реактивна мощност,
индуктивна реактивна
мощност, свръхнапреже-
ние, (с акустичен сигнал),
свръхток (с акустичен
сигнал).
Помощно захранване:
от еднофазна мрежа

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
СОФТУЕР ЗА СИЛОВА

ЕЛЕКТРОНИКА

DL 201SW

За графично представяне
на напрежението и тока в
инверторни и
изправителни схеми,
изпращане на контролни
сигнали, измерване,
изчисляване и показване
на стойностите на
параметрите на
процесите.
Удобен потребителски
интерфейс.

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ИНДУКЦИОНЕН

ДВИГАТЕЛ

DL 205.3SW

За реализиране на
различни видове
модулация и управление
на честотата при работа с
честотен преобразувател
DL 2646 и следене на
механическите
характеристики на
изпитвания двигател.
Графично представяне на
данните и удобен потре-
бителски интерфейс.

ЕДНОФАЗНО
ЗАХРАНВАНЕ

DL 2108SAL

Захранващ модул към
еднофазна мрежа.
Характеристики:
Захранване: еднофазно от
мрежата.
Гърбичен , 2‐полюсен
мрежов прекъсвач 16 A
Автоматичен термичен
прекъсвач: 10 A,
Изходни изводи L и N,
със сигнална лампа
Сигнална лампа за
индикация на грешна
полярност на мрежата

АКУМУЛАТОРИ

DL 12B12

Два акумулатора

Характеристики:
Капацитет: 1.8 Ah/12 V

СТРЕЛКОВИ ВОЛТМЕР

DL 2109T26

Волтмер със стрелка. За
измерване на постоянни
и променливи
напрежения.

Характеристики:
Скала: 50 деления:
125‐250‐500 V
Превключвател на
обхвата .
Клас на точност: 1.5

ВАТМЕР

DL 2109T26
Демонстрационен
еднофазен ватметър за
активна мощност и за
капацитивна, индуктивна
и реактивна мощност

Характеристики:
Измервателен обхват:
Напрежение :
3/10/30/100/300/1000V
Ток: 0.1/0.3/1/3/10/30 A
Честотен обхват:
Активна мощност: 0 ... 20
kHz
Реактивнамощност: 50 Hz
Светодиоди: капацитивна
реактивна мощност,
индуктивна реактивна
мощност, свръхнапреже-
ние, (с акустичен сигнал),
свръхток (с акустичен
сигнал).
Помощно захранване:
от еднофазна мрежа

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
СОФТУЕР ЗА СИЛОВА

ЕЛЕКТРОНИКА

DL 201SW

За графично представяне
на напрежението и тока в
инверторни и
изправителни схеми,
изпращане на контролни
сигнали, измерване,
изчисляване и показване
на стойностите на
параметрите на
процесите.
Удобен потребителски
интерфейс.

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ИНДУКЦИОНЕН

ДВИГАТЕЛ

DL 205.3SW

За реализиране на
различни видове
модулация и управление
на честотата при работа с
честотен преобразувател
DL 2646 и следене на
механическите
характеристики на
изпитвания двигател.
Графично представяне на
данните и удобен потре-
бителски интерфейс.

ЕДНОФАЗНО
ЗАХРАНВАНЕ

DL 2108SAL

Захранващ модул към
еднофазна мрежа.
Характеристики:
Захранване: еднофазно от
мрежата.
Гърбичен , 2‐полюсен
мрежов прекъсвач 16 A
Автоматичен термичен
прекъсвач: 10 A,
Изходни изводи L и N,
със сигнална лампа
Сигнална лампа за
индикация на грешна
полярност на мрежата

АКУМУЛАТОРИ

DL 12B12

Два акумулатора

Характеристики:
Капацитет: 1.8 Ah/12 V

СТРЕЛКОВИ ВОЛТМЕР

DL 2109T26

Волтмер със стрелка. За
измерване на постоянни
и променливи
напрежения.

Характеристики:
Скала: 50 деления:
125‐250‐500 V
Превключвател на
обхвата .
Клас на точност: 1.5

ВАТМЕР

DL 2109T26
Демонстрационен
еднофазен ватметър за
активна мощност и за
капацитивна, индуктивна
и реактивна мощност

Характеристики:
Измервателен обхват:
Напрежение :
3/10/30/100/300/1000V
Ток: 0.1/0.3/1/3/10/30 A
Честотен обхват:
Активна мощност: 0 ... 20
kHz
Реактивнамощност: 50 Hz
Светодиоди: капацитивна
реактивна мощност,
индуктивна реактивна
мощност, свръхнапреже-
ние, (с акустичен сигнал),
свръхток (с акустичен
сигнал).
Помощно захранване:
от еднофазна мрежа



ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
МУЛТИМЕТЪР

DL 2109T33
Демонстрационен
мултимер за измерване
на ефективни стойности
на напрежения и токове.

Характеристики:
Напрежение:
3/10/30/100/300/1000 V
(вх.съпротивление 10
MW)
Ток: 0.1/0.3/1/3/10/30 A
Непрекъсната защита от
претоварване на всички
обхвати.
Помощно захранване:
от еднофазна мрежа

СТРЕЛКОВИ АМПЕРМЕР

DL 2109T2A5

Ампермер със стрелка за
измерване на постоянни
и променливи токове.

Характеристики :
Скала: 50 деления
Обхват: 2.5 A

ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР

DL CRON

Електронен таймер със
светодиоден екран.
Характеристики:
Обхват:
9 ч., 59 мин., 59 сек.,
99/100 сек
Батерия: 1.5 V

СВЪРЗВАЩИ КАБЕЛИ

DL 1155POW

Комплект свързващи
кабели с различни
сечения и дължини.

РАМКА

DL 2100‐3M

Метална рамка за
монтиране на модулите
от лабораторията
Размери: прибл. 0.9x0.9 m

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
МУЛТИМЕТЪР

DL 2109T33
Демонстрационен
мултимер за измерване
на ефективни стойности
на напрежения и токове.

Характеристики:
Напрежение:
3/10/30/100/300/1000 V
(вх.съпротивление 10
MW)
Ток: 0.1/0.3/1/3/10/30 A
Непрекъсната защита от
претоварване на всички
обхвати.
Помощно захранване:
от еднофазна мрежа

СТРЕЛКОВИ АМПЕРМЕР

DL 2109T2A5

Ампермер със стрелка за
измерване на постоянни
и променливи токове.

Характеристики :
Скала: 50 деления
Обхват: 2.5 A

ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР

DL CRON

Електронен таймер със
светодиоден екран.
Характеристики:
Обхват:
9 ч., 59 мин., 59 сек.,
99/100 сек
Батерия: 1.5 V

СВЪРЗВАЩИ КАБЕЛИ

DL 1155POW

Комплект свързващи
кабели с различни
сечения и дължини.

РАМКА

DL 2100‐3M

Метална рамка за
монтиране на модулите
от лабораторията
Размери: прибл. 0.9x0.9 m

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
МУЛТИМЕТЪР

DL 2109T33
Демонстрационен
мултимер за измерване
на ефективни стойности
на напрежения и токове.

Характеристики:
Напрежение:
3/10/30/100/300/1000 V
(вх.съпротивление 10
MW)
Ток: 0.1/0.3/1/3/10/30 A
Непрекъсната защита от
претоварване на всички
обхвати.
Помощно захранване:
от еднофазна мрежа

СТРЕЛКОВИ АМПЕРМЕР

DL 2109T2A5

Ампермер със стрелка за
измерване на постоянни
и променливи токове.

Характеристики :
Скала: 50 деления
Обхват: 2.5 A

ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР

DL CRON

Електронен таймер със
светодиоден екран.
Характеристики:
Обхват:
9 ч., 59 мин., 59 сек.,
99/100 сек
Батерия: 1.5 V

СВЪРЗВАЩИ КАБЕЛИ

DL 1155POW

Комплект свързващи
кабели с различни
сечения и дължини.

РАМКА

DL 2100‐3M

Метална рамка за
монтиране на модулите
от лабораторията
Размери: прибл. 0.9x0.9 m


