
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

СТЕНД ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЕДНОФАЗНИ И ТРИФАЗНИ
ТРАНСФОРМАТОРИ

DL MAC‐TT_EM
DL MAC‐TT_UM

DL MAC‐TT е многофункционален изпитателен стенд за изучаване  и определяне на
характеристиките на едно и  трифазните трансформатори от серията Eurolab ЕМ (0.3 kW) и
Unilab UM (1.1 kW)).

Трансформаторът е статично и обратимо устройство, което преобразува електрическата
енергия от една верига в друга, без пряка връзка между две намотки и без промяна на
честотата, с помощта на електромагнитна (взаимна) индукция.
Еднофазните трансформатори са по-често използвани от трифазните в извънградските
райони и са често използвани за разпределение и намаляване на напрежение за битови и
търговски приложения .
Трифазните трансформатори се използват обикновено чрез електро-разпределителни мрежи за
задвижване на големи мотори и големи товари. Техни основни характеристики са: работен
честотен диапазон, първично и вторично напрежение, вторичен ток, работна температура и
мощност (VA).

Стендът за трансформатори е конструиран за да отговаря на следните изисквания:

 Броя на работещите едновременно групи ученици

 Наличното работно пространство

 Планираните дейности

 Икономически прeдимства
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Най-характерното за този стенд е неговата модулност, което означава:

 да захранва всеки трансформатор, електромер и товар

 възможност да се окомплектова с  най-същественото

 да се изберът цялостни решения без да се дублира оборудване

Предимството на дидактиката е да може да изследва поведението на всеки едно и
трифазен трансформатор, който е част от този стенд, която има следната конфигурация:

 самостоятелен основен стенд,  с универсално захранване, с възможности за
всички напрежения, стационарни и променливи AC и DC стабилизирани и
цифрови измервателни уреди  за провеждане пълен курс на измерване на
електрически машини

 универсална опора, която осигурява директно монтиране на трансформатора
пред захранването  и наличните измервателни уреди монтирани върху рамката

Всички машини са предвидени за продължителна работа и могат да издържат
пренатоварване около 20÷30% даже при продължителна работа.

Освен това,  моторите и електромагнитната спирачка са изработени толкова внимателно и с
малко загуби , че могат да се считат за изпитателни машини.

Всяка електрическа машина е снабдена с изчерпателно ръководство за употреба , което
обяснява как се извършват тестове на всяка машина. Така, това ръководство може да се
счита за учебник по теория и практика.

В крайна сметка стенада дава възможност измерване, по директен начин на механичните
характеристики (въртящия момент като функция на скоростта) и на електро-механичните
характеристики (въртящ момент, скорост, входящ ток, ефективност и фактор мощност като
функции на изходящата мощност).

Стендът включва и цифрови измервателни модули с възможност да набавят информация чрез
MODBUS интерфейс и чрез използване на софтуер  за набиране и обработка на данни..
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Опити които могат да се изпълняват

No. Опити

DL MAC‐TT_EM_50
DL MAC‐TT_EM_60

0.3 kW (Eurolab)

DL MAC‐TT_UM_50
DL MAC‐TT_UM_60

1.1 kW (Unilab)

1. Настройка на конфигурациите (намотки)
Първична /вторична DL 30103, DL 30100 DL 1093, DL 1080

2. Измерване съпротивлението на намотката DL 30103, DL 30100 DL 1093, DL 1080

3. Измерване коефициента на
трансформация без товар
ratio in no‐load condition

DL 30103, DL 30100 DL 1093, DL 1080

4. Изпитание без товар DL 30103, DL 30100 DL 1093, DL 1080

5. Тест при късо съединение DL 30103, DL 30100 DL 1093, DL 1080

6. Съотношение напрежение, ток и мощност
при условия на натоварване DL 30103, DL 30100 DL 1093, DL 1080

7. Определяне на полярностите DL 30103 DL 1093
8. Определяне групата за свързване DL 30100 DL 1080

ЕДНОФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР

DL 30103

Трансформатор ядрен тип с разделени намотки.
Може да бъде използван и като автотрансформатор.
Технически характеристики:
Като трансформатор
Номинална мощностr: 300 VA
Първични напрежения: 127/220/380V
Вторични напрежения: 2 x 110 V Като трансформатор
Като автотрансформатор
Номинална мощностr: 300 VA
Първични напрежения: 127/220/380V
Честота: 50/60 Hz
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ТРИФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР

DL 30100

Трансформатор колонен тип с разделени намотки.
Може да бъде използван и с еднофазен източник на захранване.

Технически характеристики:

Номинална мощностr: 300 VA

Първично напрежение: 2 х 110V (фаза)

Вторично напрежение: 2 x 110 V(фаза)

Честота: 50/60 Hz

ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ

Подходящ за захранване с постоянни и променливи напрежения с фиксирани и регулируеми стойности
за провеждане на всички опити  с електрически машини и за електрически измервания.

Разполага със старт-бутон с превключвател за дистанционно управление, стоп-бутон, бутон за аварийно
изключване и диференциална магнитотермична защита на главните изводи.

Оборудван е със съединител за включване на защита срещу превишаване на оборотите на двигателите и
термична защита.

Контролните устройства и защитените съгласно стандартите на IEC изходи са разположени на лицевия
панел и са прегледно обозначени.

DL 30016

Изходни напрежения:

Регулируеми променливи : 3x 0÷380 V, 2 A; 3x 0÷240 V, 3 A

Фиксирани променливи: 3x380 V + N, 10 A; 3x220 V, 3 A

Стандартно фиксирано променливо: 220 V, 3 A

Регулируеми постоянни: 0‐240 V, 4 A; 0‐225 V, 1 A

Фиксирано постоянно: 220 V, 4 A

Захранване: 3x380 V + N, 50/60 Hz
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DL MAC-TT_EM_50 Трансформатори (0.3kW) 50Hz

Modules
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DL 30103 – Еднофазен трансформатор
1. Настройка на конфигурациите (първична/вторична)
2. Измерване съпротивлението на намотките √ √ √
3. Измерване коефициента на трансформация без товар
Измерване коефициента на трансформация без товар

√ √ √ √
4. Изпитание без товар √ √ √
5. Тест при късо съединение √ √ √ √
6. Съотношение напрежение, ток и мощност при условия на натоварване
натоварване натоварване

√ √ √ √ √ √ √ √
7. Определяне на полярностите √ √ √ √

DL 30100 - Трифазен трансформатор
1. Настройка на конфигурациите (първична/вторична)
2. Измерване съпротивлението на намотките √ √ √
3. Измерване коефициента на трансформация без товар
Измерване коефициента на трансформация без товар

√ √ √ √
4. Изпитание без товар √ √ √
5. Тест при късо съединение √ √ √ √
6. Съотношение напрежение, ток и мощност при условия на натоварване
натоварване натоварване

√ √ (x2) √ √ √ √ √ √
7. Определяне групата за свързване √ √ √ √
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ТРИФАЗЕН ЕЛЕКТРОМЕР

DL 2109T29

ЦИФРОВ AC/DC ШИРОКООБХВАТЕН ЕЛЕКТРОМЕР

Трифазно устройство за наблюдение на мрежата.
Измерва трифазни  ефективна стойност (Rms) и
пикови стойности на напрежения и токове (за 3 и 4
проводници), както и активна, реактивна и видима
мощност, активна, реактивна и видима енергия,
коефициент на мощност, THD и честота.
Входно напрежение: номинално 400Vac (трифазно:
80 ... 690V, 50 ... 400V на фаза)
Входен ток: до 10A (5A с 10: 5 ток
трансформатори).
Работна честота: 47… 63 Hz
Допълнително захранване: 80… 265 вакуума
еднофазна 50 / 60Hz от електрическа мрежа.

Инструмент, използван за измерване на
мощността (P, Q, S) на клона на една верига
в променлив и постоянен ток.
Ефективната стойност ( RMS) стойността на
напрежението, тока и активната мощност
(P) може да се визуализира на LCD дисплея
заедно със стойностите на реактивната (Q)
и видимата мощност (S). Цифровата
лентова графика улеснява мониторинга на
интензитета на активната мощност, а
специален функционален бутон позволява
регулиране на нейния мащаб.
Потребителят може да комуникира с
устройството през серийния порт RS485,
използвайки протокол Modbus, за да
събира данни, използвайки софтуер за
надзор като SCADA или Labview.le.

DL2109 D30

Технически характеристики:

• Автоматично мащабиране
• Текущ диапазон: 0-20 Iac / DC 50 / 60Hz
• Диапазон на напрежение: 0-750 Вак / дк 50 / 60Hz
• Диапазон на мощност: 0-1000W, VAR и VA
• Точност: +/- 0,5%
• Разделителна способност: 16 бита
• Скорост на опресняване: 0,5s
• Захранване: 90-260 вакуума 50 / 60Hz
• Консумирана мощност: 3 VA
• Комуникация: Modbus
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КАПАЦИТИВЕН ТОВАР

DL 30040C

Едно или трифазен стъпалнопревключван
капацитивен товар

Максимална мощност: 3 x 105 VAR

Максимално напрежение: 220/380 V Δ/Y

РЕЗИСТИВЕН ТОВАР

DL 30040R

Едно или трифазен стъпалнопревключван
резистивен товар

Максимална мощност: 3 x 110W

Максимално напрежение: 220/380 V Δ/Y

ИНДУКТИВЕН ТОВАР

DL 30040L

Едно или трифазен стъпалнопревключван
индуктивен товар

Максимална мощност: 3 x 100VAR

Максимално напрежение: 220/380 V Δ/Y

СВРЪХ БЪРЗИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ

DL 2628
Три разглобяеми гнезда в комплект с свръх бързи предпазители
за защита на машините

Технически характеристики
• Номинално напрежение: 660 Vac
• Номинален ток: 3 x 6.3 A, 3 x 10 A
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