
Електромеханичната работилница е създадена за да даде възможност за практическото конструиране на
електрически машини, на базата на теорията, преподавана в клас. В тази работилница са предвидени
комплекти за сглобяване на двигатели и трансформатори, бобинажна машина за навиване на намотки и
някои необходими принадлежности за цялостно изграждане на електродвигатели и изпитването им от
учениците.

БОБИНАЖНИ МАШИНИ

РЪЧНА БОБИНАЖНА МАШИНА

DL 1010B

Закрепва се към основата, позволява ръчно навиване на намотки
за двигатели или линейни намотки без водач на проводника.
Комлектована с 300 мм челна плоча, два квадратни шпиндела, два
прави 6-канални шпиндела с диаметър 60 мм, централен вал за
линейни намотки и 5-разряден брояч.

ДЪРЖАТЕЛ ЗА МАКАРА ЗА
ПРОВОДНИК СЪС СТОЙКА

DL 1010D

Стойката се закрепва към основата, оборудвана е с държател за
макаратас водач за проводника и две регулиращи пружини.
Подходяща е за проводници с диаметър от  0.2 до 1.5 мм.
Препоръчва се като принадлежност към ръчната бобинажна
машина DL 1010B.

Електромеханичната работилница е създадена за да даде възможност за практическото конструиране на
електрически машини, на базата на теорията, преподавана в клас. В тази работилница са предвидени
комплекти за сглобяване на двигатели и трансформатори, бобинажна машина за навиване на намотки и
някои необходими принадлежности за цялостно изграждане на електродвигатели и изпитването им от
учениците.

БОБИНАЖНИ МАШИНИ

РЪЧНА БОБИНАЖНА МАШИНА

DL 1010B

Закрепва се към основата, позволява ръчно навиване на намотки
за двигатели или линейни намотки без водач на проводника.
Комлектована с 300 мм челна плоча, два квадратни шпиндела, два
прави 6-канални шпиндела с диаметър 60 мм, централен вал за
линейни намотки и 5-разряден брояч.

ДЪРЖАТЕЛ ЗА МАКАРА ЗА
ПРОВОДНИК СЪС СТОЙКА

DL 1010D

Стойката се закрепва към основата, оборудвана е с държател за
макаратас водач за проводника и две регулиращи пружини.
Подходяща е за проводници с диаметър от  0.2 до 1.5 мм.
Препоръчва се като принадлежност към ръчната бобинажна
машина DL 1010B.

Електромеханичната работилница е създадена за да даде възможност за практическото конструиране на
електрически машини, на базата на теорията, преподавана в клас. В тази работилница са предвидени
комплекти за сглобяване на двигатели и трансформатори, бобинажна машина за навиване на намотки и
някои необходими принадлежности за цялостно изграждане на електродвигатели и изпитването им от
учениците.

БОБИНАЖНИ МАШИНИ

РЪЧНА БОБИНАЖНА МАШИНА

DL 1010B

Закрепва се към основата, позволява ръчно навиване на намотки
за двигатели или линейни намотки без водач на проводника.
Комлектована с 300 мм челна плоча, два квадратни шпиндела, два
прави 6-канални шпиндела с диаметър 60 мм, централен вал за
линейни намотки и 5-разряден брояч.

ДЪРЖАТЕЛ ЗА МАКАРА ЗА
ПРОВОДНИК СЪС СТОЙКА

DL 1010D

Стойката се закрепва към основата, оборудвана е с държател за
макаратас водач за проводника и две регулиращи пружини.
Подходяща е за проводници с диаметър от  0.2 до 1.5 мм.
Препоръчва се като принадлежност към ръчната бобинажна
машина DL 1010B.



КОМПЛЕКТИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСФОРМАТОРИ

Предлаганите комплекти се състоят от набор от части, широко използвани в електромеханичните
конструкции и ръководства за провеждане на упражнения .
Размерите, качеството и здравината на компонентите са избрани така, че да улесняват работата на
учениците, а също и да гарантират бързо усвояване на основните теоритични принципи, заложени в
конструирането на електрически машини.
Ръководството, включено в комплекта, илюстрира принципите на изграждане и е ефективно помагало
при проектирането на двигатели и трансформатори.

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА

DL 2106

Наборът е комплектован с  магнитен пакет,
макари за намотките, механични части (без
медните проводници) за сглобяването на два
трансформатора
 еднофазен, 1000 VA, 220/380 V
 трифазен, 1000 VA, 220/380

КОМПЛЕКТ ДИАПОЗИТИВИ (DL 2106A)
За илюстриране на фазите за сглобяване на
трансформатор.

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ШЕСТ ТРАНСФОРМАТОРА

DL 2108
Наборът е комплектован с магнитен пакет, макари за намотките, механични части (без медните
проводници) за сглобяването на шест трансформатора
 еднофазен, 200‐600‐1000 VA
 трифазен, 300‐600‐1000 VA

КОМПЛЕКТИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСФОРМАТОРИ

Предлаганите комплекти се състоят от набор от части, широко използвани в електромеханичните
конструкции и ръководства за провеждане на упражнения .
Размерите, качеството и здравината на компонентите са избрани така, че да улесняват работата на
учениците, а също и да гарантират бързо усвояване на основните теоритични принципи, заложени в
конструирането на електрически машини.
Ръководството, включено в комплекта, илюстрира принципите на изграждане и е ефективно помагало
при проектирането на двигатели и трансформатори.

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА

DL 2106

Наборът е комплектован с  магнитен пакет,
макари за намотките, механични части (без
медните проводници) за сглобяването на два
трансформатора
 еднофазен, 1000 VA, 220/380 V
 трифазен, 1000 VA, 220/380

КОМПЛЕКТ ДИАПОЗИТИВИ (DL 2106A)
За илюстриране на фазите за сглобяване на
трансформатор.

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ШЕСТ ТРАНСФОРМАТОРА

DL 2108
Наборът е комплектован с магнитен пакет, макари за намотките, механични части (без медните
проводници) за сглобяването на шест трансформатора
 еднофазен, 200‐600‐1000 VA
 трифазен, 300‐600‐1000 VA

КОМПЛЕКТИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСФОРМАТОРИ

Предлаганите комплекти се състоят от набор от части, широко използвани в електромеханичните
конструкции и ръководства за провеждане на упражнения .
Размерите, качеството и здравината на компонентите са избрани така, че да улесняват работата на
учениците, а също и да гарантират бързо усвояване на основните теоритични принципи, заложени в
конструирането на електрически машини.
Ръководството, включено в комплекта, илюстрира принципите на изграждане и е ефективно помагало
при проектирането на двигатели и трансформатори.

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ДВА
ТРАНСФОРМАТОРА

DL 2106

Наборът е комплектован с  магнитен пакет,
макари за намотките, механични части (без
медните проводници) за сглобяването на два
трансформатора
 еднофазен, 1000 VA, 220/380 V
 трифазен, 1000 VA, 220/380

КОМПЛЕКТ ДИАПОЗИТИВИ (DL 2106A)
За илюстриране на фазите за сглобяване на
трансформатор.

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ШЕСТ ТРАНСФОРМАТОРА

DL 2108
Наборът е комплектован с магнитен пакет, макари за намотките, механични части (без медните
проводници) за сглобяването на шест трансформатора
 еднофазен, 200‐600‐1000 VA
 трифазен, 300‐600‐1000 VA



КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА АСИНХРОНЕН
ДВИГАТЕЛ

DL 2105

Наборът е комплектован с магнитен пакет, ротор и
механични части (без медните проводници) за
сглобяването на двуполюсентрифазен асинхронен
двигател (1kW) с кафезен ротор.

КОМПЛЕКТ ДИАПОЗИТИВИ (DL 2105A)
За илюстриране на фазите за сглобяване на
двигатела.

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА 4 АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛЯ

DL 2107
Наборът е комплектован с  магнитен пакет, ротор и механични части (без медните проводници) за
сглобяването на четири асинхронни двигателя:
 трифазен двуполюсен с кафезен ротор, 1000 W
 трифазен четириполюсен с кафезен ротор, 800 W
 трифазен шестполюсен с кафезен ротор, 600 W
 еднофазенасинхронен, с кондензатор, с 2‐4 полюса, 300 W

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА АСИНХРОНЕН
ДВИГАТЕЛ

DL 2105

Наборът е комплектован с магнитен пакет, ротор и
механични части (без медните проводници) за
сглобяването на двуполюсентрифазен асинхронен
двигател (1kW) с кафезен ротор.

КОМПЛЕКТ ДИАПОЗИТИВИ (DL 2105A)
За илюстриране на фазите за сглобяване на
двигатела.

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА 4 АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛЯ

DL 2107
Наборът е комплектован с  магнитен пакет, ротор и механични части (без медните проводници) за
сглобяването на четири асинхронни двигателя:
 трифазен двуполюсен с кафезен ротор, 1000 W
 трифазен четириполюсен с кафезен ротор, 800 W
 трифазен шестполюсен с кафезен ротор, 600 W
 еднофазенасинхронен, с кондензатор, с 2‐4 полюса, 300 W

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА АСИНХРОНЕН
ДВИГАТЕЛ

DL 2105

Наборът е комплектован с магнитен пакет, ротор и
механични части (без медните проводници) за
сглобяването на двуполюсентрифазен асинхронен
двигател (1kW) с кафезен ротор.

КОМПЛЕКТ ДИАПОЗИТИВИ (DL 2105A)
За илюстриране на фазите за сглобяване на
двигатела.

КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА 4 АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛЯ

DL 2107
Наборът е комплектован с  магнитен пакет, ротор и механични части (без медните проводници) за
сглобяването на четири асинхронни двигателя:
 трифазен двуполюсен с кафезен ротор, 1000 W
 трифазен четириполюсен с кафезен ротор, 800 W
 трифазен шестполюсен с кафезен ротор, 600 W
 еднофазенасинхронен, с кондензатор, с 2‐4 полюса, 300 W



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РАДИАЛНО МЕНГЕМЕ

DL 1010A

Радиалното менгеме се закрепва върху основата за
фиксиране на статори с максимален диаметър 320 мм.
Това приспособление улеснява поставянето в отвора на
статорните намотки при сглобяването на двигатели.

НОСЕЩА СКОБА ЗА РОТОРА

DL 1010C

Закрепва се към основата, разстоянието между опорите се
регулира.
Подходяща е за опора на роторите при сглобяване и тестване.

ЕЛЕКТРОЖЕН

DL 1010F

Електродъгов заваръчен апарат комплектован с електроди,
подходящи за заваряване на двигателни и трансформаторни
намотки без използването на припой.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РАДИАЛНО МЕНГЕМЕ

DL 1010A

Радиалното менгеме се закрепва върху основата за
фиксиране на статори с максимален диаметър 320 мм.
Това приспособление улеснява поставянето в отвора на
статорните намотки при сглобяването на двигатели.

НОСЕЩА СКОБА ЗА РОТОРА

DL 1010C

Закрепва се към основата, разстоянието между опорите се
регулира.
Подходяща е за опора на роторите при сглобяване и тестване.

ЕЛЕКТРОЖЕН

DL 1010F

Електродъгов заваръчен апарат комплектован с електроди,
подходящи за заваряване на двигателни и трансформаторни
намотки без използването на припой.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РАДИАЛНО МЕНГЕМЕ

DL 1010A

Радиалното менгеме се закрепва върху основата за
фиксиране на статори с максимален диаметър 320 мм.
Това приспособление улеснява поставянето в отвора на
статорните намотки при сглобяването на двигатели.

НОСЕЩА СКОБА ЗА РОТОРА

DL 1010C

Закрепва се към основата, разстоянието между опорите се
регулира.
Подходяща е за опора на роторите при сглобяване и тестване.

ЕЛЕКТРОЖЕН

DL 1010F

Електродъгов заваръчен апарат комплектован с електроди,
подходящи за заваряване на двигателни и трансформаторни
намотки без използването на припой.



ИЗПИТАТЕЛЕН СТЕНД

ЗАХРАНВАЩ БЛОК

DL 1013M2

За захранване с фиксирано или регулируемо променливо и
постоянно напрежение при провеждане на изпитванията на
електрически машини. Разполага с бутони за пускане,
спиране и аварийно изключване и с диференциална
магнитно-термична защита.
Съединител за защита от превишена скорост на двигателите
Изходни напрежения: :
Регулируемо променливо 3 x 0 ÷ 430 V, 5 A; 3 x 0 ÷ 240 V, 8 A
Фиксирано променливо 3 x 380 V + N, 16 A; 3 x 220 V, 8 A
Регулируемо постоянно 0 ÷ 240 V, 10 A; 0 ÷ 225 V, 1 A
Фиксирано постоянно 220 V, 10 A
Захранване: 3 x 380 V + N, 50/60 Hz

УНИВЕРСАЛНА ОСНОВА

DL 1013А

Дуралуминиева конструкция, монтирана на антивибрационни
гумени подложки, снабдена с плъзгачи за закрепване на една
или две машини.
Разполага със заключващо устройство за опит на късо
съединение с двигателс навит ротор.

РЕЗИСТИВЕН ТОВАР

DL 1017R

Едно или трифазен стъпално превключван резистивен товар
Максимална мощност: 3 x 400 W

ЦИФРОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД ЗА МЕХАНИЧНА
МОЩНОСТ

DL10055N

За директно измерване механичните параметри на двигателя.
Характеристики:
Измерване на въртящия момент на вала на двигателя чрез
силоизмерватвлна клетка;
Измерване на скоростта на въртене чрез оптичен датчик;
Цифров дисплей;
Регулируем постояннотоков изход за възбуждане на
спирачното устройство или динамометъра 0÷220 V, 2 A;
Датчик за околна температура и сонда за измерване на
температурата на двигателя;
Съединител за връзка със захранващия блок на двигатея за
защита от превишаванее на оборотите;
Захранване: еднофазно от мрежата

ЦИФРОВ МУЛТИМЕР

DL 1065N

Измерване на постоянно напрежение, ток, мощност и
енергия. Измерване на променливо напрежение, ток,
мощност, активна, реактивна и истинска енергия, фактор на
мощността и честота.
Технически характеристики:
Постоянно напрежение: 300 V
Постоянен ток: 20 A
Променливо напрежение: 450 V
Променлив ток: 20 Aac
Мощност : 9000 W
Захранване: еднофазно от мрежата

ИЗПИТАТЕЛЕН СТЕНД

ЗАХРАНВАЩ БЛОК

DL 1013M2

За захранване с фиксирано или регулируемо променливо и
постоянно напрежение при провеждане на изпитванията на
електрически машини. Разполага с бутони за пускане,
спиране и аварийно изключване и с диференциална
магнитно-термична защита.
Съединител за защита от превишена скорост на двигателите
Изходни напрежения: :
Регулируемо променливо 3 x 0 ÷ 430 V, 5 A; 3 x 0 ÷ 240 V, 8 A
Фиксирано променливо 3 x 380 V + N, 16 A; 3 x 220 V, 8 A
Регулируемо постоянно 0 ÷ 240 V, 10 A; 0 ÷ 225 V, 1 A
Фиксирано постоянно 220 V, 10 A
Захранване: 3 x 380 V + N, 50/60 Hz

УНИВЕРСАЛНА ОСНОВА

DL 1013А

Дуралуминиева конструкция, монтирана на антивибрационни
гумени подложки, снабдена с плъзгачи за закрепване на една
или две машини.
Разполага със заключващо устройство за опит на късо
съединение с двигателс навит ротор.

РЕЗИСТИВЕН ТОВАР

DL 1017R

Едно или трифазен стъпално превключван резистивен товар
Максимална мощност: 3 x 400 W

ЦИФРОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД ЗА МЕХАНИЧНА
МОЩНОСТ

DL10055N

За директно измерване механичните параметри на двигателя.
Характеристики:
Измерване на въртящия момент на вала на двигателя чрез
силоизмерватвлна клетка;
Измерване на скоростта на въртене чрез оптичен датчик;
Цифров дисплей;
Регулируем постояннотоков изход за възбуждане на
спирачното устройство или динамометъра 0÷220 V, 2 A;
Датчик за околна температура и сонда за измерване на
температурата на двигателя;
Съединител за връзка със захранващия блок на двигатея за
защита от превишаванее на оборотите;
Захранване: еднофазно от мрежата

ЦИФРОВ МУЛТИМЕР

DL 1065N

Измерване на постоянно напрежение, ток, мощност и
енергия. Измерване на променливо напрежение, ток,
мощност, активна, реактивна и истинска енергия, фактор на
мощността и честота.
Технически характеристики:
Постоянно напрежение: 300 V
Постоянен ток: 20 A
Променливо напрежение: 450 V
Променлив ток: 20 Aac
Мощност : 9000 W
Захранване: еднофазно от мрежата

ИЗПИТАТЕЛЕН СТЕНД

ЗАХРАНВАЩ БЛОК

DL 1013M2

За захранване с фиксирано или регулируемо променливо и
постоянно напрежение при провеждане на изпитванията на
електрически машини. Разполага с бутони за пускане,
спиране и аварийно изключване и с диференциална
магнитно-термична защита.
Съединител за защита от превишена скорост на двигателите
Изходни напрежения: :
Регулируемо променливо 3 x 0 ÷ 430 V, 5 A; 3 x 0 ÷ 240 V, 8 A
Фиксирано променливо 3 x 380 V + N, 16 A; 3 x 220 V, 8 A
Регулируемо постоянно 0 ÷ 240 V, 10 A; 0 ÷ 225 V, 1 A
Фиксирано постоянно 220 V, 10 A
Захранване: 3 x 380 V + N, 50/60 Hz

УНИВЕРСАЛНА ОСНОВА

DL 1013А

Дуралуминиева конструкция, монтирана на антивибрационни
гумени подложки, снабдена с плъзгачи за закрепване на една
или две машини.
Разполага със заключващо устройство за опит на късо
съединение с двигателс навит ротор.

РЕЗИСТИВЕН ТОВАР

DL 1017R

Едно или трифазен стъпално превключван резистивен товар
Максимална мощност: 3 x 400 W

ЦИФРОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД ЗА МЕХАНИЧНА
МОЩНОСТ

DL10055N

За директно измерване механичните параметри на двигателя.
Характеристики:
Измерване на въртящия момент на вала на двигателя чрез
силоизмерватвлна клетка;
Измерване на скоростта на въртене чрез оптичен датчик;
Цифров дисплей;
Регулируем постояннотоков изход за възбуждане на
спирачното устройство или динамометъра 0÷220 V, 2 A;
Датчик за околна температура и сонда за измерване на
температурата на двигателя;
Съединител за връзка със захранващия блок на двигатея за
защита от превишаванее на оборотите;
Захранване: еднофазно от мрежата

ЦИФРОВ МУЛТИМЕР

DL 1065N

Измерване на постоянно напрежение, ток, мощност и
енергия. Измерване на променливо напрежение, ток,
мощност, активна, реактивна и истинска енергия, фактор на
мощността и честота.
Технически характеристики:
Постоянно напрежение: 300 V
Постоянен ток: 20 A
Променливо напрежение: 450 V
Променлив ток: 20 Aac
Мощност : 9000 W
Захранване: еднофазно от мрежата



ВИХРОВОТОКОВА СПИРАЧКА

DL 1019M

С гладък ротор и статор с явни полюси. Оборудвана е с водна
либела, лостове, тежести и контратежест за измерване на
въртящия момент на вала на двигателя. Възможно е
добавянето на силоизмервателна клетка

СИЛОИЗМЕРВАТЕЛНА КЛЕТКА

DL 2006Е

Резистивен тензодатчик с обхват 0÷150 N за монтиране към
спирачно устройство

КОНЗОЛА ЗА КОМПЛЕКТА ЗА ДВИГАТЕЛИ

DL 2107ВА

С това приспособление е възможно да се тестват двигателите
от комплекти DL 2105 и  DL 2107 след навивавне на
намотките, като се свържат със спирачното устройство
DL1019M

ВИХРОВОТОКОВА СПИРАЧКА

DL 1019M

С гладък ротор и статор с явни полюси. Оборудвана е с водна
либела, лостове, тежести и контратежест за измерване на
въртящия момент на вала на двигателя. Възможно е
добавянето на силоизмервателна клетка

СИЛОИЗМЕРВАТЕЛНА КЛЕТКА

DL 2006Е

Резистивен тензодатчик с обхват 0÷150 N за монтиране към
спирачно устройство

КОНЗОЛА ЗА КОМПЛЕКТА ЗА ДВИГАТЕЛИ

DL 2107ВА

С това приспособление е възможно да се тестват двигателите
от комплекти DL 2105 и  DL 2107 след навивавне на
намотките, като се свържат със спирачното устройство
DL1019M

ВИХРОВОТОКОВА СПИРАЧКА

DL 1019M

С гладък ротор и статор с явни полюси. Оборудвана е с водна
либела, лостове, тежести и контратежест за измерване на
въртящия момент на вала на двигателя. Възможно е
добавянето на силоизмервателна клетка

СИЛОИЗМЕРВАТЕЛНА КЛЕТКА

DL 2006Е

Резистивен тензодатчик с обхват 0÷150 N за монтиране към
спирачно устройство

КОНЗОЛА ЗА КОМПЛЕКТА ЗА ДВИГАТЕЛИ

DL 2107ВА

С това приспособление е възможно да се тестват двигателите
от комплекти DL 2105 и  DL 2107 след навивавне на
намотките, като се свържат със спирачното устройство
DL1019M


