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Y-0021 Amplifikatör Eğitim Seti
Amplifier Training Set

Amplifikatör Eğitim Seti, ses yükselteç sistemle 
rinde olması gereken bütün özelliklerin görülüp, 
incelenebileceği yapıda tasarlanmıştır. Harici olarak ver-
ilen herhangi bir sinyali başlangıcından hoparlör çıkışına 
kadar inceleme olanağı sağlar. Kullanılan ara katlar 
detaylı olarak incelenmiştir. 

Set STEREO yapıda tasarlanmıştır. Set üzerinde dahili 
olarak hoparlör yer almaktadır. Harici arıza anahtarları ile 
çeşitli olumsuz koşullarda katların alabileceği durumlar 
gerçeğe yakın olarak oluşturulmuştur. Eğitim seti kısa 
devre ve ısıl     korumaya sahiptir.

Sette tüm ara bağlantılar için 2mm soket ve farklı         
renklerde 2mm fişli kablolar kullanılmıştır.

Set darbelere karşı dayanıklı, ayrılabilir kapaklı çanta 
içerisindedir. Masa üzerinde yatay kullanılmak üzere 
tasarlanmış olup gerektiğinde düşey olarak depolana-
bilmektedir. 

Deney kitabında ses yükselteçleri ile ilgili uygulama-
lar şekillerle ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Deney kitabı       
içerisinde konu teorisi, uygulama alanları, eleman 
tanımları, devre şemaları ve grafiklerle desteklenmiş 
“Hazırlık Bilgileri”, ayrıntılı olarak anlatılan “Deneyin 
Yapılışı”, deneyle ilgili soruların ve deney sonuçlarının 
verildiği “Sonuçlar” bölümleri bulunmaktadır.

Amplifier Training Set has a structure that all required 
features of voice amplifier system can be observed 
and examined. It enables to examine avoice given                        
externally from the beginning to the speaker output. 
The used layer parts are examined in details. 

It is designed in STEREO structure. There is also an       
internal speaker on the set. The conditions of the layer 
parts in various negative conditions are formed with   
external trouble switches. The set is short circuit and 
heat protected.

2 mm sockets and 2 mm connection leads in different 
colors are used in the set.

The set is placed with cover in a shock proof separable 
case. It is designed for using horizontally and is suitable 
for storing vertically.

The applications concerning voice amplifiers are given 
detailed with figures in the Experiment Book. The Book 
contains the chapters of “Preparation information”    
supported with circuit diagrams and graphics, ”how 
to do the experiment” where the real pictures are used 
and ”conclusion” where the results and the questions             
regarding the experiment are included.
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Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi  : 220V AC / 50Hz ±%10
Girişler    : Mikrofon Girişi    2 Adet
     Stereo Harici Girişi   1 Adet
Amplifikatör Katları  : Mikrofon giriş katı
       Preamplifikatör katı
       Mikser katı
       Bas ve Tiz ton kontrol katı
       Sürücü katı
       Çıkış katı
       Arıza Simülasyonları
      Hoparlör   2 Adet

Sistem Sunumu

Ana Ünite  : 1 Adet Metal Kutulu
2mm Jaklı Kablo  : 24 Adet, 4 Farklı renkte
Güç Kablosu  : 1 Adet, IEC, 2mt
Deney Kitabı  : 1 Adet

Technical Specifications

Supply Voltage  : 220V AC / 50Hz ±10%
Inputs   : Microphone Input  2 Pcs  
    Stereo External Input   1 Pcs
Amplifier Layers  : Microphone input layer
     Preamplifier layer
     Mixer layer
     Bass and Treble ton control layer
     Driver layer
     Output layer
    Fault Simulations
    Speakers    2 Pcs

Set Content

Main Unit   : 1 Pcs, Metal Case
2mm Connection Leads  : 24 Pcs, in 4 different colors
Power Cable   : 1 Pcs, IEC, 2m
Experiment Book   : 1 Pcs


