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Y-0061 Çamaşır Makinesi Eğitim Seti
Washing Machine Training Set

Çamaşır Makinesi Eğitim Seti, çamaşır makinesi               
sistem yapısı, çalışması ve teorisinin gözlenmesi, 
devre elemanlarının tanınması ve uygulamalı eğitime 
yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. 

Eğitim setinde kullanılan bütün elemanlar endüstriyel 
ve günlük hayatta kullanılan modelleriyle birebir aynı 
yapıdadır. Bu nedenle eğitim seti mesleki eğitim 
kurumlarında kullanılabileceği gibi endüstri sektöründe 
de kullanılabilir.

Eğitim seti ile birlikte çamaşır makinesi sistemleri ile ilgili 
teorik bilgiler, uygulama alanları, elemanların tanınması 
ve pratikdeki şekilleri detaylı olarak anlatılmış eğitim 
kitabı verilmektedir

Washing Machine Training Set has been designed to 
operate and observe the washing machine system 
structure and theory as well as to know about circuit 
elements and to serve for applied training.

All elements that have been used in the training set are 
in the same structure as a industrial life. For this reason, 
the training set could be used both in vocational educa
tion institutions and in industrial sector accordingly.

Along with the training set, the theoretical                                          
information regarding the washing machine systems, 
their application area, information about the elements 
as well as detailed figures regarding the application 
have been submitted in the training book.

• Examination of engine brush failure
• Examination of heat detection sensor failures
• Examination of electronic card failure
• Examination of solenoid valve failure
• Examination of programming failure
• Examination of plumbing engine failure
• Examination of taco generator failure
• Examination of heater failure
• Examination of prosestat failure
• Examination of engine high-low circuit failure
• Examination of safety lock
• The tests for the assessing the failure results

Genel Özellikler General Specifications

Teknik  Özellikleri

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• 5 programlı Çamaşır Makinesi sistemini gösteren sade yapı
• Tüm sistemin incelenmesini ve gözlemlenmesini sağlayan şeffaf pleksiglass yapı
• 15 adet çamaşır makinesi sisteminde meydana gelen arızaları içeren simülasyon 
  arıza butonları (Valf, İşlemci, Motor, Isıtıcı, Seviye ve Termostat arıza simülasyonları)
• Setin normal çalışma veya arıza durumunu gösterir çift renkli LED sistemi
• Set üzerinde hangi ürünün arızalı olduğunu gösteren LED sistemi
• Start - Stop - Acil durdurma butonları
• Kaçak akım ve sigorta korumalı
• Panel üzeri çamaşır makinesi genel blok şemalı
• Kolay taşımaya yönelik kilitli tekerlekli sistem
• Eğitim seti boyutları 135cm x 60cm x 60cm

Technical Specifications

• Supply Voltage : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• The structure that shows the 5 programmed Washing Machine system
• The transparent Plexiglass structure that provides the exam and observe system
• 15 pcs simulation failure buttons that accured in washing machine system 
   (Valve, Processor, Engine, Heater, The failure simulation of level and thermostat)
• The doubled colored LED system that shows the ordinary run or failure status of the set
• The LED system which products are defected on the set
• Start - Stop - Emergency stop buttons
• Leakage current and fuse protection
• Block scheme of operation of the system
• Easy carried, locked wheeled system
• The dimension of the training set 135cm x 60cm x 60cm

• Motor fırça arızasının incelenmesi
• Isı algılama sensör arızasının incelenmesi
• Elektronik kart arızasının incelenmesi
• Selenoid valf arızasının incelenmesi
• Programlama arızasının incelenmesi
• Su tahliye motoru arızasının incelenmesi
• Tako jeneratör arızasının incelenmesi
• Isıtıcı arızasının incelenmesi
• Prosestat arızasının incelenmesi
• Motor yüksek - alçak devir arızalarının incelenmesi
• Emniyet kilidi arızasının incelenmesi
• Arıza sonuçlarının değerlendirilmesi deneyleri

Uygulamalar Applications


