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Split Air - Conditioning Training Set

Split Klima Eğitim Seti, split klimaların yapısı, çalışması ve 
teorisinin gözlenmesi, oluşan arızaların tespiti ve gide-
rilmesi, 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 deney masası 174 x 90 x 52cm boyutlarında 
45x45mm eloksallı alüminyum profilden tasarlanmıştır. 
Deney masası üstü 90 x 52cm 30mm laminant (PVC) 
kaplı, masa ayakları lastik düzey ayarlıdır. 

Eğitim seti masası üzerine soğutma elemanları dikey 
olarak monte edilmiştir.

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

The Split Air - Conditioning Training Set has been            
designed to operate and observe the split air-conditio
ning system, relationship between pressure and               
heating structure as well as to determine the current 
failures and to know about circuit elements.

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.

The training set lab desk has been designed in the         
dimension of 174 x 90 x 52cm and it has been also    
composed of 45x45mm aluminum profile. The top of 
the lab desk has covered by 90 x 52cm 30mm laminated 
(PVC) and the legs of the table are rubber covered. 

The air - conditioning elements have been assembled 
vertically on lab desk. 

Along with the training set, the theoretical information 
regarding the split air-conditioning systems, their ap-
plication area, information about the elements as well 
as detailed figures regarding the application have been 
submitted in the training book.
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Teknik  Özellikleri

Uygulamalar

Technical Specifications

Applications

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• Split Klima sistemini gösteren sade yapı
• Klima iç yapısının izlenebileceği gözetleme camı
• 15 adet split klima sisteminde meydana gelen arızalarını içeren simülasyon arıza butonları
• Dijital ölçüm göstergeleri Kondaser, Ortam, Evaporatör
• Analog ölçüm göstergeleri Alçak Basınç, Yüksek Basınç
• 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 düşük ve yüksek manometreli soğutma çevrimi genel blok şemalı

• Enerji kesik arızasının incelenmesi
• Dört yollu vana arızasının incelenmesi
• Boru sıcaklık sensörü arızasının incelenmesi
• Ortam sıcaklık sensörü arızasının incelenmesi
• Dış ünite fan motoru arızasının incelenmesi
• Ekavot arızasının incelenmesi
• Ortam, Kondanser ve Evaporatör ısılarının gözlenmesi ve ölçülmesi
• Alçak ve Yüksek basınç değerlerinin gözlenmesi ve ölçülmesi
• Kondansatör arızalarının incelenmesi
• Rüzgar yönlendirme paneli arızasının incelenmesi
• Elektronik kart arızasının incelenmesi
• İyonizasyon arızasının incelenmesi
• İç ünite göstergesi arızasının incelenmesi
• IR sensör arızasının incelenmesi
• Uzaktan kumanda arızasının incelenmesi
• Arıza sonuçlarının gözlenmesi

• Supply Voltage : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• The structure that shows the split air - conditioning system
• The transparent Plexiglass that shows mechanism of the air - conditioning system
• 15 pcs simulation failure buttons that occurred in air - conditioning systems
• Digital measurement indicators Condenser, Environment, Evaporator
• Analog measurement indicators Low pressure, High pressure
• Double colored LED system that shows the normal operating or failure status of the set
• LED system that shows which products are detected on the set
• Start - Stop - Emergency stop buttons
• Leakage current and fuse protection
• Block scheme of low and high manometer air - conditioning systems on the 

• Examination of energy cut off failure
• Examination of four - way valve failure
• Examination of pipe temperature sensor failure
• Examination of environment temperature sensor failure
• Examination of outer fan engine failure
• Examination of ecovat failure
• Examination of capacitor failure
• Examination of wind deflection panel
• Examination of electronic card failure
• Examination of ionization failure
• Examination of internal unit indicator failure
• Examination of IR sensor failure
• Examination of remote control failure
• Examination of failure results


