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Y-0074 Soğutmalarda Bir Fazlı Elektrik Kumanda Eğitim Seti 
Mono Phase Electrical Control In Cooling Systems Training Set

Soğutmalarda Bir Fazlı Elektrik Kumanda Eğitim 
seti, soğutma sistemlerinin elektrik kumada ve                               
kontrol 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 deney masası 159 x 73 x 58cm boyutlarında 
45x45mm eloksallı alüminyum profilden tasarlanmıştır. 
Masa ayakları lastik düzey ayarlıdır. Eğitim seti masası 
üzerine soğutma sistem elemanları dikey olarak monte 
edilmiştir. Eğitim seti ile birlikte soğutmalarda bir fazlı 
elektrik kumanda ve kontrolü ile ilgili teorik bilgiler, 
uygulama alanları, elemanların tanınması ve pratikdeki 
şekilleri detaylı olarak anlatılmış eğitim kitabı 
verilmektedir. 

The training set of mono - phase electrical control in 
cooling system has been designed to operate and        
observe the electric control and control structure,        
observing the theory and operation as well as to de-
termine the current failures and 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
education institutions and in industrial sector                              
accordingly.

The training set lab desk has been designed in the          
dimension of 159 x 73 x 58cm and it has been also 
composed of 45x45mm aluminum profile. Desk legs 
are rubber level adjusted. The training set has been 
mounted vertically on the training set desk. Along with 
the training set, the theoretical information regarding 
the mono - phase electrical control in cooling systems, 
their application area, information about the elements 
as well as detailed figures regarding the application 
have been submitted in the training book.

Genel Özellikler General Specifications
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Teknik  Özellikleri

Uygulamalar

Technical Specifications

Applications

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• Soğutmalarda bir fazlı elektrik kumanda sistemini gösteren sade yapı
• Dijital ölçüm göstergeleri Voltmetre, Ampermetre, Cosφmetre
• Dijital göstergeli Soğutma termostatı ve Fan termostatı
• Ekovat ‘a değişik yol verme yöntemleri
• Start - Stop - Acil durdurma butonları
• Kaçak akım ve sigorta korumalı
• Set üzerindeki tüm giriş - çıkışlar çift yalıtkanlı, 4mm banana soketli
• Set üzerinde aşağıda belirtilen elemanlar bulunmaktadır.
   Zaman rölesi, manyetik röle, kontrol röleleri, lamba, kondansatör, elektriksel switch, dijital termostat, PTC röle vb.

• Tek kapılı buzdolabının elektrik bağlantılarının yapılması
• İki kapılı buzdolabının elektrik bağlantılarının yapılması
• No Frost buzdolabının elektrik bağlantılarının yapılması
• Ekovatın farklı yöntemlerle kalkındırılması deneyleri
• Buz çözme işlemi uygulaması
• Kondanser fanının soğutmaya etkisinin incelenmesi

• Supply Voltage : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• The structure that shows the mono - phase electrical control in cooling system
• Digital measuring indicators Voltmeter, Ammeter, Cosφmeter
• The cooling thermostat and fan thermostat with the digital indicator
• The various switching methods for ecovat
• Start - Stop - Emergency stop buttons
• Leakage current and fuse protection
• All inputs and outputs on the set are double isolated, 4mm banana socket
• The following elements have been available on the set
   Time relay, Magnetic relay, Check relay, Lamp, Capacitor, Electrical switch, Digital thermostat, PTC relay etc.

• Electrical connection of single door refrigerator equipment
• Electrical connection of double door refrigerator equipment
• Electrical connection of No - Frost refrigerator equipment
• Test for development of ecovat by various methods
• Application of unfreezing process
• Examination of the effects of the condenser fan for coolingt


