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1986 yılında kurulan Yıldırım Elektronik, faaliyetlerini test & ölçüm cihazları, lehimleme
ekipmanları ve eğitim setleri olmak üzere üç ana alanda yürütmektedir. Üç lokasyondaki
15’i mühendis toplam 50 kişilik uzman kadrosuyla; test, ölçüm ve lehimleme alanlarında
dünyaca tercih edilen 20’den fazla markanın distribütörlüğünü üstlenmektedir. Bunun yanı
sıra; kendi bünyesinde ürettiği eğitim setleri Türkiye’deki üniversiteler ve mesleki eğitim
kuruluşlarında yaygınca kullanılmakta olup, yurtdışındaki 8 bayisiyle 22 ülkeye ihraç edilmektedir.

1998
Telekom öğrencilerinin
yetiştirilmesi için Ankara
ve Diyarbakır’da iki örnek
okulun laboratuvarları
kuruldu.

1988
İlk distribütörlük
alındı.

1994

2006
MEB ile yapılan anlaşma
kapsamında Türkiye
genelinde 150 ve
KKTC’de 6 Teknik Okulun
Elektrik-Elektronik
laboratuvarları
kuruldu.

Türk Telekom için
ankesörlü telefonların
elektronik kartları,
telefon ahizeleri, tuş
panelleri üretimine
başlandı.

1986

Ankara’da
kuruldu.

2005

1995
1993
Üretim departmanı
kurularak teknik eğitim
setleri üretimine
başlandı.
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İlk uluslararası ihaleye
katılınmış ve 61 Teknik
Okulun elektronik
laboratuvarları
kuruldu.

MOBESE Projesinde yer
alınarak 2500 polis aracı
için mobil haberleşme ve
araç takip cihazı
tasarlanarak,
üretildi.

2000
ArGe departmanı
kurulmuş ve savunma
sanayiine ilk proje olarak
gırtlak mikrofonu
tasarlanarak,
üretildi.

MERKEZ

ÜRETİM

ARGE

A

Mareşal Fevzi Çakmak cad.
No: 29 06500 Beşevler
Çankaya / ANKARA

A

Gersan San.Sitesi
2320.Sk. No: 1 06370
Yenimahalle / ANKARA

A

ODTÜ Teknokent Silikon
Blok Kat: 1 No: 23 06800
Çankaya / ANKARA

T

+90 (312) 221 10 00

T

+90 (312) 221 10 00

T

+90 (312) 221 10 00

E

yildirim@yildirimelektronik.com

E

uretim@yildirimelektronik.com

E

arge@yildirimelektronik.com

2010
UMEM Projesi
kapsamında 62,
Dünya Bankası destekli
MEB’in yürüttüğü proje
kapsamında 56 Teknik
okula laboratuvarlar
kuruldu.

2008

2019
2015
Türkiye’nin ilk model
organize sanayi teknik
kolejlerinden biri olan
Ankara Sanayi Odası
Teknik Kolejinin anahtar
teslim laboratuvarları
kuruldu.

İhracat yapılmaya ve
yurt dışı bayilik ağı
kurulmaya
başlandı.

2009
2007
Avrupa Birliği destekli
MEGEP ihalesi kapsamında
Türkiye genelinde 41
Teknik Okulun
Elektrik-Elektronik
laboratuvarları
kuruldu.

Ankara’da yerleşik 3 Farklı
lokasyonda toplamda 49
personeli ile, hedefleri
doğrultusunda
faaliyetlerini
sürdürmektedir.

2017

Avrupa Birliği destekli
IKMEP ihalesi kapsamında
Türkiye genelinde 10
Üniversite ve Teknik
Okulun toplam 40 adet
laboratuvar
kuruldu.

2012

Anahtar teslim Anten
Ölçüm Sistemleri ve EMC
alt yapı kurulumlarına
başlanarak, yeni
distribütörlükler aracılığı
ile faaliyet alanları
genişletildi.

Başbakanlık TİKA’nın
Sudan’da Eğitim
Kompleksi ihalesi alındı
ve hayata geçirildi.
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ÜRETİM
•

Teknik Eğitim Setleri (Elektrik, Elektronik, Mekatronik)

•

Laboratuvar Masaları ve özel üretim anahtar teslim çözümler

SATIŞ VE PAZARLAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test ve Ölçüm Cihazları
Otomatik Test Sistemleri
Güç Elektroniği Test Cihazları
Anten Ölçüm Sistemleri
EMC Ölçüm Sistemleri
Yankısız ve Sağır odalar
Absorberlar
Kablaj Test Cihazları
Lehimleme Ekipmanları ve Duman Emici/Filtreleme Sistemleri
ESD- Antistatik Ortam Ekipmanları
Dozlama Cihazları ve Ekipmanları
Full HD Video İnceleme Sistemleri
Elektronik Komponent- RF-Mikrodalga Kablo ve Konnektör
Teknik Eğitim Setleri
Laboratuvar Masaları ve ve özel üretim anahtar teslim çözümler

ARGE
•

Savunma Sanayi onaylı tasarım alt yükleniciliği

•

Eğitim sektörüne yönelik donanım ve yazılım tasarımı

•

Endüstriyel Projelere yönelik tasarım kapasitesi

SATIŞ SONRASI HİZMETLER
•

Kurulum ve Eğitim

•

Teknik Servis

SAVUNMA SANAYİİ FAALİYETLERİ
•

Konfigürasyon Yükleme Cihazları

•

Test Sistemleri Tasarımları

•

IoT ve Takip Sistemleri Uygulamaları

•

RF Tabanlı Tasarım

•

Donanım Tabanlı Tasarım

•

Gömülü Yazılım
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DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ
Güç Elektroniği Test Çözümleri
Elektriksel Güvenlik Testleri
Batarya - Şarj - Deşarj Test Sistemleri
LCD/LCM/Video & Renk Test Çözümleri

OTA Test Sistemleri
Kablosuz ve hücresel MIMO Testleri

LED Driver Test Çözümleri
Güç Metreler
Güç Analizörleri

Anten Sistem Çözümleri
- Yakın Alan

Osiloskoplar

- Uzak Alan

Veri Kayıt Cihazları

- Compact Range

Kalibratörler
Osiloskoplar
Spektrum Analizörler
Sinyal Jeneratörleri
Güç Kaynakları

Ekranlı ve Yankısız Odalar
EMC Test Odaları

Elektronik Yükler
Osiloskoplar
Güç Kaynakları
Sinyal Jeneratörleri
Masa Tipi Multimetreler
LCR Metreler

Mikrodalga ve EMC absorberlar

Sıcak Hava İstasyonları
SMD & BGA Rework Sistemleri
Kablaj Test Cihazları

Robot Lehimleme Sistemleri
Duman Emici - Filtreleme Sistemleri
Havyalar

İzolasyon Test Cihazları
Elektriksel Güvenlik Testleri
Toprak Direnci Ölçüm Cihazları
Kablo Arıza Bulma Cihazları

Lehim Telleri
Krem Lehimler
Flux
Lehim Alma Telleri
Flux Sökücüler

Çevresel ve Elektriksel Ölçüm Cihazları
Termometreler
Basınç ve Nem Ölçerler
Multimetreler

Full HD İzleme Kamerları
BGA İnceleme Sistemleri

Pensampermetreler

Burst-Surge-EFT Test Cihazları
ESD Test Tabancası

Mikrodalga Kablo çeşitleri
Yüksek Performans Konnektörler
RF – Mikrodalga Komponentleri

Antistatik Ekipmanları
Zemin Kaplama
ESD Taşıma ve Saklama Ürünleri
Esd Test ve İzleme Cihazları

Dozlama Cihazları
Dozlama Uçları
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WRKBENCH MASA OLUŞTURMA ŞEMASI
1. AŞAMA:

MASA İSKELETİ SEÇİMİ
Kişiselleştirmeye uygun 14 masa tipi arasından, raf sayısı
ve modeline göre ihtiyacınız olan masa iskeletini seçiniz.

2. AŞAMA:

ENERJİ ÜNİTESİ SEÇİMİ
Talep ettiğiniz kullanım alanınıza uygun 13 farklı teknik özellikteki enerji
ünitesi tasarımlarından birini seçiniz.

3. AŞAMA:

OPSİYON SEÇİMİ
Opsiyonlar masanızı kişiselleştirmenize olanak sağlayan, sipariş esnasında
belirtilerek üretim sırasında montajının yapılması gereken eklentilerdir.

4. AŞAMA:

AKSESUAR SEÇİMİ
Aksesuar seçimi üretim esnasında montaj gerektirmeyen, sipariş aşamasından
sonra da talep edilebilen eklentileri kapsar.
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ÇALIŞMA ALANINI TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
Masalarınıza ek olarak taşıma arabası, dolap, saklama ünitesi, ESD sandalye ve ESD zemin
kaplama seçeneklerini kullanarak çalışma alanınızı tamamlayabilirsiniz.

TERCİH EDİLEN KULLANIM ALANINA
GÖRE MASA TİPLERİ
Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda hangi masa tiplerinin hangi alanlarında daha
çok tercih edildiğini anlatan şemayı aşağıda bulabilirsiniz.

MA1101

Ofis - Bilgi İşlem, Entegrasyon

MA1201

Tasarım, Bakım - Onarım

MA1301

Kalibrasyon

MA1400

Test

MA1501

Montaj, Test, Mekanik İşlem, Otomasyon

MA1600

Üretim
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MASA İSKELETLERİ

Masalarınızı yaratırken başlayacağınız ilk adım masa iskeletleridir. Masa
iskeletleri masanızın genel şeklini ve boyutlarını belirler. Daha sonra
seçeceğiniz enerji ünitesi, opsiyonlar ve aksesuarlar ile masalarınızı
kişiselleştirip son haline getirebilirsiniz.

MA1000 SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ
LABORATUVAR ÇALIŞMA MASALARI
•

Masalarda kullanılan iskelet sistemi 45x45mm alüminyum eloksallı profilden imal edilmiştir.

•

Alüminyum profilin üzerinde yer alan kanallar sayesinde 3x1,5 mm2 kesit kalınlığına kadar
kabloları gizleme imkanı sağlamaktadır.

•

Alüminyum profilin üzerinde yer alan kanalların gözüken bütün kısımları siyah fitil ile
kapatılmaktadır.

•

Masanın tabla genişliği 800x1500mm’dir.

•

Masa tablası 30mm kalınlığındadır ve üzeri açık gri laminant kaplıdır.

•

Masa tablasının personelin çalışacağı ön yüzü yarım daire kavisli ergonomik tasarımlıdır.

•

Masa tablasının çalışma alanı yüzeyi yerden 780mm yüksekliktedir.

•

Masa ayakları 45mm çapında, siyah renkte ve yüksekliği 50mm’ye kadar ayarlanabilir
özelliktedir.

•

Masalar yan yana bitişik konumlandırılabilir özelliktedir.

•

Masa tablalarının yan ve ön kısımlarına 30mm tabla kalınlığına uygun mengene, klips,
işkence vb. bağlantı aparatları takılabilir.

**MA serisi sadece masa iskeletini temsil eder.
**Enerji Ünitesi, opsiyon ve aksesuar seçimleri masa iskeleti seçiminden sonra yapılacaktır.
Masanızı oluşturmak için gerekli aşamaları gösteren şemayı sayfa 10’da bulabilirsiniz.
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‘Bu görselde opsiyon olarak OP1103 - Üçlü sabit çekmece;
aksesuar olarak AK1151 - Masa altı PC kasa aparatı seçenekleri kullanılmıştır.’

14 | www.yildirimelektronik.com

MA1101
RAFSIZ LABORATUVAR ÇALISMA MASASI
•
•
•
•

Bu masa tipinde raf yoktur.
Masanın yerden toplam yüksekliği 780mm’dir.
Düz ve boş bir çalışma alanı yaratmak için tercih edilmektedir.
EU Enerji üniteleri sadece masa tablasının alt kısmına takılabilir.
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MA1201

RAFSIZ ÜST ENERJİ ÜNİTELİ LABORATUVAR
ÇALIŞMA MASASI
•
•
•

Bu masa tipinde raf yoktur.
Masanın yerden toplam yüksekliği 955mm’dir.
EU Enerji üniteleri sadece masa tablasının üst kısmına takılabilir ve
bu masa tipi için sipariş aşamasında mutlaka seçilmelidir.
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‘Bu görselde enerji ünitesi olarak EU-1001 seçeneği kullanılmıştır.’
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‘Bu görselde enerji ünitesi olarak EU-1009, opsiyon olarak OP1101 - Tekli sabit çekmece, OP1151 - Masa altı arka
eteklik; aksesuar olarak AK1152 - Masa altı ayak dayama aparatı ve AK1112 İkili modül taşıma rayı kullanılmıştır.’
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MA1301

RAFSIZ DİKEY ÖZELLİKTE LABORATUVAR
ÇALIŞMA MASASI
•
•
•
•

Rafsız özelliktedir, enerji ünitesi masa alınlığında kullanılabilir.
Masanın yerden toplam yüksekliği 1800mm’dir.
EU Enerji üniteleri sadece masanın alınlık kısmına takılabilir ve bu masa tipi için
sipariş aşamasında mutlaka seçilmelidir.
Bu masa tipinde aksesuar seçimi olarak tekli veya ikili modül taşıma rayları
kullanılarak eğitim setlerine ait modüller masayla birlikte kullanılabilir.
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MA1400

TEK RAFLI LABORATUVAR ÇALIŞMA MASASI GENEL ÖZELLİKLERİ

•
•
•
•
•
•

300x1500mm ebatlarında, 30mm kalınlığında tek raflı masadır.
Bu serideki masaların yerden toplam yüksekliği 1400mm’dir.
EU Enerji üniteleri masa rafının altına ya da masa tablasının üzerine monte edilebilir.
Raf altı aydınlatma standart olarak sunulmaktadır.
Ahşap raflı masada aydınlatmanın göz almasını engellemek amaçlı rafın altında ön kısımda
alüminyum profil bulunmaktadır.
Metal raflı masalarda konumlandırılan aydınlatma rafın tasarımından dolayı göz almasını
engelleyici özelliktedir.

MA1401 – AHŞAP TEK RAFLI LABORATUVAR ÇALIŞMA MASASI
•

300x1500mm ebatlarında, 30mm kalınlığında düz ahşap tek raflı masadır.

MA1402 – DÜZ METAL TEK RAFLI LABORATUVAR MASASI
•

300x1500mm ebatlarında düz metal tek raflı masadır.

MA1403 – EĞİK METAL TEK RAFLI LABORATUVAR MASASI
•

300x1500mm ebatlarında, eğik metal tek raflı masadır.
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‘Bu görselde enerji ünitesi olarak EU-1006, opsiyon olarak OP1101 - Tekli sabit çekmece,
OP1151 - Masa altı arka eteklik;, aksesuar olarak AK1102 - Tekerlekli üçlü çekmece,
AK1152 - Ayak dayama aparatı seçenekleri kullanılmıştır.’
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‘Bu görselde enerji ünitesi olarak EU-1012, opsiyon olarak OP1101 - Tekli sabit çekmece;
aksesuar olarak AK1153 - Masa alti istifleme rafı, AK1195 - Avadanlık kiti, AK1154 - Kablo
saklama kanalı, AK1155 - Kablo saklama fırçası seçenekleri kullanılmıştır.’
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MA1501

RAFLI DİKMELİ LABORATUVAR
ÇALIŞMA MASASI
•
•
•

•
•

400x1500mm ebatlarında, düz laminant kaplı önden
dikmeli tek raflı masadır.
Masa tablası ile rafın arasındaki mesafe 590mm’dir.
Raf altı aydınlatma standart olarak sunulmaktadır, aydınlatmanın
göz almasını engelleyici rafın altında ön kısımda alüminyum profil
bulunmaktadır.
Masanın yerden toplam yüksekliği 1400mm’dir.
EU Enerji üniteleri masa rafının altına ya da masa tablasının
üzerine monte edilebilir.
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MA1600 SERİSİ

ÇİFT RAFLI LABORATUVAR ÇALIŞMA MASASI GENEL ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•

Çift raflı, toplam yerden yüksekliği 1800mm olan masa tipidir.
Raf altı aydınlatma standart olarak sunulmaktadır.
Ahşap raflı masada aydınlatmanın göz almasını engellemek amaçlı rafın altında ön kısımda alüminyum profil
bulunmaktadır.
Metal raflı masalarda konumlandırılan aydınlatma rafın tasarımından dolayı göz almasını engelleyici özelliktedir.
EU Enerji üniteleri masa rafının altına ya da masa tablasının üzerine monte edilebilir.

MA1601 – METAL ÇİFT RAFLI LABORATUVAR MASASI
•

300x1500mm ebatlarında düz metal üst raflı, 300x1500mm boyutlarında
düz metal alt raflı masadır.

MA1602 – METAL ÇİFT RAFLI LABORATUVAR MASASI
•

400x1500mm ebatlarında düz metal üst raflı, 300x1500 boyutlarında
düz metal alt raflı masadır.

MA1603 – METAL ÇİFT RAFLI LABORATUVAR MASASI
•

300x1500mm ebatlarında düz metal üst raflı, 300x1500 boyutlarında
eğik metal alt raflı masadır.

MA1604 – METAL ÇİFT RAFLI LABORATUVAR MASASI
•

400x1500mm ebatlarında düz metal üst raflı, 300x1500 boyutlarında
eğik metal alt raflı masadır.

MA1605 – AHŞAP ÇİFT RAFLI LABORATUVAR MASASI
•

300x1500mm ebatlarında ahşap üst raflı, 300x1500 boyutlarında
ahşap alt raflı masadır.
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‘Bu görselde enerji ünitesi olarak EU-1004; aksesuar olarak AK1102 -Tekerlekli üçlü
çekmece, AK1152- Ayak dayama aparatı ve AK1153 - İstifleme rafı seçenekleri kullanılmıştır.’
**Görseldeki cihaz ve avadanlıklar masaya dahil değildir.
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MA1901
RAFSIZ LABORATUVAR ARA MASASI
•

Bir tarafı 800mm, diğer tarafı 1150mm kenar ölçülerine sahip, ön kısmı 500mm
genişliğinde, toplam 790mm yüksekliğinde birleştirme amaçlı kullanılan ara masadır.

•

Köşelerde oluşacak boşlukları verimli hale getirirken iki masa arasında rahat bir alan
bırakmak amacıyla tasarlanmıştır.
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EU-1001

EU-1002

EU-1003

EU-1004

EU-1005

EU-1006

EU-1007

EU-1008

EU-1009

EU-1010

EU-1011

EU-1012

EU-1013
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ENERJİ ÜNİTELERİ

Her türlü ihtiyaç göz önünde bulundurularak tasarlanmış, seçeceğiniz masa
iskeletine monte edilecek olan enerji üniteleridir. İhtiyacınıza uygun enerji
ünitelerinden birini seçtikten sonra masanızı tamamlamak için opsiyon ve
aksesuar kısmına ilerleyebilirsiniz.

EU Serisi Enerji Üniteleri Ortak Genel Özellikleri
•

EU serisi enerji üniteleri, standart üretim olarak 13 farklı tipte sunulmaktadır. Kullanıcının ihtiyaç ve talepleri
doğrultusunda, kişiye özel tasarımlar gerçekleştirmek mümkündür.

•

Enerji ünitesi dış kasası, 1490x200x90mm (ExBxD) ebatlarında ve eğimli yapıda alüminyum malzemeden imal
edilmiştir. Enerji ünitesi panelinin monte edilebileceği kanallı yapı içeren özel kalıplar ile oluşturulmuştur. Kanallı yapı
sayesinde panelin kasaya montajında hiçbir vida, cıvata vb. bağlantı parçasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Herhangi bir
bakım-onarım ihtiyacında, enerji paneli kasa içindeki kanaldan kolaylıkla çıkarılarak gerekli işlemler uygulanabilmektedir.

•

Enerji ünitesi dış kasası, masa iskeletinde konumlandırılacağı yer göz önüne alınarak eğimli yapıda ergonomik
tasarımlıdır.

•

Laboratuvar çalışma masalarının herhangi bir alanına konumlandırılabilecek yapıdadır. Gerektiğinde ilave bağlantı
parçaları ile duvar, çalışma panosu vb. alanlara monte edilebilir.

•

Enerji ünitesi paneli, 4mm kalınlığında kompakt malzemeden imal edilmiştir. Semboller ve ifadeler kazıma yöntemi ile
oluşturulmaktadır.

EU Serisi Enerji Üniteleri Ortak Teknik Özellikleri
•

Enerji ünitesi besleme gerilimleri, kullanılacağı alandaki şebeke hattından sağlanabilecek şekilde enerji kablolarından
sağlanmaktadır. Enerji kabloları monofaze (220VAC) beslemeler için 3x2,5mm² kesitinde, trifaze (380VAC) beslemeler
için 5x2,5mm² kesitinde (iç tesisat yönetmeliğine uygun şekilde) 5 metre uzunluğundadır.

•

UPS priz çıkışı içeren enerji ünitelerinde (EU-1002, EU-1003, EU-1004, EU-1005, EU-1008) UPS şebeke hattından
besleme gerilimlerinin sağlanabileceği 3x2,5mm² kesitinde ve 5 metre uzunluğunda ayrı bir enerji kablosu sunulmaktadır.

•

Enerji ünitesi panelinde; sigorta, acil durdurma butonu, kaçak akım koruma rölesi ve start-stop butonu güvenlik
ekipmanları standart olarak mevcuttur.

•

Raf altı aydınlatma içeren masa modellerinde kullanıma yönelik, aydınlatma on/off anahtarı standart olarak sunulmaktadır.

Vida, cıvata kullanımı gerektirmeyen kanallı yapı

Eğimli yapıda özel kalıp alüminyum
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EU-1001
•

6 adet 220VAC monofaze priz çıkışı

EU-1002
•
•

6 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
4 adet 220VAC UPS priz çıkışı

EU-1003
•
•
•
•

6 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
6 adet 220VAC UPS priz çıkışı
RJ11 telefon priz çıkışı
RJ45 data priz çıkışı
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EU-1004
•
•
•
•
•

6 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
6 adet 220VAC UPS priz çıkışı
3 adet on/off anahtarlı 220VAC UPS priz çıkışı
RJ11 telefon priz çıkışı
RJ45 data priz çıkışı

EU-1005
•
•
•
•
•

6 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
3 adet on/off anahtarlı 220VAC monofaze priz çıkışı
6 adet 220VAC UPS priz çıkışı
RJ11 telefon priz çıkışı
RJ45 data priz çıkışı

EU-1006
•
•
•
•
•
•

3 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
2 adet 220VAC monofaze priz çıkışı ve 1 adet 220VAC born klemens çıkışı içeren on/off anahtar kontrollü
enerji çıkış bloğu
2 adet 5V gerilim, 1A akım sağlayan USB çıkışı
RJ11 telefon priz çıkışı
RJ45 data priz çıkışı
Enerji ünitesi ile birlikte; 4 adet 1 metre uzunluğunda, her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm fişli bağlantı kablosu
verilmektedir.
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EU-1007
•
•
•
•
•
•

4 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
2’şer adet 220VAC IEC ve born klemens çıkışı
Kanal başına 24W güç sağlayabilen, on/off anahtar kontrollü 5V, 12V ve 24V DC sabit gerilim çıkışı – born
klemens
1A akım sağlayabilen 12V, 24V ve 220V AC sabit gerilim çıkışı – born klemens
12V DC sesli ve ışıklı seri lamba
Enerji ünitesi ile birlikte; 14 adet 100cm uzunluğunda, her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm fişli bağlantı kablosu
verilmektedir.

EU-1008
•
•
•
•
•
•

6 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
3 adet 220VAC UPS priz çıkışı
0-30V aralığında gerilim, 0-5A aralığında akım çıkışı sağlayan, akım ve gerilim değerlerinin dijital ekranda
izlenebildiği, on/off anahtar kontrollü DC ayarlanabilir gerilim çıkışı – born klemens
RJ11 telefon priz çıkışı
RJ45 data priz çıkışı
Enerji ünitesi ile birlikte; 2 adet 100cm uzunluğunda, her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm fişli bağlantı kablosu
verilmektedir.

EU-1009
•
•
•
•
•
•
•

4 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
2 adet 220VAC born klemens çıkışı
Kanal başına 24W güç sağlayabilen, on/off anahtar kontrollü 5V, 12V ve 24V DC sabit gerilim çıkışı – born
klemens
0-30V aralığında gerilim, 0-5A aralığında akım çıkışı sağlayan, ayarlanan akım ve gerilim değerlerinin dijital
ekranda izlenebildiği, on/off anahtar kontrollü DC ayarlanabilir gerilim çıkışı – born klemens
0-220V aralığında gerilim, 0-1A aralığında akım çıkışı sağlayan, ayarlanan gerilim değerinin dijital ekranda
izlenebildiği ayarlanabilir AC gerilim çıkışı – born klemens
12V DC sesli ve ışıklı seri lamba
Enerji ünitesi ile birlikte; 14 adet 100cm uzunluğunda, her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm fişli bağlantı kablosu
verilmektedir.
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EU-1010
•
•
•
•
•
•
•
•

4 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
2 adet 220VAC born klemens çıkışı
Kanal başına 24W güç sağlayabilen, on/off anahtar kontrollü 5V, 12V ve 24V DC sabit gerilim çıkışı – born
klemens
0-30V aralığında gerilim, 0-5A aralığında akım çıkışı sağlayan, ayarlanan akım ve gerilim değerlerinin dijital
ekranda izlenebildiği, on/off anahtar kontrollü DC ayarlanabilir gerilim çıkışı – born klemens
0-220V aralığında gerilim, 0-1A aralığında akım çıkışı sağlayan, ayarlanan gerilim değerinin dijital ekranda
izlenebildiği AC ayarlanabilir gerilim çıkışı – born klemens
1Hz – 100kHz aralığında frekansı ve 0-10Vpp aralığında genliği ayarlanabilir sinüs-üçgen-kare işaret üretebilen,
on/off anahtar kontrollü sinyal jeneratörü çıkışı – born klemens
12V DC sesli ve ışıklı seri lamba
Enerji ünitesi ile birlikte; 16 adet 100cm uzunluğunda, her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm fişli bağlantı kablosu
verilmektedir.

EU-1011
•
•
•
•

•

•
•
•
•

4 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
2 adet 220VAC born klemens çıkışı
Kanal başına 24W güç sağlayabilen, on/off anahtar kontrollü 5V, 12V ve 24V DC sabit gerilim çıkışı – born
klemens
0-30V aralığında gerilim, 0-5A aralığında akım çıkışı sağlayan, ayarlanan akım ve gerilim değerlerinin dijital
ekranda izlenebildiği, on/off anahtar kontrollü DC ayarlanabilir gerilim çıkışı – born klemens

P-LAB-II ™ ünitesi

I. 3,2” büyüklüğünde dokunmatik renkli LCD ekran içermektedir ve tüm kontroller bu ekran üzerinden
sağlanmaktadır.
II. 2 kanal dijital osiloskop girişi mevcuttur. Osiloskop, 2MHz frekans bant genişliğine sahiptir. Dikey
duyarlılığı 200mV/div~20V/div aralığında, yatay duyarlılığı ise 1.25us/div~500ms/div aralığındadır. 512
nokta FFT analizi yapabilmektedir. Örnekleme oranı 10Msa/s dir.
III. 1Hz ~ 100kHz frekans ve -5V ~ 5V genlik aralığında sinüs, üçgen, kare çıkış üretebilecek sinyal üreteci
çıkışı mevcuttur.
IV. Tüm değerler ve ölçüm sonuçları grafik LCD ekranda gözlemlenebilmekte ve dokunmatik olarak kontrol
edilebilmektedir.
0 – 9.99A değerine kadar akım ölçümü gerçekleştirebilen, dijital göstergeye sahip DC ampermetre ünitesi –
born klemens
0 – 199.9V değerine kadar gerilim ölçümü gerçekleştirebilen, dijital göstergeye sahip DC voltmetre ünitesi –
born klemens
12V DC sesli ve ışıklı seri lamba
Enerji ünitesi ile birlikte; 16 adet 100cm uzunluğunda, her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm fişli bağlantı kablosu, 2
adet osiloskop probu ve 1 adet sinyal jeneratörü probu verilmektedir.
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EU-1012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trifaze şebeke bağlantısına uygun yapıda; akım, gerilim, aktif güç, reaktif güç, cosØ, aktif enerji, reaktif
enerji, THD, gerilim ve akım dengesizliği parametrelerinin, grafiksel olarak 3,2” renkli TFT ekran üzerinden
izlenebildiği şebeke analizörü – born klemens
1 adet 5x16A trifaze priz çıkışı
1 adet 3 faz + nötr + toprak born klemens çıkışı
2 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
1 adet 220VAC born klemens çıkışı
0 – 10A değerine kadar akım ölçümü gerçekleştirebilen, dijital göstergeye sahip AC ampermetre ünitesi – born
klemens
0 – 750V değerine kadar gerilim ölçümü gerçekleştirebilen, dijital göstergeye sahip AC voltmetre ünitesi –
born klemens
0-220V aralığında gerilim, 0-1A aralığında akım çıkışı sağlayan, ayarlanan gerilim değerinin dijital ekranda
izlenebildiği AC ayarlanabilir gerilim çıkışı – born klemens
220VAC sesli ve ışıklı seri lamba
Enerji ünitesi ile birlikte; 23 adet 100cm uzunluğunda, her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm fişli bağlantı kablosu
verilmektedir.

EU-1013
•
•
•
•

•

•
•
•
•

4 adet 220VAC monofaze priz çıkışı
2 adet 220VAC born klemens çıkışı
Kanal başına 24W güç sağlayabilen, on/off anahtar kontrollü 5V, 12V ve 24V DC sabit gerilim çıkışı – born
klemens
0-30V aralığında gerilim, 0-5A aralığında akım çıkışı sağlayan, ayarlanan akım ve gerilim değerlerinin dijital
ekranda izlenebildiği, on/off anahtar kontrollü DC ayarlanabilir gerilim çıkışı – born klemens

F-LAB™ ünitesi

I. 4,3” büyüklüğünde dokunmatik renkli LCD ekran içermektedir ve tüm kontroller hem ekran üzerinden,
hem de haberleşme portları aracılığıyla bilgisayar üzerinden sağlanabilmektedir.
II. 2 kanal dijital osiloskop çıkışı mevcuttur. Osiloskop, 10MHz frekans band genişliğine sahiptir. Dikey
duyarlılığı 10mV/div~10V/div aralığında, yatay duyarlılığı ise 200ms/div~100ns/div aralığındadır. 1024
nokta FFT analizi yapabilecek spektrum analizör kabiliyetine sahiptir. Örnekleme oranı 50Msa/s dir. Pasif
devre elemanları için komponent test özelliğine sahiptir.
III. 10 Hz ~ 500kHz frekans ve -5V ~ 5V genlik aralığında 2 kanal yapısında sinyal üretebilmektedir. Sinüs,
üçgen, kare, testere dişi (ramp) ve Arbitrary sinyal (matematiksel fonksiyonlar) üretebilmektedir.
IV. Ünite; verilerin bilgisayara aktarılabilmesi için USB arabirimine ve network haberleşmesini sağlayacak
Ethernet arabirimine sahiptir.
V. Tüm değerler ve ölçüm sonuçları grafik LCD ekranda gözlemlenebilmekte, dokunmatik olarak kontrol
edilebilmekte ve haberleşme portları sayesinde bilgisayar yazılımı üzerinden izlenebilmekte ve bilgisayar
arayüzünden kayıt altına alınabilmektedir.
0 – 9.99A değerine kadar akım ölçümü gerçekleştirebilen, dijital göstergeye sahip DC ampermetre ünitesi –
born klemens
0 – 199.9V değerine kadar gerilim ölçümü gerçekleştirebilen, dijital göstergeye sahip DC voltmetre ünitesi –
born klemens
12V DC sesli ve ışıklı seri lamba
Enerji ünitesi ile birlikte; 18 adet 100cm uzunluğunda, her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm fişli bağlantı kablosu, 2
adet osiloskop probu ve 2 adet sinyal jeneratörü probu verilmektedir
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MASA OPSİYONLARI

Opsiyonlar sipariş ile birlikte talep edilebilir ve üretim aşamasında montajının
yapılması gereken özelliktedir. Sipariş aşamasından sonra bu kısımda
değişiklik yapmak mümkün değildir. Opsiyonlarınızı seçerken 60.sayfada
bulunan Opsiyon Uyum Tablosu’nu inceleyebilirsiniz.
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OP1101

SABİT TEKLİ ÇEKMECE
•
•
•

400x420mm ölçülerinde, 80mm yüksekliğinde sabit tekli
çekmecedir.
Masa tablasının sağ veya sol alt kısmına takılabilir.
Kilitlenebilir özelliktedir.

OP1102

SABİT İKİLİ ÇEKMECE
•
•
•

400x420mm ölçülerinde 560mm yüksekliğinde sabit ikili
çekmecedir.
Masa tablasının sağ veya sol alt kısmına takılabilir.
Kilitlenebilir özelliktedir.

OP1103

SABİT ÜÇLÜ ÇEKMECE
•
•
•

400x420mm ölçülerinde 560mm yüksekliğinde sabit üçlü
çekmecedir.
Masa tablasının sağ veya sol alt kısmına takılabilir.
Kilitlenebilir özelliktedir.
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OP1151

MASA ALTI ARKA ETEKLİK
•

8mm kalınlığında 1500x250mm ölçülerinde, açık gri laminant
eteklik opsiyonudur.

OP1152

MASA ALTI SAĞ-SOL ETEKLİK
•

8mm kalınlığında 590x700mm ölçülerinde, masanın iki
yanındaki boşluklar için tasarlanmış açık gri laminant eteklik
opsiyonudur.

OP1121

MASA TABLASI ESD LAMİNANT
•

1500x800mm boyutlarında masa tablası üzeri ESD laminant
kaplama opsiyonudur.

OP1122

RAF TABLASI ESD LAMİNANT
•

**ESD Laminant Upgrade opsiyonunda
Desco Europe markasının 90080 kodlu
ürünü kullanılmaktadır.

OP1123

RAF TABLASI ESD LAMİNANT
•
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1500x400mm boyutlarında masa tablası üzeri ESD laminant
kaplama opsiyonudur.

1500x300mm boyutlarında masa tablası
üzeri ESD laminant kaplama opsiyonudur.

OP1131

MASA TABLASI SERT KAUÇUK LAMİNANT
•
•

800x1500mm ölçülerinde masa tablası için sert kauçuk laminant
kaplama opsiyonudur.
Ürün renk ve desenleri için iletişime geçilmelidir.

OP1141

ENERJİ ÜNİTESİ FİRMA LOGO BASIMI
•
•

Firmanıza ait logonuz lazer kazıma tekniğiyle enerji ünitelerinde
logo için ayrılan bölüme basılabilmektedir.
EU-1004, EU-1005 ve EU-1012 kodlu enerji ünitelerine logo
basımı yapılamamaktadır.

**Opsiyonların seçtiğiniz masa iskeletiyle uyumunu öğrenmek için lütfen 60.sayfadaki ‘Opsiyon Uyum Tablosu’nu inceleyiniz.
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MASA AKSESUARLARI
Aksesuarlar masanıza ek olarak alabileceğiniz, montaj gerektirmeyen
ürünlerdir. Masa siparişiniz sonrasında da masanıza uyumlu
aksesuarları dilediğiniz zaman sipariş vererek temin edebilirsiniz.
Aksesuarlarınızı seçerken 62.sayfada bulunan ‘Aksesuar Uyum
Tablosu’nu inceleyebilirsiniz.
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AK1101

İKİLİ TEKERLEKLİ ÇEKMECE
•
•
•

400x420mm ölçülerinde 560mm yüksekliğinde tekerlekli ikili
çekmecedir.
Masa altında veya yanlarında kullanılabilir.
Kilitlenebilir özelliktedir.

AK1102

ÜÇLÜ TEKERLEKLİ ÇEKMECE
•
•
•

400x420mm ölçülerinde 560mm yüksekliğinde tekerlekli üçlü
çekmecedir.
Masa altında veya yanlarında kullanılabilir.
Kilitlenebilir özelliktedir.

AK1151

MASA ALTI PC KASA APARATI
•
•

Masa ayak profillerine konumlandırılmış, bütün bilgisayar kasası
modellerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Kompakt malzemeden üretilmiştir.

**AK1153 - Masa altı istifleme rafı
aparatıyla birlikte kullanılamamaktadır.

AK1152

MASA ALTI AYAK DAYAMA APARATI
•

Masa iskeletini oluşturan alüminyum kanal üzerinde kolayca
kaydırılabilir ve sabitlenebilir yapıdadır.

•

Sac malzemeden üretilmiştir.
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AK1153

MASA ALTI İSTİFLEME RAFI
•
•
•

Masa altında depolama amaçlı kullanım için tasarlanmıştır.
18mm açık gri laminant malzemeden üretilmiştir.
AK1152 - Masa altı ayak dayama aparatıyla birlikte
kullanılabilmektedir.

**AK1151 - Masa altı PC kasa aparatıyla
birlikte kullanılamamaktadır.

AK1154

MASA ALTI METAL KABLO SAKLAMA KANALI
•
•

1490x100x50mm ebatlarında sac malzemeden üretilmiştir.
Çalışma alanında kullanılan elektrikli ekipman besleme kablolarının
toplanacağı ve muhafaza edilebileceği bir alandır.

AK1155

MASA ALTI KABLO SAKLAMA KANALI FIRÇASI
•
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1490mm uzunluğunda 100mm kıl yüksekliğine sahip elektrikli
ekipman besleme kablolarının estetik bir biçimde kablo kanalı
saklama kanalına toplanması amaçlı kullanılan fırçadır.

AK1181

MASA TABLASI ESD KITI
•

Kit içerisinde 800x1500mm ölçülerinde örtü, çıtçıt, bileklik ve
kablosu, topraklama kablosu, topraklama soketi bulunmaktadır.

ESD Bileklik
CW-60000

ESD Bileklik Kablosu
CW-60260

AK1182

RAF TABLASI ESD KİTİ
•

Kit içerisinde 300x1500mm ölçülerinde örtü, çıtçıt, topraklama
kablosu, bulunmaktadır.

ESD Çıtçıt Kiti
CW-230646-80014

ESD Topraklama Kablosu
CW-60349

ESD Örtü
CW-80661

ESD Topraklama Soketi
CW-231135-60279

AK1183

RAF TABLASI ESD KİTİ
•

Kit içerisinde 400x1500mm ölçülerinde örtü, çıtçıt, topraklama
kablosu, bulunmaktadır.

**ESD kitlerinde Desco Europe markasının
ürünleri kullanılmaktadır.
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AK1111

MASA MODÜL TAŞIMA RAYI TEK SIRA
•
•

Alüminyumdan üretilmiş taşıma rayları eğitim modüllerini taşımak
amaçlı tasarlanmıştır.
MA1301 kodlu masa iskeleti veya raf aralarındaki boşluklarda
kullanıma uygundur.

AK1112

MASA MODÜL TAŞIMA RAYI İKİ SIRA
•
•

Alüminyumdan üretilmiş taşıma rayları eğitim modüllerini taşımak
amaçlı tasarlanmıştır.
MA1301 kodlu masa iskeletiyle kullanıma uygundur.

AK1121

MASA DELİKLİ SAC KAPAMA
•

460x1500mm ölçülerinde, enerji üniteli masalar için kullanıma
uygundur.

AK1122

MASA DELİKLİ SAC KAPAMA
•

620x1500mm ölçülerinde, enerji ünitesi olmayan masalar için
kullanıma uygundur.

AK1123

MASA DELİKLİ SAC KAPAMA
**AK1195 - Masa avadanlık kiti ile birlikte
kullanıma uygundur.

•

860x1500mm ölçülerinde, enerji üniteli çift raflı masalar için
kullanıma uygundur.

AK1124

MASA DELİKLİ SAC KAPAMA
•
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1020x1500mm ölçülerinde, enerji ünitesi olmayan çift raflı
masalar için kullanıma uygundur.

AK1131

MASA KOMPAKT PANEL KAPAMA
•

460x1500mm ölçülerinde, enerji üniteli masalar için kullanıma
uygundur.

AK1132

MASA KOMPAKT PANEL KAPAMA
•

620x1500mm ölçülerinde, enerji ünitesi olmayan masalar için
kullanıma uygundur.

AK1133

MASA KOMPAKT PANEL KAPAMA
•

860x1500mm ölçülerinde, ölçülerinde, enerji üniteli çift raflı
masalar için kullanıma uygundur.

AK1134

MASA KOMPAKT PANEL KAPAMA
•

1020x1500mm ölçülerinde, enerji ünitesi olmayan çift raflı
masalar için kullanıma uygundur.

AK1171

LCD MONİTÖR SABİTLEME APARATI
•
•

Masa üzerinde dikey masa iskeleti profillerine sabitlenerek
monitör kullanımını kolaylaştırmak ve masa üzerinde yerden
tasarruf etmek amaçlı kullanılmaktadır.
Hareketli yapısı sayesinde istenilen pozisyona göre
ayarlanabilmektedir.

Laboratuvar Masaları | 45

AK1195

MASA AVADANLIK KİTİ
•
•

Kit, üç adet 102x170x74mm ölçülerinde ve üç adet
125x253x98mm ölçülerinde avadanlıklardan oluşmaktadır.
Avadanlıklar delikli sac kapamaya uygun askı aparatlarıyla birlikte
gelmektedir.

AK1191

ENERJİ ÜNİTESİ KABLO KİTİ
•
•

•

EU Enerji ünitelerinde kullanıma uygun özelliktedir.
Her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm banan jaklı bağlanı probu
yapısındadır. Kit içerisinde 1 metre uzunluğunda 10 adet kırmızı
ve siyah renkte bağlantı kablosu sunulmaktadır.
Enerji üniteleri kendi içlerinde belli kabloları içermektedir. Bu
aksesuar ekstra talepler içindir.

AK1192

ENERJİ ÜNİTESİ KABLO KİTİ F-LAB
•
•

•

EU Enerji ünitelerinde kullanıma uygun özelliktedir.
Kit üç farklı kablo tipi içermektedir;
1. Her iki tarafı çift yalıtkanlı 4mm banan jaklı bağlanı probu
yapısındadır. Kit içerisinde 1 metre uzunluğunda 10 adet
kırmızı ve siyah renkte bağlantı kablosu sunulmaktadır.
2. İki kanallı osiloskop kullanımına uygun şekilde bir çift X1,
X10 kademelerine sahip osiloskop probu içermektedir.
3. İki kanallı sinyal jeneratörü kullanımına uygun şekilde, bir
çift BNC - 4mm banan jak bağlantısına sahip sinyal jeneratörü
probu içermektedir.
Enerji üniteleri kendi içlerinde belli kabloları içermektedir. Bu
aksesuar ekstra talepler içindir.

**Aksesuarların seçtiğiniz masa iskeletiyle uyumunu öğrenmek için lütfen 62.sayfadaki ‘Aksesuar Uyum Tablosu’nu
inceleyiniz.
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TAŞIMA ARABALARI
Çalışma alanınıza taşıma arabalarını ekleyerek daha mobil bir çalışma
alanı

yaratabilirsiniz.

Kendi

opsiyon

ve

aksesuar

seçenekleriyle

özelleştirebileceğiniz taşıma arabaları, masaların yanlarına da bitişik
olarak konumlandırılabilmektedir.
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TA1000 SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•

Taşıma arabası iskeleti 45x45mm alüminyum eloksallı profilden imal edilmiştir.
Alüminyum profilin üzerinde yer alan kanallar sayesinde 3x1,5mm2 kesit kalınlığına kadar kabloları gizleme
imkanı sağlamaktadır.
Alüminyum profilin üzerinde yer alan kanalların tüm gözüken kısımları siyah fitil ile kapatılmaktadır.
Taşıma arabası tablaları 30mm kalınlığındadır ve üzeri açık gri laminant kaplıdır.
Taşıma arabasının üst raf çalışma alanı yüzeyi yerden 780mm yüksekliktedir.
Masalar ve taşıma arabaları 800mm ölçüsündeki kenarlarından yan yana – bitişik konumlandırılabilir özelliktedir.
Taşıma arabalarının 800mm ölçüsündeki üst raf kenarlarına 30mm tabla kalınlığına uygun mengene, klips, işkence
vb. bağlantı aparatları takılabilir.

Y-TA1001 – ÇİFT RAFLI 800x1200
TAŞIMA ARABASI
•

Y-TA1002 – ÇİFT RAFLI 800x600
TAŞIMA ARABASI
•

800x600mm ebatlarında düz laminant kaplı üst
raflı, 800x600mm ebatlarında düz laminant kaplı
alt raflı, toplamda çift raflı taşıma arabasıdır.
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800x1200mm ebatlarında düz laminant kaplı
üst raflı, 800x1200mm ebatlarında düz laminant
kaplı alt raflı, toplamda çift raflı taşıma arabasıdır.

TAŞIMA ARABASI OPSİYONLARI
OP1221

TAŞIMA ARABASI ESD LAMİNANT UPGRADE
•
•

Bu opsiyon 800x600mm ölçülerindeki taşıma arabaları için
geçerlidir.
Taşıma arabalarında bulunan her iki raf için opsiyon seçimi ayrı
ayrı yapılmalıdır.

OP1222

TAŞIMA ARABASI ESD LAMİNANT UPGRADE
•
•

Bu opsiyon 800x1200mm ölçülerindeki taşıma arabaları için
geçerlidir.
Taşıma arabalarında bulunan her iki raf için opsiyon seçimi ayrı
ayrı yapılmalıdır.

**ESD Laminant Upgrade opsiyonunda
Desco Europe markasının 90080 kodlu
ürünü kullanılmaktadır.

OP1231

TAŞIMA ARABASI SERT KAUÇUK LAMİNANT
•
•
•

Bu opsiyon 800x600mm ölçülerindeki taşıma arabaları için
geçerlidir.
Taşıma arabalarında bulunan her iki raf için opsiyon seçimi ayrı
ayrı yapılmalıdır.
Ürün renk ve desenleri için iletişime geçilmelidir.

OP1232

TAŞIMA ARABASI SERT KAUÇUK LAMİNANT
•
•
•

Bu opsiyon 800x1200mm ölçülerindeki taşıma arabaları için
geçerlidir.
Taşıma arabalarında bulunan her iki raf için opsiyon seçimi ayrı
ayrı yapılmalıdır.
Ürün renk ve desenleri için iletişime geçilmelidir.

OP1234

TAŞIMA ARABASI AĞIR YÜK TEKERLEĞİ
•
•

Tek tekerlek için ağırlık kapasitesi 125 kg’dır.
Taşıma arabası üzerinde 500 kg ağırlığa kadar ürün taşınmasına
olanak sağlar.

Laboratuvar Masaları | 49

TAŞIMA ARABASI AKSESUARLARI
AK1282

TAŞIMA ARABASI ESD KİTİ
•

Kit içerisinde 600x800mm ölçülerinde örtü, çıtçıt, topraklama
kablosu bulunmaktadır.

AK1283

TAŞIMA ARABASI ESD KİTİ
•

Kit içerisinde 1200x800mm ölçülerinde örtü, çıtçıt, topraklama
kablosu bulunmaktadır.

ESD Çıtçıt Kiti
CW-230646-80014

ESD Topraklama Kablosu
CW-60349

**ESD kitlerinde Desco Europe markasının
ürünleri kullanılmaktadır.

AK1291

TAŞIMA ARABASI TOPRAKLAMA ZİNCİRİ
•

Bu opsiyon için Desco Europe markasına ait 14000 numaralı ürün
kullanılmaktadır.
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DOLAP VE SAKLAMA
ÜNİTELERİ
Çalışma alanını düzenlemek amaçlı tasarlanmış; ekipmanlarınızı,
modüllerinizi ve önlüklerinizi depolayabileceğiniz özel üretim çözümlerdir.
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DL1100
•
•
•

•
•
•

Dolap ölçüleri 600x1000mm, yüksekliği 1800mm’dir
Dolabın iskeleti 45x45mm alüminyum eloksallı profilden
imal edilmiştir.
Alüminyum profilin üzerinde yer alan kanallar sayesinde
3x1,5mm2 kesit kalınlığına kadar kabloları gizleme imkanı
sağlamaktadır.
Alüminyum profilin üzerinde yer alan kanalların tüm gözüken
kısımları siyah fitil ile kapatılmaktadır.
Raf tablaları 18mm kalınlığındadır ve üzeri açık gri laminant
kaplıdır.
Bu dolap serisinin üst kısmı açık raf sistemi, alt kısmı ise
400x420mm ebatlarında 560mm yüksekliğinde iki adet
üçlü çekmece setinden oluşmaktadır.

DL1200
•
•
•
•
•
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Dolap ölçüleri 600x1000mm, yüksekliği 1400mm’dir
İstifleme amaçlı tek raf açık, altı dolap, iskeleti 45x45mm
alüminyum eloksallı profilden imal edilmiştir.
Alüminyum profilin üzerinde yer alan kanalların tüm gözüken
kısımları siyah fitil ile kapatılmaktadır.
Kapalı dolabın üst alan yüksekliği yerden 780mm
yüksekliktedir.
Kapalı dolap bölmesinde 1 adet raf bulunmaktadır.

DL1300
•
•
•
•
•
•

Dolap ölçüleri 600x1000mm, yüksekliği 1800mm’dir.
Tamamen kapalı özelliktedir ve açık gri laminant kaplı
malzemeden imal edilmiştir.
Dolap içerisinde iki farklı konuma silindir askılık asılabilecek
özelliktedir.
Üst konum giysi (önlük), orta konum makara asmak için
kullanılabilir.
Dolap içerisinde dört farklı konuma yerleştirilebilir özellikte
4 adet 18mm gri laminant kaplı raf ile sunulmaktadır.
Dolap kapakları kilitlenebilir özelliktedir.

DL1400
•
•
•
•
•

Dolap ölçüleri 600x1000mm, yüksekliği 1800mm’dir.
Tamamen kapalı özelliktedir ve 0.5mm sac malzemeden imal
edilmiştir.
Dolap içerisinde 5 adet özel imalat raf bulunmaktadır.
Raflar modül depolamak amaçlı tasarlanmıştır.
Dolap kapakları kilitlenebilir özelliktedir.
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Opsiyonlar ve aksesuarlar hakkında detaylı bilgilendirmeleri 36. sayfadan başlayarak bulabilirsiniz.
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ESD SEÇENEKLERİ
Masa ve taşıma arabası gibi ürünlere ESD (Electrostatic Discharge)
özelliği eklenmek istendiğinde;
Sipariş kısmında ekleyebileceğiniz opsiyonlar için seçenekler aşağıdaki gibidir:

MASA VE RAF TABLASI OPSİYONLARI
OP1121
OP1122
OP1123

Masa Tablası ESD Laminant Upgrade (800x1500mm)
Raf Tablası ESD Laminant Upgrade (300x1500mm)
Raf Tablası ESD Laminant Upgrade (400x1500mm)

TAŞIMA ARABASI OPSİYONLARI
OP1221
OP1222
OP1233

Taşıma Arabası ESD Laminant Upgrade (800x600mm)
Taşıma Arabası ESD Laminant Upgrade (800x1200mm)
Taşıma Arabası Topraklama Zinciri

Sipariş sonrasında da ekleyebileceğiniz aksesuarlar için seçenekler aşağıdaki gibidir;

MASA VE RAF TABLASI AKSESUARLARI
AK1181
		
		
AK1182
		
AK1183
		

Masa Tablasi ESD Kiti (800x1200mm)
[Örtü, Çitçit, Bileklik ve Kablosu, Topraklama Kablosu,
Topraklama Soketi
Raf Tablası ESD Kiti (300x1200mm)
[Örtü, Topraklama Kablosu, Çıtçıt]
Raf Tablası ESD Kiti (400x1200mm)
[Örtü, Topraklama Kablosu, Çıtçıt]

TAŞIMA ARABASI AKSESUARLARI
AK1282
		
AK1283
		

Taşıma Arabası ESD Kiti (800x1200mm)
[Örtü, Topraklama Kablosu, Çıtçıt]
Taşıma Arabası ESD Kiti (800x600m)
[Örtü, Topraklama Kablosu, Çıtçıt]

**ESD Opsiyonlarında kullanılan ‘ESD Laminant Upgrade’ ve ‘Taşıma Arabası Topraklama Zinciri;
ESD Aksesuarlarında kullanılan ‘ESD Kit’lerin içerisinde bulunan ürün grupları için DESCO EUROPE
markasına ait ürünler kullanılmaktadır.
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ESD SANDALYE VE TABURELER
Antistatik Kolçaksız Sandalye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siyah / Mavi kumaş ve ya Siyah Deri yapıya sahip tedarik sağlanabilir
yapıdadır.
Antistatik sandalye oturak kısmı R < 109 Ω yüzey direncine sahiptir.
Ofis tipi çalışma masası yüksekliğinde çalışmaya uygundur. (Yüksekliği
ayarlanabilir yapıdadır.)
Oturak bölümü yumuşak, yüksek yoğunluklu sünger üzeri ESD’li
kumaş ya da vinil kaplama özelliğe sahip yapıdadır.
Sırt ayarı yapılabilir özelliğe sahiptir.
5 Adet 50 (mm) çapında Esd tekerleklerine sahiptir.
Ergonomik olarak tasarlanmış yapıya sahip ve diğer laboratuvar
sandalyelerine göre rahat oturum özelliği taşımaktadır.
Kolay montaj gerçekleştirilebilir yapıya sahiptir.
Sandalye kol dayama kolçağı bulunmamaktadır.
Sandalyeler yıldız ayak, amortisör ve sırtlıklı oturacak kısmı ayrı olarak
koli biçimin paketlenmektedir, 1 kolide maksimum 2 adet sandalye yer
alabilmektedir.

Opsiyonel aksesuarlar;
Krom veya plastik kolçak, krom ayak dayama, krom yüksek amortisör.
Sipariş No.		
ESD SND 1		
ESD SND 1 DERİ

Model			
Açıklama
ESD SANDALYE
KOLÇAKSIZ ANTİSTATİK SANDALYE
ESD DERİ SANDALYE KOLÇAKSIZ ANTİSTATİK DERİ SANDALYE

Antistatik Kolçaklı Sandalye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siyah / Mavi kumaş ve ya siyah deri yapıya sahip tedarik sağlanabilir
yapıdadır.
Antistatik sandalye oturak kısmı R < 109 Ω yüzey direncine sahiptir.
Ofis tipi çalışma masası yüksekliğinde çalışmaya uygundur. (Yüksekliği
ayarlanabilir yapıdadır.)
Oturak bölümü yumuşak, yüksek yoğunluklu sünger üzeri ESD’li kumaş
ya da vinil kaplama özelliğe sahip yapıdadır.
Sırt ayarı yapılabilir özelliğe sahiptir.
5 Adet 50 (mm) çapında ESD tekerleklerine sahiptir.
Ergonomik olarak tasarlanmış yapıya sahip ve diğer laboratuvar
sandalyelerine göre rahat oturum özelliği taşımaktadır.
Sandalye kol dayama kolçağı bulunmaktadır.
Kolay montaj gerçekleştirilebilir yapıya sahiptir.
Sandalyeler yıldız ayak, amortisör ve sırtlıklı oturacak kısmı ayrı olarak
koli biçimin paketlenmektedir, 1 kolide maksimum 2 adet sandalye yer
alabilmektedir.

Opsiyonel içerikler;
Krom ayak dayama, krom yüksek amortisör.
Sipariş No.		
ESD SND 2		
ESD SND 2 DERİ
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Model			
Açıklama
ESD SANDALYE
KOLÇAKLI ANTİSTATİK SANDALYE
ESD DERİ SANDALYE KOLÇAKLI ANTİSTATİK DERİ SANDALYE

Antistatik Tabure
•
•
•
•
•
•
•
•

Siyah / Mavi kumaş ve Siyah Deri yapıya sahip tedarik sağlanabilir
yapıdadır.
Antistatik sandalye oturak kısmı R < 109 Ω yüzey direncine sahiptir.
Ofis tipi çalışma masası yüksekliğinde çalışmaya uygundur.
(Yüksekliği ayarlanabilir yapıdadır.)
Oturak bölümü yumuşak, yüksek yoğunluklu sünger üzeri ESD’li
kumaş ya da vinil kaplama özelliğe sahip yapıdadır.
5 Adet 50 (mm) çapında ESD tekerleklerine sahiptir.
Ergonomik olarak tasarlanmış yapıya sahip ve diğer laboratuvar
taburelerine göre rahat oturum özelliği taşımaktadır.
Kolay montaj gerçekleştirilebilir yapıya sahiptir.
Tabureler yıldız ayak, amortisör ve sırtlıklı oturacak kısmı ayrı olarak
koli biçimin paketlenmektedir.

Opsiyonel içerikler;
Krom ayak dayama, krom yüksek amortisör.
Sipariş No.		
ESD TBR 1		
ESD TBR 1 DERİ

Model			
ESD TABURE 		
ESD DERİ TABURE

Açıklama
KROMAJ AYAKLI ANTİSTATİK TABURE
KROMAJ AYAKLI ANTİSTATİK DERİ TABURE

ESD ZEMİN KAPLAMA
•
•

Profesyonel ekibimizle laboratuvarlarınızın ve üretim alanlarınızın zeminlerini ESD özellikte zemin ile kaplama
hizmeti sunmaktayız.
Zemin kaplama hizmetimizle ilgili detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Döşeme Cinsi
CE Sertifikasyonu

Standartlar
ISO 10581
EN 14041

Kullanım Sınıfı

EN ISO 10874

Toplam Kalınlık

EN ISO 24346

Ebatlar

EN ISO 24341 (Rulo)

Statik Elektriksel Yükleme
Elektriksel Yalıtım

EN 1815
VDE 0100, Part 600
ESD-approval. SP method 2472
EN 1081

Elektriksel Direnç
Temiz Oda Uygunluk

Beige 0104

EN/ IEC 61340-4-1 / 100 V
EN/ IEC 61340-4-5
ASTM F24 F51

Dark Grey 0102

Ürünler
Statik kondaktif homojen vinil zemin kaplaması
Var
Ticari: 34
Endüstriyel: 43
2.0 mm
Yaklaşık 23 m x 200 cm
Art. No. 3093 ___3 dijit renk kodu
< 2 kV
Ri ≥ 5x104 ohms
R ≤ 109 Ohms
R1 5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ohms
R2 5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ohms
R 5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ohms
≤ 3.5 x 107 Ohms
Sınıf A

Grey 0101

Light Grey 0100
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ANAHTAR TESLİM LABORATUVAR
KURULUM ÖRNEKLERİ
Yurt içi ve yurt dışında kurumlara, özel şirketlere, teknik okul ve üniversitelere kurulumunu
yaptığımız üretim, test, ARGE, mekanik, montaj, otomasyon, kalibrasyon ve eğitim amaçlı
tasarlanan laboratuvar kurulum örneklerimizi inceleyebilirsiniz.
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OPSİYON UYUM TABLOSU
MASA SERİLERİ

Y-MA1001

Y-MA1201

Y-MA1301

Y-MA1401

Y-MA1402

Y-MA1403

OP1101
TEKLİ SABİT ÇEKMECE

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OP1102
İKİLİ SABİT ÇEKMECE

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OP1103
ÜÇLÜ SABİT ÇEKMECE

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OP1151
MASA ALTI ARKA ETEKLİK
(250x1500mm)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OP1152
MASA ALTI YAN ETEKLİKLER
(590x700mm)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OP1121
MASA TABLASI ESD LAMİNANT
(800x1500mm)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OP1122
MASA RAFI ESD LAMİNANT
(300x1500mm)
OP1123
MASA RAFI ESD LAMİNANT
(400x1500mm)
OP1131
MASA TABLASI SERT KAUÇUK
LAMİNANT
(800x1500mm)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OP1141
ENERJİ ÜNİTESİ FİRMA LOGO BASIMI

✔

✔

✔

✔

✔

✔

OP1221
TAŞIMA ARABASI ESD LAMİNANT
(800x600mm)
OP1222
TAŞIMA ARABASI ESD LAMİNANT
(800x1200mm)
OP1231
TAŞIMA ARABASI SERT KAUÇUK
LAMİNANT
(800x600mm)
OP1232
TAŞIMA ARABASI SERT KAUÇUK
LAMİNANT (800x1200mm)

OP1234
TAŞIMA ARABASI AĞIR YÜK TEKERLERİ
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OPSİYON UYUM TABLOSU
Y-MA1501

Y-MA1601

Y-MA1602

Y-MA1603

Y-MA1604

Y-MA1605

Y-MA1901

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Y-TA1001

Y-TA1002

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
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AKSESUAR UYUM TABLOSU
MASA SERİLERİ

MA1001

MA1201

MA1301

MA1401

MA1402

MA1403

AK1101
İKİLİ TEKERLEKLİ ÇEKMECE (400x420mm)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1102
ÜÇLÜ TEKERLEKLİ ÇEKMECE 400x420mm)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1151
MASA ALTI PC KASA APARATI

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1152
MASA ALTI AYAK DAYAMA APARATI

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1153
MASA ALTI İSTİFLEME RAFI

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1154
MASA ALTI METAL KABLO SAKLAMA KANALI

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1155
MASA ALTI KABLO SAKLAMA FIRÇASI

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1181
MASA TABLASI ESD KITI (800x1500mm)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1182
RAF TABLASI ESD KİTİ (300x1500mm)
AK1183
RAF TABLASI ESD KİTİ (400x1500mm)
AK1111
MASA MODÜL TAŞIMA RAYI TEK SIRA

✔

AK1112
MASA MODÜL TAŞIMA RAYI İKİ SIRA

✔

AK1121
MASA DELİKLİ SAC KAPAMA (460x1500mm)

✔

✔

✔

✔

AK1122
MASA DELİKLİ SAC KAPAMA (620x1500mm)

✔

✔

✔

✔

AK1131
MASA KOMPAKT PANEL KAPAMA
(460x1500mm)

✔

✔

✔

✔

AK1132
MASA KOMPAKT PANEL KAPAMA
(420x1500mm)

✔

✔

✔

✔

AK1171
LCD MONİTOR SABİTLEME APARATI

✔

✔

✔

✔

AK1195
MASA AVADANLIK KİTİ

✔

✔

✔

✔

AK1123
MASA DELİKLİ SAC KAPAMA
(860x1500mm)
AK1124
MASA DELİKLİ SAC KAPAMA
(1020x1500mm)

AK1133
MASA KOMPAKT PANEL KAPAMA
(860x1500mm)
AK1134
MASA KOMPAKT PANEL KAPAMA
(1020x1500mm)

AK1191
ENERJİ ÜNİTESİ KABLO KİTİ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1192
ENERJİ ÜNİTESİ F-LAB KABLO KİTİ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AK1282
TAŞIMA ARABASI ESD KİTİ
(600x800mm)
AK1283
TAŞIMA ARABASI ESD KİTİ (1200x800mm)
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AK1151 - Masa Altı PC Kasa Aparatı ile MA1153 - Masa Altı İstifleme Rafı seçenekleri birlikte kullanılamamaktadır.

AKSESUAR UYUM TABLOSU
MA1501

MA1601

MA1602

MA1603

MA1604

MA1605

MA1901

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

TA1001

TA1002

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
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MASA TEKLİF ŞABLONU

Tarih:

1) ÇALIŞMA MASASI SEÇİMİ
MA1101

MA1401

MA1501

MA1603

MA1201

MA1402

MA1601

MA1604

MA1301

MA1403

MA1602

MA1605

MA1901

2) ENERJİ ÜNİTESİ SEÇİMİ
EU-1001

EU-1004

EU-1007

EU-1010

EU-1002

EU-1005

EU-1008

EU-1011

EU-1003

EU-1006

EU-1009

EU-1012

OP1101

OP1151

OP1122

OP1141

OP1102

OP1152

OP1123

OP1103

OP1121

OP1131

AK1101

AK1153

AK1181

AK1111

AK1122

AK1102

AK1154

AK1182

AK1112

AK1123

AK1152

AK1155

AK1183

AK1121

AK1124

AK1151

AK1131

AK1132

AK1133

AK1134

AK1171

AK1195

AK1191

AK1192

EU-1013

3) OPSİYON SEÇİMİ

4) AKSESUAR SEÇİMİ

Notlar
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TAŞIMA ARABASI VE DOLAP TEKLİF ŞABLONU

Tarih:

TAŞIMA ARABALARI
TA1001
TA1002

TAŞIMA ARABASI OPSİYONLARI
OP1221

OP1231

OP1222

OP1232

OP1234

TAŞIMA ARABASI AKSESUARLARI
AK1282

AK1283

AK1291

DOLAP VE SAKLAMA ÜNİTELERİ
DL1100

DL1200

DL1300

DL1400

Notlar
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Notlar
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Mar

68 | www.yildirimelektronik.com

Yıldırım Elektronik Tic. Ve San. Ltd
Fevzi Çakmak cad
evler Çankaya / ANKARA
Tel: +90 (312) 221 10 00 | Faks: +90 (312) 212 35 35
E-Posta: yildirim@yildirimelektronik.com
Web: www.yildirimelektronik.com

