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مقدمه:
پنل آموزشی ماشین های الکتریکی  DCشامل بخش های مختلفی اعم از ماشینهای تحریک
تو،ط شرنس فنی مهن،.ی برق الکتر ی

متکت،لش شکنسش ،کرمش ند و ک.

قشم لتاژ طراحی ،اخته ش.ه ا،س دا شجویان بکا ا جکاآ آزمایشکار فکرا ان از ق یکل

آزمایش بی باریش بارداریش اتصال نوتاهش موازی نردن مول.ها

به طور نلی با مفکاهیم الکتریتکیته مانکاطیمش میک.ان د ارش ال،کای

مت،ابلش حالس موتوری مول.یش مکا یزآ عدلکردش ننترل ،رعس گشتا ر ،ایر مفاهیم مربوط به ماشکین هکا آشکنا شک.ه بکه در
در،تی از این مفاهیم می ر،ن.

عال ه بر موارد فوق نارنردن با اد ار صکنتتی وکون ا ک.ازه گیکر هکای صکنتتی ت لکس متکرش آم رمتکرش فرنکا م متکرش پکا ر آ کا یزر ش
یکتو،ازترنتیفایر به عنوان من ع تاذیه  DCمتایرش  SERVOموتورش ننترل فاز/بارش فیوز محکاف اکانش ،یتکتم راه ا ک.ازی رلکه
ننتانتوریش شتتی ا،تپ ا،تاررش شتتی قطع اضطراریتEmergency
صنتتی اما نوو

دا شکجویان دا شک ه هان را در یک

محکیط نکامال

قرار خواه .داد نه این امر  ،ب افزایش توا دن.ی آ ان در حضور موثر در هر اح .صنتتی خواه .ش.

معرفی بخش های مختلف مجموعه:
پنل آموزشی ،اخته ش.ه دارای قتدس هایی ا،س نه تداماً منط ق با ،رفصل های آموزشی مرانز آموزش عالی نشور می باش.
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بخش های مختلف این مجموعه:


موتورهای تحری



موتورهای شنس



موتورهای ،ری



موتورهای ند و .



یکتو،ازترنتیفایر



باراهدیش ،لفی خاز ی



دایشگرهات لسمترش آم رمترش ارمترش فرنان،دتر



فیوز محاف اان



رله ننترل فاز -بار



ننتانتور



شتتی ا،تارر-ا،تاپ



نلی .قطع اضطراری



،یم های پراب

متت،ل
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