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Y-0033 Bobinaj Eğitim Seti
Coil Winding Training Set

Bobinaj Eğitim seti, elektrik motorları ile elektrik                          
bobini kullanılan makinelerin ve cihazların arızalarının 
giderilmesi ya da yeni kullanılacak bobinlerin sarım 
işlemlerinin öğrenilmesi, devre elemanlarının tanınması 
ve uygulamalı eğitime yardımcı olması amacıyla 
tasarlanmıştır.

Set ile her türlü doğru akım makineleri ve endüvi 
ve endüktör sargı arıza tespitleri, uç bağlantılarının 
yapılması, alternatif akım motorlarının 1 ve 3 fazlı           
rotor ve stator sargı onarımları - bakımları ve yenilen-
meleri, motorun tekrar devreye bağlanıp çalışır                              
duruma getirilmesi ve her türlü transformatör sarımları 
yapılabilmektedir.

Bobinaj Eğitim seti 3 ana üniteden ve aksesuarlardan 
oluşmaktadır.

• Bobin Sarma Makinesi
• Stator ve Trafo Test Ünitesi
• Endüvi Test Ünitesi

Genel Özellikler General Specifications

Coil Winding Training set is designed to study the              
trouble shooting of machines and devices using electric 
motors and electrical coils, the winding process of new 
coils, circuit elements defining and applications.

Armature and inductor winding fault detection of each 
type direct current machines, terminal connections, 
one and three phase rotor and stator wind repair - 
maintenance and renew of alternative current mo-
tors, reconnecting of motors to the circuit and make           
functional and each type of transformer winding can 
be done with the training set.

Coil Winding Set consists of three main unit and                                                               
accessories.

• Coil Winding Machine
• Stator and Transformer Test Unit
• Armature Test Unit
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Teknik Özellikler

1. Bobin Sarma Makinesi 

• 1 Faz, 220V AC 50Hz beslemeli hız kontrol cihazı ile 3 faz asenkron motor tahrikli
• Motor devri : 0 - 1500rpm
• Bobin sarma rotor hızı : 0 - 300d/dak
• Bobin tel çapı : 0.10mm - 3mmø
• Bobin sarma kasnağı ve motor hız kontrolü potlu ve ayak pedallı
• Sarım sayısı dijital göstergeli
• Ayarlanmış sarım sayısına ulaşıldığında otomatik durma
• Tel gerdirme ve düzeltme düzeneği rulman makaralı
• Bobin sarma makinesi üzerine stator sarımları için kalıp ve tutucu monte edilebilir özellikte
• Bobin sarma makinesi üzerine transformatör bobin karkası monte edilebilir özellikte
• Ayarlanabilir mekanizmalı
• Start - Stop - Acil durdurma butonlu
• 5kVA transformatör bobin sarma kapasiteli

2. Stator ve Trafo Test Ünitesi 

• Start - Stop - Acil durdurma butonlu
• Kaçak akım ve sigorta korumalı
• 3 Faz 3 x (36V-55V-110V-190V-220V) trafo çıkışlı ve 5 kademeli şalterli
• Her faz Dijital Ampermetre ve Voltmetre göstergeli
• Kısa devre korumalı, lamba ve buzzerlı
• Test masası üzerinde sabit rotor mekanizması bulunmaktadır.

3. Endüvi Test Ünitesi 

• 1 Fazlı, 220V AC 50Hz beslemeli
• Endüvi yerleştirmeye uygun grovler cihazı
• Grovler cihazı gücü 300VA
• ON - OFF ışıklı power anahtarlı ve sigorta korumalı
• Kutulu masa üstü kullanıma uygun

Aksesuarlar

• 3 Adet Stator bobin sarma kalıbı
• 2 Adet 36 oluklu, 1.1kW Stator
• 3 Adet 12 oluklu ve 24 kollektörlü Endüvi
• 10 Adet Transformatör nüvesi ve kiti
• Deney kitabı

Technical Specifications

Accessories

1. Coil Winding Machine

• 1 Phase, 220V AC 50Hz supplied speed control device and 3 phase asynchronous motor excitation
• Motor revolution : 0 - 1500rpm
• Coil winding rotor speed : 0 - 300rpm
• Coil wire diameter : 0.10mm - 3mmø
• Coil winding pulley and motor speed control pot and foot pedal
• Winding number with digital indicator
• Automatic stop when reach to adjusted winding number
• Wire tension and adjustment machinery with bearing pulley 
• Mould and holder mountable on Coil winding machine for stator winding
• Transformer coil frame mountable on Coil winding machine
• Adjustable mechanism
• Start - Stop - Emergency Stop buttons
• 5kVA transformer coil winding capacity

2. Stator and Transformer Test Unit

• Start - Stop - Emergency Stop buttons
• Leakage current and fuse protected
• 3 Phase 3 x (36V - 55V - 110V - 190V - 220V) 
   transformer output and 5 stepped circuit breaker
• Each phase with Digital Ampermeter and Voltmeter indicator
• Short circuit protection, with lamp and buzzer
• Fixed rotor mechanism on Test table

3. Armature Test Unit

• 1 Phase, 220V AC 50Hz supply
• Growler device suitable for armature placement
• Growler device power 300VA
• ON - OFF light power switch and fuse protected
• Suitable for table top using with case

• 3 pcs Stator coil winding mould
• 2 pcs 36 grooved, 1.1kW Stator
• 3 pcs 12 grooved and 24 collectors Armature
• 10 pcs Transformer core and kit
• Experiment book


