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Y-0060
 Topraklama Eğitim Seti
Grounding Training Set

Topraklama eğitim seti, toprak şebeke sistemlerini 
tanımak, çalıştırmak ve şebeke sistemlerinin en kolay 
şekilde kavranmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. 

Eğitim seti; IT şebekesinde izolasyon ölçümü, kaçak 
akım ölçüm, topraklama direnci ölçümü, elektriksel 
güvenlik, TN, IT, TT, TN-C, TN-S, TN-CS şebeke ve güç 
sistemlerinde ölçümlerin yapılabilmesi, şebeke bağlantı 
tiplerinin incelenebilmesi ve sigorta-kaçak akım 
koruma rölesi uygun akım değerlerinin belirlenmesinin 
uygulamalı olarak öğretilmesine imkan sağlayacak 
yapıdadır. Bunun dışında; set içeriğinde bulunan insan 
modeli, elektrik enerjisinin insan üzerinde yaratacağı 
etkinin incelenmesine olanak sağlamaktadır. Farklı 
değerlerde dirençler ile simüle edilmiş olan insan modeli 
üzerinde, belirli noktalardan ölçümler alınabilmektedir.

Eğitim seti üzerinde yer alan bağlantı noktaları, 4mm çift 
izoleli-korumalı banana soketler ile panele taşınmıştır 
ve enerji ünitesi-uygulama modülü arasındaki tüm 
bağlantılar çift yalıtımlı 4mm jaklı bağlantı kabloları ile 
gerçekleştirilmektedir.

Eğitim seti ile birlikte verilen eğitim dokümanları, 
topraklama şebeke sistemlerinin kolayca anlaşılmasına 
imkan sağlayacak anlatıma sahiptir ve eğitim seti 
konularına yönelik uygulamaları detaylı bir biçimde 
anlatmaktadır.

Deney paneli 4mm kompakt malzemeden üretilmiştir 
ve panel üzerindeki sembol ve çizimler kazıma yöntemi 
ile yapılmıştır.

Grounding training set has been developed with the 
aim of getting to know and operate the ground network 
systems and to provide an easy comprehension of the 
grid systems.

Training set; Insulation measurement in the IT network, 
leakage current measurement, grounding resistance 
measurement, electrical safety, TN, IT, TT, TN-C, TN-S, 
TN-CS network and power systems can be measured, 
network connection types can be examined and fuse-
leakage current protection relay has a structure that 
will allow the teaching of the determination of the 
appropriate current values   practically. Except this; 
The human model included in the set provides an 
opportunity to examine the effect of electrical energy 
on human. On the human model, which is simulated 
with resistors of different values, measurements can be 
taken from certain points.

The connection points on the training set are carried to 
the panel with 4mm double insulated-shielded banana 
sockets, and all connections between the energy unit 
and the application module are made with double 
insulated 4mm jack cables.

The training documents provided with the training set 
have a description that will allow easy understanding 
of the grounding network systems and describe the 
applications related to the training set topics in detail.

Experiment panel is made of 4mm compact material 
and symbols and drawings on the panel are made by 
scraping method.

Genel Özellikler General Specifications
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Teknik  Özellikler

• 4 x 25A 30mA kaçak akım koruma rölesi
• 3 x 25A sigorta korumalı
• Her faz için ayrı sinyal lambası
• Kontaktör üzerinden Start-Stop butonlu enerjilendirme
• Kilitlenebilir acil durdurma butonu
• 4mm born soketli 220VAC enerji çıkışı (4 Adet)
• 4mm born soketli 3-Faz (R-S-T) AC enerji çıkışı (1 Adet)
• 4mm born soketli dijital ampermetre
• 4mm born soketli 38V AC 3-Faz (R-S-T) enerji çıkışı (Kullanıcı güvenliği açısından, şebeke gerilimi 1/10 oranında
   simüle edilmiştir) 
• 4mm born soketli 2R2, 5R, 10R, 30R, 100R, 2K, 1K(3 Adet), 3K3, 20K değerlerde sabit deney dirençleri 
• 4mm born soketli 2R2, 5R, 10R, 30R, 100R, 2K, 1K(3 Adet), 3K3, 20K, 5K, 15K değerlerde ayarlabilir deney dirençleri
• 4mm born soketli 5K-15K değerlerde ayarlanabilir dirençler
• Deney masasına tümleşik yapı

Set Content

Y-0060
 Topraklama Eğitim Seti
Grounding Training Set

•  Topraklama Eğitim Seti; faz-toprak, faz-nötr, izolasyon ve topraklama korumalarına sahiptir.

•  Grounding Training Set has phase-earth, phase-neutral, isolation and grounding protections

• 4 x 25A 30mA leakage current protection relay 3 x 25A fuse protected
• Separate signal lamp for each phase
• Energize with Start-Stop button over contactor
• Lockable emergency stop button
• 220VAC energy output with 4mm born socket (4 units)
• 3-Phase (R-S-T) AC energy output with 4mm born socket (1 unit)
• Digital ammeter with 4mm born socket
• 38V AC 3-Phase (R-S-T) energy output with 4mm born socket (In terms of user safety, mains voltage is 1/10 simulated)
• 2R2, 5R, 10R, 30R, 100R, 2K, 1K (3 Pieces) with 4mm born socket, Constant test resistors at 3K3, 20K values
• 2R2, 5R, 10R, 30R, 100R, 2K, 1K (3 Pieces) with 4mm born socket, Adjustable test resistors in 3K3, 20K, 5K, 15K values
• Adjustable resistors at 5K-15K values with 4mm born socket
• Integrated structure to the test table

Technical Specifications

Sistem Sunumu

• Topraklama Eğitim Seti Ana Ünitesi
• Deney Kitabı
• İzoleli 4mm jaklı prop kablo seti ( Kırmızı -Siyah / 50cm - 100cm)

• Grounding Training Set Main Unit
• Exğeriment Book
• Isolated 4mm jack probe cable set (Red-Black / 50cm - 100cm)


