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Y-007 AC-DC Enerji Üniteli Laboratuvar Masası
Laboratory Desk with AC-DC Energy Units

Laboratuvar çalışma alanının ihtiyaçlarına ve                                     
estetik görünümü göz önüne alınarak dizayn edilmiştir. 
45x45mm eloksallı alüminyum profillerin kullanılması 
masanın uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. 

Laboratuvar masası üzerinde modüllerinin konulacağı 
raylı deney sistemi ile gerekli enerji kaynaklarının yer 
aldığı enerji ünitesi bulunmaktadır. 

Gerekli tüm bağlantılar 4mm lik bağlantı kabloları ile 
yapılmaktadır.

It was designed according to the needs and good 
view of the lab working area. The usage of aluminium 
45x45mm sectionsprovide long-life.There is a lightning 
mechanism on the upper panel.

There is a railed experiment system where experiment 
modules will be placed and an energy unit consisting 
the required power supplies on the laboratory desk.

All connections are done via 4mm  connection cables

Genel Özellikler General Specifications

Teknik Özellikler Technical Specifications

Masa Boyutları : 151cm x 65cm
Tabla Yüksekliği : 78cm
Masa Yüksekliği : 173cm
Masa Profilleri : 45mm x 45mm Eloksallı Alüminyum
Enerji Ünitesi :
  Besleme Gerilimi : 230V AC / 50-60Hz
  2 Adet 220V AC Priz 
                                 AC Çıkış Gerilimleri : 220V – 24V – 12V
                                 DC Çıkış Gerilimleri : 24V – 12V – 5V
  Start - Stop ve Acil durdurma butonu
  Sigorta korumalı enerji giriş ve çıkışları
  Aşırı akım, aşırı gerilim koruması
                                 Kısa devre koruması
  LED ‘li enerji var sinyal göstergeli
  IEC ve 4mm’lik izoleli born vida bağlantıları
  
• En az 10 modül kapasiteli iki sıralı raylı sistem
• Opsiyonel : 0-250V ayarlanabilir AC güç kaynağı

Desk Dimensions : 151cm x 65cm
Height of Table : 78cm
Height of Desk : 173cm
Desk Profile : 45x45mm Anodic Coated Aluminium
Energy Unit :
  Supply Voltage : 230V AC / 50-60Hz
  2 pcs 220V AC Plug
  AC Output Voltages : 220V – 24V – 12V
                                 DC Output Voltages : 24V – 12V – 5V
  Start - Stop & Emergency stop button
  Fuse protected energy inputs&outputs
  Over current, over voltage protection
  Short circuit protection
  LED used signal indicator
  IEC 4mm isolated born screw connections
  
• A two lined railed system with least capacity of 10 modules
• Optional : 0-250V adjustable AC power supply


