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Y-0084 Faks Makinesi Eğitim Seti 
Fax Machine Training Set

Faks Makinesi Eğitim Seti, Faks makinesi sistem yapısı, 
çalışması ve teorisinin gözlenmesi, devre elemanlarının 
tanınması ve uygulamalı eğitime yardımcı olması 
amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim setinde kullanılan bütün elemanlar endüstriyel 
ve günlük hayatta kullanılan modelleriyle birebir aynı 
yapıdadır. Bu nedenle eğitim seti mesleki eğitim 
kurumlarında kullanılabileceği gibi endüstri sektöründe 
de kullanılabilir.

Eğitim seti ile birlikte Faks Makinesi sistemi ile ilgili        
teorik bilgiler, uygulama alanları, elemanların tanınması 
ve pratikdeki şekilleri detaylı olarak anlatılmış eğitim 
kitabı verilmektedir. 

Fax Machine Training Set has been designed to                     
operate and observe the Fax Machine system structure 
and theory as well as to know about circuit elements 
and to serve for applied training.

All elements that have been used in the training set are 
in the same structure as a industrial life. For this reason, 
the training set could be used both in vocational educa
tion institutions and in industrial sector accordingly.

Along with the training set, the theoretical informa-
tion regarding the Fax Machine systems, their applica-
tion area, information about the elements as well as           
detailed figures regarding the application have been 
submitted in the training book.

Genel Özellikler General Specifications

• Examination of operator panel supply failure
• Examination of microphone line failure
• Examination of earphones line failure
• Examination of paper sensor failure
• Examination of thermal paper sensor failure
• Examination of receiver transmitter engine supply failure
• Examination of receiver transmitter engine CLK signal failure
• Examination of thermal head feeding failure
• Examination of earphone and key failure

Teknik  Özellikleri

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• Faks makinesi sistemini gösteren sade yapı
• Tüm sistemin incelenmesini ve gözlemlenmesini sağlayan şeffaf pleksiglass yapı
• 10 adet faks makinesi sisteminde meydana gelen arızaları içeren simülasyon 
   arıza butonları (Hat, Operatör panel beslemesi, Mikrofon hattı, Kulaklık hattı vb arıza simülasyonları)
• Sinyal ölçümü için test pimleri
• Panel üzeri Faks Makinesi genel blok şemalı
• Set üzerinde 2 adet faks makinesi bulunmaktadır.
• Yatay çözünürlük 8 piksel/mm
• Dikey çözünürlük 3.85 satır/mm
• Termal rulo yazma modu ve sayfa tarama modu özellikli
• Fotokopi, otomatik tekrar arama ve kablosuz telefon yönetimi özellikli
• Otomatik kağıt besleme özellikli
• Setle birlikte kullanım kitabı verilmektedir.
• Eğitim seti boyutları 43cm x 10 - 16cm x 50cm

Technical Specifications

• Supply Voltage : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• The structure that shows the Fax Machine system
• The transparent plexiglass structure that exams and observes the entire system
• 10 pcs simulation failure buttons that accured in theFax machine system
   (Failure simulations of Line, Power supply of operator, microphone line, earphone line etc.)
• Test pins for signal measures
• Block scheme of operation of the system
• There are two fax machines on the set
• The horizontal resolution is 8 pixel/mm
• The vertical resolution is 3,85 pixel/mm
• Thermal roller writing mode and page scanning mode
• Photocopy, automatic redial and wireless telepnone management featured
• Automatic paper feeding
• User guide have been given along with the set
• The dimension of the training set 43cm x 10 - 16cm x 50cm

Uygulamalar Applications

• Operatör panel beslemesi arızasının incelenmesi
• Mikrofon hattı arızasının incelenmesi
• Kulaklık hattı arızasının incelenmesi
• Kağıt sensörü arızasının incelenmesi
• Termal kağıt sensör arızasının incelenmesi
• Alıcı verici motor besleme arızasının incelenmesi
• Alıcı verici motor CLK sinyal arızasının incelenmesi
• Termal kafa beslemesi arızasının incelenmesi
• Kulaklık anahtar arızalarının incelenmesi


