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Fotokopi Makinesi Eğitim Seti 

Photocopy Machine Training Set

Fotokopi Makinesi Eğitim Seti, Fotokopi 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 fotokopi makinesi sistemleri 
ile ilgili teorik bilgiler, uygulama alanları, elemanların 
tanınması ve pratikdeki şekilleri detaylı olarak anlatılmış
eğitim kitabı verilmektedir. 

Photocopy Machine Training Set has been designed to 
operate and observe the Photocopy 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
education institutions and in industrial sector                          
accordingly.

Along with the photocopy machine training set, the         
theoretical information regarding the photocopy         
machine systems, their application area, information 
about  the  elements as well as  detailed  figures  regar
ding the application have been submitted in the              
training book.

Genel Özellikler General Specifications

• Supply Voltage : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• The structure that shows the Photocopy Machine system
• The transparent plexiglass structure that exams and observes the system
• 10 pcs simulation failure buttons that accured in the photocopy machine system
   (Toner, Cartridge, Pigeonhole, Maişn fan, Main engine, Thermistor failure simulations)
• Test pins for signal measures
• Block scheme of operation of the system
• Energy and toner saving
• A4 paper dimension , Paper feeding section
• The photocopy machine power : 1kW
• Dissolution 600 DPI
• Upsizing and downsizing specifications between the rates of 25% - 400%
• User’s guide have been given along with the set
• The dimension of the training set 51,8cm x 44,5cm x 29,3cm

• Examination of Toner cartridge failure
• Examination of Paper feeding drawer failure
• Examination of Paper feeding failure
• Examination of Main fan failure
• Examination of Engine supply failure
• Examination of Thermistor failure
• Examination of Toner sensor failure
• Examination of Paper sensor failure
• Examination of Main engine supply failure
• Examination of Main engine CLK signal failure

Teknik  Özellikleri

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz
• Fotokopi makinesi sistemini gösteren sade yapı
• Tüm sistemin incelenmesini ve gözlemlenmesini sağlayan şeffaf pleksiglass yapı
• 10 adet Fotokopi makinesi sisteminde meydana gelen arızaları içeren simülasyon
   arıza butonları (Toner kartuş, Kağıt çekmecesi, Ana fan, Ana motor, Termistör arıza simülasyonları)
• Sinya ölçümü için Test pimleri
• Panel üzeri Fotokopi Makinesi genel blok şemalı
• Enerji ve toner tasarruflı
• A4 kağıt boyutu, Kağıt besleme bölümlü
• Fotokopi makinesi gücü 1kW
• Çözünürlük 600 DPI
• %25 - %400 arasında büyütme küçültme özellikli
• Setle birlikte kullanım kitabı verilmektedir.
• Eğitim seti boyutları 51,8cm x 44,5cm x 29,3cm

Technical Specifications

Uygulamalar Applications

• Toner kartuşu arızasının incelenmesi
• Kağıt besleme çekmece arızasının incelenmesi
• Kağıt besleme arızasının incelenmesi
• Ana fan arızasının incelenmesi
• Motor besleme arızasının incelenmesi
• Termistör arızasının incelenmesi
• Toner sensör arızasının incelenmesi
• Kağıt sensör arızasının incelenmesi
• Ana motor besleme arızasının incelenmesi
• Ana motor CLK sinyal arızasının incelenmesi


