
RecepTayyipErdoğanÜniversitesi

Mühendislik ve MimarlıkFakültesi

Cihaz Envanteri



1. Çok Çıkışlı DC Güç Kaynağı (GW INSTEK/GPE-4323)

• DC Güç kaynakları, sistemlerin

ihtiyacı olan DC enerjiyi karşılamak

amacıyla kullanılan araçlardır.

Teknik Özellikleri:

• Dijital Kontrol Paneli

• Güç tüketimi: 237 W

• Kanal Sayısı: 4

• Gerilimi Çıkışı: 0 - 32 V DC

• Maksimum Akım Çıkışı: 3 A

• Giriş Gerilimi: 100 - 230 VAC,

50/60 Hz

• Boyut: 210 x 155 x 306 mm

• Ağırlık: 8,7 kg



2. Sinyal Üreteci (GW Instek SFG-1003)

• Sinyal üreteci elektronikte test

amacıyla çeşitli sinyallerin

üretilmesinde kullanılır.

Teknik Özellikleri:

• Çıkış Fonksiyonları: Sinüs, Kare,

Üçgen, TTL

• Frekans Aralığı :0.1Hz~3MHz

• Yüksek Frekans Doğruluğu:± 20ppm

• Yüksek Frekans Karalılığı:± 20ppm

• En İyi Frekans Çözünürlüğü:

100mHz

• Düşük Sinüs Dalga Bozulma:-55

dBc, 0.1Hz~200 kHz

• Voltaj Ekranı



3. Dijital Osiloskop (GW Instek GDS-1102A-U)

• Osiloskop, elektrik gerilimindeki

zamana bağlı olan değişimleri

görebilmemizi sağlayan bir

ölçüm cihazıdır.

Teknik Özellikleri

• 100 MHz Bant Genişliği

• 1GSa/s Gerçek Zamanlı

Örnekleme Hızı

• 25GSa/s Periyodik Sinyaller için

Örnekleme Hızı

• Data Kaydedici Özelliği

• Kanal Sayısı: 2

• Maksimum Giriş Voltajı:300V

(DC+AC peak) CATII



4. Isıtmalı- Soğutmalı Su Banyosu (LAUDA, RA 12)

• Cihaz hem ısıtma hem soğutma

yapabilmektedir.

Teknik Özellikleri

• Pompa akış hızı (litre/dakika):15

• Pompa basıncı (bar):0.2

• Su banyosu hacmi (litre):9.5-14.5

• Sıvı tankının kullanılabilir

derinliği (mm) :140

• Elektrik tüketimi (230 V, 50-60

Hz) (kW):1.8

• Soğutma kapasitesi (Etil alkol ile

20°C ortam sıcaklığında ve 20°C

sıcaklığa soğutma) (W) :325



• Tıbbi ve biyolojik örneklerden 
mikron veya nano boyutlarda 
kesit alımı amacıyla kullanılır.

• Örneklerin ince kesitlerinin 
alınıp ışık, floresan veya 
elektron mikroskobu altında 
incelenebilmesi için 
kullanılmaktadır.

Ultramikrotom Cihazı (Leica UC7)



Dijital Kamera Ataçmanlı Floresan Mikroskop 

• Aydınlık alan, karanlık alan, faz kontrast, Diferansiyel
İnterferans Kontrast (DIC), polarizasyon ve floresan gibi
mikroskop teknikleri ile örneklerin incelenmesi için
kullanılmaktadır.

• İmmünohistokimya gibi biyoteknolojik uygulamalar
yanında malzeme ve nanoteknoloji uygulamaları başlıca
kullanım alanları arasındadır.

Zeiss Axio Imager



• HMC 8042 GÜÇ KAYNAĞININ TEKNİK 
ÖZELLİKLERİ

• Güç Çıkışı: 100 W
• Kanal: 2
• Her bir Kanaldaki Güç Çıkışı: 50 W
• Gerilimi Çıkışı: 0 - 32 V DC
• Akım Çıkışı: max. 5 A
• Giriş Gerilimi: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz
• Maximum Güç Tüketimi : 200 W
• Boyut: 222 x 88 x 280 mm
• Ağırlık: 2.6 kg

HMC 8042 GÜÇ KAYNAĞI
DC Güç kaynağı sistemlerin ihtiyacı olan
dc enerjiyi karşılamak amacıyla kullanılan
araçdır.

Şekil 1.



HMC 8042 GÜÇ KAYNAĞI
Güç kaynağının ön ve arka görüntüsü sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’ de gösterilmiştir.
Kullanımı için şekiller üzerinde belirtilen numara ve açıklamaları sırasıyla takip
ediniz.

Şekil 2. HCM 8042 Güç kaynağının
arka görüntüsü

Şekil 3. HCM 8042 Güç kaynağının
ön görüntüsü



HMC 8042 GÜÇ KAYNAĞI

1. Adım: Güç kaynağının arka kısmında bulunan güç açma anahtarını ON konumuna
getirin. Aşağıda belirtilen adımları uyguladıktan sonra ve deneyiniz bittikten sonra bu
anahtarı OFF konumuna getirin.
2. Adım: Power butonu ile birlikte güç kaynağını açınız.
3. Adım: Kurduğunuz devreye gerekli + ve - bağlantıları yapabilmek için kanal 1’e (CH1)
gerekli probları takınız.
4. Adım: CH1 butonuna basınız. Bu buton CH1 için ana ekranı görmenizi sağlar.
5. Adım: CH1 kanalında istenilen gerilim değerini ayarlayabilmek için 5 ile işaretli butona
basınız. İstenilen akım değerini ayarlayabilmek için ise 9 ile işaretli butona basınız. Güç
kaynağını akım kaynağı olarak kullanırken istediğiniz akım değerini ayarladıktan sonra
gerilim kademesini de belli bir seviyeye kadar artırınız.
6. Adım: Kutu 6’da bulunan tuş takımı ile gerilim değişiklikleri yapılır.
7. Adım: Gerilim değeri belirlendikten sonra kutu 7 de bulunan butona basılarak kanal 1
ON konumuna getirilir.
8. Adım: ON konumuna getirilen kanalın problarının uçlarına kutu 8’de bulunan butonun
ON konumuna getirilmesiyle gerilim verilir.



• TEKNİK ÖZELLİKLER
• • 70 MHz band genişliği,
• • 2 kanal,
• • 1GS/s örnekleme oranı,
• • 7” WVGA renkli ekran,
• • Fast Fouirer dönüşümü,
• • Kanallar arası matematiksel işlemler,
• • Bilgisayar bağlantısı ve veri kaydetme.

OSİLOSKOP: TEKTRONİX TBS1000B-EDU
Osiloskop, elektrik gerilimindeki zamana bağlı olan değişimleri görebilmemizi sağlayan bir
ölçüm cihazıdır. Normal koşullarda elektrik gerilimini ölçmek için voltmetre kullanıldığını
biliyoruz. Voltmetre, bize sadece devredeki gerilimin büyüklüğünü ve yönünü sayısal olarak
gösterebilecektir. Osiloskop ise gerilimin zamana bağlı olarak değişimini iki eksenli bir grafik
olarak anlaması daha kolay bir şekilde sunar.

Şekil 4.



OSİLOSKOP: TEKTRONİX TBS1000B-EDU
KULLANIMI
1. Üst yüzeyindeki On/Off tuşu ile cihazı açılır.
2. Birinci kanala (CH1) bağlı prob ölçülecek düğüme bağlanır.
3. Volt/Div tuşu ile CH1 kanalının her dikey karenin kaç volt
olacağı belirlenerek sinyalin düzgün görünmesi sağlanır.
4. “Position” tuşu çevrilerek, CH1 kanalındaki sinyal dikey olarak
hareket ettirilebilir. Referans (0V) düzeyinin yeri ayarlanır.
5. Üzerinde “1” yazan tuş ile CH1 kanalı ayar menüsü (ekrandaki
sağ taraf) açılır ve kapatılır.
6. Ekranda görülen menüdeki seçimlerin yapılmasını sağlayan
tuş takımı.
7. Menüde seçilen özelliklerin değiştirilmesi ve kaydedilmesini
sağlayan “Multipurpose” tuşu. Seçimi kaydetmek için üzerine
basmak gerekmektedir.
8. Time/Div tuşu ile her iki kanal için her yatay karenin kaç
saniye olacağını belirleyerek sinyalin daha düzgün görülmesi
sağlanır.
9. “Position” tuşu çevrilerek, sinyal yatay olarak hareket
ettirilebilir.
10. Eğer sinyal hareket ediyorsa, “Level” tuşu ile sinyalin
durağanlaşması sağlanabilir.
11. “Single” tuşu ile ekran dondurulur ve ölçüm alınır,
“Run/Stop” ile ölçüm devam ettirilir ve durdurulur.

Şekil 5. Tektronix TBS1000B-EDU 
osiloskobu



AC SİNYAL ÜRETECİ: KEİTLEY 3390 ARBİTRARY 
WAVEFORM GENERATOR

İstenen özelliklere ya da dalga biçimlerine sahip genelde periyodik işaretler üreten aygıt,
işaret üretecidir.

Şekil 6.



AC SİNYAL ÜRETECİ: KEİTLEY 3390 ARBİTRARY 
WAVEFORM GENERATOR

KULLANIMI
1. On/Off tuşu ile açılır.
2. Çıkış için BNC kablosu bağlanır.
3. Gösterge ekranında ki veriler takip edilerek istenilen sinyal ayarlanır.
4. Sinyalin frekansı veya periyodu, genliği, DC offset değerleri ayarlanması için buradan seçim yapılır.
5. Buradaki tuşlar kullanılarak ekranda görülen sayılsa değerler ayarlanır.
6. Buradaki “sine”, “square”, “Ramp” vs. tuşları ile üretilecek sinyal türü seçilir.
7. Ekrandaki sinyalin grafiksel görüntülenmesi sağlanır.
8. “Output” tuşu ile sinyal çıkışa probuna (2) aktarılır.

Şekil 7. Keitley 3390 sinyal üreteci



FLUKE 115 MULTİMETRE
Ampermetre ile akımı, voltmetre ile gerilimi, ohmmetre ile direnci ölçeriz. Multimetre tüm
bu fonksiyonlarını hatta daha fazlasını bünyesinde toplayan ölçüm aracıdır.

Şekil 8.



FLUKE 115 MULTİMETRE
1) OFF konumu: Cihazı kapatmak için kullanılır.
2) V konumu: AC şartlar altındaki alternatif gerilimi ölçer.
3) V konumu: DC şartlar altındaki alternatif gerilimi ölçer. DC voltajda + ve –
kutuplar bulunur. Kırmızı her zaman + siyah her zaman – kutup uçlara
bağlanmalıdır. Kutuplar ters bağlanırsa ölçü aleti ekranında voltaj değerinin
önünde – işareti çıkar. Bu işaret görüldüğünde ölçüm esnasında probların
bağlandığı uçların ters olduğu anlaşılır.
4) V konumu: AC ve DC şartlar altındaki millivolt seviyesindeki alternatif
gerilimi ölçer.
5) Ω Konumu: Direnç ölçmek için kullanılır.
6) Buzzer konumu: Kısa devre testi için kullanılır. Özellikle arıza tespitinde ölçü
aletlerinin kısa devre ölçme özelliği kullanılır. Ölçü aletinin kademe seçicisi
resimde görüldüğü gibi diyot işeretinin üzerine getirildiğinde kısa devre
ölçümü yapabilir. Ölçü aletinin prob uçları birbirine değdirildiğinde ses çıkarır.
Ölçü aleti ile bir adaptörün kısa devre olup olmadığı tespit edebilir.
7) Diyot/C konumu: 1.Fonksiyon: Diyot eşik gerilim değerini ölçer.

2.Fonksiyon: Kondansatör kapasite değerini ölçer
8) A konumu: AC şartlar altında akım ölçmek için kullanılır.
9) A konumu: DC şartlar altında akım ölçmek için kullanılır.
10) Akım ölçülürken kırmızı kablo bu girişe takılır.
11) Referans ucu (Siyah Kablo) her zaman bu girişe takılır.
12) Gerilim, direnç gibi geri kalan özellikler ölçülürken kırmızı kablo bu girişe
takılır.

Şekil 9. Fluke 115 Multimetresi



Digilent BASYS2 FPGA

Xilinx Spartan-3E FPGA ve Atmel AT90USB2 USB Controller kullanılarak inşa edilmiş olan Basys2 kartı FPGA
teknolojisini öğrenmek ve kendisini geliştirmek isteyenler için tasarlanmış ideal bir platformdur. Basys2 için gerekli
olan enerji ve veri aktarımı yüksek hızlı USB arabirimi ile sağlanır.
4 adet genişleme konnektörü sayesinde, ister bread board, ister kendi tasarımınız olan kartlarınızı isterseniz de PMOD
(ucuz analog ya da dijital I/O kartları) kullanarak uygulamalarınızı FPGA dünyası ile tanıştırabilirsiniz.

Şekil 10. BASYS2 FPGA



PLC EĞİTİM SETİ
PLC eğitim seti öğrencilerin temel, orta ve ileri seviyede PLC
programlama becerisi kazanmasını amaçlayan bir yapıya
sahiptir. PLC eğitim seti:
Sıralı kontrol: Konveyör ile paketleme sistemlerinde, asansör
denetim sistemlerinde kullanılabilme
Hareket kontrolü: Doğrusal ve döner hareket denetim
sistemlerinde kullanılabilme
Süreç denetimi: Birden çok fiziksel parametrenin
denetlenebilmesi
Veri yönetimi: Veri toplama ve işleme gerektiren uygulamalarda
kullanılabilme özelliklerine sahiptir.
Deney setinin yapısı:
• Deney setinde 10 adet dijital çıkış bulunmaktadır. Anakart

üzerinde bulunan rölelerin ortak (COM), açık (NO) ve kapalı
(NC) uçları bu bölüme çıkarılmıştır. Röle kontakları yardımı
ile AC ve DC akımlar kontrol edilebilir. Motor vb. harici
yükler devreye alınabilir.

• Deney setinde 14 adet dijital giriş pini mevcuttur. Bu
girişlerden 2 tanesi hızlı sayıcı girişi olarak kullanılabilir.
Dijital sinyal verildiğinde bu sinyal lambalardan izlenebilir.
Harici olarak sensörden veya hızlı sayıcıdan girişler bu
bölümden yapılır.

Şekil 11. PLCSKD001 Eğitim Seti



PLC EĞİTİM SETİ

Deney setinin özellikleri devam :
• Deney setinde 2 adet analog giriş ve 1 adet analog çıkış

bulunmaktadır.
• Aynı zamanda 1 adet voltmetre, sinyal generatörü, PTO

output ve 0-12V 2 kanal enkoder çıkışı bulunmaktadır.
• CPU ve operatör paneli ayrı ayrı olarak 2 tane on/off

anahtarı ile kontrol edilmektedir. (Not: Bu eğitim setinde
operatör paneli bulunmamaktadır.)

• Sette 4 adet 24V güç kaynağı bağlantı noktası vardır.

Şekil 12. PLCSKD001 Eğitim Seti



• Laboratuvar
uygulamalarında
malzemelerin yüzey 
pürüzlülük değerini ölçmek 
için kullanılır.

• 4 farklı pürüzlülük parametresi 
• Pürüzlülük Parametreleri: Ra, 

Rz, Rq, Rt
• Ölçüm aralığı +/-80 µm
• Gösterme Aralığı:

Ra, Rq: 0,005 μm -16 μm
Rz, Rt: 0,02 μm ila 160 μm

Yüzey Pürüzlülük Cihazı (Phase II/SRG-4000)



Işık Şiddeti Ölçer (Lutron/LX-1108)

• Her türlü ortamda ışık şiddeti 
ölçmek için kullanılır.

• Ölçüm doğruluğu ±3%+0.5%
• Ölçüm kademeleri: 
• 40.00 Lux / 400.00 Lux 4000 

Lux / 40000 Lux / 400000 Lux / 
4 Ft – candle / 40 Ft – candle / 
400 Ft – candle / 4000 Ft –
candle / 40000 Ft – candle

• Çalışma sıcaklığı 0º C / 50º C 



İletkenlik Ölçer (Lutron / YK-22CT)

• İletkenlik ve TDK (Toplam 
Çözünmüş Katı) ölçümü 
amacıyla kullanılmaktadır.

• İletkenlik ölçüm aralığı: 2 mS, 
20 mS.

• TDS (Toplam Çözünmüş 
Katı Madde) ölçüm aralığı: 
2.000 ppm, 20.000 ppm.

• Sıcaklık aralığı : 0 ila 60 ℃, 
32 ila 140 ℉.



Ses Seviyesi Ölçer (Lutron/SL-4012)
•İstenilen ortamındaki ses 
seviyesini ölçmek amacı ile 
kullanılır.
•Frekans bandı 31.5 Hz ~ 8000 Hz
•Ölçüm sahası 30 ~ 130 dB
•Doğruluk ±1.5dB~ ±5dB
•Mikrofon Electric condenser (1/2 
inch) 
•Ölçüm kademeleri;
30 ~ 80 dB
50 ~ 100 dB
80 ~ 130 dB



Multimetre (Brymen/BM157)
•True rms, Dcv, Acv, Ac akım, Direnç, 
Güç faktörü, Güç, Crest faktörü ve 
Frekans ölçümü için kullanılır.
•45 mm çene çapı
•1000A AC ölçüm
•Tüm kademelerde 600 V koruma
•AC True RMS ölçüm
•1 ve 3 Faz Dengeli Yük, W, VA ve 
VAR Ölçümü
•Otomatik DC volt, AC volt, AC akım 
seçimi
•5Hz, 500Hz frekans ölçümü
•AC volt, DC volt 0,1 V ile 600 volt arası 
ölçüm



İnfrared Termometre (Fluke/574)
•Temassız olarak sıcaklık ölçümü için 
kullanılır. 
•-30 ~ 900°C arası sıcaklık ölçümü
•0.1°C yüksek çözünürlük
•±1 veya ±0.75°C yüksek doğruluk
•60:1 optik çözünürlük
•3 noktalı koaksiyel lazer ışını
•6mm çap değerine kadar ölçüm
• Maksimum, Minimum değer ölçümü
•0.10 ~1.0 (0.01 kademelerle) 
yansıma (Emissivity)
•250 ms ölçüm hızı
•Grafik bar ekran



İç Çap Mikrometre (Asimeto)

•Malzemelerin iç çap ölçümü için 
kullanılır.
•Karmaşık iç çap ölçümlerinin 
kolaylıkla yapılabilmesi için özel 
olarak dizayn edilmiş
•Sert karbür pimli ölçüm 
yüzeylerine sahipt
•2-1,2” / 5-30 mm ve 1-2” / 25-50 
mm sıfırlama mastarı



Dış Çap Dijital Mikrometre (Asimeto)

•Malzemelerin dış çapını 
ölçmek için kullanılmaktadır.
•Inç/Metrik dönüşümü 
•Karbür uçlu ölçme yüzeyi 
•Kesin ve aşamalı ölçme 
modları
•Çubuk kilitleme 
•LR44 pil



Dış Çap Mekanik Mikrometre (Asimeto)

•Malzemelerin dış çap 
ölçümünde kullanılır.
•Mandal kilitli
•Kilitleme vidası
•Karbür uçlu ölçüm 
yüzeyleri
•Standart çubukları 
•Düzlemsellik 0,6 μm
•Paralellik 75 mm’ ye kadar 
0,002 mm, 75 mm’den
sonra 0,003 mm



Güç Kalitesi ve Enerji Analizörü (Fluke/435 Series II)
•Enerji analizörü, güncel teknolojiler ile elektrik
enerjisinin sürekli olarak izlenmesini, ölçüm
verilerinin sürekli olarak kayıt altında
tutulmasını ve gerektiğinde kayıtların uzak
cihazlarla ve yazılımlarla haberleşerek
iletilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
•İsteğe bağlı DC pens kullanılarak güç
elektroniği sistemlerinin AC çıkış gücü ve DC
giriş gücü eş zamanlı olarak ölçülür.
•Klasik aktif ve reaktif güç, dengesiz ve
harmonik güç ölçümlerinin miktarını, enerji
kayıplarının parasal maliyetini saptayabilmek
için ölçümler yapılabilir
•Dahili analiz yazılımı ile grafikler görüntülenir
ve raporlar oluşturulur



Baca Gazı Analiz Cihazı (Testo/340)
•Baca gazı ölçüm cihazı temel olarak 
çeşitli reaksiyonlar sonucu doğaya ve 
çevreye salınan gazların içerikleri ve 
miktarları gibi bilgileri toplamak amacı 
ile kullanılır.
•CO, COdüşük, NO, NOdüşük, NO2 ya da 
SO2 ölçülür
•Hızlı ve kolay sensör değişimi için 
önceden kalibre edilmiş gaz sensörleri
•Kütle akışı hesaplamaları için, entegre 
fark basınç ve debi ölçümleri
•Maks. 50,000 ppm (CO), ya da maks. 
20,000 ppm (NO), ya da maks. 25,000 
ppm (SO2)’ye kadar ölçümler



Viskozimetre (SOIF/NDJ8S)
•Bu cihaz ile; mineral yağları, 
yağlama yağları, yapıştırıcılar, 
boyalar, baskı mürekkepleri, ilaçlar, 
bağlayıcılar ve plastik esaslı sıvılar 
ile benzeri diğer akışkanlarda 
kinematik 
viskozite ölçümleri yapılabilmektedir.
•Viskozimetrenin toplam ölçüm 
aralığı 1-2.000.000 mPa*s -
santipuaz
• Rotor Dönme Hızları; 0.3, 0.6, 1.5, 
3.0, 6, 12, 30, 60 devir/dakika
•Spindle Uçları;No.1,2,3,4
•Ölçüm Hassasiyeti; ±2%



Elektrik Makinaları Deney Seti (HPS)
•DC, AC ve üç fazlı elektrik 
makinelerinin karakteristik eğrilerinin 
elde edilmesi ve deneylerinin 
yapılmasında kullanılmaktadır.
•Deney seti, kontrol ünitesi Type
2730, Frenleme ünitesi Type 2719, 
Üniversal güç kaynağı Type 2740.1, 
Universal Resistör Type 2750 ve 
Universal güç ölçer hps 1091’ den 
oluşmaktadır.
•Tek bir güç kaynağı kullanarak tüm 
güç ihtiyaçları karşılanır.
•Bütün sonuçları ve grafikleri 
bilgisayardan görüntüleme imkanı



Kalorimetre (PARR/6200)
•Kalorifik testler için 
kullanılmaktadır.
•Mikroişlemci kontrollü
•52 kaloriden 12.000 kaloriye 
kadar test imkanı
•Oval bir kovaya sahip 1108P 
oksijen bombası
•Yüksek hassasiyetli bir 
elektronik termometre
•Yazıcı, bilgisayar ve ağ (LAN) 
bağlantıları için özel iletişim 
portları



Yenilenebilir Enerji Deney Seti (Ferma)
•Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim 
seti temel olarak rüzgar türbini, güneş 
panelleri ve hidrojen yakıt hücresi ile 
elektrik üretimini uygulamalı eğitime 
taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı 
alanda kullanıma uygun bir modeldir.
• Bu deney seti; Hibrid Şarj regülatörü, 
DC-AC inverter, Batarya, DC Yük 
Modülü, AC Yük Modülü, Hidrojen 
Yakıt Hücresi Modülü, Hidrojen 
Elektroliz Modülü, Rüzgar Simülatörü, 
interface modülü ve SCADA yazılımı, 3 
faz AC gerilim üreten endüstriyel küçük 
rüzgar türbini, Fotovoltaik panel’ den 
oluşmaktadır.



Buhar Kazanı (Malkan)
•Buhar kazanı laboratuarda çeşitli 
uygulamalarda kullanılmaktadır.
•Sanayi tipi 380 V veya monofaze 220 
V elektrik ile çalışır. 
•Emniyet ventili, basınç şalteri ve ısı 
termiği ile %100 emniyetlidir. 
•Pompalı sistem sayesinde su 
beslemesi otomatiktir. 
•Buhar kapasitesi 7.5 kg/h. 
•35 lt plastik su deposu  
•Yaklaşık 5 dakikada çalışmaya hazır 
•Çalışma basıncı 6 bar
•Tekerlekleri sayesinde kolay taşınır. 
•Rezistans gücü 23.7 kw



GPS (Garmin)

•Konum tespitinde 
kullanılmaktadır.
•Barometrik Altimetre'li ve 
Akselorometre'li 3 eksenli 
pusula
•Yüksek hassasiyetli GPS ve 
GLONASS uydu tarayıcılı
•Dahili Hafıza : 3.5 GB
•10,000 nokta kaydı, 200 iz 
kaydı



Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı (Testo/435)
•İç hava kalitesinin belirlenmesi, klima ve 
havalandırma sistemlerinin ayarlanması ve test 
edilmesi için ortam hava koşulları ölçüm cihazıdır.
•CO2, hava sıcaklığı, ortam havası nemi ve 
mutlak basınç ölçümü için IAQ probu
•Entegre sıcaklık ve hava nemi ölçümü bulunan 
termal akış hızı probu
•Pervane ve ısıtmalı tel problar 
•Daldırma/batırma, hava ve yüzey ölçümleri için 
sıcaklık probu
•Sıcaklık ölçümleri için kablosuz prob
•Ortam CO probu
•Mutlak basınç probu
•Pitot tüp kullanılarak akış hızı ölçümü ve filtreleri 
izlemek için entegre fark basınç ölçümü 



Termal Kamera (Fluke/Ti32)
•Termal kameralar: buhar, basınçlı gaz, 
sıcak su, sıcak hava taşıyan sistemlerin 
kaçaklarının tespiti, elektrik panoları, iletim 
hatları, aşırı yüklenen enerji sistemlerinde 
oluşan bağlantı hatalarının ve gereğinden 
fazla yüklenip ısı yaratan yerlerinin tespiti, 
motor, rulman gibi dönen parçaların 
yağlanmamasından kaynaklanan sürtünme 
ve oluşturduğu aşınmanın tespiti, konut, iş 
merkezi gibi binaların enerji verimliliğinin 
tespitinde kullanılır.
•Sıcaklık ölçüm aralığı: -20 °C - +600 °C (-4 
°F - +1112 °F)
•Sıcaklık ölçüm hassasiyeti ± 2 °C veya % 2
•Minimum odak mesafesi 46 cm



Optik-Temaslı Takometre (Lutron/DT-2230)

• Hız ölçümü için kullanılır.
• Fotoğraf takometre: 5 ile 

100.000 RPM
• İletişim takometre: 0,5 ile 

19,999 RPM
• Yüzey hızı: m / dak, ft / dak



Tek Zonlu Tüp Fırını (Protherm)

• Isıtma amaçlı kullanılır.
• Maksimum çalışma sıcaklığı 

1200°C
• Devamlı çalışma sıcaklığı 

1150°C
• Isı alanı uzunluğu 25-100cm 



Analitik Terazi (Radwag AS 220 R.2)

• Ağırlık ölçümünde kullanılır.
• 220 gram tartım kapasitesine 

sahip, 0.0001 gram 
hassasiyetli.

• RS 232 arayüzeyli



UV kabini (Camag)

• Camag Uv Gözetleme Kabini
• TLC uygulamaları için 

tasarlanmıştır.254/366 nm
olmak üzere 2 dalga 
boyludur.

• Görüntüleme kabini, karanlık 
ortamda ince tabaka 
kramatogramlarını ve diğer 
nesneleri incelemek için 
uygundur.

• Uv lambalar 8 Watt
gücündedir.



PVD Cihazı (VAKSİS)

• Tek alttaş üzerine kaplama 
yapar.

• En düşük basınç: 2x10-7 Torr
• Alttaş boyutu en fazla 4’’
• Alttaş ısıtma en fazla 500°C
• Alttaş döndürme 10 rpm



Manyetik Karıştırıcı (IKA C-MAG HS7)

• Kimyasallara mükemmel 
dererede dayanıklılık 
sağlayan, ısıtıcılı, seramik 
tablalı manyetik karıştırıcıdır.

• Karıştırma hacmi 10l
• Çalışma hızı 100-1500rpm
• Çalışma sıcaklığı 50-500°C



Elektrokimyasal Ölçüm Cihazı (Compactstat.h)
• Mobil elektrokimyasal ölçüm 

istasyonudur.
• USB bağlantısıyla çalışma
• Otomatik gürültü filtreleme ve 

potansiyostatik ve galvanostatik
modlar için stabilite seçenekleri

• Gerçek zamanlı data işleme 
hızı 500 pnts/s. Kazanım Oranı 
100,000 pnts/s

• Tarama hızı: 1µV/s to 10,000 
V/s

• Minimum interval
time/çözünürlük: 10µs



• Kuruma	büzülme,	alkali-silika	
reaksiyonu	(ASR),	v.b.	
nedenlerle	farklı	boyutlardaki		
harç	ve	beton	prizmalarda	olası	
boy	değişimlerinin		
belirlenmesinde	kullanılır.

Dijital	Boy	Değişimi	Ölçer



Otomatik	Blaine Cihazı

• Çimento, kireç, betonda
kullanılan yüksek fırın cürufu,
uçucu kül, vb. malzemelerin
yüzey alanı cinsinden partikül
büyüklüklerinin belirlenmesinde
kullanılmaktadır.



Çimento	Kalorimetresi
• Portland çimentosu	su	ile	

karıştırıldığında	meydana	gelen	
ekzotermik	reaksiyon	sonucu	ısı	
çıkışı	olur.	Çimento	hidratasyonu
ile	ortaya	çıkan	ısı,	beton	
sıcaklığını	artırır	ve	özellikle	
oluşan	ısının	betondan	
uzaklaşmadığı	koşullarda,	bu	
sıcaklık	yükselişi	sertleşmekte	
olan	betonda	hacim	değişimine	
sebep	olur.

• Çimento	Kalorimetresi,	düşük	ısılı	
portland çimentolarında	
hidratasyon ısısının	
belirlenmesinde	kullanılır.



Hava	Ölçer

• Hava	ölçer;	çimento	
pastası,	çimento	ve	kireç	
harcı	v.b.	ürünlerde	hava	
miktarı	ölçülmesinde



Beton Yüzeyde Elektriksel Özdirenç
• Betonun performans
bazlı kalite kontrolü

• Betonun klorür difüzyon
katsayısının tayini

• Beton yapıların servis
ömrünün hesaplanması

• Beton elemanların yük
altında çatlak tayini

• Taze betonun katılaşma
süresi tayini



Schmidt	Beton Test	Çekici
• Schmidt	Beton Test	Çekici
sertleşmiş betonun basınç
dayanımı özelliklerinin
hasarsız yöntem ile
ölçümünde,	betonun
genel kalitesinin ve
betondaki zayıf noktaların
tespitinde kullanılır.	



Ultrasonik Dalga Hızı Test	Cihazı
• Ultrasonik dalgaların beton

içerinde yayılma hızının
ölçümünde kullanılır

• Dalga hızının ölçümü,	
betonun homojenliğinin,	
betondaki çatlak ve
boşlukların varlığının,	
betonun zamanla değişen
özelliklerinin ve dinamik
fiziksel özelliklerinin
belirlenmesinde kullanılır.



Donma-Çözünme Kabini
• Yapı malzemelerinde
donma ve çözünme
direncinin
belirlenmesinde
kullanılır.



Alkali	Silika Reaksiyon Banyosu
• Alkali	Agrega Reaksiyon

Banyosu 25x25x285	mm	
ölçüsündeki numunelerin,	
NaOH veya başka bir çözelti
içinde belirli bir sıcaklıkta
tutulmasını sağlar.

• Su	sıcaklığı,		dijital	kontrol	
ünitesi	sayesinde,	ortam	
sıcaklığı	ile	80°C	arası	
kullanıcı	tarafından	seçilen	
sıcaklıkta	
ayarlanabilmektedir.



Otomatik Vikat Cihazı
• Çimento/Harç/Alçıtaşı gibi

malzemelerin kalite
kontrolün da,	en	önemli
parametrelerden biri priz
sürelerinin belirlenmesidir.

• Başlangıç ve bitiş priz
sürelerinin otomatik
belirlenmesi için	kullanılır.



Harç	Çekme	Cihazı
• Beton	sektöründe	
kullanılan	sıva,alçı vb
malzemelerin	yapışma	
dayanımlarının	
belirlenmesi	için	
kullanılır.



Beton Test	Presi

• Cihaz Yapı Malzemelerinin
tam	otomatik basınç
dayanımlarını 15x15x15	-
20x20x20	cm	küp ve 15x30	
cm	silindir numunelerin
mukavemet deneylerinin
yapımında kullanılır.



Çimento Presi
• 40x40x160	mm	harçların	
eğilme,	40	x	40	x	40	mm	
basma ve çekme
deneyleri yapılabilir.



İmpermeabilite

• Beton Impermebilite Cihazı
3lü	Pompa ve Basınç
Düzenleme Tertibatlı 3
numune impermeabilite
testi yapabilir



Donatı Çekme Cihazı
• İnşaat	sektöründe	
kullanılan	donatıların	pc
bağlantısıyla	çekme	
dayanımlaarının
ölçülmesinde	kullanılır.



Karot Makinası



Geniş Diskli (Dikey)	Aşındırma Cihazı

• Geniş Diskli (Dikey)	
Aşındırma Cihazı,	iç veya dış
zemin kaplamalarında
kullanılan doğal taş ve
beton ürünlerde aşınma
direncinin belirlenmesi
amacı kullanılır.



Los	Angeles	Aşındırma Cihazı

• Los	Angeles	Aşındırma Cihazı,	
agregalarda parçalanma
direncinin belirlenmesinde
kullanılır.	



Kayma Direnci ve Sürtünme Deney Cihazı

• Kayma Direnci ve Sürtünme
Deney Cihazı,	iç veya dış zemin
kaplamasında kullanılan doğal
taş ve beton ürünlerde,	kayma
direnci ve yüzey sürtünme
özelliklerinin belirlenmesinde
kullanılır



Topcon GPS
• • GPS (Global	Positioning

System; Küresel	
Konumlama	Sistemi),	
Dünya	üzerinde	herhangi	
engelsiz	bir	görüş	hattında,	
dört	veya	daha	fazla	uydusu	
ile	her	türlü	hava	koşulunda	
yer	ve	zaman	bilgileri	
sağlayan	uzay	tabanlı	uydu	
navigasyon sistemidir.	
Görselde	yer	alan	ürün	
dünyaca	bilinen	Japonya	
merkezli	Topcon Firmasına	
aittir.



Ohmex Echosounder
• Echo sounder,	
ultrasonik ses	dalgaları	
yardımıyla deniz dibi	
derinliğini	ölçen	ve	
dikey deniz ortamındaki	
cisimlerin	yüzeye	olan	
mesafesini	tespit	eden	
bir seyir	yardımcı	
cihazıdır.



Aml SVP	Ölçüm	Sistemi
• Base	X	sağlam,	kolay	

taşınabilir	ve	belirli	
derinliğe	kadar	sığ	sular	
için	dizayn	edilmiş	bir	ses	
hızı	ölçüm	cihazıdır.	
Üzerinde	bulunan	askı	
aparatı	sayesinde	ipe	
bağlanıp	istenilen	
derinliğe	kadar	indirilerek,	
derinlik	profili	bazında	
ölçüm	alır.	



Muline
• Suyun	herhangi	bir	
derinliğinde	noktasal	
olarak	akım	hızını	ölçer.	
Cüce	ve	normal	
mulineler sırasıyla	
görseldeki	gibidir.	



• Üstten ve alttan aydınlatma 
sistemi

• İncekesit ve parlak kesitlerin 
incelenmesi

• Kantitatif (Modal) Mineralojik 
petrografik inceleme

• Dijital fotoğraf çekimi

Araştırma Mikroskobu



Sıvı Kapanım Sistemi

• Olympus BX51 model
mikroskoba monte edilmiş
Linkam THMG600 ısıtma-
soğutma sistemi

• Işığı geçiren minerallerde sıvı
kapanım ölçümü



Binoküler Mikroskop

• 40X büyütme 
kapasitesine sahiptir.

• Mineral seçiminde 
kullanılmaktadır.



Halkalı Öğütücü
• Kayaç numunelerinin 

öğütülmesinde 
kullanılmaktadır.

• Öğütme haznesi 250 
cm3 olup tungsten 
karbürden imal 
edilmiştir.



İnce Kesit Alma ve Taşlama Cihazı

• Kayaç örneklerinin 
kesilmesinde kullanılır.

• İnce kesit örneklerinin 
aşındırılmasında kullanılır.

• Metalik ve metalik 
olmayan numunelerin 
hazırlamasında

• İnce kesit ve parlak 
kesitlerin hazırlanmasında

• Sıvı kapanım kesitlerinin 
hazırlanmasında kullanılır.



Kesit Parlatma Cihazı
• Metalik ve metalik 

olmayan numunelerin 
yüzeylerinin 
aşındırılmasında ve 
parlatılmasında

• Parlak kesitlerin 
hazırlanmasında

• İnce kesitlerin 
hazırlanmasında 
kullanılır.



Zemin Kesme Kutusu Deney Cihazı

• Zemin numunelerinin 
kayama dayanımı 
parametrelerinin 
(Kohezyon ve İçsel 
Sürtünme Açısı) 
belirlenmesinde 
kullanılır.



• Zemin numunelerinin kayama 
dayanımı parametrelerinin 
(Kohezyon ve İçsel Sürtünme 
Açısı) belirlenmesinde kullanılır.

• Deneyler konsolidasyon ve 
drenaj durumuna göre üç 
şekilde yapılır (UU, CU, CD).

Zemin Üç Eksenli Deney Cihazı



Kaya Tek-Üç Eksenli ve Deformasyon Ölçüm Cihazı

• Küp ve silindir kaya
numunelerinin tek ve üç
eksenli basınç dayanımlarını
belirlemek için kullanılır.

• Ayrıca, silindirik kaya
numunelerinin statik Poisson
oranı ve elastisite modülü
belirlenir.



Sonik Hız Deney Cihazı
• Silindir ve küp şekilli 

kayalarının ultrasonik
hızlar yardımıyla ayrışma 
durumu ve dayanımı ile 
dinamik poisson oranı 
ve elasitisite modülü 
değerlerinin 
saptanmasında kullanılır.



Karot Alma ve Düzeltme Makinesi
• Kaya bloklarından 

standartlara uygun karot
örneklerin alınmasında 
ve alınan örneklerin alt 
üst kısımlarının 
düzlenmesinde kullanılır.



Elek Analizi ve Hidrometre Deney Seti

• Zeminlerin dane boyu 
dağılımını 
(granülometrisini) 
belirlemek amacıyla 
kullanılır.



Schmidt Çekici

• Kaya ortamının veya 
süreksizlik yüzeyinin 
schmidt sertlik değerini 
belirmek amacıyla 
kullanılır. Kayalar için L 
tipi çekiç 
kullanılmaktadır.



Likit Limit ve Plastik Limit Deney Seti
• İnce daneli zemin 

numunesinin likit limit 
(LL) ve plastik limit (PL) 
değerlerini belirlemek 
için kullanılır.



• Killi zeminlerin yerinde 
drenajsız kayma dayanımını 
(kohezyon) belirlemek için 
kullanılır.

Vane Deney Aleti



Cep Penatrometresi
• Zeminlerin yerinde kayma 

dayanımı parametrelerini 
(kohezyon ve içsel 
sürtünme açısı) belirlemek 
için kullanılır.



Nokta Yükleme Deney Aleti

• Düzensiz şekilli ve şekilli 
kaya örneklerinin nokta 
yükü dayanım indeksini 
belirlemek amacıyla 
kullanılır.



Hidrolik Numune Çıkartıcı

• Silindir şekilli örnek 
alıcılardan zemin 
numunelerinin 
çıkartılması amacıyla 
kullanılır.



Etüv

• Zemin ve kaya 
örneklerinin nemlerinin 
giderilmesinde kullanılır.



Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık Cihazı

• Kaya örneklerinin suda 
dağılmaya karşı 
gösterdikleri direnci 
belirlemek amacıyla 
kullanılır.



Ödometre Konsilidasyon Cihazı

• Zemin örneklerinin 
konsolidasyon (sıkışma) 
özelliklerini belirlemek 
amacıyla kullanılır.



• Zemin örneklerinin 
kompaksiyon (Sıkıştırma) 
özelliklerinin araştırılmasında 
kullanılır. Standart ve ağır 
proktor olmak üzere iki ayrı 
deney yapılır.

Modifiye ve Standart Proktor Cihazı



Titreşim ve Gürültü Ölçüm Cihazı

• Taşocağı, tünel, galeri vb.
ortamlarda yapılan
patlatmalardan kaynaklı
oluşan gürültünün ve
titreşimin ölçülmesinde
kullanılır.



• Malzemelerin	içindeki	hasarlı	
bölgelerin	tayini	için	kullanılır.

• A-Tarama,	B-Tarama,	C-Tarama	
ve	S-Tarama		Gösterimi

• 16:32	Phased	Array,	1	Kanal
Konvensiyonel Ultrasonik ve 1	
Kanal EMAT(Electro	Magnetic	
Acustic Transducer)	Ultrasonik
tarama	özelliklerine	sahiptir.

Ultrasonik Muayene	Cihazı



• Santrifüj	pompaların	verim,	
özgül	hız,	ENPYK	gibi	temel	
kavramları,	seri	ve	paralel	
bağlantılar,	pompa	performans	
eğrilerinin	kavranmasına	
yardımcı	olur.

• Santrifüj	pompa,	küresel	vana,	
rotametre tipi	su	debimetresi,	
emme	ve	basma	basınç	
manometrelerine	sahiptir.

Seri/Paralel	Santrifüj	Pompa	Eğitim	Seti



• PID	kontrolde	oransal	katsayı	
integral	katsayısı	ve	türevsel	
katsayının	PID	kontrol	
üzerindeki	etkileri,	On-Off
kontrolünün	çalışma	prensibi	
gözlemlenebilmektedir.

• Kontrol	ünitesi,	oransal	valf,	
rotametre,	bozucu	etki	vanası,	
türbin	debimetre,	su	deposu	ve	
pompaya	sahiptir.

AKIŞ	KONTROL	EĞİTİM	SETİ



• Piyasada	yaygın	olarak	kullanılan	
tesisat	elemanlarındaki	basınç	
kayıplarının	hesaplamasının	
kavranması	için	kullanılmaktadır.

• Paslanmaz	su	deposu,	kademeli	
sirkülasyon	pompası,	küresel	
vana,	glob vana,	kolon	vanası,	
kosva vana,	basınç	regülatörü,	
çalpara	çekvalf,	yaylı	çekvalfe
sahiptir.

BASINÇ	KAYIPLARI	EĞİTİM	SETİ	



• Buhar	sıkıştırmalı	mekanik	
soğutma	çevriminin	çok	
kapsamlı	incelenmesini	
sağlamaktadır.

• Kompresör,	evaporatör ve	
kondenser kapasitelerinin	
belirlenmesi	teorik	ve	gerçek	
soğutma	çevrimlerinin	p-h	
diyagramı	karşılaştırılması	
yapılabilmektedir.

ÇOK	AMAÇLI	SOĞUTMA	EĞİTİM	SETİ	



• Bu	eğitim	seti	evaporatif
soğutma	işleminin	temel	
prensiplerini	deneysel	olarak	
gözlemlenmesine	olanak	
sağlamaktadır.

• Görsel	izleme	bölümü,	radyal
fanlar,	dijital	veri	ekranı,	fan	hız	
kontrol	anahtarları	ve	
pompadan	oluşmaktadır.

EVAPORATİF	SOĞUTMA	EĞİTİM	SETİ



• Isı	Değiştiriciler	ve	Isı	Transferi	
derslerinde	işlenen	kuramsal	
konuların	ve	hesaplamaların	
uygulamalarla	desteklenmesine	
imkan	tanımaktadır.	4	farklı	ısı	
değiştirici	ve	7	farklı	yöntemle	8	
deney	yapılabilmektedir.	

• Plakalı	ısı	değiştirici,	iç	içe	
borulu	ısı	değiştirici,	fanlı	
serpantin	ünitesi,	yüzey	boru	ısı	
değiştirici	ve	dolaşım	
pompasına	sahiptir.

ÇOKLU	ISI	DEĞİŞTİRİCİ	EĞİTİM	SETİ



• Cihazda	ısı	iç	içe	borulu	
transferinin	enerji	dengesi,	
doğal	ve	zorlanmış	haldeki	
Nusselt,	Graetz sayısı	
değişimleri	incelenebilmektedir.

• Isıtma	ve	sirkülasyon	sistemi,	1	
kw rezistans,	3	hız	kademeli	ve	
2mss	basma	kapasiteli	
sirkülasyon	pompası,	İç	içe	
borulu	ısı	değiştiricine	sahiptir.

DOĞAL	VE	ZORLANMIŞISI	TRANSFERİ	EĞİTİM	SETİ



• Gaz	ve	sıvıların	ısıl	
iletkenliklerinin	ölçümünde	
öğrencilere	yol	gösterici	bir	
kılavuz	olup,	çok	farklı	sıvı	ve	
gazların	ısıl	iletkenlik	deneyleri	
yapılabilmektedir.

• Gaz	ve	sıvı	için	birer	adet	
silindirik	test	düzeneği,	test	
düzenekleri	ısıtıcıları,	2	farklı	
noktadan	test	düzeneği	sıcaklık	
ölçümü,	sulu	soğutma	sistemi,	
soğutma	suyu	debi	ayarı	ve	
ölçümüne	sahiptir.

TERMAL	İLETKENLİK	(SIVI	VE	GAZ)	EĞİTİM	SETİ



• Geri	ısı	kazanımlı bir	klima	
santralinin	temel	işlevlerini	
tanıtmak	ve	temel	psikrometrik
işlemler	uygulanabilmektedir.

• Hermetik kompresör,	7	ayrı	
noktadan	dijital	bağıl	nem	ve	
sıcaklık	ölçümü,	plakalı	ısı	
değiştirici,	ısıtıcı,	radyal fan,	
lamelli evaporatör ve	
kondenserden oluşmakradır.

GERİ	ISI	KAZANIMLI	KLİMA	SANTRAL	EĞİTİM	SETİ



• Soğuk	hava	depolarının	temel	
çalışma	işlevlerini	
göstermektedir.

• Hermetik pistonlu	kompresör,	
zorlanmış	hava	soğutmalı	
kondenser,	aksiyal kondenser
fanı,	hava	soğutmalı	
evaporatör,	iç	içe	borulu	ısı	
değiştirici,	dijital	sıcaklık	
ölçümüne	sahiptir.

SOĞUK	DEPO	DENEY	SETİ	



• Bu	eğitim	seti	pelton
türbinleriyle	ilgili	temel	
kavramları	benimsetmek	
amacıyla	hazırlanmıştır.

• Pelton türbini,	basınç	
manometresi,	digital sıcaklık	
göstergesi,	küresel	vana,	
santrifüj	pompa,	rotametre tipi	
su	debimetresi,	alternatörden	
oluşmaktadır.

PELTON	TÜRBİNİ	EĞİTİM	SETİ



• Bu	eğitim	seti	francis
türbinleriyle	ilgili	temel	
kavramları	benimsetmek	
amacıyla	hazırlanmıştır.

• Francis	türbini,	basınç	
manometresi,	digital sıcaklık	
göstergesi,	paslanmaz	küresel	
vana,	santrifüj	pompa,	
rotametre tipi	su	debimetresi,	
alternatörden	oluşmaktadır.

FRANCIS	TÜRBİNİ	EĞİTİM	SETİ



• Akışkanlar	mekaniğinde	
Bernoulli deneyi;	hız	yüksekliği,	
basınç	yüksekliği	gibi	
kavramların	görsel	olarak	
kavranmasında	faydalı	
olmaktadır.

• Sirkülasyon	pompası,	Küresel	
vana,	Rotametre tipi	su	
debimetresi,	Su	seviye	kolunu,	
11	ayrı	noktadan	seviye	ölçümü	
olanakları	vardır.

BERNOULLİ	DENEYİ	EĞİTİM	SETİ



• Hidrojen	ile	ilgili	elektrik	üretim	
çalışmalarında	kullanılır.

• Hava	soğutmalıdır.	50	A	ve	20V-
36	V	aralığında	çalışır.	Bilgisayar	
kontrollüdür.	1200	W	
gücündedir.	1-17	çalışma	
basıncına	sahiptir.	%99.99	4.	
kademe	saflıkta	hidrojen	ile	
çalışır.

Nexa 1200	PEM	YAKIT	PİLİ



• Genellikle	laboratuvar	
uygulamalarında	atmosferik	
şartların	olmadığı	bir	ortamda	
hassas	döküm	yapabilmek	
amacıyla	kullanılır.

• 5-20	g	vakum	altında	metal	
döküm	kapasitesi

• 3500°C	sıcaklığa	çıkabilme
• Su	soğutmalı	elektrot	ve	bakır	

pota
• Düşük	gaz	tüketimi

Vakum	Altında	Ark	Ergitme	Cihazı



İndüksiyonlu	Ergitme	Ocağı

• Sanayi şartlarında her türlü
demir ve demir dışı metalin
ergitilmesinde kullanılmaktadır.

• 50	kW	güç
• 50 kg bakır ergitme kapasitesi
• Su ve hava soğutmalı, eşanjörlü

kapalı devre soğutma sistemi
• SiC pota ile oldukça hassas

döküm kabiliyeti



Isıl	İşlem	Fırını
• Isıl	işlem	fırınları	temperleme,	

sertleştirme,	tavlama,	işleme,	
ön	ısıtma,	kurutma	ve	
yaşlandırma	gibi	prosedürler	ile	
metallerin	istenilen	mekanik	
özellikler	ve	iç	yapılarının		
sağlanması	için	kullanılır.

• 1800°C	sıcaklığa	çıkabilme
• 7,2	kW	güç
• 8,1	litre	hacim	
• Neredeyse	tüm	yüksek	ısı	

uygulamalarında	kullanılabilme



Sertlik	Ölçüm	Cihazı

• Metallerin	sertliğinin	
ölçümünde	
kullanılmaktadır.	

• Brinell sertlik	deneyi
(TS	EN	ISO	6506-2)

• Vickers sertlik	deneyi	
(TS	EN	ISO	6507-2)

• Rockwell sertlik	deneyi
(TS	EN	ISO	6508-2)



Sütunlu	Matkap	Tezgahı Universal	Freze	Tezgahı

İş	parçası	üzerinde	delik	
delmek	için	kullanılır.

İş	parçasından	kesici	freze	
takımı	ile	talaş	kaldırmak	
suretiyle	şekil	vermek	için	
kullanılmaktadır.



Universal	Torna

Genellikle silindirik ve/veya konik yüzeylerin
işlenmesinde kullanılabildiği gibi çeşitli
profillerde vida açma, delik delme, taşlama gibi
işlemler ile de iş parçasına şekil vermek için
kullanılmaktadır.



Korozyon	Deney	Hücresi

Metalik	malzemelerin	
korozyona	karşı	dirençlerinin	
ölçülmesinde	kullanılmaktadır.	



Zımparalama-Parlatma	Cihazı Işık	Mikroskobu

Üretilen	alaşımların	içyapılarının	hazırlanması	ve	incelenmesinde	kullanılmaktadırlar.



Tig ve	MIG/MAG	Kaynak	Makinesi

Tig kaynak makinesi ince metallerin birleştirilme işleminde kullanılır. Karşılıklı birleştirilmiş
malzemelerin eriyerek birbirine kaynaması şeklinde kullanılır. MIG/MAG kaynak makinesi
ise özellikle orta kalınlıktaki malzemelerin birleştirilmesi için kullanılmaktadır. Tüm imalat
sektörlerine uygundur. Özellikle ağır sanayide kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Taş	Motoru

Matkap	uçları,	tornavidalar,	
keskiler,	oyma	bıçakları,	torna	
dişleri	gibi	aletlerin	bilenmesi	ve	
tüm	çelik	malzemelerin	taşlanması	
için	kullanılmaktadır.



• 750	W	motor	gücü
• 170	mm	çapında	malzeme	
kesme	kapasitesi

• Su	ile	soğutma	sistemi
• Yüksek	kesme	hassasiyeti

Şerit	Testere	



• Metalografi	numunelerinin	
içyapı	incelemelerinde	
zımparalama	ve	parlatma	
işlemi	öncesi	numunelerin	
kalıplanmasını	sağlayan,	su	
soğutmalı,	tamamen	hidrolik	
olarak	çalışan	sıcak	kalıplama	
cihazıdır.

Sıcak	Bakalite	Alma	Cihazı



• Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi BAP kaynaklık 
“elektriksel direnç ölçüm 
sistemi tasarlanması ve 
üretilmesi” projesi ile bu cihaz 
şu andaki durumuna 
getirilmiştir. 

• 100 K ile 400 K sıcaklık 
aralığında elektriksel özellikler 
karakterize edilebilmektedir.

Elektriksel direnç ölçüm sistemi



Keithley 6221-2182A

• THD, THD+Noise, ve SINAD ölçümleri
• Yüksek hizlarda düsük gürültülü ölçümler 

yapar, genellikle 1s yanit zamaninda sadece 
15nV p-p gürültü, 60ms ‘de 40-50nV p-p 
gürültü,

• Delta mod bir okuma için 30nV p-p gürültü 
(genellikle) ile 24Hz ‘e kadar ters akan bir 
akim kaynagi ile ölçümleri düzenler. Daha 
yüksek gütültü azalmalari için çoklu 
okumalarin ortalamasini alir.

• Hat senkronizasyonu 110dB NMRR saglar
ve AC ortak-mod akimlarinin etkisini en aza 
indirir.

• Çift kanal gerilim, sicaklik veya bilinmeyen 
bir direncin bir referans resistöre oraninin
ölçülmesini destekler.



Sıcaklık Kontrolcusu Lakeshore 335 

• Uygun NTC RTD sensörleriyle 300 mK'ya
kadar çalışır.

• 50 W ve 25 W veya 75 W ve 1 W sağlayan iki 
adet yapılandırılabilir PID kontrol döngüsü

• Otomatik ayarlama, PID parametrelerini 
otomatik olarak toplar.

• 300 mK - 1505 K arasında sürekli ölçüm ve 
kontrol sağlamak için bölgeleri kullanarak 
sensör girişlerini otomatik olarak değiştir

• Özel ekran kurulumu, her sensör girişini 
etiketlemenizi sağlar.

• USB ve IEEE-488 arayüzleri
Diyot, RTD ve termokupl sıcaklık sensörlerini
destekler.

• ± 10 V analog voltaj çıkışı, alarmlar ve 
röleler



Tektronix MDO 3024

•Bu model entegre spektrum analizörü, 
Wave Inspector Navigation, MSO, seri 
ve paralel veri yolu tetikleme ve analizi 
ve dijital voltmetre ile çok işlevlidir. 



•Stanford Research SR810 DSP 
Lock-In Amplifier

•SR810 Lock-In Amplifikatörü ve 
SR830 Lock-In Amplifikatörü yüksek 
performans sağlar. SR830 aynı anda 
sinyalin büyüklüğünü ve fazını 
gösterirken, SR810 sadece 
büyüklüğü gösterir.

Her iki cihaz da, geleneksel 
kilitlerde bulunan demodülatörleri, 
çıkış filtrelerini ve amplifikatörleri 
değiştirmek için dijital sinyal 
işlemeyi (DSP) kullanır.



KEITHLEY 3390 ARBİTRARY 
WAVEFORM GENERATOR

Keithley 3390, sentez (DSS) 
tekniklerini kullanır. 3390'ın 

sinyal kalitesi yüksek 
çözünürlüğü, hızlı yükselişi ve 

düşme süreleri ve derin hafızası 
vardır. Bu özellikler, 3390'ı 

50MHz bant genişliğini 
sağlamaktadır.



• 0.5-10 cm çap aralığındaki altlık 
numunelerin sıvı çözelti veya 
kimyasal ile kaplanması 
işlemlerinde kullanılmaktadır.

• Düz yüzeylerde ince film tabaka 
kaplamak için kullanılan bir 
yöntemdir.

• 100-8000 rpm kaplama hızı
• Azot gazlı vakum sistemi

Döndürme Kaplama (Spin Coater) Cihazı



• Sıcaklık, nem ve aydınlatma 
şartlarının oluşturulması ile gerçek 
iklim şartlarının sağlar.

• Çalışma sıcaklığı: -10°C -60°C 
• Nem çalışma aralığı: % 20 RH - % 

95 RH (10 °C / 90 °C arasında)
• Ağırlık: Net 90kg, Paketli 100kg
• Kapasite: 120LT

İKLİMLENDİRME KABİNİ



OTOMATİK ÇİMENTO BASINÇ/EĞİLME DENEY PRESİ

• Otomatik çimento deney presleri, 
uygun aksesuarlar ile birlikte harç 
numunelerine ait basınç ve/veya 
eğilme deneylerinin yapılabilmesi 
amacı ile tasarlanmıştır.

• Volt: 220-240
• Amps: 4
• Hz: 50-60
• Phase: 1
• Ağırlık: 310kg
• Güç: 1100W



MANUEL ÇİMENTO MİKSERİ

• Manuel Çimento Mikseri (yaklaşık 
5 litre kapasiteli), çimento harç ve 
pastalarının ilgili standartlara 
uygun olarak karıştırılması için 
tasarlanmıştır.

• Ağırlık: 54kg
• Güç: 200W



KURU HAVA STERİLİZATÖRLERİ /KÜR FIRINI

• Araştırma ve sanayi 
laboratuvarlarında yapılan 
kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun 
süreli kararlılık testi uygulamaları 
için kullanılabilme imkanı.

• Kapasite: 120 LT
• Sıcaklık aralığı: Ortam+5 / 250°C
• Güç: 1600W
• Ağırlık: 55/65 kg



VAKUMLU FIRIN

• Azaltılmış basınç kullanılarak 
Vakum Fırını ısıya duyarlı 
maddelerin düşük sıcaklıklarda 
kurutulmalarına olanak sağlar. 
Alternatif olarak, daha kararlı 
örnekler, fan sirkülasyonu 
olmadan yüksek sıcaklıklarda 
daha hızlı kurutulabilirler

• Hacim: 15 LT
• Max.Sıcaklık: 200°C
• Güç: 950W
• Ağırlık: 37 kg



OTOMATİK BLAINE CİHAZI

• Dijital gösterge vasıtası ile çok daha 
hassas ve kolay okuma özelliklerine 
sahiptir. Ayrıca üzerinde bulunan 
tuş takımı yardımı ile(çimento için) 
gerekli değerler girildiğinde Blaine
değerini otomatik olarak hesaplar 
ve ekranda gösterir. Sıcaklık için 
girilecek değeri ise kendi elektronik 
termometresi ile ölçüp mikro 
kontrolüne gönderir. Cihaz 220V 
50hz ile çalışır.

• Cihaz	dijital	zaman	sayaçlı	ve	dijital	
termometrelidir.	Gösterge	1/10	
saniyelidir.	Vakum	pompalı	ve	
magnetik	ventillidir.



• Cihaz 150° düşme açısı, 3.8 m/s 
düşme hızı ve 7.5, 15, 25, 50 J. 
kapasiteli çekiç bağlayabilme 
imkanına sahiptir.

• TS EN ISO 179-1,TS EN ISO 13802, 
ISO 179, GB/T1043, GB1834, 
JB/T8762, ASTM D6110, ASTM 5942 
ve IS0 9854 standartlarına uygun 
testler yapmaya imkanı sağlar.

• LCD ekran sayesinde, numune 
boyutları, darbe enerjisi ve 
kalibrasyon verileri gibi değerlerin 
kolaylıkla girilmesi sağlanır.

Sarkaç Darbe Test Cihazı "Izod Ve Charpy 50J"



• Gaz (kondisyonlama) ön işlem 
ünitesi ile yabancı maddeler 
temizlenir.

• Kömür gazı gibi sentez gazların 
(syngas) içeriğindeki aynı anda 
CO, CO2, H2, O2, CH4, CnHm, C2H2

ve C2H4 gibi 6 gaza kadar 
konsantrasyonun ölçülmesi ve 
gaz ısıtma değerinin (kalori 
değeri) ve N2 dengesinin 
otomatik olarak hesaplanması 
için kullanılmaktadır.

Gasboard Gaz Kondisyonlama ve İnfrared
Gaz Analiz Cihazı



HMC 8042 GÜÇ KAYNAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Güç Çıkışı: 100 W

• Kanal: 2

• Her bir Kanaldaki Güç Çıkışı: 50 W

• Gerilimi Çıkışı: 0 - 32 V DC

• Akım Çıkışı: max. 5 A

• Giriş Gerilimi: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

• Maximum Güç Tüketimi : 200 W

• Boyut: 222 x 88 x 280 mm

• Ağırlık: 2.6 kg

HMC 8042 GÜÇ KAYNAĞI

DA Güç kaynağı sistemlerin ihtiyacı olan
DA enerjisini karşılamak amacıyla
kullanılan bir araçtır.

Şekil 1. DA güç kaynağı



HMC 8042 GÜÇ KAYNAĞI
Güç kaynağının ön ve arka görüntüsü sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’ te gösterilmiştir.
Kullanımı için şekiller üzerinde belirtilen numara ve açıklamaları sırasıyla takip
ediniz.

Şekil 2. HCM 8042 Güç kaynağının
arka görüntüsü

Şekil 3. HCM 8042 Güç kaynağının
ön görüntüsü



TEKNİK ÖZELLİKLER

• 70 MHz band genişliği,

• 2 kanal,

• 1GS/s örnekleme oranı,

• 7” WVGA renkli ekran,

• Fast Fouirer dönüşümü,

• Kanallar arası matematiksel işlemler,

• Bilgisayar bağlantısı ve veri kaydetme.

OSİLOSKOP: TEKTRONİX TBS1000B-EDU

Osiloskop, elektrik gerilimindeki zamana bağlı olan değişimleri görebilmemizi sağlayan bir
ölçüm cihazıdır. Normal koşullarda elektrik gerilimini ölçmek için voltmetre kullanıldığını
biliyoruz. Voltmetre, bize sadece devredeki gerilimin büyüklüğünü ve yönünü sayısal olarak
gösterebilecektir. Osiloskop ise gerilimin zamana bağlı olarak değişimini iki eksenli bir grafik
olarak anlaması daha kolay bir şekilde sunar.

Şekil 4. TEKTRONİX TBS1000B-EDU



AC SİNYAL ÜRETECİ: KEİTLEY 3390 ARBİTRARY 
WAVEFORM GENERATOR

İstenen özelliklere ya da dalga biçimlerine sahip genelde periyodik işaretler üreten aygıt,
işaret üretecidir.

Şekil 5. KEİTLEY 3390 ARBİTRARY sinyal üreteci

TEKNİK ÖZELLİKLER:

• 50MHz sinüs dalga frekansı

• 25MHz darbe frekansı

• 256k noktalı, 14 bit çözünürlüklü 
rasgele dalga formu üreticisi

• Dahili fonksiyon jeneratörü 
kapasitesi sinüs, kare, üçgen, gürültü, 
DC, vb. sinyaller içerir.

• Dahili AM, FM, PM, FSK, PWM 
modülasyonuna sahiptir.



FLUKE 115 MULTİMETRE

Ampermetre ile akımı, voltmetre ile gerilimi, ohmmetre ile direnci ölçeriz. Multimetre tüm
bu fonksiyonlarını hatta daha fazlasını bünyesinde toplayan ölçüm aracıdır.

Şekil 6. FLUKE 115 multimetre

TEKNİK ÖZELLİKLER:

• Yetersiz aydınlık alanlarda çalışmak için geniş beyaz LED 
aydınlatması

• Direnç, süreklilik, frekans, kapasitans ve diyot testi

• 10A AC / DC akım ölçümü (30A maksimum 20A aşırı yük)

• Sinyal dalgalanmalarını kaydetmek için geçen süre ile 
minimum / maksimum / ortalama

• CAT III 600V güvenlik değerlendirmesi

• Lineer olmayan yüklerde doğru ölçümler için True-RMS

• Tek elle çalıştırma için kompakt ergonomik tasarım



Digilent BASYS2 FPGA

• Xilinx Spartan-3E FPGA ve Atmel AT90USB2 USB
Controller kullanılarak inşa edilmiş olan Basys2 kartı
FPGA teknolojisini öğrenmek ve kendisini geliştirmek
isteyenler için tasarlanmış ideal bir platformdur.

• Basys2 için gerekli olan enerji ve veri aktarımı yüksek
hızlı USB arabirimi ile sağlanır.

• 4 adet genişleme konnektörü sayesinde, ister bread
board, ister kendi tasarımınız olan kartlarınızı
isterseniz de PMOD (ucuz analog ya da dijital I/O
kartları) kullanarak uygulamalarınızı FPGA dünyası ile
tanıştırabilirsiniz.

Şekil 7. BASYS2 FPGA



PLC EĞİTİM SETİ
PLC eğitim seti öğrencilerin temel, orta ve ileri seviyede PLC
programlama becerisi kazanmasını amaçlayan bir yapıya
sahiptir. PLC eğitim seti:
Sıralı kontrol: Konveyör ile paketleme sistemlerinde, asansör
denetim sistemlerinde kullanılabilme
Hareket kontrolü: Doğrusal ve döner hareket denetim
sistemlerinde kullanılabilme
Süreç denetimi: Birden çok fiziksel parametrenin
denetlenebilmesi
Veri yönetimi: Veri toplama ve işleme gerektiren uygulamalarda
kullanılabilme özelliklerine sahiptir.
Deney setinin yapısı:
• Deney setinde 10 adet dijital çıkış bulunmaktadır. Anakart

üzerinde bulunan rölelerin ortak (COM), açık (NO) ve kapalı
(NC) uçları bu bölüme çıkarılmıştır. Röle kontakları yardımı
ile AC ve DC akımlar kontrol edilebilir. Motor vb. harici
yükler devreye alınabilir.

• Deney setinde 14 adet dijital giriş pini mevcuttur. Bu
girişlerden 2 tanesi hızlı sayıcı girişi olarak kullanılabilir.
Dijital sinyal verildiğinde bu sinyal lambalardan izlenebilir.
Harici olarak sensörden veya hızlı sayıcıdan girişler bu
bölümden yapılır.

Şekil 8. PLCSKD001 Eğitim Seti



PLC EĞİTİM SETİ

Deney setinin özellikleri devam:
• Deney setinde 2 adet analog giriş ve 1 adet

analog çıkış bulunmaktadır.
• Aynı zamanda 1 adet voltmetre, sinyal

generatörü, PTO output ve 0-12V 2 kanal enkoder
çıkışı bulunmaktadır.

• CPU ve operatör paneli ayrı ayrı olarak 2 tane
on/off anahtarı ile kontrol edilmektedir. (Not: Bu
eğitim setinde operatör paneli
bulunmamaktadır.)

• Sette 4 adet 24V güç kaynağı bağlantı noktası
vardır.

Şekil 9. PLCSKD001 Eğitim Seti



PID Deney Seti ve Motor Modülü
PID eğitim seti, temel kontrol tekniği ile ilgili deneyleri yapabilmek için geliştirilmiş bir deney setidir.
Deney setinin özellikleri:
• Kumanda tekniği için üniversal özellikte olması,
• Kısa devre koruması bulunan güç kaynağı içermesi,
• Tüm deneylerin normal bir osiloskop ile yapılabilmesi,
• Devrede bulunan trigger sayesinde duran sinyal şeklinde sinyal izleme garantisi.

Şekil 10. PID Deney Seti ve Motor Modülü



PID Deney Seti ve Motor Modülü
Deney setinin özellikleri devam:
• Motor modülünde bulunan motor, 12V DC ve 0.5 A etiket değerlerine sahiptir,
• Motorun çalışma devir sayısı 5900 d/d, maksimum çalışma devir sayısı 8000 d/d’dır.
• Deney seti ile P, I, D, PI ve PID kontrol deneyleri yapılabilmektedir,
• Deney seti ile motor modülü uyumlu olup, deney seti 4 bölgeli motor kontrolüne elverişlidir.

Şekil 11. PID Deney Seti ve Motor Modülü



Otomatik Kumanda Eğitim Seti
Otomatik olarak kontrol edilebilen sistemlerin
çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak eğitiminin
yapılabilmesi için tasarlanmıştır.
Eğitim setinin özellikleri:
• Deney masasının boyutları 140x80x75 cm’dir.

Masa üstü konsül ise 140x25x25 cm
boyutlarındadır.

• Güvenlik olarak setin ana güç ünitesi kaçak
akım rölesi, acil durum butonu ve çarpılmaya
karşı korumalı çift izoleli bağlantı soketleri ile
buna uygun özel bağlantı kablolarını
içermektedir.

• Modüler kullanıma alüminyum profil çerçevesi
imkan sağlamaktadır. Deneyi yapılacak
modüller bu çerçeveye kolay takılır ve kelebek
vidaları ile sabitlenebilir.

• Eğitim seti ile yol verme, butonla kilitleme,
elektriksel kilitleme, termik röle, tek kutuplu
şalter ile yol verme, manyetik kapasitif optik
sensörler ile kumanda deneyleri
yapılabilmektedir.

Şekil 12. Otomatik Kumanda Eğitim Seti



Metal Eritme Fırını

Demir içermeyen metallerin ve özel alaşımların
eritilmeleri için tasarlanmıştır. Tezgah tipinde
tasarlanmış olup birçok sayıda laboratuvar
uygulamalarından kullanılmaktadır.

Fırının özellikleri:

• Maksimum sıcaklık 1200°C
• Sürekli kullanım sıcaklığı 1150°C
• 5 kg bakır ergitme kapasiteli grafit pota dahil,
• Sıcaklık ölçümü pota dışından, fırın içerisinden

yapılabilir,
• Gecikmeli başlama, rampalı ısıtma,
• Ayarlanan set sıcaklığında süreli, süresiz

bekleme özelliği.

Şekil 13. Metal Eritme Fırını



Haberleşme Eğitim Seti

Haberleşme eğitim seti, ana deney cihazı üzerine
mevcut D-SUB bağlantısı takılarak gerçekleştirilen
deney modüllerinden oluşmaktadır.

Deney modülleri özellikleri:

• Deney modüllerinde 25 pin D-SUB soket
bulunmaktadır.

• Modüllerin altı ABS yalıtkan kapaklıdır.
• Modül ölçüleri 399 mm x 210 mm’dir.
• Deney modülü üzerinde oksitlenmeye karşı 2 mm

altın kaplamalı fiş yerleri bulunmaktadır.
• Modül üzerinde devre şeması ve devre

elemanlarının çizimleri mevcuttur.
• Modüller harici DA güç kaynağından beslenilerek

de kullanıma uygundur.

Şekil 14. Haberleşme eğitim seti deney modülleri



Senkron Jeneratör Eğitim Seti
Senkron jeneratör eğitim seti aşağıdaki modüllerden
oluşmaktadır:

1. Senkron Motor Modülü:
• 1Hp (750 VA) gücünde 3 Fazlı ve 380 V gerilimde

çalışır.
• Motor ve Jeneratör olarak çalışmaya uygundur.

2. Üniversal Motor Modülü:
• 220 V gerilim altında çalışır.
• Üniversal Motor 1200W, 220V, 50Hz, 10000 rpm

dir.

3. 1 Faz Transformatör Modülü:
• 1,5 KVA Primer: 0-220-380 V
• Sekonder: 2x110 V, f=50-60Hz

4. 3 Faz Transformatör Modülü:
• 2 KVA Primer: 3x220 V (F-N)
• Sekonder: 3(2X63) V (F-N)

Şekil 15. Senkron jeneratör eğitim seti



Elektrik Makinaları Eğitim Seti
Elektrik makinaları eğitim seti aşağıdaki modüllerden 
oluşmaktadır:

1. Senkron Motor Modülü:
• 1Hp (750 VA) gücünde 3 Fazlı ve 380 V gerilimde çalışır.
• Motor ve Jeneratör olarak çalışmaya uygundur.

2. Üniversal Motor Modülü:
• 220 V gerilim altında çalışır.
• Üniversal Motor 1200W, 220V, 50Hz, 10000 rpm dir.

3. 1 Faz Transformatör Modülü:
• 1,5 KVA Primer: 0-220-380 V 
• Sekonder: 2x110 V, f=50-60Hz

4. 3 Faz Transformatör Modülü:
• 2 KVA Primer: 3x220 V (F-N) 
• Sekonder: 3(2X63) V (F-N) 

5. Asenkron Motor (Sincap kafesli):
• 1.1 ve 4.4 kW güç değerindedir. 
• 3 fazlı 380/220 V, 4 kutupludur

Şekil 6. Elektrik makinaları eğitim 
seti



 Trifaze Kutulu Varyak

Şekil 7. 3 Faz 
Varyak

• 3 kVA Kutulu Varyak; giriş voltajı 380 V AC, Çıkış 
voltajı ise 0 – 380 V AC / 0 – 430 V AC veya 0 – 
519 V AC olarak imalatı yapılır.

• 3 kVA varyağın çıkışı, 380 Voltta Faz Başı 4,5 
amperdir. Çıkış voltajına göre bu değer 
değişmektedir.

• Varyak üzerinde; dijital voltmetre, dijital 
ampermetre, w-otomat, pako şalter, 
buton&skala ve born klemens bulunur.

• Kutulu varyak giriş ve çıkışı born klemenstir.



3-Fazlı Yük Modülleri
Bu set, 3 fazlı omik, endüktif ve kapasitif yük modüllerinden oluşmaktadır. Omik yük 5x100 Watt, 
kapasitif yük 5x100 VAR ve endüktif yük 5x100 VAR gücündedir.

Ayrıca, bu modüller;

• 380 V gerilim altında çalışır.
• Faz girişlerinde 10 A lik sigorta vardır ve kademeler 16 A'lik 5 konumlu paket şalter ile 

ayarlanmıştır.
• Cihaz üzerinde soğutma amaçlı fan bulunmaktadır. 
•  Tüm giriş ve çıkış uçlarında bağlantı kabloları ile uyumlu soketler bulunur.

Şekil 8. 3 Fazlı yük 
modülleri



LCR Metre

Şekil 9. LCR 
metre

Çözünürlük 3 ½ Dijit
Direnç 20MΩ

Direnç kademe 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ±
[1.0%15d]

Kapasite 1000µF

Kapasite kademe 2nF, 20nF, 200nF, 2µf, 20µf, 200µF, 
1000µf±[5.0%25d]

İndüktans 20H

İndüktans kademe 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H±
[5.0%15d]

Diyot testi Var
Transistör testi Var
Sesli ikaz özelliği Var
Ebatlar 189 x 97 x 35mm
Pil 9V
Aksesuarlar Prob, kullanım kılavuzu, koruyucu kılıf



Optik ve Temaslı Takometre 

• Takometre, Lazerli Fotoğraf Temas Türü, 5 basamaklı
• Arka aydınlatmalı dijital 5 dijit 13 mm LCD ekranlı dijital 

takometre, hızlı ve doğru temaslı ve temassız RPM ve dönen 
nesnelerin yüzey hızı ölçümlerini sağlar.

• Entegre kaymaz kauçuk korumalı plastik muhafaza her iki el için 
de rahattır.

• Ölçüm tipi: dönüş hızı (RPM), toplam devir (REV), frekans (Hz), 
yüzey hızı (m / dak; In / dak; Ft / dak; Yd / dak) ve uzunluk (m, 
In, Ft, Yd)

• Geniş ölçü aralığı ve yüksek çözünürlük
• 40 okuma hafızası: MAX, MIN, AVG, DATA
• Lazer hedefleme (sınıf 2 lazer; <1 mW)
• Düşük pil göstergesi
• Otomatik aralık

Şekil 10.  Optik ve Temaslı Takometre



Lazer İşaretlemeli İnfrared 
Termometre• Maks./min. değer gösterimi, temassız yüzey 

sıcaklığı ölçümü 
• Lazer ölçüm noktası işaretleyicisi ve daha uzun 

mesafelerde bile net ölçüm alabilmek için 
geniş optik 

• Ölçüm değerlerinin hızlı kaydı (saniyede iki 
ölçüm)

•  Ayarlanabilir emisivite 
• Ayarlanabilen iki alarm limit değeri 
• Ergonomik "tabanca tasarımı" sayesinde rahat 

tutuş

• Çözünürlük-inf.  : 0,1 °C 
• Ölçüm aralığı      : -30 … +400 °C 
• Çalışma Sıcaklığı : -20 … +50 °C 

Şekil 11. 
Termometre



Gaussmetre

• Harici sensörlü Gaussmetre
• 30.000 G'ye kadar ölçüm aralığı
• Dahili belleği 7000 değere kadar hafıza
• Canlı görüntüleme ve okuma 
• Batarya yazılımı ve ayrıca şebeke çalışması
• Sensör kablosu yaklaşık 1 m
• Pil ömrü yaklaşık 100 saat
• Ayarlanabilir alarm fonksiyonu
•  PC bağlantılı veri belleği
•  Sıcaklık ölçümü
•  Değiştirilebilir AC / DC ölçümü
•  Kabarcık ile sensör hizalama mümkün
•  El cihazı için kauçuk koruyucu kapağa 

sahiptir.

Şekil 12. 
Gaussmetre



Digital Multimetre 

• Ayarlanabilir veri kayıt aralığı
• Gerçek RMS, görev döngüsü, süreklilik sesli uyarısı
• MAKS / MİN / REL modları; tepe / veri tutma; 

analog çubuk grafiği
• 4-20mA döngü testi
• 45Hz ~ 100kHz frekans tepkisi
• LCD arka ışığı; yanlış fiş alarmı
• Otomatik kapanma, düşük pil göstergesi
• Veri kaydı
• Otomatik ve manuel aralıklar seçilebilir
• USB arayüzü, Bluetooth
• 2500 W güç ölçümü
• Sıcaklık ölçümü, k-tipi

Şekil 13. Digital 
multimetre



Dijital Isı Ayarlı Havya İstasyonu 

• Dijital ekran
• Çabuk ısınma
• Yüksek hassasiyet
• Güçlü seramik rezistans
• Kalem Havya

• Güç: 60 Watt
• Isı aralığı: 200°C - 480°C
• Topraklama voltajı : 2mV
• Topraklama empedansı : 2 ohm
• Havya sıcaklık stabilitesi: ± 1°C 
• Ağırlık 1.7 kg    
• Yedek kalam havya: YH 1930

Şekil 14. Dijital Isı Ayarlı Havya 
İstasyonu


