UV-117

Uno Volta

Výukový systém Uno Volta
UV-117
Panel výuky domovních instalací, bytová rozvodnice
Výukový panel UV-117 slouží k procvičování a experimentům při zapojování domovních jednofázových elektrických instalací
v sítích TN-S a TN-C se zásuvkami a svítidly s využitím spínačů, časových spínačů i elektroměru a HDO. Napájení tohoto panelu je realizováno napětím 230V/50Hz z elektrické sítě.

Použité prvky:
Napájecí napětí:

230 V/50 Hz

Simulátor HDO
Elektroměr
Proudový chránič
Jistič 10A
Jistič 16A
Jistič 16A s vypínací spouští
Časový spínač
Stykač dvoupólový
Domovní spínače č. 5
Sada výměnných panelů simulace spotřebičů
Kontaktní pole
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Příklady zapojení
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Zapojení jednofázového jističe v soustavě TN-S
Zapojení jednoduché bytové rozvodnice v síti TN-S
Zapojení jednofázového proudového chrániče v síti TN-S
Zapojení bytové rozvodnice s proudovým chráničem
Zapojení jističe s vypínací spouští v soustavě TN-S
Zapojení bytové rozvodnice s přepěťovou ochranou
Zapojení bytové rozvodnice s přepěťovou ochranou a stykačem
Zapojení bytové rozvodnice s proudovým chráničem a vypínací spouští
Zapojení bytové rozvodnice se stykačem ovládaným HDO
Zapojení bytové rozvodnice s jednofázovým elektroměrem
Zapojení bytové rozvodnice s jednofázovým elektroměrem a HDO
Zapojení bytové rozvodnice s časovým spínačem
Ověření funkce proudového chrániče
Zapojení jednofázové rozvodnice s proudovým chráničem a HDO
Zapojení jednofázové rozvodnice s jednofázovým elektroměrem a stop tlačítkem
Zapojení bytové rozvodnice s časovým spínačem a proudovým chráničem
Zapojení bytové rozvodnice časovým spínačem a stykačem
Zapojení bytové rozvodnice se stykačem ovládaným HDO a časovým spínačem

Příslušenství:
◼ Napájecí šňůra 230V AC
◼ Návod k obsluze

Doporučené příslušenství:
◼ Taška pro uskladnění panelu a jeho převoz
◼ Propojovací kabely s bezpečnostními banánky
◼ Soubor úloh

Kontakty
Diametral obchodní s. r. o.
Václava Špačka 1759
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Česká republika
+420 222 360 423
variolab@diametral.cz
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