Ett inredningsförslag för fysik- & tekniklabb
• Specialerbjudande som gäller vid
beställning före 1 oktober 2019

Uppfällt för laboration

Nedfällt för teori
•
•
•
•

Läraren styr tillgänglighet
Jordfelsbrytare som bryter vid 10mA
Snabbt att komma igång och avsluta laborationen
Bättre lokalutnyttjande.

• Nu med PLC-modul
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Ev. lärarbord

Manöverenhet

9

VIP

Fysik- Teknik labb

Bordet på bilden är 1200 x 800 mm med
kompaktlaminerad bordsskiva och VIP-lucka
Bordsmaterialet är MDF med med högtryckslaminat. Standardlaminat är bok, björk, ek och vitt.

Manöverenhet med individuell öppning/stängning av
VIP-panelerna som styrs av läraren.
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VIP-Lucka

Elevbord
Bordslängder i steg om 10 cm
från 1200 till 2400 mm

Kateder /lärarbord med
VIP-panelen placerad på gavel

VIP-chassie 700mm, lyftmotor, koppl.box för anslutning
mot manöverenhet, klämskydd. Chassien finns i storlekar:
700, 1000, 1300 och 1600 mm

Bestyckning av panelen

Beroende på vilken typ av utbildning kan ett flertal olika moduler enkelt monteras i panelen. Nedan visas exempel på moduler
som under åren levererat till skolor i norden. Har du en idé om någon apparat som är lämplig att bygga in så ordnar vi det.
Maximalt mått i djup och höjd är 155 mm x 165 mm.

TF8020-3 Säkerhetsmodul trefas

TF8037Trefas via
bananuttag av
säkerhetstyp

TF8040
Batterimodul (ekvivalenta)
batterispänningar

TF8046
Nödstopp

TF8024 Weller lödstation
TF8026
Spänningsaggregat
+/-12V, 1A stab.

TF8030
Spänningsagg.6,3V, 7A, AC.
Annan spänning AC- eller DCström på förfrågan

TF8033-5 2st multimetrar (CA5233)
med inbyggda batterieliminatorer och
säkring(ar).
TF8033-3 som ovan med 1 instrument

TF8041 +/-15V, 5A för enkel
avläsning. Överlastskyddat

TF8050-FX3s PLC-modul Mitsubishi Melsec FX3s
6 ingångar, 8 utgångar
Ström max för applikation: 24V, 3A

TF8028
Funktionsgenerator
sinus, sågtand,
fyrkant

TF8027
Signalförstärkare till
funktionsgenerator
11,5W

TF8031 Oscilloskop 2x100 MHz 25 G/s (GDS-1102a-U)

Applikationer till PLC-modul

Varje utbildning inom fysik- eller teknik har ett
behov av specifika laborationsutrustningar.
TERCO kan tillverka inbyggnadsplåtar som
passar din utrustning förutsatt att den får
plats i chassiet.
Låt oss lämmna ett förslag som passar Er
utbildning

Port med givare och
aktuatorer

Hiss med givare och
aktuatorer

Komplett VIP-bord 2000 x 800 mm 700 mm chassi med bestyckning enligt nedan

BESTÄLLNINGSFAKTA
TF118200-0

Bordsskiva 2000x800 mm med lucka 700 mm. MDF med högtryckslaminat i bok, ek,björk eller vit

8

TF218200-0

Stativ 1980x770 mm i grå pulverlack. Justerbar höjd 700-1000 mm

8

TF8001

VIP-chassie 700mm, lyftmotor, koppl.box för anslutning mot manöverenhet, klämskydd.

8

TF8020-10

Säkerhetspanel med Huvudströmbrytare jordfelsbrytare för 10mA felström 3 st 230V uttag

8

TF8033-3

Digital multimeter (CA5233)med inbyggd batterieleminator och säkring

8

TF8022

Spänningsaggregat (s.k. kub) 0-30V AC/DC, 5A

8

TF8016

Blindplåt 2 modul (reserv för ev. annan modul)

8

TF1298

Manöverenhet

1

Specialerbjudande: 23 950 kr/st vid beställning av 8 bord enligt ovan före den 1 oktober 2019
Borden levereras monterade. Frakt och moms tillkommer. Ledningsdragning och inkoppling skall göras av behörig installatör

Komplett VIP-bord 2000 x 800 mm 1000 mm chassi med bestyckning enligt nedan

BESTÄLLNINGSFAKTA
TF128200-0

Bordsskiva 2000x800 mm med lucka 1000 mm. MDF med högtryckslaminat i bok, ek,björk eller vit

8

TF218200-0

Stativ 1980x770 mm i grå pulverlack. Justerbar höjd 700-1000 mm

8

TF8001

VIP-chassie 700mm, lyftmotor, koppl.box för anslutning mot manöverenhet, klämskydd.

8

TF8020-10

Säkerhetspanel med Huvudströmbrytare jordfelsbrytare för 10mA felström 3 st 230V uttag

8

TF8033-3

Digital multimeter (CA5233)med inbyggd batterieliminator och säkring

8

TF8022

Spänningsaggregat (s.k. kub) 0-30V AC/DC, 5A

8

TF8016

Blindplåt 2 modul (reserv för ev. annan modul)

8

TF8033-3

Digital multimeter (CA5233)med inbyggd batterieliminator och säkring

16

TF8015

Blindplåt (reserv för ev. annan modul

8

TF8032

3st extra 230v uttag

8

TF1298

Manöverenhet

1

Specialerbjudande: 27 950 kr/st vid beställning av 8 bord enligt ovan före den 1 oktober 2019
Borden levereras monterade. Frakt och moms tillkommer. Ledningsdragning och inkoppling skall göras av behörig installatör
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