Nyckeln till lärande
Teknisk
utbildningsmateriel
– Grund

Teknisk
utbildningsmateriel
 Högre studier
–

... är kombinationen av
lärare, elev, labutrustning och
dokumentation
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Beställ våra kataloger i pappersform

Elmaskiner och styrenheter

HV 9000
High Voltage
Modular Training Set

Per Hanson Marknadschef, Lars Åström VD, Stuart Sunkel Utvecklingschef

I mer än 50 år har TERCO utvecklat och marknadsfört labutrustningar med utförliga läromedel inom teknik och fysik.
Våra kataloger som finns i pappersform och digitalt (pdf) på vår
hemsida www.terco.se.
Besök oss gärna på Pyramidbacken 6, Kungens Kurva.
Får vi lite förvarning så kan vi visa och demonstrera våra utrustningar och läromedel.
Kontakta oss på info@terco.se eller 08-506 855 00

Styrteknik Mekatronik

Styrteknik Mekatronik

Processtyrning och
Servosystem

Processstyrning och Servosystem
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Högspänningssystem

Materialprovning,
Konstruktion och Produktion

Materialprovning m.m.

eller ladda ner från www.terco.se

Motorstyrningssystem

Motorstyrningssystem

PST 2200
Power System Simulator
Laboratory

Elkraftsystem

Transmission, Linjer och Trafos

Grundläggande
Elektriska Principer

Analog & Digital Elektronik

Grundläggande
Kraftelektronik

Grundl. Elektriska Principer

Analog och Digital Elektronik

Grundläggande Kraftelektronik

Avancerade Processystem

Fordonselektronik

Energi
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Byggprojekt i Elektromekanik

Populära byggprojekt som ger övning i mekaniskt arbete som sågning, bockning, borrning, kontaktering och lödning.
Läromedel och bygganvisningar finns i både pappersform och digitalt

Praktisk Ellära

Praktisk Ellära DC och AC 1-fas kan levereras i två versioner:
- Med laborationsbok i pappersformat
- Digitalt med Libers PLUS tjänst
Ellära 3-fas
Med utrustningen nedan behandlas grunderna i trefassystem samt
elkvalitet. Trefasterminalen används
för laborationer som kräver anslutning
till trefasnätet. Anslutningar sker via
beröringskyddade hylsor. För bästa
möjliga säkerhet rekommenderar vi
labbsladdar med skjutbar eller fast
hylsa.
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Fordons-El
Fordons-El Introduktion
Fordons el introduktion behandlar de grundläggande
storheterna inom el såsom mätning av spänning, ström,
mätning och beräkning av effekter m.m.
Utrustningen ger eleven en grundläggande kunskap och
förståelse för att gå vidare och göra mätningar i fordon.
Till utrustningen kommer inom kort att finnas ett speciellt
framtaget laborationshäfte från Terco samt digitalt dito på
Libers Plus.

För Fordons-El Introduktion och
Grunderna i Can-bus kommer det inom
kort att finnas övningar på Liber Plus
Grunderna i CAN-bus
För att åskådliggöra hur
kommunikation via två
trådar går till använder du
styrboxen ES 35.
Koppla samman två styrboxar, ES 35 via Can-bus
interfacet, ladda ner den
bifogade programvaran
i respektive styrbox via
USB-anslutningen. Allt
kommer inom kort att finnas beskrivet i det bifogade laborationshäftet eller
på Liber´s Plus.

Fördjupade studier i fordonselektronik
En modernt utrustad träningspanel med fordonskomponenter.
Panelen består av belysningssystem, kombinationsinstrument,
elektronisk hjulstyrning, kontrollenhet för släpvagn m.m. Dessutom
OBD11 adapter och felsökningsfunktioner med hjälp av brytare
som kontrolleras av läraren.
Panelen är utrustad med CAN-bus. För att mäta på CAN-bussen
används CASSY som är ett datorbaserat mätsystem.

Laborationsböcker
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Mekatronik

Porten och friktionsvågen är byggsatser som innehåller mekaniska och elektriska komponenter. Vid monteringen får eleven följa en byggbeskrivning (manual) samt tolka scheman. Därefter utförs stegvisa övningar från de enklaste
logiska funktionerna med reläer till grundläggande PLC-övningar.
I grundsatsen används en induktiv givare. Som aktuator
används en likströmsmotor.
Utbildningspaketet kan även kompletteras med en bilbana
enligt ovan med optiska givare och mer fördjupade PLC
övningar

Faktabok och laborationsbok finns
i både digital- och pappersform

Mecha-Kit är ett modulsys-

tem för grundläggande och
fördjupade studier i pneumatik
och styrteknik.
Med paketet kan eleverna
bygga ett antal enkla automatiskt styrda enheter där endast
fantasin hos eleverna sätter
gränsen.
Alla elektriska ledningsdragningar och pneumatiska kretsarbeten utförs av eleverna.
Enheterna kan länkas till en
PLC-enhet för automatisk
kontroll, och simulera en flexibel
tillverkningscell.
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Energi
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Oavsett hur man producerar eller konsumerar energi, det finns det tre parametrar som är mycket
viktiga för förmågan att spara energi:
			
- Omvandling av energi. Till exempel, från el till varmt vatten
			
- Lagring av energi
			
- Distribution av energi
EB3000 Energibänken ovan kan användas för både, grundläggande och fördjupade studier i
ämnena energi och process.

Reglerteknik med många modeller
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Programpaketet består av en PID-regulator med vilken det
är lätt att justera de olika regleringparametrarna P, I och
D och samtidigt övervaka resultaten. Alla Laborationskort
kan monteras på Basenheten 2000. Den utrustning
som används i experimenten kan även användas för
Styrteknik (Grundläggande) och Styrteknik (Avancerad).
Experimentboken har tydliga instruktioner med färgbilder.

Laborationsböcker
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Materialprovning

Tercos labutrustningar i materialprovning är relativt
små och lätthanterliga vilket ger låga tillverkningskostnader jämfört med stora professionella maskiner.
Studenterna kan själva hantera utrustningarna tillsammans med en utförlig laborationsbok utan risk för
personskador.

Produktion
En vanlig metod för framställning av mindre och medelstora serier är vacuumformning. Ett antal formar kan beställas
färdiga från TERCO eller så kan man tillverka dem själv i en Microrouter eller 3D skrivare. Modellerna kan även formas
manuellt i exempelvis lera.
Vacuumformningsmaskinen finns i ett antal storlekar som även lämpar sig för utbildning.

Vacuumformningsmaskin 725FLB
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Elmaskiner

Mer än 50 år av
utveckling

Elmaskiner är den vanligaste elkomponenten där rörelsearbete skall utföras. En förväntad utveckling inom fordonsindustrin talar också för att det blir allt fler applikationer där elmaskiner används. Numera används ofta elmaskiner
tillsammans med avancerad elektronik. Terco har utvecklat ett flertal drives som lämpar sig för utbildning.
TERCO’s nya system för styrning och insamling av mätdata underlättar laborationerna och ger en tydligare bild av
elmaskinernas funktion.

Program för styrning
och mätinsamling

Mätenhet för DC

Analog in/ut-enhet

PWM DC styrning

Mätenhet för AC
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Digital moment- och varvtalsgivare
som även visar effekt.
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Elkraftssimulator

Se video på www.youtube.com
PST2200
Elkraftsimulatorn PST2200 har utvecklats i nära samarbete
med ABB i Sverige. Den används framgångsrikt för utbildning
av elkraftstekniker vid universitet och kraftbolag i mer än 20
länder över hela världen.
Systemet är uppbyggt med fem moduler:
• PST2210 Kraftstation med 1 generator
• PST2220 Transmission och distribution
• PST2230 Substation
• PST2240 Lastmodul
• PST2250 SCADA Modul

Ytterligare moduler som kan kopplas till systemet är:
• PST2212 Extra generator till kraftstation
• PST2280 Effektfaktorregulator
Alla moduler är utrustade med hjul för enkel
förflyttning och flexibla uppställningar.

Skyddsreläer, linjemodeller
och transformatorer

Trefassystem för elkraftdistribution
kräver ingående kunskaper för dimensionering och underhåll. Med TERCO’s
modeller kan man på ett säkert sätt
utföra laborationer som inte är möjligt på riktiga anläggningar.

Högspänningslab

Se video på www.youtube.com
Terco AB High voltage laboratory

TERCO högspänningslaboratorium bygger på ett
system av komponenter tillverkade med högsta
precision och används för att bygga system för
både undervisning och forskning samt för industriella rutintest och typprov.
Monteringen av en erforderlig ”Test Set Up”
är lätt att göra och kräver inga speciella
verktyg.
Systemet ger värden med hög noggrannhet och kan även användas för
kalibrerings ändamål.
Vi kan leverera följande standard
lab:
HV AC Lab, 100-300 kV
HV DC Lab, 140-400 kV
HV Impulse Lab, 140-420 kV.
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Strömningslära, Flödesteknik, Värme, Kyla, Förbränning m.m.

TERCO representerar Armfield i Sverige med produkter inom ett flertal teknikområden.

Ett komplett lab i Strömningslära
Statik
Dynamik
Flödesteknik

Öppna/Slutna flödeskanaler
Roterande dynamik

Armfield Flödesbänk är en välkänd utrustning som används i flödesteknik. Ett omfattande utbud av applikationer kan
kopplas till hydralikbänken. Utrustningen och dokumentation blir ett förstklassiskt läromedel för högskolor och universitet.

Värmeteknik

Livsmedelsteknik

HT30XC är en servicemodul för småskaliga värmeväxlare som kan monteras på denna och illustrera
de principer och tekniker för indirekt värmeöverföring
mellan fluidströmmar. Utrustningen styrs och illustreras
via dator.
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FT74XTS Ett UHT / HTST
bearbetningssystem i miniatyr
optimerat för utbildning och
produktutveckling.
Enheten möjliggör forskning
och utveckling vid produktion
av högkvalitativa produkter med hjälp av minimala
ingredienser.

Inredning och strömförsörjning av Fysik/Teknik-labbet
100-tals skolor i Sverige, Norge och Finland har VIP-inredning
- bättre lokalutnyttjande. Växla mellan teori och laboration.
- mindre förberedelser och snabbare avslutning.
- flexibelt med tanke på nya utbildningar.

Nedfällt för teori......

...... uppfällt för laboration

Läraren kan öppna och fälla ner labpanelerna individuellt

Är det något du som lärare
vill ha inbyggt?
Kontakta oss med ett mail till info@terco.se.
Om det ryms i
panelen kan vi göra en
inbyggnadsplåt

Panelen ovan visar de vanligaste modulerna:
- TF8020-10 Säkerhetsmodul
- TF8022 0-30V AC/DC (kuben)
- TF8033-5 Instrumentmodul för mätning av ström
och spänning
- TF8016 Blindplåtar för ev. senare komplettering

TERCO förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra, förbättra och modifiera utförande och data på de produkter som ingår i katalogen
TERCO I&S AB

Adress: Pyramidbacken 6

Telefon: 08-506 855 00

Box 5014

141 75 KUNGENS KURVA

e-post: info@terco.se

141 75 KUNGENS KURVA

STOCKHOLM, SWEDEN

www.terco.se
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