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 Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
Η προσφερόμενη εκπαιδευτική 
διάταξη αποτελεί ένα πλήρες 
εποπτικό  σύστημα για την  
εκπαίδευση  των σπουδαστών 
στις διατάξεις CD και ειδικότερα 
στο μηχανισμό και τα 
ηλεκτρονικά κυκλώματα της 
συσκευής CD. Το σύστημα 
εξασφαλίζει την ασφάλεια των 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων 
αλλά και της ίδιας της διάταξης . 
Η εκπαιδευτική διάταξη CD δίνει 
την δυνατότητα στους 
σπουδαστές να κατανοήσουν την 
λειτουργία όλων των τμημάτων 

της συσκευής, να λάβουν τις απαραίτητες μετρήσεις και να εξοικειωθούν στην διάγνωση και 
άρση βλαβών. 
Το ηλεκτρονικό μέρος και ο μηχανισμός της  διάταξης έχει όλες τις δυνατότητες της νέας 
τεχνολογίας (προγραμματισμό κομματιών λειτουργίες shuffle & repeat , μετατροπή Βιtsream 
D/A κλπ.) 
Το σύστημα αποτελείται από δύο μέρη.  
α) Από ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο κατασκευασμένο από διαφανές πλέξι-γκλάς πάχους 8 
mm όπου στην πρόσοψη είναι τοποθετημένη η πόρτα εισόδου των CD και εσωτερικά από το 
πλέξι - γκλάς βρίσκεται ο μηχανισμός και το σασί με τα υλικά του κυκλώματος.  
β) Στην μπροστινή πλευρά του παραλληλεπιπέδου  υπάρχει κεκλιμένο πάνελ με το χονδρικό 
κυκλωματικό διάγραμμα του CD και τις συνδέσεις των βαθμίδων.  
Συνολικές διαστάσεις του συστήματος: 
Βάση: 67D X 61W X 25H cm . 
Κεκλιμένο τμήμα (Πάνελ με σχέδιο και διακόπτες για βλάβες) 61W X 34D cm. 
Όλα τα τμήματα της συσκευής προστατεύονται από εξωτερικές επεμβάσεις και μόνο ο 
εκπαιδευτής μπορεί να επεμβαίνει όποτε απαιτείται. 
Πάνω στο πάνελ με το χονδρικό διάγραμμα του CD είναι τοποθετημένες ειδικές υποδοχές 
(μπόρνες) για την λήψη των απαραιτήτων μετρήσεων και κυματομορφών. Υπάρχουν 31 σημεία  
ελέγχου και εισάγονται μέσω διακοπτών 14 βλάβες. 
Η  τροφοδοσία της διάταξης  ελέγχεται  μέσω διακόπτη - κλειδί. 
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Η διάταξη έχει εξόδους : 
- Για ακουστικά ( ρυθμιζόμενη - STEREO) 
- LINE - STEREO ( 2 Vrms /1ΚΩ ) ρυθμιζόμενη μέσω του τηλεχειριστηρίου 
Διαθέτει επιπλέον ξεχωριστό ενισχυτή με τα απαραίτητα ηχεία  ( 2 x 3W ) 
Τροφοδοσία 230V/50HZ 
 
Η διάταξη συνοδεύεται με : 
 
Service manual 
Βιβλίο οδηγιών και χειρισμού στην ελληνική γλώσσα 
Βιβλίο ανάλυσης λειτουργίας 
Βιβλίο ασκήσεων ( σπουδαστή - καθηγητή ) για τον έλεγχο και τις βλάβες στη ελληνική 
γλώσσα 
Τηλεχειριστήριο  
 


