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Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
Κάθε πάγκος αποτελείται από στέρεο μεταλλικό σκελετό και ξύλινη επιφάνεια  
εργασίας όπου επάνω  είναι στερεωμένη η  μονάδα  των τροφοδοτικών & των 
οργάνων μετρήσεων. Οι συνολικές διαστάσεις του πάγκου είναι : μήκος 2μ, 
πλάτος 0,85μ, συνολικό ύψος 1μ  και ύψος επιφάνειας εργασίας 0,80μ. 
 
Ο σκελετός του πάγκου είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένη στρατζαριστή 
λαμαρίνα διαστάσεων 30x50mm, όλα τα τμήματα είναι ενωμένα με 
συγκόλληση και είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Υπάρχει πλαίσιο στο 
επάνω μέρος των ακραίων στηριγμάτων κατασκευασμένο επίσης με 
ενισχυμένη στραντζαριστή λαμαρίνα όπου στερεώνεται η επιφάνεια εργασίας 
και σύνδεση μεταξύ τους στο κάτω μέρος. 
 
Η σύνδεση των ακραίων στηριγμάτων με το πλαίσιο επιτυγχάνεται με 
συγκόλληση. Στο κάτω μέρος τα ακραία στηρίγματα (πόδια) συνδέονται 
μεταξύ τους με  μεταλλικό τεμάχιο (τραβέρσα) για ασφαλή στήριξη της 
μονάδας. 
 
Η επιφάνεια εργασίας έχει πάχος 3cm και είναι από ανθεκτικό υλικό 
(μοριοσανίδα), επενδυμένη με άκαυτη φορμάϊκα επικολλημένη με πρέσα που 
να μην μπορούν να χαράζουν οι μαθητές και με καμπυλωμένη την άκρη προς 
την πλευρά των μαθητών από την εργοστασιακή του κατασκευή . 
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Αυτός ο τύπος επιφάνειας (CURVA) λόγω της μεγάλης αντοχής του αλλά και 
της ιδιαίτερης αισθητικής του χρησιμοποιείται για πάγκος κουζίνας. 
Η μονάδα τροφοδοτικών και οργάνων (κονσόλα) έχει διαστάσεις: μήκος 
1,70μ, πλάτος 0,20μ στο πάνω μέρος, ύψος 0,21μ και είναι μεταλλική. 
Η κονσόλα των τροφοδοτικών είναι κατασκευασμένη από μεταλλικά 
ελάσματα, βαμμένη ηλεκτροστατικά και παρέχει ασφάλεια από εύκολη 
επέμβαση των μαθητών.  
 
Η πρόσοψη και η πίσω πλευρά αφαιρούνται ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα 
τροφοδοτικά και στα όργανα. Επίσης υπάρχει μεταξοτυπία των απαιτούμενων 
χαρακτηριστικών στοιχείων στην πρόσοψη. Στην πρόσοψη υπάρχουν οι 
παρακάτω διατάξεις: 
 

- Διακόπτης κλειδί για την ασφαλή τροφοδοσία της μονάδας  
- Ασφαλειοδιακόπτης με ενδεικτικό λαμπάκι παροχής 230VAC  
- Μπουτόν πανικού  
- Ρελέ διαφυγής για προστασία από ηλεκτροπληξία   
- 'Eξι (6) πρίζες σούκο με καπάκι που κάθε πρίζα  ασφαλίζεται με 

ανεξάρτητη ασφάλεια και έχει ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας  
- Τροφοδοτικό μεταβλητής εξόδου 0-30VDC / 3Α σταθεροποιημένο, με 

ενσωματωμένα βολτόμετρο και αμπερόμετρο, με ηλεκτρονική 
προστασία έναντι βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης   

- Τροφοδοτικό συμμετρικών τάσεων +/-5VDC / 1Α και +/-12VDC/1Α 
σταθεροποιημένο, με ηλεκτρονική προστασία έναντι βραχυκυκλώματος 
ή υπερφόρτωσης και ενδεικτικό LED για κάθε έξοδο.  

- Τροφοδοτικό σταθερών AC τάσεων 2x6V και 2x24V, για ρεύμα 2Α σε 
κάθε έξοδο, με ηλεκτρονικό κύκλωμα προστασίας του Μ/Σ, έναντι 
βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτισης και ενδεικτικό LED σε κάθε έξοδο. 

- Κάθε είδος τροφοδοτικού τροφοδοτείται με 230V μέσω δικού του 
μετασχηματιστή, έχει δικό του διακόπτη λειτουργίας και ενδεικτικό LED. 

- Επιπλέον τα 2 x 6 V και 2 x 24 V παρέχονται από ανεξάρτητα μεταξύ 
τους τυλίγματα  του μετασχηματιστή, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο 
συνδυασμός τους για παροχή και άλλων τάσεων π.χ. 30V, 36V κ.λ.π. 

- Παρέχονται όλα τα απαραίτητα σχέδια & πληροφοριακά εγχειρίδια στην 
ελληνική γλώσσα σχετικά με την λειτουργία των ηλεκτρονικών πάγκων. 

 
Τα υλικά  είναι αρίστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής και ασφαλείας π.χ. 
γερμανικές μπόρνες βιομηχανικού τύπου για ρεύμα 16Α, μεταλλικές θήκες 
LED, ασφαλειοθήκες ασφαλείας βιδωτές (ανοίγουν με κατσαβίδι) κλπ. 

 
 


