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Τεχνικά χαρακτηριστικά :  
 
Η εκπαιδευτική διάταξη περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα υλικά (σετ κυλίνδρων και βαλβίδων, 
κλείστρα τύπου Τ, συνδέσμους) τοποθετημένα 
μέσα σε βαλιτσάκια σε κατάλληλες θέσεις, διάταξη 
πολλαπλής (6Χ) διοχέτευσης αέρα ασφαλείας και 
σωλήνα 30m (σε δύο χρώματα μπλε και κόκκινο), 
για πλήρη εκπαίδευση στα πνευματικά συστήματα. 
 
Βαλιτσάκι πνευματικών   

Αναλυτικά το βαλιτσάκι των πνευματικών 
περιλαμβάνει τα παρακάτω : 
βαλβίδα κουμπιού - ελατηρίου 3/2, βαλβίδες κυκλικής 
διαδρομής 3/2, βαλβίδα μοχλού - ελατηρίου 3/2, 
βαλβίδα μοχλού - ελατηρίου 5/2, βαλβίδα 
διαφράγματος 3/2, βαλβίδες οδηγούς 5/2, βαλβίδα 
διπλής ενέργειας, κυλίνδρους διπλής ενέργειας, 
κύλινδρο μονής ενέργειας,  δεξαμενή (πυκνωτής) 

45cc, 
διάταξη 

πολλαπλής διοχέτευσης αέρα 
ασφαλείας, περιοριστές εξάτμισης, 
βαλβίδες ελέγχου ροής, Τ, τους 
απαραίτητους συνδέσμους και 
διατάξεις για την στήριξη των υλικών σε 
πλατφόρμα, τους απαραίτητους 
συνδετικούς σωλήνες μαζί με κοπίδι και 
το βιβλίο των ασκήσεων πειραμάτων         
Τα υλικά είναι γερής μεταλλικής 
κατασκευής παρόμοια με αυτά που 
συναντούνται στην βιομηχανία (πίεση 
μέχρι 10 bar), αλλά είναι κατάλληλα για 
εκπαίδευση και έχουν πιστοποίηση ότι 
μπορούν να εργάζονται και με χαμηλή 
πίεση (μέχρι 3 bar), για την ασφαλή 
πραγματοποίηση των ασκήσεων. 



Η διάταξη συνοδεύεται 
 
• Με βιβλίο οδηγιών  και ασκήσεων 
• Με αεροσυμπιεστή (Κομπρεσέρ) για παροχή αέρα 
• Με πλατφόρμα πειραμάτων από ελαφρύ αλλά ανθεκτικό κράμα αλουμινίου, η 

οποία έχει κατάλληλες ράγες όπου στερεώνονται τα υλικά για την εκτέλεση των 
πειραμάτων με διαστάσεις: 550Χ350Χ100mm. 

 
 
Με την διάταξη μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ασκήσεις : 
 
• Παραγωγή γραμμικής κίνησης με την χρήση κυλίνδρων απλής ή διπλής 

ενέργειας 
• Χρήση των βαλβίδων 3/2, 5/2 για  έλεγχο οδήγησης των κυλίνδρων 
• Πιστόνια, έλεγχος ταχύτητας 
• Λογικές συναρτήσεις AND, OR 
• Ημιαυτόματη ή αυτόματη παλινδρόμηση 
• Χρονική καθυστέρηση με την χρήση δεξαμενής 
• Κύκλωμα διοχέτευσης αέρα 
• Ακολουθιακός έλεγχος κυλίνδρων 
• Συνδυαστικό σε σειρά σύστημα ακολουθιακού ελέγχου 
• Κύκλωμα ελέγχου κυλίνδρου διπλής ενέργειας με πεντάοδο βαλβίδα με μοχλό 

ενεργοποίησης 
• Κύκλωμα ελέγχου κυλίνδρου διπλής ενέργειας με βαλβίδα Pilot/Pilot που 

ενεργοποιείται από τρίοδους βαλβίδες. 
• Κύκλωμα που λειτουργεί με βαλβίδα διαφράγματος 
• Κύκλωμα με ανταποκρινόμενη παλινδρομική κίνηση εμβόλου 
• Απλή ακολουθιακή δομή 
• Ακολουθιακή δομή με επανάληψη 
• Ακολουθιακή δομή με επανάληψη και έλεγχο  
• Ακολουθιακή δομή με επανάληψη, έλεγχο και χρονική καθυστέρηση 
• Ακολουθιακό έλεγχο με υπορουτίνες, με επανάληψη, έλεγχο και χρονική 

καθυστέρηση 
 
 
 


