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2מתוך  1עמוד 

מגמת מערכות בקרה ואנרגיה -תקן הצטיידות מעבדה בחטיבה העליונה 
 עדכון: טבת תשע"ז – ינואר 2018 

ות חשמלכהמקצוע המוביל: מער

כמות תקןפריט רתיאומס'

1מדפסת תלת מימד.1

15מחולל אותות.2

15משקף תנודות.3

15מד הספק ומקדם הספק.4

15מד התנגדות בדידות.5

15ל והשראותמד קיבו.6

15ספק כוח.7

15רב מודד סיפרתי.8

15מחשב עדכני.9

15תוכנת הדמיה למעגלים חשמליים ואלקטרוניים .11

15ראוסטט .11

כח, קופסה -כוללות: כרטיס, ספקו  C#-התומכות ב raspberry piערכות  .12
 וחיישנים שונים. HDMI, כבל Micro SD Cardפלסטית להגנת כרטיס, 

15

15+ ערכת התנסותArduinoכרטיס  .13

מצלמות, מכיל   :ניםיאפימ .לט חינוכי שמטרתו לסייע לתלמידיםטאב .14
שורה של חיישנים מובנים )למדידת לחות, קצב לב, ות, יכולות אלחוטי

מאפשר, באמצעות   טמפרטורה, אור, קרינה, קול, מד תאוצה ומיקום(. 
 אפליקציה מתאימה, ביצוע מגוון רחב של מדידות
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 מקצוע התמחות: מערכות הספק פיקוד ובקרה
מעבדת מערכות הספק ומעבדת בקרה ומערכות ממוחשבות

כמות פריט רתיאומס'
תקן

4מנוע תלת מופעי ברוטור כלוב.1

4מנוע תלת מופעי )המאפשר חיבור דלנדר(.2

15ערכה להתנסות בהתקנות בית כולל לוח התקנה.3

15ערכה להתנסות במעגלי פיקוד כולל לוח התקנה.4

2ערכה למדידת הארקה ולולאת התקלה.5

15חיישני גובה מפלס נוזל, טמפרטורה, לחץ.6

15מחשב עדכני.7

תכנות בעל מבואות אנלוגיים עם אפשרות לחיבור רכיבים חיצוניים -בקר בר.8
 במוצאיו.

15

HMI15תכנת .9

15תוכנת שירטוט מעגלי כוח ופיקוד .11

4לחיבור כוכב משולש V 411/691מנוע תלת מופעי  .11
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 לוח גבס  (פלטה)  12. 
מקדחה ומקדח כוס לגבס  בקוטר המתאים לשקע חשמלי .

האביזרים מיועדים לבצוע התקנות חשמל בבית וב"בית חכם". 

2

מקצוע התמחות: מערכות הספק פיקוד ובקרה
 המרת אנרגיהמעבדת 

כמות תקןפריט רתיאומס'

4שנאי חד מופעי.1

4שנאי תלת מופעי.2

4ערכת מדידת זרם, מתח, הספקים, אנרגיה.3

DC3תנסות במכונה לזרם ישר ערכה לה.4

4מנוע חד מופעי ברוטור כלוב.5

3 כולל מתנע רך ומשנה תדר ACערכה להתנסות במכונה לזרם חילופין .6

4שנאי מתח משתנה תלת מופעי.7

4שנאי מתח משתנה חד מופעי.8

4מהירויות 2מנוע חד מופעי .9

4סלילים נפרדים 2 .11

4מד מהירות  "סטרובוסקופ" .11

3תנעת מנועיםראוסטט לה .12

מצלמות, מכיל   :ניםיאפימ .לט חינוכי שמטרתו לסייע לתלמידיםטאב .13
שורה של חיישנים מובנים )למדידת לחות, קצב לב, ות, יכולות אלחוטי

מאפשר, באמצעות   טמפרטורה, אור, קרינה, קול, מד תאוצה ומיקום(. 
 אפליקציה מתאימה, ביצוע מגוון רחב של מדידות
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