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Az ALECOP termékeinek áttekintése 
 
 
Ötven évvel ezelőtt alakult, jelenleg a Mondragon cégcsoport tagja. A spanyolországi 

székhelyű Mondragon 260 vállalatot foglal magába és világszerte 80 ezer dolgozót 

foglalkoztat. 

 

Az Alecop számára fontos a munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakképzés. A cég 

fő profilja a szakképzést segítő taneszközök kifejlesztése és előállítása, szakmai 

szemléltetőeszközök gyártása különböző szintű oktatási intézmények számára. Az 

Alecop elkötelezett a 21. században az oktatók és a diákok előtt álló kihívások 

legyőzése mellett. 

 

 

 

Az Alecop a következő területeken dolgoz ki szakképzési rendszereket: 

 

- villamosság és elektronika 

- villanymotorok 

- áramellátási elektronika 

- megújuló energiaforrások 

- gépjárművek üzemeltetése 

- gépszerelő és gyártó rendszerek 

- analóg és digitális elektronika 
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Az ANG-800 rendszer az egyen- és váltóáramú üzem alapjaival és áramköreivel, az 

egyen- és váltóáramú meghajtással, a szűrőkkel, a tranzisztorokkal, a 

megszakítókkal és az erősítőkkel foglalkozik, míg a DC-800 a diódákra, a LED-ekre, 

a multiplexekre és a kijelzőkre összpontosít. 

 

A KMQ-120 a szétszedhető gépeket szemlélteti. Lehetővé teszi, hogy a tanulók 

biztonságos módon építhessenek fel berendezéseket és minél alaposabban 

megértsék azok működését. 

 

Milyen hajtómotorok tanulmányozására adódik lehetőség az Alecop termékeinek 

felhasználásával? 

 

- egyenáramú motorok 

- egyenáramú generátorok 

- váltóáramú motorok 

- aszinkrongenerátorok 

- szinkronmotorok 

- univerzális meghajtók 

- egyfázisú indukciós motorok 

- repulziós (irányváltó) motorok 

- háromfázisú rotorok 

- pólusváltó (Dahlander-2) motorok   
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A készülékek laboratóriumi vagy természetes méretben sokat segíthetnek az 

oktatónak a különböző üzemmódok szemléltetésében, a kézi vezérlés, a távirányítás, 

a helyi áramkörök, a különböző hardverek és szoftverek bemutatásában. 

 

Moduláris rendszer mutatja be az áramellátó rendszerek, kapcsolók, tranzisztorok, 

tirisztorok elektronikájának széleskörű aspektusait. 

 

Az Alecop megoldást kínál a legkülönbözőbb berendezések, kapcsolók, 

tranzisztorok, tirisztorok előnyeinek, hátrányainak és esetleges korlátainak 

bemutatására. A készülékek segítségével jól tanulmányozhatók a különböző egyen- 

és váltóáramú berendezések, hajtómotorok, szünetmentes áramforrások. 

 

Korunk nagy kihívását jelentik a megújuló energiaforrások, a fotovoltaikus és az 

üzemanyag-cellás áramtermelés, a szélerőművek. Tanulóink mindezeket olyan 

eszközökön tanulmányozhatják, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy valódi méréseket 

lehessen rajtuk végezni. 

 

 

 

A készülékek a környezetüktől függetlenül, bármilyen szélsőséges időjárási 

körülmények között is képesek működni, igazi ipari alkatrészekből épülnek fel, 

teljesítményük akár hagyományos, akár szoftveres módon élőben mérhető. 

Használatukhoz átfogó ismertetők, kézikönyvek állnak rendelkezésre. A tanulók a 

korszerű diagnosztikai módszereket is megismerhetik. 
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A jól bevált CNC-technika terén az oktató munkáját 

jelentős mértékben segítik az Alecop által kifejlesztett 

osztálytermi megoldások és programozott szimulátorok 

(Apolo plus, Armoni plus. Atenea, Odisea, Hermes és 

Eclipse), amelyek a különböző számjegyvezérlési módok 

egyetlen platformon történő bemutatását teszik lehetővé. 

 

 

 

Készülékeink használói késztetést éreznek arra, hogy kifejleszthessék saját 

elgondolásaikat, kísérletezzenek, programokat írjanak, miközben elsajátítják a 

tananyagot. Így válik a tanulás folyamata és a kihívások elfogadása az elégedettség 

forrásává.  
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