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ATELIER ENERGII REGENERABILE
Fisa tehnica 94920

TRUSA MULTIFUNCTIONALA DE ENERGIE SOLARA

DESCRIERE:
Trusa multifunctionala de energie solara reprezinta sursa mobila de energie, curent oriunde in lume.
Aceasta trusa dispune de un modul solar integrat pentru generarea curentului, un acumulator pentru
stocarea energiei si diversi consumatori. Astfel acest produs este recomandabil nu numai pentru
formarea profesionala in domeniul energiei regenerabile ci si pentru proiecte internationale.
Aceasta trusa este ideala acolo unde este necesara o sursa mobila de energie.
Asamblarea setului de materiale, necesită un nivel minim de aptitudini tehnice, dar fără cunoștințe
specifice detaliate. Montarea si instalarea trusei de energie solara solară se poate face fie individual,
fie în grup sau clasă de elevi, deoarece trusa permite exersarea cunostintelor de bază și poate fi un
mod distractiv de exersarea practicii. După finalizarea montarii trusei de energie solara, poti beneficia
de propria fabrică mică de energie solară cu energie ridicată și de lungă durata în timpul utilizării.
Modulul solar furnizează energie solară, care este stocată print-un controler de încărcare în baterie.
Pe langa exersarea abilitatilor de baza precum marcarea, masurarea, efectuarea de conexiuni electrice
simple, cu ajutorul acestei truse se pot observa caracteristicile modulului solar si factorii de influenta,
incarcarea unei celule solare, reglarea puterii, se pot observa principalele componente ale unui sistem
fotovoltaic.
Acest modul este potrivit pentru scolile generale, licee, centrele de formare profesionala, grupuri de
cercetare si dezvoltare diverse proiecte din domeniul energiilor regenerabile sau studiu individual.
PRET UNITAR fara TVA: 386 Eur
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TRUSA ENERGIE SOLARA
DESCRIERE:
Trusa de energie solara constituie a doua
etapa a conceptului didactic Christiani in
domeniul resurselor regenerabile de
energie.
Cu ajutorul trusei cursantul poate produce
energie ce poate fi salvata intr-o baterie sau
poate sa o utilizeze prin componente
suplimentare din diferite circuite.
Experimentele
fac posibilă înțelegerea
relației dintre soare, ca sursă de energie și
conversia și utilizarea ulterioară a acesteia
in diferite alte sisteme
Experimente:
 Circuitul electric - Înțelegerea sistemului
cu o sursă de energie, cabluri și module
de consum
 Acumulatorul de energie: Legătura dintre
circuitul de încărcare și circuitul de
consum
 Sistemul de energie solară: Înțelegerea
funcțiilor
individuale
și
rolurile
componentelor
 Eficiența energetică: Studierea modalități
lor de optimizare a componentelor într-un circuit electric
Modulul permite proiectarea, construirea și testarea unui întreg sistem solar alimentat în afara rețelei
Rezultatul: Functionare unui sistem de alarmă cu ajutorul energiei solare (proiectare, construire și
testare). De asemenea, se pot planifica alte proiecte de energie solară la școală.
Acest modul este potrivit pentru utilizarea in scolile generale, licee cu specializarea energii
regenerabile, centrele de formare profesionala, grupuri de cercetare si dezvoltare diverse proiecte din
domeniul energiilor regenerabile sau studiu individual.
PRET UNITAR fara TVA: 1855 Eur

SC TERA IMPEX SRL
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2
Tel / Fax: 0369.408.948
didactic@teraimpex.ro
www.teraimpex.ro
Fisa tehnica 75637

BICICLETA ENERGETICA – GENERATOR DE ENERGIE

DESCRIERE:
Aceasta bicicleta permite invatarea activa prin miscare si distractie.
Prin aceasta bicicleta, studentii pot intelege conceptul de energie. In functie de consumator, este
necesara o pedalare adecvata. Acest produs reprezinta initierea ideala in domeniul energetic.
Cu ajutorul documentatiei si a standului, elevii pot deprinde notiuni in ceea ce priveste economisirea
de energie. Poate fi utilizata la toate nivelele: scoli profesionale, licee, universitati, centre de formare
profesionala.
Date tehnice: / panou de comanda: voltmetru, ampermetru, 4 comutatoare, 2 dulii E27, 2 prize 12 V /
generator: 12 V DC; Pmax = 750 Watt / sistem franare: magnetic / raport transformare : 1;8 / masa
volanta: 6 kg / reglarea sarcinii: dependenta de turatie / sarcina maxima: 130kg / reglarea scaunului /
reglarea ghidonului / greutate: 50 kg / dimensiuni 115/53/140 cm
PRET UNITAR fara TVA: 2855 Eur
Fisa tehnica 93800

BICICLETA ENERGETICA CU INTERFATA USB
DESCRIERE:
Contine toate dotarile Bicicletei energetice – generator de
energie (75637), dar are si soft-ul integrat. Prin intermediul
portului USB si a softului integrat pot fi reprezentate grafic
tensiunea, puterea si curentul. Se poate afisa de exemplu cand se
poate genera prin pedalare echivalentul de energie continut
intr-un gram de ciocolata.
PRET UNITAR fara TVA: 3710 Eur
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LABORATOR MOBIL DE ENERGIE SOLARA

DESCRIERE:
Laboratorul de energie solara Christiani este un alt impresionant sistem de predare din domeniul
fotovoltaic. Modulele sunt realizate dintr-un material stabil, rezistent și au laturile înlocuibile si in
plus, peretele din spate este transparent, astfel încât elevii să poată vedea în mod clar experimentul
în interior.
Experimente:
1. Măsurători ale circuitului solar: tensiune circuit deschis și curentul de scurt-circuit la intensități
diferite de iluminare, unghiuri de iradiere și temperature
2. Determinarea caracteristicilor I-U și MPP
3. Bateria de stocare a energiei în rețeaua PV: Descărcarea de gestiune pentru protecție,
controlere de încărcare; Distribuție curentă în timpul încărcării și descărcării; Măsurarea
rezistenței interne a modulului și de descărcare a bateriei de protecție
4. Formarea circuitului în sistemul fotovoltaic off-grid: funcții individuale de protecție la
supratensiune: siguranțe, repartitoare și consumatori
5. Măsurarea tensiunilor și curenților; eficiență și forme de undă de tensiune AC
6. Proiect: Dezvoltarea unei surse de alimentare de rezervă pentru iluminat de siguranță
7. Proiectarea, construirea și testarea sistemelor autonome de energie solară
PRET UNITAR fara TVA: 4450 Eur
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STAND COMPLET ECHIPAT ENERGIE SOLARA PENTRU LABORATOR
DESCRIERE:
Laboratorul complet de energie solară
Christiani constă într-un banc de laborator
stabil, cu canal de energie și de perete, precum
și componentele tehnologiei sistemului rețelei
și tehnologia de rețea paralelă ce pot fi
depozitate în condiții de siguranță în
containere cu role.
Modulul individual de blocuri permite elevilor
să înțeleagă curentul în circuitele fotovoltaice
in mod direct. Blocurile de module sunt
prevăzute cu simboluri standardizate. Toate
conexiunile sunt realizate la 4 prize de
siguranță protejate, pe partea din față. În plus
modulele sunt echipate cu patru bolțuri de
ghidare arcuite pentru a stabiliza laboratorul la
perete. Capacitatea de a monta modulele pe
panourile de oțel, astfel diagramele de circuit
pot fi optic clare și bine intelese.
Obiectivele de învățare la sisteme independente
1. Măsurători ale circuitului solar:tensiune circuit deschis și curentul de scurtcircuit la intensități diferite de
iluminare, unghiuri de iradiere și temperaturi
2. Determinarea caracteristicilor I-U și MPP
3. Bateria de stocare a energiei în rețeaua PV
4. Descărcarea de gestiune de protecție, controlere de încărcare; distribuție curentă în timpul încărcării și
descărcării; Măsurarea rezistenței interne a modulului și de descărcare a bateriei de protecție
5. Formarea circuitului în sistemul fotovoltaic off-grid:
6. Funcții individuale de protecție la supratensiune; Siguranțe, distribuitori și consumatori
7. Măsurarea tensiunilor și curenților; Formele de tensiune de eficiență și de curent alternativ
8. Proiect :Dezvoltarea unui back-up de rețea centrală electrică pentru iluminatul de urgență
9. Proiectarea, construirea și testarea sistemelor autonome de energie solară
Obiectivele de învățare la sisteme conectate la retea
1. Investigații ale echipamentului la Grid
2. Masurarea si optimizarea conceptelor de coarde PV; variante de circuit, valoarea măsurată a conceptelor de
achiziție și de securitate
3. Supratensiune standardele de siguranță și de protecție la rețeaua electrică
4. Funcția de bază ENS și teste funcționale
5. Transferul de date de la invertor pentru a afișare
6. Eficiența și echilibrarea beneficiilor și a termenilor de livrare
7. Extinderea domeniului tehnologiei de circuit și de servicii
8. Proiect: Planificarea și construirea unui sistem fotovoltaic pentru practica

PRET UNITAR fara TVA: 11500 Eur
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SISTEM DIDACTIC
POMPA DE CALDURA TERMO-SOLARA SI TEHNICA FOTOVOLTAICA

DESCRIERE:
Contine 6 standuri multifunctionale care in functie de obiectivele tematice, pot fi combinate
dupa preferintele clientului:
S1 Stand geotermie (82125)
S2 Stand de formare cu ventilatori si transfer de energie (82126)
S3 Colector solar plus colector termic de inalta performanta (82127)
S4 Stand hidraulic schimbatoare de caldura (82128)
S5 Pompa de caldura cu posibilitatea de incalzire/racire (82129)
S6 Colector hibrid (85317)
Plăcuțele indicatoare magnetice la componentele principale
La fiecare nivel de pregătire, sunt incluse plăcute magnetice cu numele celor mai importante
componente ale panourilor/standurilor de invatare. Atribuirea corectă a numelor plăcilor
componente este o parte a conceptului didactic.
Accesorii
Furtun de umplere (2.1") și golire (4.3") ale sistemului și toți conectorii și terminalele necesare
pentru a efectua toate experimentele descrise în manualul de instrucțiuni
Instructiuni detaliate experimente
La cerere se pot obtine mai multe informatii despre acest echipament didactic potrivit
pentru domenii precum energii regenerabile, constructii sau instalatii!
PRET UNITAR fara TVA: 53720 Eur
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TRUSA FOTOVOLTAICA - PV LARGE

DESCRIERE:
Cu ajutorul acestei truse se pot afectua urmatoarele experimente: Dependența de alimentare de pe
suprafața celulei solare; Dependența puterii de unghiul de incidență; Dependența puterii de nivelul de
iluminare; Determinarea eficienței conversiei raportului energiei; Rezistența internă a celulelor
solare; Curba întunecată a celulei solare; Inhibarea și conducerea direcției în iluminare și întuneric;
Dependența puterii celulei solare asupra temperaturii; Umbrirea celulelor solare în serie; Efectul de
umbrire al celulelor solare în conexiune paralelă; Celula solară, ca măsură de transmisie, etc
PRET UNITAR fara TVA: 475 Eur
Fisa tehnica 1130

TRUSA FOTOVOLTAICA - PV BASIC

DESCRIERE:
Cu ajutorul acestei truse se pot afectua urmatoarele experimente: Celula solară ca sursă de energie;
Solare puteri celula cu motor; Solare puteri de celule buzerul; Diferența dintre celule solare și panouri
solare; Orientarea celulei solare; Cat de mult lumina are nevoie de o celula solara?; Efectul de umbrire
al panourilor solare; Amestecuri de culori și iluzii optice; Circuite in seria si in paralel cu celule solare;
Dependenta de alimentare de pe suprafata celulei solare, etc
PRET UNITAR fara TVA: 160 Eur
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TRUSA ENERGIE EOLIANA – WIND LARGE 2.0

DESCRIERE:
Acest sistem va ofera toate raspunsurile de care aveti nevoie in ceea ce priveste elementele de baza
ale utilizarii energiei eoliene. Cu ajutorul unor studii bazate pe curriculum, se discuta diferite teme,
care sunt necesare pentru intelegerea functiilor centralelor electrice eoliene. Studiul modului viteza
vantului, directia vantului sau tipurile de rotor si influenta asupra puterii de iesire sunt doar czteva
exemple de posibile experimente.
Experimente:
Dependența puterii centralei electrice de viteza vantului, Variatia tensiunii generate produse prin
schimbarea sarcinii cu rezistenta, cu sarcina de la motor și bec, analiza vitezei vantului in fata si in
spatele rotorului, determinarea eficientei unei centrale de energie eoliana, economisirea energiei,
conversia si utilizarea energiei eoliene, analiza diferitelor tipuri de rotor, caracteristici ale unui
generator de vant etc
PRET UNITAR fara TVA: 575 Eur
Fisa tehnica 1400-02

ANEMOMETRU – EXTENSIE PENTRU WIND LARGE 2.0

DESCRIERE:
Anemometru pentru utilizarea cu leXsolar Wind Large.
Dimensiuni: 39 x 17 x 98 mm
PRET UNITAR fara TVA: 100 Eur
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TRUSA TEHNOLOGIA CELULEI DE COMBUSTIE – H2 LARGE 2.0

DESCRIERE:
Acest sistem va ofera posibilitatea efectuarii urmatoarelor experimente: Stabilirea unui electrolizor și
celulele de combustie diferite; Caracteristicile unui electrolizor; Funcționare a unui electrolizor;
Caracteristici ale unei celule cu pile de combustie; Funcționarea celulei cu pile de combustie;
Caracteristici ale unei celule SOFC-combustibil; Funcționarea celulei SOFC-combustibil; Faraday și
eficiența energetică a electrolizorului; Faraday și eficiența energetică a celulei cu pile de combustie
PRET UNITAR fara TVA: 715 Eur
Fisa tehnica 1230

TRUSA TEHNOLOGIA CELULEI DE COMBUSTIE – H2 BASIC

DESCRIERE:
Acest sistem va ofera posibilitatea efectuarii urmatoarelor experimente: Conversia puterii musculare
in energie electrica; Ce este electroliza?; Cum poate fi descompusa apa?; Ce este o celula de
combustie?; Alimentarea motorului cu o celula de combustie; Alimentarea soneriei cu o celula de
combustie; Cea de-a IV-a caracteristica (factor IV) a electrolizei; Cea de-a IV-a caracteristica (factor IV)
a unei celule de combustii; Faraday si eficienta energetica a electrolizei; Faraday si eficienta
energetica a unei celule de combustie
PRET UNITAR fara TVA: 205 Eur
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TRUSA ENERGIE TERMALA – THERMAL ENERGY READY-TO-GO 2.0

DESCRIERE:
Acest sistem va ofera posibilitatea efectuarii urmatoarelor experimente: Absorbanta si reflectivitatea
din materiale diferite; Concentratia luminii printr-o lentila Fresnel prin convectie termica si
stratificarea termoconductor; Izolatie termica; Colector solar termic cu pompa de recirculare; Colector
solar termic cu circulatie termosifon; Variatia vitezei de curgere; Cicuit colector cu schimbator de
caldura; Circuit colector cu rezervor de caldura parafina; Colector jgheab parabolic cu ciclu pompa;
Demonstratia calitativa a principiului functinonal; Investigarea generatorului termoelectric;
Determinarea cantitativa a energiei electrice
PRET UNITAR fara TVA: 2070 Eur
Fisa tehnica 2001

TRUSA ENERGIE NOUA – NEW ENERGY MINIKIT

DESCRIERE:
Reprezinta pachetul optim de baza pentru invatarea energiilor regenerabile. Sistemul experimental
este adaptat pentru tinerii elevi si ofera o intelegere ludica a celulelor fotovoltaice, a energiei eoliene,
energiei hidroelectrice, mobilitatii electrice si a combustibililor.
PRET UNITAR fara TVA: 1200 Eur
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Fisa tehnica 2030

TRUSA ENERGIE NOUA – NEW ENERGY MINIKIT BASIC

DESCRIERE:
Contine o unitate de baza mica, cabluri si prize de scurt-circuit pentru conectarea modulelor. Cu un
generator-manivela, elevii produc energie electrica pentru experimente propriu-zise. Astfel, nu este
necesara nici o sursa suplimentare de conectare sau tensiune electrica
PRET UNITAR fara TVA: 215 Eur
Fisa tehnica 2031

TRUSA ENERGIE NOUA – NEW ENERGY KIT BASIC

DESCRIERE:
Pentru experimente cantitative cu acest kit, aveti nevoie de leXsolar Minikit Basic.
Cu componentele de control inteligent inchise, un sistem de masurare si control inovator.
Modulul de alimentare este sursa de alimentare mai compacta pentru experimente existenta pe piata,
iar modulul AV face masurarile de curent si tensiune cat mai usoare cu putinta. Un potentiometru,
unitatea de baza si cablurile completeaza produsul.
PRET UNITAR fara TVA: 575 Eur
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Fisa tehnica 1502

TRUSA ECONOMIA ENERGIEI – E-SAVE READY-TO-GO

DESCRIERE:
Intelegerea energiei
Energie primara si secundara, resurse si rezerve
Unitati si conversii, dimensiuni cheie
Productia de electricitare, compararea centralelor electrice
Consumul de energie la nivel mondial
Schimbarile climatice si CO2
De ce sa economisim energie?
De unde avem nevoie de energie?
Incalzirea
Aflati mai multe despre scoala voastra. Ce surse de energie sunt utilizate? Care sunt locatiile si
costurile lor?
Temperatura in clasa; Pierderea de caldura a cladirilor; Calitatea aerului
Sistem de incalzire si ventilatie: comportamentul corect
Umiditate
Apa
Aflati mai multe despre scoala voastra. De unde provine apa potabila? Ce se intampla atunci cand nu
functioneaza reteaua de apa? Care sunt consumurile si costurile anuale?
Preparaea apei calde menajere; In cazul in care apa este consumata, care este comportamentul corect?
Consumul de energie electrica
Aflati mai multe despre scoala voastra. De unde provine energia? Care sunt consumurile si costurile
anuale?; Energia electrica in viata de zi cu zi; Energia electrica in bucatarie; Consumuri energetice
Pierderi ascunse: modurile „stand-by” si „oprit”.
Lumina
Lumina in clasa, comparatie intre diverse surse de lumina, diverse luminozitati
PRET UNITAR fara TVA: 1215 Eur
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TRUSA RETEA INTELIGENTA – SMART GRID READY-TO-GO

DESCRIERE:
Experimente retele inteligente:
 Fluctuatii de performanta ale unei centrale electrice solare intr-o zi
 Fluctuatii de performanta ale unei centrale electrice eoliene intr-o zi
 Motive si consecinte ale ofertei excedentare si ale lipsei de enegie dintr-o retea electrica
 Alimentarea cu energie a unei locuinte cu o centrala electrica solara
 Alimentarea cu energie a unei locuinte cu o centrala electrica eoliana
 Incarcarea si stocarea energiei electrice
 Descarcarea energiei electrice stocate
 Furnizarea de sarcini electrice si depozitarea energiei de catre o centrala electrica solara
 Furnizarea de sarcini electrice si depozitarea energiei de catre o centrala electrica eoliana
 Instabilitatea unei retele datorita generarii de energie descentralizat
 Transmisia eficienta a energiei, cu controlul temperaturii liniei electrice
 Experimente de baza:
 Fotovoltaice (4)
 Energie eoliana (5)
 Pile de combustie (3)
 Tehnologii de stocare (2)
 E-mobility (2)

PRET UNITAR fara TVA: 2570 Eur
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TRUSA COMBUSTIBIL BIO – BIOFUEL LARGE

DESCRIERE:
Partea 1: Producerea de biodiesel
Transesterificarea de grasime pentru biodiesel (FAME)
Determinarea parametrilor de grasime
Extractia de grasimis din alimente si plante oleaginoase
Partea 2: Fermentarea alcoolului
Producerea unei fermentatii alcoolice
Fermentarea diferitelor tipuri de zahar (inclusiv divizarea catalitica a amidonului)
Dovada gazelor de fermentatie
Partea 3: Distilarea si productia de bioetanol
Distilarea mustului
Caracteristicile etanolului produs
Partea 4: Combustibil etanol
Pile de combustie
Introducere celulei cu etanol
Curba I-V a celulelor de combustie cu etanol
Depdendenta pilelor de combusite cu etanol de concetratie si temperatura
Echilibrul energetic al intregului proces

PRET UNITAR fara TVA: 715 Eur
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TRUSA E-MOBILITATE – E-MOBILITY LARGE

DESCRIERE:
Experimente:
 Legea lui Ohm
 Conexiune serie – rezistene ohmice
 Conexiune paralel- rezistene ohmice
 Tensiunea nominala si capacitatea surselor de tensiune
 Sensor de patru terminale
 Rezistena interna a surselor de tensiune
 Conxiunea in serie a surselor de tensiune
 Capacitatea unul modul de baterie
 Densitatea energetica a modulelor de baterii
 Eficienta Ri a unul modul de baterie
 Randamentul total al unui modul de baterie
 Comportamentul depdendent de temperatura a celulei litiu-polimer
 Procesul de incarcare a unui condensator
 Procesul de descarcare a unui condensator
 Caracteristicile I-V ale modulului cu un singur acumulator NiMH
 Caracteristicile I-V ale modulului bateriei NiZn
 Caracteristicile I-V ale modulului bateriei LiFePo
 Caracteristicile I-V ale modulului bateriei cu
plumb
 Caracteristicile I-V ale modulului bateriei litiupolimer

PRET UNITAR fara TVA: 715 Eur

