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LABORATOR AUTOMATIZĂRI, MECATRONICĂ, 

ACȚIONĂRI ELECTRICE 
 
 
 
 
 
Fisa tehnica 98199 

MASINI ELECTRICE – SISTEM COMPLET DE INVATARE 
Controlul convențional al motoarelor trifazate 

• Descriere: 

 
• Descriere: 

 
Acest sistem studiaza controlul convențional al motoarelor trifazate - Principiile electromecanicii. 
Sistemele automatizate sunt o parte fixă a industriei noastre. Cu acest sistem modular de predare se pot 
învăța elementele de bază ale tehnologiei de acționare și unități de control cablate. 
Aceasta include: 

• Activarea directă a motoarelor asincrone trifazate 
• Conexiune stea-triunghi a motoarelor asincrone trifazate 
• Pol de schimbare a motoarelor asincrone trifazate 
• Circuite Dahlander 
• Funcționarea în viteze diferite, precum și în modul forward / reverse 

 
 

LINIE DE INVATARE PENTRU ACTIONARI ELECTRICE 
Pot fi combinate seturi complete de module de invatare cu sistemele de aranjare (bancuri de laborator, 

console suport pentru modulele de invatare) sau pot fi achizitionate module individuale de invatare. 
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Sistemul complet de invatare – MASINI ELECTRICE contine urmatoarele module: 
 

Modul de invatare 98198 – 1 buc 

Sursa de alimentare 
 

 

Modul de invatare 98144 – 2 buc 

Releu electronic de 
suprasarcina cu comutator 

auxiliar 

 

Modul de invatare 98145 – 1 buc 

Contactor VPS 
 

 

Modul de invatare 98146 – 2 buc 

Comutator de protectie a 
motorului 

 

Modul de invatare 98148 – 1 buc 

Relee multifunctionale 

 

Modul de invatare 98149 – 1 buc 

Releu de timp multifunctional 
Triunghi – stea 

 

Modul de invatare 98150 – 1 buc 

Intrerupator de circuit 

 

Modul de invatare 98152 – 1 buc 

Butoane de operare 

 

Modul de invatare 98153 – 1 buc 

Comutatoare 

 

Modul de invatare 98154 – 1 buc 

Indicator semnal luminos 

 

Modul de invatare 98155 – 4 buc 

Contactor cu contacte auxiliare 

 

 
 PRET UNITAR fara TVA: 6000 Eur  
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MODULELE DE INVATARE SE POT ACHIZITIONA SI INDIVIDUAL: 
 

98144 
Modul de invatare - Releu electronic de suprasarcina cu 
comutator auxiliar 

PRET UNITAR fara TVA: 398 Eur 

98145 Modul de invatare - Contactor VPS PRET UNITAR fara TVA: 505 Eur 

98146 Modul de invatare - Comutator de protectie a motorului PRET UNITAR fara TVA: 340 Eur 

98148 Modul de invatare - Relee multifunctionale  PRET UNITAR fara TVA: 420 Eur 

98149 Modul de invatare - Releu de timp multifunctional triunghi-stea PRET UNITAR fara TVA: 390 Eur 

98150 Modul de invatare - Intrerupator scurt-circuit PRET UNITAR fara TVA: 385 Eur 

98151 Modul de invatare - Comutator de protectie a motorului PRET UNITAR fara TVA: 1185  Eur 

98152 Modul de invatare - Butoane de operare PRET UNITAR fara TVA: 345 Eur 

98153 Modul de invatare - Comutatoare PRET UNITAR fara TVA: 360 Eur 

98154 Modul de invatare - Indicator semnal luminos PRET UNITAR fara TVA: 450 Eur 

98155 Modul de invatare - Contactor cu contacte auxiliare PRET UNITAR fara TVA: 430 Eur 

98198 Modul de invatare - Sursa de alimentare PRET UNITAR fara TVA: 330 Eur 

 
ACCESORII SI ECHIPAMENTE AUXILIARE: 

 

98141 

Set de cabluri de legatura pt module conventionale 

 
 

PRET UNITAR fara TVA: 750 Eur 

98167 

 
Modul de actionare clasica – motor trifazat 

 
 

PRET UNITAR fara TVA: 1215 Eur 
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98205 

 
Modul de actionare cu invertor si PLC 

 

PRET UNITAR fara TVA: 975 Eur 

98206 

Motor trifazat 

 

PRET UNITAR fara TVA: 300 Eur 

98163 

Modul de invatare - Managementul motorului 

 

PRET UNITAR fara TVA: 1005 Eur 

98164 

Modul de invatare – Simulare termistor 

 

PRET UNITAR fara TVA: 330 Eur 
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EDUSAFE – SET DE BAZA PENTRU ACTIONARI SI 
PROTECTII ELECTRICE 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 2400 Eur  

 
Setul EDUSAFE. Oferă suport optim în transferul de cunoștințe referitoare la siguranța mașinilor. Pentru a pregăti 

elevi, studenți sau angajați în mod optim pentru noile cerințe in normele de securitate pentru mașini și 

echipamente industriale. 

Noul sistem de pregătire EDUSAFE vă oferă un sprijin optim pentru a oferi cunoștințe cu privire la siguranța 
mașinii. În acest fel, vă pregătiți în mod optim stagiarii, elevii, studenții sau angajații pentru noile cerințe privind 
funcțiile de siguranță pentru mașini și sisteme de mașini din zonele industrialeconform DIN EN ISO 13849-1 
pentru a fi utilizate cu Directiva Mașinilor 2006/42 / CE. Desigur, sistemul de instruire EDUSAFE poate fi folosit și 
pentru configurarea și testarea funcțiilor de siguranță folosind categoriile conform DIN EN 954-1. 

Acest set se compune din urmatoarele module: 

 

Fisa tehnica 58153 
 

EDUSAFE Power,  
Sursă de alimentare cu 100-240 V AC (47-63 Hz) și ieșire 24 V DC / 4.2A. 
Specificatii tehnice: 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 105 x 300 x 220 mm 
Greutate: aprox.0,9 kg 
 

 
Fisa tehnica 58156 

 
EDUSAFE CONTACTS, Modul de învățare pentru unitatea de contact cu două contactoare de 
sarcină, fiecare cu 4 contacte (3xNO, 1xNC); Poate fi utilizat ca o extensie de contact sau 
pentru a controla consumatorii de energie electrică de pe panourile de învățare. 
Specificatii tehnice: 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 210 x 300 x 220 mm 
Greutate: aproximativ 1,4 kg 
 

LINIE DE INVATARE PENTRU  
CIRCUITE DE PROTECTIE – SIGURANTA MASINILOR 

Pot fi combinate seturi complete de module de invatare cu sistemele de aranjare (bancuri de laborator, 
console suport pentru modulele de invatare) sau pot fi achizitionate module individuale de invatare. 
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Fisa tehnica 58161 
 

EDUSAFE – OP , UNITATE DE COMANDA - SIGURANTA MASINII 
Modulul contine 5 butoane și un comutator rotativ 
 
Specificatii tehnice: 
 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 210 x 300 x 220 mm 
Greutate: aprox.1.15 kg 
 
 
 

 
Fisa tehnica 58163 
 
EDUSAFE SEMNALIZARE 
 
Modulul contine 6 semnalizatoare în culorile roșu, galben, albastru, verde, alb 2x. 
Specificatii tehnice: 
 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 210 x 300 x 220 mm 
Greutate: aproximativ 1,0 kg 
 
 
 
 

 
Fisa tehnica 42313 
 
 Set de cabluri: 
Cabluri de măsurare extrem de flexibile cu izolație în PVC Lungimi 
și culori ale cablurilor : 
10 x 0,25 m roșu 
10 x 0,25 m albastru 
10 x 0,5 m roșu 
10 x 0,5 m albastru 
20 x 0,5 m negru 
6 x 1 m negru 
Secțiune transversală: 2,5 mm² 
Ștecher lamelar placat cu nichel Ø 4mm? Manșon rigid izolant, stivuibil pe ambele părți 
Tensiune / curent nominal: 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A 
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EDUSAFE – PROTECTII ELECTRICE SI ELECTROMECANICE 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 3800 Eur  
 

• Descrire: 
 

Oferă   suport  optim  în  transferul  de  cunoștințe  referitoare  la siguranța  mașinilor. Pentru a pregăti elevi, 
studenți sau angajați în mod  optim  pentru  noile  cerințe ale caracteristicilor de securitate pentru  mașini  și  
echipamente  industriale.  Cu  acest  set, aveți posibilitatea  să  proiectați circuite, simula erori și determina 
impactul  acestora  asupra  siguranței. Este format din 3 panourile de învățare: 

 
Fisa tehnica 39871 
 

1.Modul de invatare EDUSAFE TRISAFE 

Modulul poate fi utilizat ca dispozitiv de comutare a siguranței programabile pentru a reprezenta toate circuitele 

comune de siguranță până la SIL3 sau nivelul de performanță E. Releul de siguranță poate fi configurat folosind 

software-ul gratuit SAFECONF folosind drag & drop. Programul de configurare este echipat cu o mare bibliotecă 

auxiliară, cu care utilizatorii fără experiență se pot familiariza rapid cu subiectul: 

Circuite de oprire de urgență cu un și două canale 
Monitoare pentru uși de siguranță cu două canale, cu și fără blocare 
Selectarea modului de operare cu blocarea modului de operare setat și confirmarea manuală a modului de operare 
Evaluarea comutatoarelor cu trei etape 
Mutare paralelă cu doi senzori 
Evaluarea unei perdele de lumină cu un singur canal 
Comenzi cu două mâini de tip II și tip III 
 
Specificatii tehnice: 

Intrări digitale: 10 (cu două canale, până la SIL 3), 20 (cu un singur canal, până la SIL 2) 
Ieșiri digitale: 4 (ieșiri semiconductoare sigure, până la Cat. 4 conform EN ISO 13849-1), 2 (ieșiri la pământ) 
Ieșiri de ceas: 2 
Ieșiri de semnal: 4 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 150 x 300 x 315 mm 
Greutate: aproximativ 1 kg 
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Fisa tehnica 58164 
 
 
2. Modul de invate-  Panoul de învățare EDUSAFE INCA  pentru oprire de urgență cu 
lampă semnal izare integrată. 
 
Specificatii tehnice: 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 105 x 300 x 220 mm 
Greutate: aprox.0,6 kg 
 

 
Fisa tehnica 58167 
 
3. Modul de invatare EDUSAFE MKEY reprezinta siguranta  unei uși glisante cu două 
întrerupătoare de poziție a pârghiei de rulare atașate, un întrerupător de poziție cu 
servomotor separat și un comutator de poziție cu blocare de protecție (cu arcuri). 
 
Specificatii tehnice: 
 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aprox 420 x 300 x 220 mm 
Greutate: aprox.1,5 kg 
 

 
Fisa tehnica 42313 
 
 Set de cabluri: 
Cabluri de măsurare extrem de flexibile cu izolație în PVC Lungimi 
și culori ale cablurilor : 
10 x 0,25 m roșu 
10 x 0,25 m albastru 
10 x 0,5 m roșu 
10 x 0,5 m albastru 
20 x 0,5 m negru 
6 x 1 m negru 
Secțiune transversală: 2,5 mm² 
Ștecher lamelar placat cu nichel Ø 4mm? Manșon rigid izolant, stivuibil pe ambele părți 
Tensiune / curent nominal: 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A 
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EDUSAFE – SET DISPOZITIVE DE PROTECTIE PENTRU 
INTRERUPATOARELE ELECTRONICE DE POZITIE 

 
 PRET UNITAR faraTVA: 2100 Eur  

 
• Descrire: 

 
Se pot studia: 

• diferite tipuri de caracteristici de securitate pentru acțiunea în caz de urgență. 
• circuite de proiectare care utilizează comutatoare electronice de poziție pentru protectii interblocate 
• fiabilitatea siguranței circuitelor folosind comutatoare electronice de poziție. 
• explorarea funcționareii circuitelor folosind comutatoare electronice de poziție. 

Este format din 4 panouri educationale , care pot fi disponibile si seperat. 

 
Fisa tehnica 58164 
 
1. Modul de invare -  EDUSAFE INCA  pentru oprire de urgență cu 
lampă semnal izare integrată. 
 
Specificatii tehnice: 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 105 x 300 x 220 mm 
Greutate: aprox.0,6 kg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fisa tehnica 58150 
 
2.Modul de invatare EDUSAFE EDEN -  Comutator de poziție fără contact 
EDUSAFE EDEN placa de învățare comutatoarele de poziție fără contact 

funcționează cu un semnal dinamic. Aceasta permite conectarea în serie a 

până la 30 de senzori; poate fi combinat cu alți senzori de siguranță din 

aceeași tehnologie. 

Specificatii tehnice: 

Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 105 x 300 x 220 mm 
Greutate: aprox.0,65 kg 
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Fisa tehnica 58154 
 
3. Modul de invatare EDUSAFE VITAL –Releu de 
siguranta 
 
Placă de învățare EDUSAFE VITAL Releu de 
siguranță de cel mai înalt nivel de securitate pentru 
senzorii care funcționează cu semnal dinamic; cu 
resetare manuală / automată / monitorizată. 
 
Specificatii tehnice: 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 105 x 300 x 220 mm 
Greutate: aprox.0,8 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fisa tehnica 42313 
 
4.  Set de cabluri: 
Cabluri de măsurare extrem de flexibile cu izolație în PVC Lungimi 
și culori ale cablurilor : 
10 x 0,25 m roșu 
10 x 0,25 m albastru 
10 x 0,5 m roșu 
10 x 0,5 m albastru 
20 x 0,5 m negru 
6 x 1 m negru 
Secțiune transversală: 2,5 mm² 
Ștecher lamelar placat cu nichel Ø 4mm? Manșon rigid izolant, stivuibil pe ambele părți 
Tensiune / curent nominal: 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A 
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EDUSAFE – DISPOZITIV DE PROTECTIE 
OPTOELECTRONICA 

 
•  Descrire: 
•  

Dispozitiv de protecție optoelectronic activ cu dispozitiv de transmisie și recepție. Configurați funcțiile de 

siguranță utilizând o perdea ușoară (categoria „dispozitiv de protecție care nu separă”) Inclusiv 

indicatorul luminos pentru a indica starea de funcționare. Transmițătorul și receptorul sunt atașate 

magnetic astfel încât să poată fi efectuat și un exercițiu de aliniere. 

Specificatii tehnice: 

Înălțimea câmpului de protecție 250 mm 
• Rezoluție 14 mm 
• Incluzând indicatorul pe unitatea de recepție 
• Tensiunea de funcționare 24 V CC 
• Unitatea de emisie a dimensiunilor: 120 x 300 x 105 mm 
• Unitatea de recepție a dimensiunilor: aprox 150 x 300 x 210 mm 
• Greutate: aproximativ 1,5 kg 
 

 
 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 3120 Eur  
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EDUSAFE – SET DISPOZITIVE DE PROTECTIE 
„COMANDA CU 2 MAINI” 

 
 PRET UNITAR faraTVA: 1450 Eur  

 

• Descrire: 
 

Setul educational este format urmatoarele panouri: 

 
Fisa tehnica 58151 
- 2 x SAFEBALL - Element de acționare ergonomic pentru una sau  

două mâini. Aplicații cu două butoane incorporate ca protecție 
împotriva acționării accidentale. 
 
Specificatii tehnice: 
Tensiune de funcționare: 24 V CC 
Dimensiuni: aproximativ 105 x 300 x 220 mm 
Greutate: aprox.0,6 kg 
 
 
 

 
 
 

 
Fisa tehnica 58156 
 
- 1 x EDUSAFE CONTACTS - Modul de învățare pentru unitatea de contactor cu doi contactori de sarcină, fiecare 

cu 4 contacte (3xNO, 1xNC); Poate fi utilizat ca o extensie de contact sau pentru a controla consumatorii de 
energie electrică de pe panourile de învățare. 
 

 
        Specificatii tehnice: 
 
           Tensiune de funcționare: 24 V CC 
           Dimensiuni: aproximativ 210 x 300 x 220 mm 
           Greutate: aproximativ 1,4 kg 
 
 
 
 
 
Toate plăcile de învățare sunt, de asemenea, disponibile separat. 
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Fisa tehnica 65992 

DULAP ECHIPAMENTE ELECTRICE 
 

• Descrire: 
 

Domenii de invatare: 

- analiza sistemelor electrice și a 
funcțiilor de verificare 
- planul  de executie a  instalatiilor 
electrice 
- verificare 
 
Componente: 
Transformator, circuit redresor (kit) 
pentru 24 și 5 VDC, relee de 
siguranta, tensiune 400 V/AC (este 
posibila si 230 V), modul de testare 
fază, RCD, suport pentru PCB, 
diferite tipuri si serii de terminale, 
cadru profil.  
 
 
Dimensiune dulap (LxHxl):  
500 x 700 x 250 mm  

 
 
 
RECOMANDARE: 
 
Acest dulap vine insotit de urmatoarele: 
 

• 93366 – Concept formare – Documentatie 
pentru profesor pentru utilizarea dulapului 
de echipamente electrice (Momentan 
disponibil in limba engleza) 
 

• 93367 – Concept formare – Documentatie 
pentru elev pentru utilizarea dulapului de 
echipamente electrice (Momentan 
disponibil in limba engleza) 

 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 4425 Eur  
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Fisa tehnica 58613 

PLC TRAINER – START S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY 
 

 
 

• Descriere: 
 
Contine: CPU 1212C AC / DC / RLY STEP 7 Basic (TIA Portal)*, Intrare digitală simulator de SIM 1274, 
Cablu industrial Ethernet, CD documentație, șurubelniță, Systainer  
 
Domenii: Utilizarea si programarea PLC-urilor, punere in functiune, instalare si intretinere sisteme 
automate, mentinere stare sisteme automate si corectare erori, sisteme de automatizare, ansambluri 
hardware si software pentru configurare, analiza si adaptarea sistemelor TIC, functionare sisteme 
informatice 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 540 Eur  

 
 

LINIE DE INVATARE PENTRU AUTOMATE PROGRAMABILE 
Pot fi combinate seturi complete de module de invatare cu sistemele de aranjare (bancuri de laborator, 

console suport pentru modulele de invatare) sau pot fi achizitionate module individuale de invatare. 
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Fisa tehnica 59493 

PLC TRAINER – S7- 1200 

 
 

• Descriere: 
 
Modul de invatare pentru prindere în cadrul panoului sau ca un dispozitiv de tip desktop. Este echipat cu  
prize de siguranță 4 mm, comutatoare și LED-uri ce permit atât controlul direct al intrărilor cat si 
observarea rezultatelor, precum  și  conectarea ușoară a modelelor funcționale externe. Prin intermediul  
conectorul cu 36 de pini se pot transfera toate semnalele de intrare și de ieșire la un modul de funcții. 
 
Componente: 
- cadru de montare 
- procesor CPU S7-1214C DC / DC / DC 
- 14 intrări digitale 
- 10 ieșiri digitale 
- 2 intrări analogice 
- comutatoare pentru intrări 
- LED-uri pentru a indica starea de semnal al intrărilor și ieșirilor 
 
Tensiune de lucru: 24 V DC 
Dimensiune: aprox. 420 x 210 x 240 mm 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 1400 Eur  
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Fisa tehnica 59817 

PLC TRAINER – LOGO! 8 
 

• Descriere: 
 
Modul de invatare pentru prindere în cadrul panoului 
sau ca un dispozitiv de tip desktop.  
Intrări digitale: 12, ieșiri digitale: 8, tensiune de 
operare: 24 V DC  
Dimensiuni: 420 x 200 x 240 mm  
Greutate: 2,5 kg  
Comunicarea, accesul de la distanță prin intermediul 
serverului de web și de comunicare prin  aplicatia 
LOGO!8. Include software-ul de programare LOGO. 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 1050 Eur  

 
Fisa tehnica 54033 

PACHET DE INVATARE - SIMATIC CPU S7-315-T-2DP 

• Descriere: 
 

Acest  produs  poate  fi  utilizat 
numai în scopuri educaționale. Este 
disponibil  numai  pentru școli și 
centre de formare. Comanda se poate 
executa  numai  dacă exista acordul 
de licență semnat. Se utilizeaza pe PC  
/ laptop / PC  cu  Windows 2000 
Professional SP 3 și Windows XP / 
Professional SP. 1                                                                                                                    

Componente: 
1 x șină L = 480 mm 
1 x PS 307 de alimentare / 5A 
1 x CPU315T-2DP 
1 x micro card de memorie 8MB 
1 x modulul SM digitale 323, DI 16 și 
16 DO 
1 x interfață modul IM174 
3 x conector frontal 40 pini 
1 x Profibus cablu conector 3m 
1 x CD-S7 Tehnologie, licență 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 2025 Eur  
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Fisa tehnica 99512 

PLC TRAINER – S7-1512C-1 PN 

• Descriere: 
Acest  sistem  modular  permite utilizatorului de a 
descompune într-un timp  scurt  sistemul  în  părțile sale 
componente și la fel de repede reasamblarea într-o noua 
configurație diferită. 

Componente: 
masa de profil de aluminiu,  
cadru PM 1507 24VDC / 8A,  
CPU S7 - 1512C -1 PN , 
24 intrări digitale 24 Vcc,  
24 ieșiri digitale 24 Vcc / 0,5 A, 
4 intrări analogice 0 - 10 V, 2 ieșiri analogice 0 - 10 V,  
interfață integrată PROFINET 
Include cablu Ethernet, micro card de memorie de 24 MB și 
software STEP 7 SIMATIC 
Dimensiuni: 520x420x300mm 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 5250 Eur  

 
Fisa tehnica 59608 

PLC TRAINER – S7 1516 

 
• Descriere: 
Ideal pentru predare practică PLC, Rack-uri de formare 

Christiani. PLC ofera cunoștințe de programare elevilor și 
formeaza abilitati practice în lucrul cu hardware-ul PLC. 
Obiective de invatare: Structura și configurația SIMATIC S7; 
Programare PLC; Configurarea și programarea rețelelor 

Componente: 
Profil de baza din aluminiu 
Sursă de alimentare 24 Vcc / 8A 
SIMATIC CPU S7-1516-3PN / DP 
24 x 24 Vcc intrări digitale 
24 x 24 Vcc / 0,5A ieșiri digitale 
4 x 0 - 10 V ieșiri analogice 
2 x 0 - 10 V ieșiri analogice 
1 Profibus integrat și 2 interfețe Profinet 
Include cablu Ethernet, micro card de memorie de 24 MB și 1 licență de Simatic STEP7 Professional. 
Dimensiuni (LxHxW): 520x420x300 mm 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 6720 Eur  
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Fisa tehnica 53609 

CABLU DE CONECTARE DE LA PLC LA SISTEMELE 
MECATRONICE (ACCESORII) 

 
• Descriere: 

Lungime  3 m,  o  parte  cu  10  fire, la cealalta parte 4 mm soclu siguranta 
Conectorii IDC se potrivesc la modulele de intrare/iesire ale sistemelor mecatronice 

 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 120 Eur  

 
 
Fisa tehnica 42313 

SET CABLURI DE LEGATURA - EDISON 
 

• Descriere: 
 
Lungimi de cablu si culori: 

• 10 x 0,25 m roșu 
• 10 x 0,25 m albastru 
• 10 x 0,5 m roșu 
• 10 x 0,5 m albastru 
• 20 x 0,5 m negru 
• 6 x 1 m negru 

Secțiunea: 2.5 mm² 
Tensiunea nominală / curent: 600 V, CAT III 1000 V ~ CAT II / 32 A 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 375 Eur  
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Fisa tehnica 58264 

MODUL DE INVATARE HAZARDS - EDISON 
 

• Descriere: 
 
Sistem de predare despre siguranta masinii 
 
Cu   sistemul   EDISONS   didactic,  funcțiile  de  siguranță  pot  fi 
configurate  și  testate.  Sistemul  oferă  spațiu  pentru 18 plăci de 
formare  în  format  A4,  împărțițit  pe  trei nivele. Este disponibil 
într-o  versiune  cu  o  singură față sau cu două fețe și astfel oferă 
spațiu pentru doi sau patru cursanți. 
                          
Alimentare: 24 V DC 
Dimensiuni: aproximativ  210 x 300 x 220 mm 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 375 Eur  

 
Fisa tehnica 54011 

SOFTWARE SIMATIC STEP 7 (TIA PORTAL) – 1 LICENTA 

 
• Descriere: 

 
Pachetul  Trainer  este conceput în mod exclusiv în scopuri de 
formare și  prin  achiziționarea  acestuia,  veți  primi  un  pachet  
software cuprinzător,  care,  în  plus  față de STEP7 Professional 
Edition 2010 Suite, conține o noua platforma de automatizare 
SIMATIC TIA Portal. Cu acest  pachet,  puteți  acoperi tot ceea ce 
este necesar în prezent în ceea ce privește de automatizare: 

• programarea controlerelor logice de nivele extrem de 
diferite de performanță în LAD, STL, FBD, limbaj de nivel 
înalt S7-SCL sau S7-GRAFICUL 

• proiecțarea de panouri de control și operare externe și 
soluții de supraveghere 

• punerea în aplicare a sistemelor de control bazate pe PC și rețele de comunicații 
• testarea programelor PLC cu off-line / instrumentul de test online S7-PLCSIM. 

Software-ul SIMATIC face toate acestea posibile cu o singură interfață de  utilizator, fără  probleme de 
interfață, ca o soluție de ansamblu complet  integrată  și coerentă. 
Este disponibil numai pentru școli și centre de formare. Comanda se poate executa numai dacă exista 
acordul de licență semnat. 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 450 Eur  
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Fisa tehnica 54014 

SOFTWARE SIMATIC STEP 7 (TIA PORTAL) – 20 LICENTE 

 
• Descriere: 

 
Software-ul  este  un  pachet  de  programe  extins  în  plus  față 
de Professional  Edition 2010 STEP 7 include, de asemenea, 
noua platforma de  automatizare  SIMATIC TIA Portal. 
Cu acest pachet, puteți acoperi urmatoarele competente de 
automatizare: 

• programarea PLC-urilor de performanță diferite în LAD, 
STL, FBD, limbaj de nivel înalt S7-SCL sau S7-GRAPH 

• configurarea panourilor de operare și de control extern 
și soluții de monitorizare 

• realizarea de sisteme de control bazate pe PC și rețele 
de comunicații 

• testarea programelor PLC cu Off- / Online  , 
instrumentul  de testare S7-PLCSIM. 

Software-ul SIMATIC face toate acestea posibile cu o singură 
interfață de  utilizator, fără probleme de interfață, ca o soluție de ansamblu complet  integrată  și 
coerentă. Este disponibil numai pentru școli și centre  de formare. Comanda se poate executa numai dacă 
exista acordul de licență semnat.  
 

 PRET UNITAR faraTVA: 300 Eur  

 
Fisa tehnica 72972 

SOFTWARE MICROCONTROLERE EASY SI LOGO – 1 LICENTA 
 

• Descriere: 
 
Ofera  o  introducere  practică  in  domeniul  microcontrolerelor. Mai 
precis,  baza  pentru  utilizarea și programarea microcontrolerelor și 
logo-ului!.  Funcțiile dispozitivelor sunt învățate pe baza utilizării 
practice.  Proiecte  cu  diferite  niveluri  de  cerințe, împărțite în începător, 
intermediar și avansat aprofundeaza cunostintele dobandite. 
                                   
Continut: Minicontrolere VPS, Tehnologie de control digitala, Configurari, 
Funcţii, Intrari/iesiri, Tehnologie de siguranță,  Prelucrarea semnalului 
analogic, Inginerie de control, Simulare de circuite, Documentatie, 
comunicare, Proiecte, etc. 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 150 Eur  
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Fisa tehnica 300680 

SOFTWARE INTRODUCERE IN PROGRAMARE STEP 7 
CURS INTENSIV STEP 7 - 1 LICENTA 

 
• Descriere: 

 
Elementele de bază ale tehnologiei PLC și programarea STEP®7. Cursul oferi o introducere  în STEP®7 și   
noul echipament de control S7-300 si S7-400. Toate lectiile au la final un rezumat si apoi consolidarea 
cunostintelor cu ajutorul exercitiilor.  
Continut: 

• Constructia unui program de PLC 
• Operații logice 
• Temporizatoare, contoare 
• Procesarea unui program de S7 în AG 
• Blocuri de date  

Programul CBT este potrivit pentru incepatori care doresc să se 
familiarizeze cu STEP®7, precum și pentru studenții avansați cu 
experiență care doresc să treacă de la STEP®5 la STEP®7. 
Necesita PC compatibil IBM, Windows 9x, 2000x, NT, XP, Vista, 7 
(32/64 Bit), 8 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit) – placa de sunet.  
 

 PRET UNITAR faraTVA: 225 Eur  

 
Fisa tehnica 800773 

Modul de invatare si aplicatii practice  
Masini electrice – Masini de curent continuu 

 
• Descriere  

 
Modulul tratează conținutul de formare pentru mașinile de curent 

continuu, în conformitate cu planurile de formare pentru domeniul 
electric. Circuitele de mașini de curent continuu, precum și stabilirea și 
controlarea vitezei motorului de curent continuu sunt acoperite în detaliu. 
O altă preocupare este determinarea și evaluarea, afișarea și analizarea 
caracteristicilor motorului. 

Contine 9 exerciții complexe, fiecare cu diagrame de circuit, 
informații de lucru, probleme de aprofundare,  monitorizare si evaluare. 
Conținutul cursului este consolidat prin misiuni practice de lucru. 
Exercițiile sunt structurate în conformitate cu textul explicativ și să 
urmeze modelul aciunii complete.  

Contine: Cursul complet, constând din Ghidul formatorului, CD de 
prezentare și documentația pentru cursanți. 
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Exercitii: 

• Exercitiul 1.1: Tensiune terminala în funcție de viteza de rotație (Generator CC excitatie serie) 
• Exercitiul 1.2: Tensiune terminala în funcție de viteza de rotație (Generator CC excitatie paralela) 
• Exercitiul 2.1: Tensiunea terminala ca funcție a curentului de excitație (Generator CC excitatie 

serie) 
• Exercitiul 2.2: Tensiunea terminala ca funcție a curentului de excitație (Generator CC excitatie 

paralela) 
• Exercitiul 3: Controlul vitezei 
• Exercițiul 3.1: Măsurarea rezistenței interne a unui motor de curent continuu 
• Exercitiul 3.2: Viteza de mers în gol ca funcție a curentului pentru armături 
• Exercitiul 4.1: Viteza de încărcare, la diferite rezistențe de pornire 
• Exercitiul 4.2: Viteza de încărcare pentru diferite tensiuni de armături 
• Exercitiul 5: Controlul vitezei de slăbire a câmpului 
• Exercițiul 6: Situație sarcina 

 
 
Subiecte abordate:  

• Cursanții trebuie să reprezinte exercitiile despre viteza și tensiune prin experimente și profesor. 
În efectuarea testelor pe care trebuie sa le execute, trebuie să ia în considerare aspectele de 
protectia muncii atunci când se lucrează cu echipamente electrice. 

• Cursanții trebuie să reprezinte efectele curentului de excitație și excitația asupra tensiunii cu 
ajutorul testelor și profesorului. 

• Cursanții trebuie să reprezinte exercitii de control a vitezei de mers în gol a motorului de curent 
continuu separat excitat și evaluate în ceea ce privește utilizarea practică. 

 
 
Recomandare:  
 Acest modul este compatibil cu: 
 
Fisa tehnica 800774  
Masini electrice: Masini de curent continuu 
(Documentatie pentru elev) 
 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 500 Eur 
 

(Pretul contine 1 buc modul de invatare si aplicatii practice 
Masini de curent continuu (Documentatie pentru profesor) si 1 
buc Masini de curent continuu (Documentatie pentru elev) 
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Fisa tehnica 800777 

Modul de invatare si aplicatii practice 

Masini electrice – Masini de curent alternativ 
 

• Descriere: 
Cursul de formare "Mașini electrice - Masini CA" abordează modulul de formare pentru motoarele de 
inducție, în conformitate cu planurile de formare pentru domeniul electro. Tipurile de mașini electrice 
rotative, cum ar fi asincron cu trei faze, motoare de curent alternativ multi-viteză,controlul frecventei la 
motoare de curent alternativ sunt discutate în detaliu. Contine 8 exerciții complexe, fiecare cu diagrame 
de circuit, informații de lucru, probleme de aprofundare,  monitorizare si evaluare. Conținutul cursului 
este consolidat prin misiuni practice de lucru. Exercițiile sunt structurate în 
conformitate cu textul explicativ și să urmeze modelul aciunii complete. 
Contine: Cursul complet, constând din Ghidul formatorului, CD de 
prezentare și documentația pentru cursanți. 
Exercitii: 

• Exercitiul 1: Tipuri de motoare asincrone trifazate 
• Exercițiul 2: Comutatie stea-triunghi (descărcat / încărcat) 
• Exercițiul 3: Principiul de deplasare curentă 
• Exercițiul 4: Motoare cu inele de contact 
• Exercițiul 5: Motoare asincrone de curent alternativ 
• Exercitiul 6: Motor asincron cu trei faze de frecvență controlată 
• Exercitiul 7: Detectarea erorilor sistematice 
• Exercitiul 8: Proiectare 

Subiecte abordate:  
• Elevii trebuie să analizeze circuite pentru motoare asincrone curent alternativ, în special în ceea 

ce privește curentul de vârf și de a evidenția astfel avantajele și dezavantajele fiecărui tip de 
exercitiu.  

• Elevii trebuie să analizeze principiul deplasării curente a unui motor de inducție cu trei faze și să 
documenteze constatările. 

• Elevii pot identifica în mod sistematic erori ale mașinilor electrice și sa ajute la depanare. În acest 
context, acestia ar trebui să elaboreze o listă de verificare pentru 
raportarea defectelor si solutii pentru rezolvarea acestora. 

• Elevii încep planificarea pe partea electrică a unui sistem de ventilație 
bazat pe o documentație tehnică predeterminată și prezinta rezultatele 
lor. 

Recomandare:  
 Acest modul este compatibil cu: 

 800778 - Masini electrice – Masini CA – Documentatie pentru elev 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 500 Eur 
(Pretul contine 1 buc modul de invatare Masini CA (Documentatie pentru 
profesor) si 1 buc Masini CA (Documentatie pentru elev) 
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