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ATELIER MECATRONICA
Educația fără frontiere – conceptual
de învățare care crește împreună cu
tine
o
Mediul ideal de învățare pentru
noile meserii electrice și mecanice ✔
o
Concepte didactice bine structurare ✔
o
Un sistem cu tehnologii sofisticate ✔
o
Modulare și extensibile ✔
o
Tehnologii care răspund nevoilor și
abillităților ucenicilor ✔

O combinație de tehnologie, educație
vocaționalăși mijloace media
moderne
Conceptul de învățare în domeniul
mecatronicii promovat de Tera Impex și
Christiani este un concept puternic, care
combină mijloacele tehonlogice moderne, formarea profesională și mijloacele multi-media într-un pachet
practic. În acest mod, se asigură succesul procesului de educație și motivația
elevilor. Modelul procesului de învățare stă la baza conceptului de formare.
Elevii sunt ghidați pe parcursul celor 6 pași ai ciclului unui proiect prin
documentația oferită și sunt încurajați să întreprindă activități independente,
învățând diverse metode de lucru. Gama variată de teme și proiecte propuse
asigură parcurgerea tuturor aspectelor cheie ale domeniului automatizărilor și
mecatronicii.
Modelul întregului proces

Assembly Kit

Finished Device

Kituri de componente, cabluri,
etc care se montează împreună

Ansamble/Echipamente finalizate,
gata de instalat și utilizat

Machining Kit
Sub-componente mecanice
asamblabile =>părți echipamente

Kit

vice
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Modulul funcției plăcii de control - kit de montare
Descriere:
Modulul funcției panoului de control poate fi utilizat pentru a opera module sau stații individuale sau
multiple.
Modulul are trei comutatoare de comutare, cinci butoane iluminate și un comutator STOP DE URGENȚĂ.
Dimensiuni: 170 x 165 x 115 mm (L x L x H)
Tensiune de funcționare: 24 VCC
Componente:
1 x întrerupător de oprire de urgență
4 x butoane luminate
1 x buton luminat
1 x comutator de comutare 1-0-2
1 x comutator de comutare 0-1
Cerințe PLC:
9 intrări digitale de PLC
5 ieșiri digitale de PLC

PRET UNITAR fara TVA: 698 Eur

Modulul funcției plăcii de control - kit finalizat
PRET UNITAR fara TVA: 866 Eur
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UNITATE DE SORTARE – kit de montare
Descriere:
Unitatea de sortare a modulului funcției mMS este utilizată pentru verificarea și sortarea jumătăților
cubului. Este format dintr-o stație de încercare și o linie de sortare cu trei cilindri pneumatici și trei
lamele.
Unitatea de sortare poate fi atașată la modulul de funcționare a benzii transportoare mMS. Piesele de
prelucrare sunt ghidate pe lângă unitatea de sortare de pe banda transportoare, unde sunt verificate
proprietățile și poziția (orientarea) materialului. Pentru aceasta se utilizează un senzor optic, un senzor
inductiv și un ultrasonic.
După ce piesele de prelucrare au fost verificate și clasificate, acestea sunt transportate pe banda
transportoare către cilindrii de evacuare. Testul și selecția sau sortarea posibilă rezultate din acesta
sunt definite de programul de control și nu sunt predeterminate de modul.
Presiunea de funcționare este de 4 bar. Tensiunea de funcționare este de 24 VCC.
Specificatii tehnice
Dimensiuni: 275 x 225 x 305 mm (L x L x H)
Presiune de funcționare: 4 bar
Tensiune de funcționare: 24 VCC
Componente:
6 x comutatoare de cilindru
1 x senzor inductiv
4 x scanere cu lumină reflectantă
1 x scaner cu ultrasunete reflectorizant
3 x 5/2 valve valve
3 x cilindri pneumatici cu acțiune dublă
Cerințe PLC:
11 intrări digitale de PLC
3 ieșiri digitale de PLC
1 intrare PLC analogică

PRET UNITAR fara TVA: 2056 Eur

UNITATE DE SORTARE- kit finalizat
PRET UNITAR fara TVA: 2588 Eur
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UNITATE FUNCTIONALA BANDA TRANSPORTOARE – kit
de montare
Descriere:
Modulul de funcționare a benzii transportoare este format dintr-o secțiune de 700 mm lungime și
50 mm lățime. La capătul secțiunii transportoare este atașat un senzor.
Banda transportoare este echipată cu un motor cu curent continuu, inclusiv un controler integrat
de viteză. Controlul continuu al vitezei și schimbarea direcției sunt posibile.
Specificatii tehnice
Dimensiuni: 740 x 145 x 130 mm (L x L x H)
Tensiune de funcționare: 24 VCC
Componente:
Motor DC inclusiv controler integrat de viteză
Senzor de ghidare a luminii
Cerințe PLC:
2 intrări digitale de PLC
3 ieșiri digitale de PLC
1 ieșire PLC analogică

PRET UNITAR fara TVA: 3170 Eur

UNITATE FUNCTIONALA BANDA TRANSPORTOARE – kit
finalizat
PRET UNITAR fara TVA: 3526 Eur
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UNITATE FUNTIONALA MAGAZIE DE SEPARARE – kit de
montare
Descriere:
Modulul este utilizată pentru a separa piesele, astfel încât să poată fi procesate ulterior.
Jumătățile cubului sunt utilizate ca piese.
Există spațiu pentru până la zece piese de lucru stivuite în stocarea revistei care separă tipul 1. Un
cilindru pneumatic, care este controlat de o supapă 5/2, împinge piesa de jos din stivă. Două microîntrerupătoare verifică starea revistei și două întrerupătoare cu sticlă monitorizează poziția cilindrului
pneumatic.
Presiunea de funcționare este de 4 bar, tensiunea de funcționare de 24 VCC.
Specificatii tehnice:
Dimensiuni: 100 x 300 x 420 mm (L x L x H)
Presiune de funcționare: 4 bar
Tensiune de funcționare: 24 VCC
Componente:
2 x comutatoare de cilindru
1 x senzor de lumină de reflexie
2 x microîntrerupătoare
1 x 5/2 supapă de cale
1 x cilindru pneumatic cu dublă acțiune
Cerințe PLC:
5 intrări digitale de PLC
2 ieșiri digitale de PLC

PRET UNITAR fara TVA: 1295 Eur

UNITATE FUNTIONALA MAGAZIE DE SEPARARE – kit
finalizat
PRET UNITAR fara TVA: 1595 Eur
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UNITATE FUNCTIONALA MAGAZIE ORIZONTALA – kit
finalizat
Descriere:
Modulul constă dintr-un rack și unitatea de stocare și regăsire asociate, care sunt montate împreună
pe două platforme de asamblare. Piesele de prelucrat care trebuie depozitate sunt livrate - de exemplu
de către un dispozitiv de manipulare - transferate la unitatea de stocare și regăsire și depozitate pe
raft. Piesele de prelucrare pot fi, de asemenea, scoase din depozitare în ordine opusă. În total sunt
disponibile 28 de spații de stocare. Pentru depozitarea și preluarea pieselor este disponibil un cilindru
pneumatic cu acțiune dublă.
Presiunea de funcționare este de 4 bar.
Specificatii tehnice :
Dimensiuni: 500 x 405 x 575 mm (L x L x H)
Presiune de funcționare: 4 bar
Tensiune de funcționare: 24 VCC
Componente:
2 x barieră de lumină a furcii
1 x motor angrenaj 70 rpm
1 x motor angrenaj 230 rpm
4 x microîntrerupătoare
1 x 5/2 supapă de cale
1 x cilindru pneumatic cu dublă acțiune
2 x comutatoare de cilindru
1 x comutator fotoelectric de proximitate
Cerințe pentru automatul automat:
9 intrări digitale de PLC
6 ieșiri digitale de PLC
PRET UNITAR fara TVA: 4150 Eur
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PRESA PNEUMATICA – kit de montare
Descriere:
Modulul are sarcina de a asambla piese de lucru. După introducerea pieselor, suportul piesei
transportă piesele care urmează să fie prelucrate în zona de lucru.
Apoi ușa de siguranță se închide și cilindrul de îmbinare începe să se extindă. După ce
jumătățile de cub au fost montate, ușa de protecție se deschide, piesele de lucru asamblate sunt
împinse în afara zonei de lucru și sunt gata pentru transport suplimentar.
Prin ușa de siguranță, mașina de asamblare are o zonă de lucru complet închisă în timpul
procesului de prelucrare, dar pereții de siguranță din Plexiglas permit respectarea procesului
de îmbinare.
Presiunea de funcționare este de 4 bar, tensiunea de funcționare este de 24 VCC
Specificatii tehnice:
Dimensiuni: 180 x 410 x 315 mm (L x L x H)
Presiune de funcționare: 4 bar
Tensiune de funcționare: 24 VCC
Componente:
7 x comutatoare cu cilindru
3 x 5/2 valve valve
3 x cilindri pneumatici cu acțiune dublă
Cerințe pentru automatul automat:
7 intrări digitale de PLC
6 ieșiri digitale de PLC

PRET UNITAR fara TVA: 2000 Eur

PRESA PNEUMATICA – kit finalizat
PRET UNITAR fara TVA: 2700 Eur
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UNITATEA DE INTRETINERE PNEUMATICA – kit de
montare
Descriere:
Ansamblul unității de întreținere are funcția de a activa sau de a opri alimentarea cu aer comprimat
pentru un sistem pneumatic. Presiunea de aer de funcționare este setată și afișată împreună cu unitatea
de întreținere.
Umiditatea sau contaminarea, cum ar fi rugina și particulele de murdărie pot duce la defecțiuni. Prin
urmare, acestea sunt filtrate de către ansamblu.
Specificatii tehnice:
Dimensiuni: 90 x 80 x 220 mm (L x L x H)
Presiune de lucru: max 16 bar

PRET UNITAR fara TVA: 225 Eur

UNITATEA DE INTRETINERE PNEUMATICA – kit finalizat
PRET UNITAR fara TVA: 287 Eur
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TERMINAL SUPAPE DE ASAMBLARE FUNCTIONALA – kit
de montare
Descriere:
Ansamblul terminalului supapei controlează
aerul comprimat pentru un sistem pneumatic
prin deschiderea sau închiderea alimentării
cu aer comprimat.
Borna supapei este controlată electric
Specificatii tehnice:
Dimensiuni: 100 x 110 x 190 mm (L x L x H)
Presiune de funcționare: 4 bar
Tensiune de funcționare: 24 VCC
componente:
1 x presostat digital de presiune
2 x 3/2 valve valve
Cerințe PLC:
1 intrare digitală PLC +
2 ieșiri digitale de PLC

PRET UNITAR fara TVA: 505 Eur

TERMINAL SUPAPE DE ASAMBLARE FUNCTIONALA –
kit finalizat
PRET UNITAR fara TVA: 575 Eur
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MODUL CONVERTOR – kit de montare
Descriere:
Modulul poate ridica piese de lucru într-un loc și le poate pune din nou în alt loc (pick-and-place).
Datorită construcției ansamblului, cele două locuri pentru recepție și depozitare trebuie să fie pe linie
dreaptă, la un unghi de 180 °, dar pot avea înălțimi diferite.
Partea centrală a convertorului este brațul de prindere, la capătul căruia există o ventuză. Este acționat
de un cilindru rotativ pneumatic, care este controlat de o supapă electro-pneumatică. Cupa de vid este
controlată și de o supapă electro-pneumatică. Unghiul de pivotare poate fi setat folosind două opriri
interne sau externe. Ambele poziții finale pot fi interogate cu ajutorul butoanelor de comutare.
Presiunea de funcționare este de 4 bar. Tensiunea de funcționare este de 24 VCC.
Specificatii tehnice:
Dimensiuni: 255 x 190 x 190 mm (L x L x H)
Presiune de funcționare: 4 bar
Tensiune de funcționare: 24 VCC
Componente:
3 x comutatoare cu cilindru
1 x presostat
1 x 5/2 supapă de cale
1 x supapa 5/3 cai
1 x acționare pivotantă
Cerințe PLC:
4 intrări digitale de PLC
3 ieșiri digitale de PLC

PRET UNITAR fara TVA: 1330 Eur

MODUL CONVERTOR – kit finalizat
PRET UNITAR fara TVA: 1695 Eur
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UNITATE FUNCTIONALA AL ANSAMBLULUI DE PRINDERE
– kit de montare
Descriere:
Piesele de lucru pot fi fixate în modulul de funcționare a ansamblului de prindere pentru a le demonta.
Piesele de lucru (cuburi) pot fi introduse de un convertor sau de un robot. Cilindrul se extinde,
determinând întinderea părții inferioare a cuburilor. Partea superioară a cubului poate fi apoi
îndepărtată prin fixarea părții inferioare. Un senzor optic monitorizează dacă o piesă se află în unitatea
de prindere
Presiunea de funcționare este de 4 bar, tensiunea de funcționare de 24 VCC.
Specificatii tehnice:
Dimensiuni: 115 x 300 x 165 mm (L x L x H)
Presiune de lucru: 4 bar
Tensiune de funcționare: 24 V CC
Componente:
2 x comutatoare de cilindru
1 x senzor de lumină de reflexie
1 x 5/2 supapă de cale
1 x cilindru pneumatic cu dublă acțiune
Cerințe PLC:
3 intrări digitale de PLC
2 ieșiri digitale de PLC

PRET UNITAR fara TVA: 1175 Eur

UNITATE FUNCTIONALA AL ANSAMBLULUI DE
PRINDERE – kit finalizat
PRET UNITAR fara TVA: 1468 Eur
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SISTEMUL MECATRONIC VerSort – sistem finalizat
Descriere:
Sistemul mecatronic VerSort reprezintă prima parte a unui sistem de producție. Include procesele de
depozitare, separare, transport, inspecție și sortare a materialelor. Livrarea este complet operațională,
inclusiv programul PLC. Este ideal pentru a oferi cunoștințe în programarea și vizualizarea PLC, precum
și punerea în funcțiune și depanarea în sisteme de automatizare industrială. VerSort oferă cursanților
un mediu sigur pentru a cunoaște automatizarea industrială și a câștiga experiență inițială.
Sistemul mecatronic este alcătuit dintr-o placă de bază (plită cu caneluri) care este echipată cu
următoarele module funcționale mecatronice:
1 unitate de întreținere pneumatică, 2 reviste de separare, 1 bandă transportoare, 1 unitate de sortare
(pentru testarea materialelor și sortarea materialelor),
un control logic logic (PLC) este utilizat pentru controlul sistemului de tip SIMATIC S7-1516 și un
panou tactil SIMATIC HMI. Controlul are o interfață ProfiNet, prin care poate fi conectat în rețea cu
alte controale. În mod alternativ, are și o interfață Profibus.
Sistemul VerSort poate fi extins cu un al doilea segment pentru a mapa procesul complet. Ambele părți
ale sistemului (VerSort și BeLag) au ca rezultat apoi sistemul SSC2P2HV2 (articolul 39668).
Programul PLC al sistemului SSC2P2HV2-A este deja proiectat astfel încât al doilea segment să poată fi
conectat prin ProfiNet și apoi să funcționeze împreună cu prima parte a sistemului.
Descrierea detaliată a modulelor funcționale utilizate poate fi găsită în magazinul online pentru
modulul funcțional respectiv.
Sistemul mecatronic este livrat complet operațional și programat. Programul PLC a fost creat cu
SIMATIC STEP 7. Documentația sistemului și comentariile programului PLC sunt scrise în engleză,
documentația modulelor utilizate este disponibilă în germană.

PRET UNITAR fara TVA: 18900 Eur
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SISTEMUL MECATRONIC BeLag – sistem finalizat
Descriere:
Sistemul mecatronic BeLag reprezintă a doua parte a unei fabrici. Include procesele de manipulare,
prelucrare și stocare. Livrarea este complet operațională, inclusiv programul PLC. Este ideal pentru a
oferi cunoștințe în programarea și vizualizarea PLC, precum și punerea în funcțiune și depanarea în
sisteme de automatizare industrială. BeLag oferă cursanților un mediu sigur pentru a cunoaște
automatizarea industrială și pentru a câștiga experiență inițială.
Sistemul mecatronic constă din două plăci de bază (placă cu caneluri), care sunt echipate cu
următoarele module funcționale mecatronice:
1 dispozitiv de manipulare, 1 mașină de asamblare automată , 1 depozit de înaltă golf.
Pentru controlul sistemului sunt utilizate un controler logic (PLC) programabil de tip SIMATIC S71516 și un panou tactil SIMATIC.
Controlul are o interfață ProfiNet prin care poate fi conectat în rețea cu alte controale. În mod
alternativ, are și o interfață Profibus.
Sistemul BeLag poate fi extins cu un segment anterior pentru a cartografia procesul complet.
Ambele părți ale sistemului (VerSort și BeLag) au ca rezultat apoi sistemul SSC2P2HV2 (articolul
39668).
Programul PLC al sistemului SSC2P2HV2-B este deja proiectat astfel încât primul segment să poată fi
conectat prin ProfiNet și apoi să funcționeze împreună cu a doua parte a sistemului.
Descrierea detaliată a modulelor funcționale utilizate poate fi găsită în magazinul online pentru
modulul funcțional respectiv.
Sistemul mecatronic este livrat complet operațional și programat. Programul PLC a fost creat cu
SIMATIC STEP 7. Documentația sistemului și comentariile programului PLC sunt scrise
în engleză, documentația modulelor utilizate este disponibilă în germană și engleză

PRET UNITAR fara TVA: 23800 Eur
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SISTEM MECATRONIC MODULAR SSC2P2HV2 - sistem
finalizat

Descriere:
Sistemul mecatronic SSC2P2HV2 oferă un proces de fabricație complet, cu opțiuni de sortare și este
livrat complet gata de funcționare, inclusiv un program PLC. Este ideal pentru a oferi cunoștințe în
programarea și vizualizarea PLC, precum și punerea în funcțiune și depanarea în sisteme de
automatizare industrială. SSC2P2HV2 oferă cursanților un mediu sigur pentru a cunoaște
automatizarea industrială și pentru a câștiga experiență cu aceasta.
Sistemul mecatronic constă din 3 plăci de bază (plăci cu caneluri) care sunt echipate cu următoarele
module funcționale mecatronice:
2 unități de întreținere pneumatică, 2 reviste de separare, banda transportoare, unitate de sortare
(pentru testarea materialelor și sortarea materialelor), dispozitiv de manipulare cu dispozitiv de
aspirare în vid, mașină automată de asamblare, depozit înalt.
Două controlere logice programabile (PLC) de tip SIMATIC S7-1516-3 PN / DP și două panouri tactile
HMI SIMATIC TP700 Comfort sunt utilizate pentru controlul sistemului. Cele două PLC-uri sunt
conectate în rețea prin PROFINET. În plus, ambele PLC-uri au fiecare o interfață PROFIBUS care poate
fi folosită alternativ.
Sistemul poate fi împărțit mecanic și electric în două segmente în câțiva pași simpli. Ambele controale
funcționează independent unul de celălalt, fiecare control funcționând partea de sistem atribuită
acestuia.
Descrierea detaliată a modulelor funcționale utilizate poate fi găsită în magazinul online pentru
modulul funcțional respectiv.
Sistemul mecatronic este livrat complet operațional și programat. Programul PLC a fost creat cu
SIMATIC STEP 7. Comentariile sunt scrise în engleză, la fel și documentația din sistem. Documentația
modulelor individuale este disponibilă în germană. Codul programului (Mnenomic) poate fi schimbat
în alte limbi prin SIMATIC Manager, dar nu și comentarii.

PRET UNITAR fara TVA: 38800 Eur
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JUMATATE DE CUB – UNITATE DE ASAMBLARE
Descriere:
50 x 50 x 25 mm
(unitate de ambalare = 1)

PRET UNITAR fara TVA: 23 Eur
Fisa Tehnica 53925

JUMATATE DE CUB – UNITATE DE ASAMBLARE ( NEGRU)
Descriere:
50 x 50 x 25 mm
(unitate de ambalare = 1)

PRET UNITAR fara TVA: 25 Eur
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PLACA CANELATA
Descriere:
Placă canelată din profil AL de 30 mm pentru a găzdui modulele de funcție mMS sau atașamentele
proprii.
Pentru utilizarea flexibilă a sistemelor mecatronice, oferim plăci de bază (plăci cu fante T) și cărucior
de profil cu role. Diferitele module funcționale pot fi aranjate cu ușurință în combinații noi pe plăcile de
bază. Sistemele pot fi transportate cu ușurință prin montarea plăcilor de bază pe cărucioarele cu profil
mobil.
Placa de bază a căruciorului de profil este proiectată pentru a adăuga compresoarele noastre sau
unitatea hidraulică. Acest lucru permite ca ansamblurile funcționale, sistemul de control și aerul
comprimat și alimentarea hidraulică să fie combinate într-un mod convenabil. Prin alinierea mai multor
sisteme pe căruciorul de profil, sistemele mai mari pot fi montate cu ușurință și, dacă este necesar, pot
fi descompuse din nou în subsisteme.
Dimensiuni (Lățime LxH): 800 x 550 x 30 mm
Complet asamblat
Lățimea canelurii: 8 mm
Distanța canelurii: 25 mm
Pentru componente de fixare cu blocare fixă sau piulițe culisante / piulițe ciocan (NU8)
Material: aluminiu anodizat

PRET UNITAR fara TVA: 565 Eur
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PLACA CANELATA
Descriere:
Placă canelată din profil AL de 30 mm pentru a găzdui modulele de funcție mMS sau atașamentele
proprii.
Pentru utilizarea flexibilă a sistemelor mecatronice, oferim plăci de bază (plăci cu fante T) și cărucior
de profil cu role. Diferitele module funcționale pot fi aranjate cu ușurință în combinații noi pe plăcile de
bază. Sistemele pot fi transportate cu ușurință prin montarea plăcilor de bază pe cărucioarele cu profil
mobil.
Placa de bază a căruciorului de profil este proiectată pentru a adăuga compresoarele noastre sau
unitatea hidraulică. Acest lucru permite ca ansamblurile funcționale, sistemul de control și aerul
comprimat și alimentarea hidraulică să fie combinate într-un mod convenabil. Prin alinierea mai multor
sisteme pe căruciorul de profil, sistemele mai mari pot fi montate cu ușurință și, dacă este necesar, pot
fi descompuse din nou în subsisteme.
Dimensiuni (LxPxH): 500 x 550 x 30 mm
Set de asamblare, inclusiv desene
Lățimea canelurii: 8 mm
Distanța canelurii: 25 mm
Pentru componente de fixare cu blocare fixă sau piulițe culisante / piulițe ciocan (NU8)
Material: aluminiu anodizat

PRET UNITAR fara TVA: 267 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 64018

PLACA CANELATA
Descriere:
Placă canelată din profil AL de 30 mm pentru a găzdui modulele de funcție mMS sau atașamentele
proprii.
Pentru utilizarea flexibilă a sistemelor mecatronice, oferim plăci de bază (plăci cu fante T) și cărucior
de profil cu role. Diferitele module funcționale pot fi aranjate cu ușurință în combinații noi pe plăcile de
bază. Sistemele pot fi transportate cu ușurință prin montarea plăcilor de bază pe cărucioarele cu profil
mobil.
Placa de bază a căruciorului de profil este proiectată pentru a adăuga compresoarele noastre sau
unitatea hidraulică. Acest lucru permite ca ansamblurile funcționale, sistemul de control și aerul
comprimat și alimentarea hidraulică să fie combinate într-un mod convenabil. Prin alinierea mai multor
sisteme pe căruciorul de profil, sistemele mai mari pot fi montate cu ușurință și, dacă este necesar, pot
fi descompuse din nou în subsisteme.
Dimensiuni (LxPxH): 400 x 550 x 30 mm
Set de asamblare, inclusiv desene
Lățimea canelurii: 8 mm
Distanța canelurii: 25 mm
Pentru componente de fixare cu blocare fixă sau piulițe culisante / piulițe ciocan (NU8)
Material: aluminiu anodizat

PRET UNITAR fara TVA: 245 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 5441

SET DE CONECTORI PENTRU PLACI CU CANELURI
Descriere:
Permite o conexiune simplă și stabilă a plăcilor cu slot T (plăci
de bază) ale stațiilor mMS, dacă mai multe stații sunt aliniate
pentru a forma un sistem.
Contine: 2 cleme de blocare, 2 conectori profil din aluminiu,
material de fixare

PRET UNITAR fara TVA: 75 Eur
Fisa tehnica 69887

COMPRESOR
Descriere:
Optimizat pentru cerințe de aer scăzute, precum lucrările la aerograf
Alergare extrem de liniștită datorită designului încapsulat - doar 43 dB (A), ceea ce înseamnă că poate
fi folosit fără probleme. B. în apartamente, birouri etc.
Presiunea de lucru este reglabilă infinit cu ajutorul regulatorului standard de presiune a filtrului, cu
separare simultană de murdărie, ulei și condens.
Caracteristici tehnice:
Sistem de compresie: încapsulat
Volumul maxim de energie electrică: 50 l / min
Capacitate de umplere: aprox 33 l / min
Presiune maximă: 8 bar
Capacitate container: 9 l
Cilindru / trepte: 1/1
Viteză: 2900 min-1
Putere motor: 340 W
Conexiune: 230 V
Greutate: 21 kg
Dimensiuni (L x L x H): 320 X 320 X 480 mm
Nivel de putere sonor LWA: 43 dB (A)

PRET UNITAR fara TVA: 1015 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 64080

COMPRESOR
Descriere:
Compresor portabil cu piston, funcționare complet
automată, 0,34 KW, 230 VAC, 21 kg, L / D / H 360x360x430
mm, rezervor 9 ltr, 50l / min, 33 dB (A), reductor de
presiune pentru filtru reglat și de condens, murdărie și ulei
aer comprimat curățat. Prin urmare, este ideal pentru
utilizare direct în sălile de instruire sau la locul de muncă.

PRET UNITAR fara TVA: 1089 Eur
Fisa tehnica 69444

COMPRESOR CU PISTON
Descriere
Zgomot de rulare extrem de scăzut: 40 dB (A)
Usor de purtat
2 conexiuni cu aer comprimat
Deosebit de potrivit în camerele închise
Specificatii tehnice:
Lungime: 370 mm
Lățime: 370 mm
Înălțime: 520 mm
Greutate: 23 kg
Putere motor: 230V / 0.34kW
Viteză: 2900 rpm
Capacitate cazan: 15 l
Presiune de operare: 10 bar
Rata de aspirare: 50 l / min
Rata de livrare: (6-6.2 bar) 30 l / min
Emisiuni de zgomot: 40 dB (A)

PRET UNITAR fara TVA: 1550 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 84651

MAGAZIE Mms – dispozitiv finalizat
Descriere
Ansamblul funcțional al depozitului de înaltă golf este format din
ansamblurile axei verticale, axa orizontală și raft, care sunt
asamblate împreună pe două platforme de asamblare. Combinația
de axe verticală și orizontală permite umplerea raftului în două
dimensiuni. Piesele de prelucrare sunt preluate și depozitate pe
raft. În total sunt disponibile 24 de spații de stocare. Transportul
axei orizontale transportă axa verticală. Pe diapozitivul axei
verticale se află un cilindru pneumatic cu acțiune dublă, cu o
ventuză pentru ridicarea și decolarea pieselor. Cele două axe sunt
poziționate de bariere ușoare.
PRET UNITAR fara TVA: 2535 Eur
Fisa tehnica 19127

DEPOZIT INDUSTRIAL – cu statie de livrare
Descriere
Modelul de combinație de depozit înalt cu 9 spații de stocare și o
stație de regăsire simulează un sistem automat de depozite cu
înaltă baie, deoarece este utilizat în multe sectoare
industriale. Modelul este format dintr-un rack înalt cu 3 x 3
spații de stocare, o mașină de stocare și regăsire care poate fi
deplasată pe direcția X și o stație de stocare. Un coș care poate fi
mișcat în direcția Z este atașat la unitatea de depozitare și
regăsire, în care se află masa telescopică cu suport pentru palete
care poate fi deplasată în direcția Y.
În procesul de simulare, paleții sunt depozitați și regăsiți pe
raftul înalt: În poziția de bază, masa telescopică este extinsă. Dacă stația de depozitare / regăsire este ocupată
de o paletă, care este indicată printr-o barieră ușoară, masa telescopică ridică paleta introdusă de acolo și mută
masa în coșul transportor. Poziția paletei este înregistrată printr-un contact cu stuf. Sistemul de stocare și
regăsire apoi deplasează paleta simultan în direcțiile X și Z pe un traseu optimizat de rută către compartimentul
raftului desemnat. Programul înregistrează gradul de ocupare a unui compartiment pentru rafturi. Pentru o
parte pentru a asigura un transport rapid, dar pe de altă parte pentru a asigura un proces de depozitare în
siguranță, pozițiile orizontale ale raftului sunt prevăzute cu butoane mecanice în amonte,
Când externalizarea procesului, etapele sunt efectuate în ordine inversă. Axa X, la rândul său, este protejată
împotriva erorilor de operare și de programare printr-o oprire hardware. Depozitul modular de înaltă baie cu
stație de îndepărtare oferă posibilitatea combinării cu modele (modele combinate) la începutul liniei de
producție pentru a automatiza periferia sistemului.

PRET UNITAR fara TVA: 4350 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 19156

DEPOZIT INDUSTRIAL – cu statie de depozitare
Descriere
Depozitul cu model înalt combi cu 9 spații de depozitare și stație de depozitare simulează un sistem de
depozitare automată high-bay, așa cum este utilizat în multe zone industriale. Modelul este format
dintr-un rack înalt cu 3 x 3 spații de stocare, o mașină de stocare și regăsire care poate fi deplasată în
direcția X și o stație de stocare. Un coș care poate fi mișcat în direcția Z este atașat la unitatea de
depozitare și regăsire, în care se află masa telescopică cu suport pentru palete care poate fi deplasată în
direcția Y.
În procesul de simulare, paleții sunt depozitați / regăsiți pe raftul înalt: În poziția de bază, masa
telescopică este extinsă. Dacă stația de depozitare / regăsire este ocupată de o paletă, care este indicată
printr-o barieră ușoară, masa telescopică ridică paleta introdusă de acolo și mută masa în coșul
transportor. Poziția paletei este înregistrată printr-un contact cu stuf. Sistemul de stocare și regăsire
apoi deplasează paleta simultan în direcțiile X și Z pe un traseu optimizat de rută către compartimentul
raftului desemnat. Programul înregistrează gradul de ocupare a unui compartiment pentru rafturi.
Pentru o parte pentru a asigura un transport rapid, dar pe de altă parte pentru a asigura un proces de
depozitare în siguranță, pozițiile orizontale ale raftului sunt prevăzute cu butoane mecanice în amonte,
Axa X, la rândul său, este protejată împotriva erorilor de operare și de programare printr-o oprire
hardware. Depozitul modular de înaltă baie cu stație de depozitare oferă posibilitatea combinării cu
modele (modele combinate) la sfârșitul liniei de producție pentru a automatiza periferia sistemului.

PRET UNITAR fara TVA: 4350 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 14826

DEPOZIT INDUSTRIAL- model de sine statator
Descriere
Modelul de depozit de înaltă autonomie cu 9 spații de depozitare simulează un sistem automat de
depozite high-bay, așa cum este utilizat în multe zone industriale. Modelul este format dintr-un rack
înalt cu 3 x 3 spații de stocare și un dispozitiv de funcționare a rackului care poate fi mutat în direcția
X. Pe mașina de depozitare și regăsire există un coș care poate fi mutat în direcția Z și în care masa
telescopică cu suportul plăcii poate fi deplasată în direcția Y. În camera de simulare, paleții sunt
depozitați și regăsiți pe raftul înalt: În poziția de bază, masa telescopică este extinsă.
Ridică paleta introdusă și o detectează printr-un contact cu stuf. Sistemul de stocare și regăsire apoi
deplasează paleta simultan în direcțiile X și Z pe un traseu optimizat de rută către compartimentul
raftului desemnat. Programul înregistrează gradul de ocupare a unui compartiment pentru rafturi.
Pentru a asigura, pe de o parte, un transport rapid, dar, pe de altă parte, pentru a asigura un proces de
depozitare sigur, pozițiile orizontale ale compartimentului raftului sunt prevăzute cu butoane
mecanice din amonte, care permit unității de stocare și regăsire să frâneze în direcția X cu puțin timp
înainte de a atinge poziția dorită. Când externalizarea procesului, etapele sunt efectuate în ordine
inversă. Axa X, la rândul său, este protejată împotriva erorilor de operare și de programare printr-o
oprire hardware. Modulul de depozitare de înaltă baie oferă posibilitatea de a combina cu modele
(modele combinate) pentru a automatiza periferia sistemului.

PRET UNITAR fara TVA: 3050 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 14816

UNITATEA DE PRELUCRARE - model de sine statator
Descriere
Unitatea de prelucrare a modelului simulează un centru de prelucrare cu stocare recirculantă, de ex. B.
este utilizat în sectorul industrial de prelucrare. Centrul de prelucrare este format dintr-o mașină de
frezat verticală, trei benzi transportoare, două mese rotative cu transportoare cu lanț și un cărucior de
transport ghidat cu șină cu un transportor cu bandă.
Diferitele transportoare sunt aranjate astfel încât piesele de lucru să poată circula complet. Pozițiile
finale ale transportoarelor mobile sunt înregistrate cu butoane mecanice și pozițiile piesei pe
transportoare cu întrerupătoare de proximitate inductive. În procesul de simulare, o piesă de lucru
este plasată în sistemul de depozitare circulant, transportată în sensul acelor de ceasornic la mașina
de frezat verticală, prelucrată acolo și apoi pusă la dispoziție pentru îndepărtare: Piesa de lucru este
așezată pe o bandă transportoare și transportată de acolo la căruciorul de transport ghidat. Căruciorul
de transport aduce partea care urmează să fie procesată la următoarea bandă transportoare.
De acolo este adus pe masa pivotantă, care se rotește 90 ° în direcția + C și, astfel, aduce piesa de
prelucrat în poziție corectă la transportorul cu bandă, care îl alimentează în zona de lucru a mașinii de
frezat. Suportul mașinii se deplasează în direcția -Y către piesa de prelucrat, fusul începe să se
rotească și se deplasează în direcția –Z pentru a indica un proces de prelucrare. Suportul și axul
mașinii se deplasează înapoi la poziția lor de pornire, iar partea prelucrată este transportată de
transportorul de centură la a doua masă pivotantă, de unde este readusă la prima bandă
transportoare și gata pentru scoatere.

PRET UNITAR fara TVA: 4940 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 14813

LINIE DE TRANSPORT SI SORTARE –model de sine
statator
Descriere
Modelul rutelor de transport și sortare simulează un dispozitiv de manipulare pentru alocarea
mărfurilor de piese dintr-un depozit de registru neordonat la diverse stații de îndepărtare, așa cum
este utilizat, de exemplu, în manipularea logistică a mărfurilor de transport în cadrul companiilor de
servicii de colet. Linia de transport și sortare constă dintr-un depozit de registru cu un împingător, o
bandă transportoare, două împingătoare cu acționare electromotivă și trei stații de îndepărtare.
În procesul de simulare, pachetele codificate sunt exportate din magazinul de înregistrare,
recunoscute la o stație de citire și transportate de la o bandă transportoare la stația de demontare
corespunzătoare, unde sunt depuse prin glisarea glisorului sau direct din banda transportoare: după
apăsarea butonului de pornire, unitatea de împingere aduce partea de jos în magazinul de înregistrare
( Principiul FIFO) la o stație de citire la care se recunoaște codificarea pachetului cu două contacte
stufare.
Codificarea pachetului este reprezentată de un număr diferit de magneți care sunt atașați la partea de
sus a pachetului. Împingătorul transferă pachetul pe banda rulantă care rulează deja. Banda
transportoare transportă mărfurile care urmează să fie expediate la punctul de îndepărtare care le
este atribuit, a cărui atingere este recunoscută de un comutator de proximitate inductiv. Centura este
oprită și pachetul este adus la punctul de îndepărtare cu un împingător. Centura este apoi pusă din
nou în funcțiune pentru a prelua următorul pachet din depozitul de registre în mod analog. Procesul
se încheie atunci când toate locațiile de eliminare sunt ocupate. Traseul de transport al ejectorului în
depozitul de registre este monitorizat cu două comutatoare stufare.

PRET UNITAR fara TVA: 1395 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 14810

BANDA TRANSPORTOARE , MASA ROTATIVA,
TRANSPORTOR CU ROLE – model de sine statator
Descriere
Modelul este format din benzi transportoare de module, placă turnantă și transportor cu role.
O piesă este fie expulzată pe banda rulantă pe o masă rotativă, fie îndreptată către următoarea bandă
transportoare. Liniile transportoare continue pot fi operate în ambele direcții. Seria de produse „Modele
combinate” este un sistem de modulare modulare. Prin aceasta, mai mulți membri ai grupurilor de lucru
li se pot oferi diferite modele de combinație pentru procesare, iar acestea pot fi apoi conectate în rețea
în tehnologia hardware și software pentru a forma un proiect de ansamblu

PRET UNITAR fara TVA: 2395 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 14811

BANDA TRANSPORTOARE CU MASINA – UNEALTA
model de sine statator

–

Descriere
Modelul constă din module de bandă transportoare și o
mașină-unealtă cu freză laterală.Banda transportoare aduce
piesa de prelucrat în zona de lucru a mașinii-unelte, este
prelucrată acolo și poate fi transportată mai departe. Seria
de produse „Modele combinate” este un sistem de modulare
modulare. Prin aceasta, mai mulți membri ai grupurilor de
lucru li se pot oferi diferite modele de combinație pentru
procesare, iar acestea pot fi apoi conectate în rețea în
tehnologia hardware și software pentru a forma un proiect
de ansamblu.

PRET UNITAR fara TVA: 2230 Eur
Fisa tehnica 14819

BANDA TRANSPORTOARE CU MODEL INDUSTRIAL
model de sine statator
Descriere
Modelul
este format din module de bandă
transportoare, două împingătoare electromotive și un
spațiu de depozitare.
O piesă de lucru este ghidată de banda transportoare
dincolo de rândul locurilor de depozitare. La pozițiile de
livrare, dacă este necesar, partea care poate fi împinsă
pe spațiile de depozitare de către împingători. Seria de
produse „Modele combinate” este un sistem de
modulare modulare. Prin aceasta, mai mulți membri ai
grupurilor de lucru li se pot oferi diferite modele de
combinație pentru procesare, iar acestea pot fi apoi
conectate în rețea în tehnologia hardware și software
pentru a forma un proiect de ansamblu.

PRET UNITAR fara TVA: 227 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 14823

BANDA TRANSPORTOARE CU MODEL INDUSTRIAL
model de sine statator

–

Descriere
Modelul benzii transportoare simulează o procedură cu o poziție de pornire și de final definite, cum ar
fi folosită în producția în serie a dispozitivelor sau pentru porțile electrice.
În secvența de simulare, procesul de transport prin care trece o piesă este prezentat într-o formă
simplificată: prin apăsarea butonului mecanic la un capăt al centurii, banda transportoare este pusă în
mișcare și piesa de prelucrat este transportată la celălalt capăt al centurii. Contactează contactele
detectează momentul în care este atinsă stația finală. Etapa de asamblare inițiată de aceasta este
indicată de o diodă lumină.

PRET UNITAR fara TVA: 637 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 14808

BANDA TRANSPORTOARE CU MODEL INDUSTRIAL
model de sine statator

–

Descriere
Modelul benzii transportoare simulează un transportor continuu ridicat pentru mărfuri, cum este, de
exemplu, utilizat pentru a depăși distanțe lungi în sistemul de curgere a materialelor interne ale unei
companii industriale.
Unitatea model este formată din trei benzi transportoare cu sisteme de măsurare a poziției
incrementale. Sistemele incrementale de măsurare a poziției sunt implementate fiecare de un disc cu
camă condus de banda transportoare, care oferă un impuls de comutare pe rotație. În procesul de
simulare, o componentă este plasată pe prima bandă transportoare și este transportată la sfârșitul
ultimei benzi:
După introducerea mărfii transportate, prima centură este pusă în mișcare prin apăsarea butonului de
pornire. Atingerea capătului centurii este înregistrată prin intermediul sistemului de măsurare a căii și
a doua bandă transportoare, care preia apoi transportul, este pornită. Transferul de la a doua la a treia
bandă transportoare se realizează în același mod. Pe lângă sistemul de măsurare a poziției, la a treia
centură este atașată o barieră de lumină unidirecțională, care permite numărarea unităților de
transport.

PRET UNITAR fara TVA: 1275 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 14834

LINIE DE PROCESARE – model de sine statator
Descriere
Modelul liniei de prelucrare simulează un centru de prelucrare cu un transportor integrat, cum este
utilizat în zona industrială de prelucrare. Linia de prelucrare constă dintr-o mașină de găurit turelă
cu trei fusuri de lucru, trei benzi transportoare, o masă pivotantă cu un transportor cu lanț și un
alimentator automat de piese.
În procesul de simulare, o piesă de lucru este pusă la dispoziție într-o locație de introducere,
introdusă în transportor printr-o lamă, transportată la centrul de prelucrare, supusă diferitelor
operațiuni de prelucrare acolo, apoi transportată la locația de îndepărtare prin intermediul mesei
pivotante: după ce piesa de lucru este plasată pe locația de inserție, este mutată pe prima bandă
transportoare împinsă. Transferul corect la sistemul de transport este verificat printr-o barieră
luminoasă unidirecțională. După ce piesa de prelucrat a fost transferată într-o a doua bandă
transportoare, aceasta este adusă în zona de lucru a mașinii de găurit turelă. Cadrul mașinii se
deplasează în direcția -Y către piesa de prelucrat și fusul începe să se rotească și să se deplaseze în
direcția –Z pentru a indica o etapă de lucru.
La schimbarea axului, carcasa axului se mișcă în direcția + Z, iar axul este schimbat prin rotirea
capetei turelei cu 120 ° în direcția –B. Apoi se continuă „prelucrarea” piesei de prelucrat. Al treilea
fus este utilizat în mod analog. După terminarea prelucrării, partea finită este adusă de la a doua
bandă transportoare la masa rotativă, care se rotește 90 ° în direcția + C și aduce piesa de prelucrat
pe a treia bandă transportoare în poziția corectă prin pornirea transportorului lanțului de sprijin.
Aceasta transportă piesa de prelucrat până la punctul de îndepărtare. Poziția piesei pe unitățile de
transport și în zona de lucru a mașinii-unelte este recunoscută de întrerupătoarele de proximitate
inductive. Linia de procesare poate fi combinată cu modelul portalului pe 3 axe.

PRET UNITAR fara TVA: 3530 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 14827

SET DE STARTER PLC – cu control
Descriere
Într-o carcasă din aluminiu la îndemână și rezistentă, există o linie de ciclism compactă cu 1 mașină,
un control mic Siemens LOGO! precum și un dispozitiv de instruire LOGO! Learn_Advanced, o sursă
de alimentare adecvată, cablu de programare, software și o telecomandă IR pentru LOGO! Learn.
Procesarea analogică a valorilor poate fi realizată cu ajutorul dispozitivului de instruire LOGO!
LOGO! Learn poate fi, de asemenea, influențat folosind telecomanda IR.
34 carduri flash atașate oferă exemple practice extinse și pot fi programate și pe LOGO! Învață fără
model. CD-ROM-ul conține 34 de sarcini și soluții pentru utilizarea LOGO! în interacțiune cu LOGO!
Learn_Advanced. Setul de starter PLC este deosebit de potrivit pentru utilizarea în școlile
profesionale și pentru utilizatorii fără cunoștințe prealabile care doresc să obțină experiență inițială
în domeniul programării PLC.

PRET UNITAR fara TVA: 2597 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 14814

PORTAL INDUSTRIAL CU 3 AXE – model de sine statator
Descriere
Modelul portalului pe 3 axe simulează un robot de manipulare staționar, cu o suprafață de lucru
cuboidă, pentru transferul pieselor dintr-o instalație de stocare într-o instalație de procesare sau
sortare, cum ar fi cea utilizată în B. este utilizat în operații de fabricație extrem de automatizate.
Modelul este format din robotul portal cu trei axe de mișcare de translație și o prindere
electromagnetică care poate fi deplasată în direcția Z, o revistă pentru piese și o zonă de
depozitare. Pozițiile finale ale elementelor individuale de mișcare sunt recunoscute prin
comutatoarele de limită ale software-ului. În procesul de simulare, piesele metalice sunt scoase din
magazie cu ajutorul dispozitivului de prindere, aduse într-o locație de depozitare de către robot și
depozitate acolo: Sistemele de măsurare a poziției incrementale ale axelor X și Y sunt mai întâi supuse
unei rulări de referință, în timpul cărora se deplasează în poziția finală superioară, comparativ cu
pozițiile reale ale elementelor de mișcare.
Mânerul este apoi mutat în direcțiile X și Y până la poziția țintă deasupra revistei piesei de
prelucrat. Mânerul se mișcă în direcția –Z până când electromagnetul atinge piesa de
prelucrat. Magnetul este pornit și piesa de lucru este fixată pe dispozitivul de prindere. Grapa
călătorește în direcția + Z până la poziția finală superioară și este apoi deplasată în direcțiile X și Y în
poziția țintă deasupra locației de stocare. Acolo este din nou mutat în direcția –Z până când atinge
piesa de lucru pe locul de depozitare. Electromagnetul este dezactivat și piesa de prelucrat este astfel
depusă. Este recunoscut de un inițiator în zona de stocare. Cele trei direcții de mișcare sunt limitate de
comutatoarele de limitare hardware pentru a proteja sistemul împotriva erorilor de programare, asta
ar provoca o procedură dincolo de limitele zonei de lucru. Atunci când sunt acționate, ele determină
imediat oprirea axei corespunzătoare. Structura electronică a modelului este proiectată în așa fel
încât, dintr-o astfel de poziție, să poată fi repornită doar cu o mișcare către zona de lucru.

PRET UNITAR fara TVA: 3120 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

Kiuri de invatare
SISTEME DE INVATARE MECATRONICE JUNIOR
Fisa Tehnica 84645

KIT BANDA TRANSPORTOARE CU MAGAZIE DE MATERIALE
Descriere:

Cu ajutorul acestui kit studentul invata
elementele de baza si modul de operare ale
unui sistem automat.
Este alcatuit dintr-o banda transportoare
lunga de 270 mm si o magazie in care 9 piese
pot fi depozitate una deasupra celeilalte.
Banda transportoare este actionata de un
motor de 24Vcc, piesele sunt plasate pe banda
prin impingere de un cilindru pneumatic.
PRET UNITAR fara TVA: 1450 Eur
Fisa Tehnica 84646

STATIE DE MANIPULARE SIMPLA
Descriere:
Cu acest kit, elevii învață caracteristicile de bază și
funcționare
a
tehnologiei
moderne
de
automatizare.
Kit-ul este un material complet funcțional de
predare, incluzand modulul propriu-zis si
materialele didactice aferente.
Teme de studiu:
Constructii de controlore pneumatice;
Programare PLC;
Punerea in functiune a sistemelor
mecanice, electrice și pneumatice;
Utilizarea și reglarea actuatorilor;
Principii constructive si de functionare al
contactelor magnetice Reed;
Automatizare flux de lucru
PRET UNITAR fara TVA: 1650 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 84647

STATIE DE MANIPULARE PIESE AUTOMATA
Descriere:

Cu acest kit de asamblare, elevii se familiarizeaza cu principiile si
functiile de bază ale tehnologiei moderne de automatizare. Kit-ul de
asamblare este un modul de formare care funcționează în mod independent,
care include toate materialele de instruire didactice.
Ce pot învăța elevii cu acest modul?
Structura sistemelor pneumatice de control
Programare PLC
Punerea în funcțiune a sistemelor mecanice, electrice și pneumatice
Structura, funcția și utilizarea contactelor stuf montate magnetic
Automatizarea proceselor de lucru, etc

Este alcatuit dintr-un brat actionat pneumatic care preia ridica
si muta piesele. Printre elementele componente mai contine motor
electric de CC alimentat la 24V mecanisme pentru rotirea piesei cilindru pneumatic si distribuitoare
pentru controlul acestuia, senzori fotoelectrici. Placa de suport este din plastic.
Se folosește o ventuză pentru a ridica piese și să le pună în jos, intr-un punct specificat. Pentru a putea
să facă acest lucru, în plus față de mai mulți cilindri pneumatici și supape, acesta este, de asemenea
echipat cu un motor electric și un angrenaj cu melc pentru rotirea dispozitivului, plus alte câteva piese
interesante.
PRET UNITAR fara TVA: 1200 Eur
Fisa Tehnica 84649

KIT PRESA DE ASAMBLARE PIESE
Descriere:

Cu acest kit de asamblare, elevii se familiarizeaza cu principiile
si functiile de bază ale tehnologiei moderne de automatizare. Kit-ul de
asamblare este un modul de formare care funcționează în mod
independent, care include toate materialele de instruire didactice.
Ce pot învăța elevii cu acest modul?
Structura sistemelor pneumatice de control
Programarea SPS
Punerea în funcțiune a sistemelor mecanice, electrice și pneumatice
Utilizarea și ajustarea limitei mecanice întrerupătoare
Automatizarea pasilor de lucru
Kitul contine 2 cilindrii pneumatici si elementele de control ale acestora (distribuitoare
electropneumatice) de la firma Rexroth (supapă, sirenă si poarta de siguranță).
Echipamentul este capabil de a ridica piese, simbolic le prelucrează și apoi le scoate din nou.
După au fost introduse piesele, poarta de siguranță este închisă, iar piesele sunt presate de un cilindru
pneumatic (ciclul este semnalat printr-o sonerie). După ce au fost prelucrate, poarta de siguranță este deschisă,
iar piesele sunt împinse în afara camerei de lucru de către un cilindru pneumatic și pus la dispoziție pentru
transport în continuare. Presa are o cameră de lucru, care este închisa pe toate laturile. Un zid de siguranță din
plexiglas permite ca ciclul de presare să fie respectat.

PRET UNITAR fara TVA: 990 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 84653

STATIE AUTOMATA DE PROCESARE MATERIALE
Descriere:
Acest echipament reprezinta varianta unei
statii automate de procesare si asamblare piese
care este compusa din 4 module separate pe
suport de plastic.
Cu ajutorul acestei statii elevul isi
imbunatateste cunostintele despre motoarele
electrice distribuitoraele electropneumatice
senzori de tip fotoelectric magnetic si sisteme
de control electric. Cele 4 module care
alcatuiesc statia sunt: banda de transport
materiale din depozit, presa de asamblare
cuburi, manipulator de piese si statie de
depozitare piese.
PRET UNITAR fara TVA: 6500 Eur
Fisa Tehnica 87299

ROBOT CU 3 GRADE DE LIBERTATE SI PRINDERE CLESTE
Descriere:
Date tehnice:
2 motoare cu encoder pentru
masurarea miscarii
4 intrerupatoare la capat de cursa
prindere tip gripper
3 grade de libertate
1 axa rotire la 180 grade
2 axe fata /spate 100mm
3 axe sus / jos 160mm
Dimensiuni: (LXWXH) 385*270*350 mm
Se alimenteaza cu 24V.
Se poate conecta la automat programabil sau
la TXT Controller.
PRET UNITAR fara TVA: 705 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 87300

ROBOT CU CONTROLER TXT
•

Descriere:

Model de instruire asamblat ce contine:
•

Robot cu 3 axe cu clește de prindere

•

2 motoare codificator pentru măsurarea distanței

•

2 motoare DC cu roată puls și buton de apăsare

•

4 comutatoare limită

•

Toate butoanele fără potențial

•

Incl.TXT controler

•

Incl. Computing ROBO Pro Software

PRET UNITAR fara TVA: 1050 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 87302

BANDA TRANSPORTOARE CU TXT
•

Descriere:

Model de instruire asamblat ce contine:
•

1 motor DC

•

1 buton (fără potențial), utilizat opțional ca contor de impulsuri pentru distanța parcursă sau
ca buton de pornire

•

2 becuri foto-tranzistor și lentile, care fie sunt conectate împreună la o ieșire a controlerului, fie
direct la sursa de alimentare

•

1 piesă de prelucrat de 29 mm, h = 25 mm

•

Incl.TXT controler

•

Incl. Computing ROBO Pro Software
PRET UNITAR fara TVA: 650 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 87306

LINIE CU 2 STATII DE PRELUCRARE
•

Descriere:

Model de instruire asamblat ce contine:
•

2 stații de prelucrare

•

4 benzi transportoare, în formă de U

•

8 motoare dc

•

4 comutatoare limită (fără potențial)
o

5 bariere de lumină fiecare constând dintr-un fototranzistor și un bec de lentile

•

4 piese de prelucrat de 29 mm, h = 25 mm

•

Incl.TXT controler

•

Incl. Computing ROBO Pro Software
PRET UNITAR fara TVA: 1250 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 87304

MASINA DE PERFORAT CU BANDA TRANSPORTOARE
•

Descriere:

Model de instruire asamblat ce contine:
•

2 motoare dc

•

2 butoane (fără potențial)
o

2 bariere de lumină constând din fototranzistor și bec lentilă

•

1 piesă de prelucrat de 29 mm, h = 25 mm

•

Incl.TXT controler

•

Incl. Computing ROBO Pro Software

PRET UNITAR fara TVA: 590 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 76801

TRUSA DE INVATARE PENTRU TEHNICA CURENTULUI
CONTINUU - MobileLab DC
•

Descriere:

•

Caracteristici generale:

✓ Trusa este independentă de rețeaua electrică datorită bateriei interne. În cazul în care bateria este
descărcată trusa se poate utiliza cu ajutorul adaptorului de CA furnizat;
✓ Sursa de tensiune reglabilă integrată; Trusa AC include un generator de funcții;
✓ Funcționare cu tensiuni joase în condiții de siguranță maximă, potrivită și pentru începători.
✓ Protecția la suprasarcină pe ansamblurile integrate și elementele plug-in pentru a se asigura că nimic
nu poate fi deteriorat, chiar dacă este utilizat incorect.
✓ Este prevăzut câte un șablon pentru fiecare experiment propus; acesta definește circuitul exact.
✓ Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare sunt incluse.
✓ Trusele pot fi păstrate în dulapul special de încărcare și de depozitare, pregătite de utilizare.
Alimentarea se realizează prin prin simpla poziționare în dulap. Trusele individuale pot fi, de asemenea,
încărcate fără dulapul de încărcare cu ajutorul adaptorului de CA furnizat (Este asigurat un adaptor de
curent alternativ pentru încărcarea și operarea trusei).
✓ Dimensiuni: 410 x 110 x 335 mm

• Caracteristici produs:
Trusa Electrotehnică de Curent Continuu conține:
✓ Sursa de tensiune reglabilă integrată
✓ Multimetru detașabil
✓ Alimentator pentru incarcare
✓ 16 șabloane pentru experimente și lucrări practice
✓ Toate cablurile și elemente de conectare si de
legătură necesare

• Recomandare:
Setul complet de invatare include :
o Documentatie tehnica pentru profesor (76803)
o Documentatie tehnica pentru elev (76802)
PRET UNITAR fara TVA: 1765 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 76806

TRUSA DE INVATARE PENTRU TEHNICA CURENTULUI
ALTERNATIV - MobileLab AC
•

Descriere:

•

Caracteristici generale:

✓ Trusa este independentă de rețeaua
electrică datorită bateriei interne. În
cazul în care bateria este descărcată
trusa se poate utiliza cu ajutorul
adaptorului de CA furnizat;
✓ Sursa de tensiune reglabilă integrată;
Trusa AC include un generator de funcții;
✓ Funcționare cu tensiuni joase în
condiții de siguranță maximă, potrivită și
pentru începători.
✓ Protecția
la
suprasarcină
pe
ansamblurile integrate și elementele
plug-in pentru a se asigura că nimic nu
poate fi deteriorat, chiar dacă este
utilizat incorect.
✓ Este prevăzut câte un șablon pentru
fiecare experiment propus; acesta
definește circuitul exact.
✓ Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare sunt incluse.
✓ Trusele pot fi păstrate în dulapul special de încărcare și de depozitare, pregătite de utilizare.
Alimentarea se realizează prin prin simpla poziționare în dulap. Trusele individuale pot fi, de asemenea,
încărcate fără dulapul de încărcare cu ajutorul adaptorului de CA furnizat (Este asigurat un adaptor de
curent alternativ pentru încărcarea și operarea trusei).
✓ Dimensiuni: 410 x 110 x 335 mm

• Caracteristici produs:
Trusa Electrotehnică de Curent Alternativ conține:
✓ Sursa de tensiune reglabilă integrată și generator
de funcții

✓ Osciloscop cu 2 canale detașabil
✓ Multimetru detașabil
✓ 22 șabloane pentru experimente și lucrări
practice
✓ Toate cablurile și elemente de conectare si de
legătură necesare

• Recomandare:
Setul complet de invatare include :
o Documentatie tehnica pentru profesor (76808)
o Documentatie tehnica pentru elev (76807)
PRET UNITAR fara TVA: 3565 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 93710

TRUSA DE INVATARE CIRCUITE DIGITALE
MobileLab DIGITAL

•

•

Descriere:
Caracteristici generale:

✓
Versiunea revizuită a trusei de circuite digitale oferă un analizor logic îmbunătățit, iar noul sistem
permite schimbarea rapidă pentru plăcilor de experimente. Datorită șabloanelor înlocuibile pentru
realizarea experimentelor, sistemul poate fi actualizat cu ușurință și cu costuri reduse în cazul unor evoluții
ulterioare ale tehnologiei de semi-conductori.
✓
In plus, panourile universale pentru experimente pot fi utilizate pentru a efectua teste suplimentare
cu semiconductori interni.
✓
Obiective de invatare: Elevii vor fi în măsură să înțeleagă și să analizeze elementele de bază și circuite
ale tehnologiei digitale.
✓
Obiectivele de învățare din domeniul principiilor de bază ale tehnologiei digitale:
- Înțelegerea ecuațiilor funcționale ale elementelor de bază ale tehnologiei digitale
- Cunoașterea simbolurilor de circuit ale elementelor de bază
- Cunoașterea diagramelor funcționale ale elementelor de bază
- Cunoașterea și crearea diagramelor funcționale ale combinațiilor din elementele de bază
- Cunoașterea și crearea schemelor electrice pe baza diagramelor funcționale
- Cunoașterea tabelelor de funcții și circuite digitale
✓
Elemente și circuite ale tehnologiei digitale de bază:
- Cunoașterea și analizarea invertoarelor și amortizoarelor
- Cunoașterea și analizarea unui element ȘI
- Cunoașterea și analizarea unui element SAU, etc

• Caracteristici produs:
Trusa Electrotehnică de Curent Continuu conține:
✓ Sursa de tensiune fixă cu protecție la suprasarcină
✓ Analizor logic cu 4 canale
✓ 5 plăci cu circuite pentru experimentare
✓ 1 placă de testare universală în versiune de schimbare rapidă a plăcilor
✓ Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură
necesare + încărcător, etc

• Recomandare:
Setul complet de invatare include :
o Documentatie tehnica pentru profesor (93712)
o Documentatie tehnica pentru elev (93711)
PRET UNITAR fara TVA: 2835 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 76826

•
•
•
•
•
•
•
•

DULAP DE INCARCARE SI DEPOZITARE
PENTRU TRUSELE MobileLab

Descriere:

Dulap de incarcare simultana si depozitare a truselor de invatare DC, AC, Digital;
Sursa de alimentare: priza de 230V / 50Hz;
Încărcarea și depozitarea pentru 8 truse MobileLab;
Conexiune făcută prin simpla depozitare a truselor în dulap;
Încărcarea este complet automata;
Indicarea starii pe partea din față a truselor;
Dimensiuni: 910 x 1770 x 440 mm (L x H x A);

PRET UNITAR fara TVA: 2550 Eur

TRUSA DE INVATARE ARDUINO (MobileLab)
•

Descriere:

Echipament de baza: Arduino Uno REV. 3 breadboard
dublu, cu două șine de alimentare. Cabluri - jumperi
flexibile - jumperii pentru breadboard.
Placa electronica de baza, rezistente, LED-uri,
tranzistori optocuplor PNP, NPN, condensatori,
potentiometru cudioda, cablu de date PC-Arduino,
Stick USB cu informatii de baza/ introducere in lucrul
cu Arduino, proiecte d elucru, CAD 3.
PRET UNITAR fara TVA: 1200 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

TRUSE MECATRONICE - PNEUMATICE
Fisa tehnica 07199

TRUSA DE BAZA PENTRU STUDIUL PNEUMATICII
-

PENTRU TESTARE

• Descriere:
Seturile de componente standard PAL pentru pneumatice de la Christiani sunt adaptate cu exactitate la
cerințele * ale PAL și, prin urmare, sunt ideale pentru pregătire, pregătirea examenelor și în situația
examenului.
Toate seturile de componente standard PAL utilizate sunt componente industriale originale de înaltă
calitate de la SMC , cu conexiuni adecvate pentru șuruburi pentru furtunuri cu aer comprimat de 4 mm.
Oferim seturi de componente standard cu diferite tipuri de fixare: tehnica clasică de înșurubare și noua
tehnică de glisare Christiani, un sistem inovator de fixare rapidă.
Seturile de componente sunt furnizate într-o carcasă robustă care protejează componentele și sunt
utilizate pentru depozitarea accesoriilor. Pe lângă carcasă, este inclusă și o placă de montaj. Placa de
montare pentru versiunea tehnologică cu șurub este o placă perforată, placa de montare pentru
versiunea glisantă este o placă cu fante.

PRET UNITAR fara TVA: 1770 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 07198

TRUSA DE BAZA PENTRU STUDIUL ELECTROPNEUMATICII
-

PENTRU TESTARE

• Descriere:
Seturile de componente standard PAL pentru pneumatice de la Christiani sunt adaptate cu
exactitate la cerințele * ale PAL și, prin urmare, sunt ideale pentru pregătire, pregătirea examenelor și
în situația examenului.
Toate seturile de componente standard PAL utilizate sunt componente industriale originale de
înaltă calitate de la SMC, cu conexiuni adecvate pentru șuruburi pentru furtunuri cu aer comprimat de
4 mm. Oferim seturi de componente standard cu diferite tipuri de fixare: tehnica clasică de înșurubare
și noua tehnică de glisare Christiani, un sistem inovator de fixare rapidă.
Seturile de componente sunt furnizate într-o carcasă robustă care protejează componentele și
sunt utilizate pentru depozitarea accesoriilor. Pe lângă carcasă, este inclusă și o placă de montaj. Placa
de montare pentru versiunea tehnologică cu șurub este o placă perforată, placa de montare pentru
versiunea glisantă este o placă cu fante.

PRET UNITAR fara TVA: 1455 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 95500

TRUSA DE INVATARE SMC - ELEMENTE PNEUMATICE
•

Descriere:

Aceasta trusa pneumatica este adecvata pentru exerciții din domeniul pneumaticii si
electropneumaticii în sala de curs sau ateliere de lucru oferind o varietate de posibilități de a construi
circuite pneumatice.
Obiective de invatare:
•
•
•
•
•

Elemente de baza in pneumatica
Generarea și distribuția aerului comprimat
Tratarea aerului comprimat
Cilindri și supape
Măsurarea tensiunii și curentului

•
•
•
•
•

Electrovalve
Circuite de bază cu contacte
Relee de blocare
Relee de timp
Traductoare electrice pneumatice

Trusa vine insotita de un set de documentatie tehnica pentru elev si pentru profesor (80344, 80345 si
80349).

PRET UNITAR fara TVA: 3770 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 95501

TRUSA DE INVATARE SMC - ELEMENTE ELECTROPNEUMATICE
•

Descriere:

Aceasta trusa electropneumatica este adecvata pentru exerciții din domeniul pneumaticii si
electropneumaticii în sala de curs sau ateliere de lucru oferind o varietate de posibilități de a construi
circuite pneumatice.
Obiective de invatare:
•
•
•
•
•

Elemente de baza in pneumatica
Generarea și distribuția aerului comprimat
Tratarea aerului comprimat
Cilindri și supape
Măsurarea tensiunii și curentului

•
•
•
•
•

Electrovalve
Circuite de bază cu contacte
Relee de blocare
Relee de timp
Traductoare electrice pneumatice

Trusa vine insotita de un set de documentatie tehnica pentru elev si profesor (80347 si 80348).

PRET UNITAR fara TVA: 4420 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 61537

DULAP ECHIPAMENTE PT SIMATIC S7 312C (CPU314C-2PN/DP)
TEHNICIAN ELECTRONIST / TEHNOLOGIA DE AUTOMATIZARE
•

Descriere:

Acest echipament poate fi folosit in pregatirea
pentru examenele de la scoala profesionala sau pentru
pregatirea in meseria Tehnician Electronist.

Dulapul contine componente electronice pentru
tehnologia de automatizare / SIMATIC S7 312C
(CPU314C-2PN/DP).

PRET UNITAR fara TVA: 4600 Eur
Fisa tehnica 49657

DULAP ECHIPAMENTE (incl. LOGO! & KIT CONECTOR)
•

Descriere:

Minicontroller Siemens logo-ul, kit conector Weidmuller, placa de montare și mediu de stocare sunt
incluse în acest set de materiale.
• Placă de montaj 2 buc. 300 x 600 mm
(61419) fara panouri laterale (61359)
• Pre-asamblare fara minicontroller (fără
49659)
• Set conector WEIDMULLER (61709),
• SIEMENS LOGO! 12/24RC cu 8 intrari, 4
iesiri (55500)
• SIEMENS LOGO! DM8 cu 4 intrari, 4 iesiri
(55501)
• Modul de memorie LOGO! (55502)
• Echipamente de susținere (60657)
• Consumabile (49660)
PRET UNITAR fara TVA: 4600 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 49132

DULAP MECATRONIC CU ELEMENTE PNEUMATICE
•

Descriere:

Setul de materiale conține toate componentele și resursele care trebuie să fie furnizate pentru fiecare
dispozitiv testat.
Echipamentul contine:
• Componente auxiliare: placa de motaj,
• Componente si dispozitive auxiliare
pneumatice Aventics,
• Componente si dispozitive auxiliare „lumini,
senzori de proximitate, elemente de
actionare”,
• Componente si dispozitive auxiliare de
automatizare si control,
• Dulap si componente auxiliare,
• Unitate de afisare si control
PRET UNITAR fara TVA: 4500 Eur

Fisa tehnica 49135

DULAP MECATRONIC CU ELEMENTE PNEUMATICE
•

Descriere:

Setul de materiale conține toate componentele și resursele
care trebuie să fie furnizate pentru fiecare dispozitiv testat.
Echipamentul contine:
• Componente auxiliare: placa de motaj,
• Componente si dispozitive auxiliare pneumatice SMC,
• Componente si dispozitive auxiliare „lumini, senzori de
proximitate, elemente de actionare”,
• Componente si dispozitive auxiliare de automatizare si
control,
• Dulap si componente auxiliare,
• Unitate de afisare si control
PRET UNITAR fara TVA: 4600 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 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

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

MODUL DE INVATARE SI APLICATII PRACTICE
SISTEME MECATRONICE MODUL 1
•

Descriere:

Modulul de invatare si aplicatii practice contine:

Fisa tehnica 800985

Fisa tehnica 800986

SISTEME MECATRONICE
MODUL I

SISTEME MECATRONICE
MODUL I

DOCUMENTATIE PROFESOR

DOCUMENTATIE ELEV

Documentatia pentru profesor
„Sisteme mecatronice – Modul I“
prevede o perioadă de 18 luni de
formare
cunoștințe
și
competențe relevante.
Acest concept de formare
combină predarea sistematică a
conținutului tehnic cu calificări
centrale cheie. Activitățile de
practica sunt coordonate si
consolidate între ele și pentru a
efectua operațiuni mai complexe
e nevoie de munca în echipă.
Diferitele operații trebuie să se
desfășoare în strânsă cooperare,
care necesită o cooperare de
ansamblu.

Documentatia
pentru
elev
contine exerciții practice ale
părților: "Prelucrari mecanice",
"actionari electrice", "proiectul
1" și toate fișele de lucru și
documentele necesare pentru
autoevaluare
si
evaluare
externă. Acest concept de
formare combină predarea
sistematică a conținutului tehnic
cu competențe cheie de bază,
inclusiv cele din piata muncii.
Sunt 5 proiecte de lucru:
controlul unui dispozitiv cu 4
axe, Brat de prindere actionat
pneumatic, electropneumatic si
actionari electrice.

Fisa tehnica 73654

KIT DE MATERIALE PENTRU
PRACTICA - MODUL I
Kit de materiale pentru
executia practica a lucrarilor
din Sisteme mecatronice Modulul 1.

PRET UNITAR faraTVA: 800 Eur
*Pretul contine 1 buc documentatie pentru profesor, 1 buc documentatie pentru elev si 1 buc set materiale
pentru lucrari practice!

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

MODUL DE INVATARE SI APLICATII PRACTICE
SISTEME MECATRONICE MODUL 2
•

Descriere:

Modulul de invatare si aplicatii practice contine:
Fisa tehnica 800987

Fisa tehnica 800988

SISTEME MECATRONICE
MODUL II

SISTEME MECATRONICE
MODUL II

DOCUMENTATIE PROFESOR
Documentatia pentru profesor Sisteme
mecatronice–Modulul 2: Efectuarea structurii
de baza si asamblarea bratului, Dezvoltarea și
construcția sistemului pneumatic de comandă
și instalarea de cilindri pneumatici, Actionari si
control electropneumatic și integrarea unui
sistem de control mic (de ex, logo-ul)
Durata: aproximativ 18 săptămâni
Acest concept de formare combină predarea
sistematică a conținutului tehnic cu calificări
centrale cheie. Activitățile de practica sunt
coordonate si consolidate între ele și pentru a
efectua operațiuni mai complexe e nevoie de
munca în echipă. Diferitele operații trebuie să
se desfășoare în strânsă cooperare, care
necesită o cooperare de ansamblu.

DOCUMENTATIE ELEV
Documentatia pentru elev contine exerciții
practice și toate fișele de lucru și documentele
necesare pentru autoevaluare si evaluare
externă.
Acest concept de formare combină predarea
sistematică a conținutului tehnic
cu competențe cheie de bază, inclusiv cele din
piata muncii.

PRET UNITAR faraTVA: 500 Eur
*Pretul contine 1 buc documentatie pentru profesor si 1 buc documentatie pentru elev!

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

MODUL DE INVATARE SI APLICATII PRACTICE
SISTEME MECATRONICE MODUL 3
•

Descriere:

Modulul de invatare si aplicatii practice contine:
Fisa tehnica 800989

Fisa tehnica 800990

SISTEME MECATRONICE
MODUL III

SISTEME MECATRONICE
MODUL III

DOCUMENTATIE PROFESOR
Documentatia pentru profesor Sisteme
mecatronice–Modulul 3: Fabricarea celui de-al
doilea proiect (modulul 3), precum și
montarea pe prima structura; Proiectul 4:
Instalarea și alimentarea electrica unui alt
motor de curent continuu, inclusiv poziția
finală, Efectuarea unui element de prindere,
Proiectul 5: asamblarea dispozitivului de
prindere și unitatea de la modulul 3 si
instalarea unui PLC
Durata: aproximativ 11 săptămâni
Acest concept de formare combină predarea
sistematică a conținutului tehnic cu calificări
centrale cheie. Activitățile de practica sunt
coordonate si consolidate între ele și pentru a
efectua operațiuni mai complexe e nevoie de
munca în echipă. Diferitele operații trebuie să
se desfășoare în strânsă cooperare, care
necesită o cooperare de ansamblu.

DOCUMENTATIE ELEV
Documentatia pentru elev contine exerciții
practice și toate fișele de lucru și documentele
necesare pentru autoevaluare si evaluare
externă.
Acest concept de formare combină predarea
sistematică a conținutului tehnic
cu competențe cheie de bază, inclusiv cele din
piata muncii.

PRET UNITAR faraTVA: 500 Eur
*Pretul contine 1 buc documentatie pentru profesor si 1 buc documentatie pentru elev!

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 65992

DULAP ECHIPAMENTE ELECTRICE
• Descriere:
Caracteristici (extras)
Dimensiune dulap (mm): 500 x 700 x
250
•

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, etc

Acest dulap cu echipamente electrice
vine insotit de urmatoarea documententatie:
Fisa tehnica 93366

Fisa tehnica 93367

CONCEPT FORMARE – DOCUMENTATIE
PENTRU UTILIZAREA DULAPULUI DE
ECHIPAMENTE ELECTRICE

CONCEPT FORMARE – DOCUMENTATIE
PENTRU UTILIZAREA DULAPULUI DE
ECHIPAMENTE ELECTRICE

DOCUMENTATIE PROFESOR

DOCUMENTATIE ELEV

PRET UNITAR faraTVA: 4425 Eur

*Pretul contine 1 buc dulap de echipamente electrice, 1 buc documentatie pentru profesor si 1 buc documentatie
pentru elev!

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 89800

CARTE TEHNICA

TABELE SI FORMULE IN DOMENIUL MECATRONIC

•

Descriere:

Avantajele conceptului de invatare:
• Coduri de culoare si indicatori pentru un anumit tip de continut
• Continut prezentat cu claritate, care poate fi rapid procesat, text
cu dimensiuni adaptabile pentru citire usoara
• Aspecte concrete de aplicare ale componentelor pneumatice si
hidraulice
• Spatiu pentru introducere note si informatii proprii
PRET UNITAR faraTVA: 85 Eur
Fisa tehnica 94822

CARTE TEHNICA

BAZELE MECATRONICII

•

Descriere:

Proiect - Fabricarea de subsisteme mecanice
Componente electrice și echipamente
Energie și fluxul de informații în sistemele tehnice
Siguranța electrică a instalațiilor pneumatice
Exerciții
PRET UNITAR faraTVA: 40 Eur
Fisa tehnica 94823

CARTE TEHNICA

MECATRONICA PENTRU AVANSATI

•

Descriere:

Elementele de bază
Tehnologia Materialelor
Tehnologia de fabricație
Construcții din oțel și din metal
Tehnologia fluidelor
Siguranța și protecția mediului, întreținerea, ETC

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

PRET UNITAR faraTVA: 60 Eur
Fisa tehnica 98282

TRUSA DE INVATARE –
TEHNOLOGIEI SENZORILOR

BAZELE

• Descriere:
Acest kit contine componentele necesare efectuarii a 36 de
exerciții din domeniul senzorilor.
Dimensiuni (LxWxH): 640 x 420 x 240 mm
Greutate: 14.1 kg
Continut: 1 adaptor pentru senzori, 9 linii/circuite de
masurare 500 mm (rosu), 10 linii/circuite de masurare 500 mm
(albastru), 9 linii/circuite de masurare 500 mm (negru), 1
unitate de ghidare 450 mm cu dispozitiv de măsurare cu
ultrasunete, 1 unitate-motor cu controller, 1 contor versiunea
pentru locuințe (modul de frecvență, 1 afișare, T5), 1
distribuitor versiune pentru locuințe (10x), 1 senzor inductiv
(Sn = 8 mm), 1 senzor inductiv (Sn = 2 mm), 1 senzor capacitiv
(Sn = 8 mm), 1 senzor câmp magnetic (Sn = 60 mm), 1 analizor de reflectia luminii (Sn = 200 mm), 1
cablu de fibră optică (modul de scanare), 1 cablu de fibră optică (modul one-way), 1 cutie de depozitare.
PRET UNITAR fara TVA: 4800 Eur
Fisa tehnica 93634

EXTENSIE SENZOR TS
•

Descriere:

Kitul de extensie este potrivit pentru a oferi o
cunoaștere mai detaliată și mai avansată a
tehnologiei senzorilor pe baza produselor
industriale reale. Senzorul analogic inductiv
detectează metalele Fe și alte metale, senzorul cu
ultrasunete detectează materiale nemetalice,
senzorul de reflexie detectează plasticul alb,
negru, clar.
Domeniul de aplicare:
• Compensarea înălțimii pentru senzori
• Inducție analogică, gamă liniară de
măsurare (3 - 8 mm)
• Unitatea de evaluare a diferențierii
materialelor digitale
• Senzor ultrasonic, Sn = (60 - 500) mm
• Bariera luminoasă de reflecție, Sn = 3000 mm

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

PRET UNITAR fara TVA: 1725 Eur

Fisa tehnica 97355

BAZELE PNEUMATICII III
•

Descriere:

Scopul acestei cărți este de a transmite cititorului modul în care
diferitele subiecte sunt legate, dar fără a discuta în detaliu relațiile
matematice. Această publicație se adresează unui public larg (de
exemplu, lucrători calificați, tehnicieni, ingineri etc.). Odată ce au
terminat de studiat cartea, vor avea cunoștințele necesare pentru a
proiecta un sistem simplu de vid și pneumatic. În plus, acest curs va
analiza conceptele de bază ale tehnologiei de control ale buclei
închise și de buclei deschise, dar fără a lua în considerare calculele
matematice complicate.
Continut:
• Elemente pneumatice avansate
• Tehnologia vidului
• Legătura dintre pneumatica și electronică
PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur
Fisa tehnica 97354

BAZELE PNEUMATICII II
• Descriere:
Deoarece folosesc mediul compresibil de aer, sistemele pneumatice sunt greu de proiectat și, în
multe cazuri, elementele de control ajung să fie supradimensionate, deoarece necesită cantități
semnificative de timp și efort pentru a efectua calculele pentru procesele fizice asociate cu mediul. Din
acest motiv, aplicațiile pneumatice se îndreaptă adesea spre valori empirice. Acest curs studiază
aspectele fundamentale și bazele de calcul implicate în dimensionarea corectă a componentelor
pneumatice cheie. Se descriu liniile directoare și valorile empirice care s-au dovedit a funcționa ca
instrumente fiabile în scenarii practice și explică principiile de bază care stau la baza creării de diagrame
de circuite pneumatice.
Continut:
• Cilindri
• Dispozitive de acționare rotative
• Dispozitive de prindere
• Amortizoare
• Supape
• Proiectare sisteme pneumatice
• Simboluri
• Circuite de bază
• Descrierea sarcinilor de control
PRET UNITAR fara TVA: 40 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 97353

BAZELE PNEUMATICII I
• Descriere:
Această carte se ocupă de fundamentele pneumatice. Materialele de instruire sunt la curent cu
ultimele tehnologii și descriu cele mai importante elemente de pneumatica într-un mod ușor de înțeles.
Se oferă, de asemenea, o prezentare generală a simbolurilor pneumatice și a schemelor de circuite. Este,
de asemenea, posibil să lucrați prin elementele de bază ale tuturor materialelor de instruire
independent fără profesor. Am dispus în mod intenționat calcule inutile, în primul rând pentru a
evidenția conceptele-cheie din domeniul pneumatic. "Partea 2" trece în detaliu în ceea ce privește
criteriile de selectare a componentelor pneumatice.
Continut:
• Introducere
• Teoria aerului comprimat
• Compresoare și distribuția aerului comprimat
• Tratarea aerului
• Unitati
• Supape
• Simboluri
PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur
Fisa tehnica 95642

SUPAPA DE LIMITARE A PRESIUNII
•

Descriere:

O perspectivă interesantă a modului de funcționare și funcția componentelor care conțin modele
tăiate. Toate modelele au apărut din produse industriale utilizate in domeniu. Elementele mobile,
precum și carcasa, capacul și prizele se potrivesc cu originalul. Diferitele secțiuni ale unei componente
sunt îndepărtate cu atenție pentru a dezvălui părțile relevante pentru o anumită funcție. Deoarece
funcțiile mecanice continuă să funcționeze, piesele mobile pot fi acționate, ceea ce permite explicarea
funcțiilor componentelor. Colorația suplimentară a canalelor, alezajele și camere ale modelului oferă o
ilustrare mai eficientă a operațiunilor unei unități.

PRET UNITAR fara TVA: 1800 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 58036

MODULE LOGO! Learn Basic / EASY Learn Basic
•

Descriere:

Potrivit pentru LOGO SIMATIC! Module de la 0BA6 - Modulul EATON Easy 512-DA-RC
Unitatea de invatare LOGO! Learn Basic / EASY Learn Basic este instalată pe un suport stabil din aluminiu. Pentru
intrarea semnalului, sunt integrate 8 întrerupătoare de test; Pentru intrarea pentru valoarea analogică, sunt
integrate 2 potențiometre. De asemenea, este posibil să conectați simulatoarele externe prin conectorul de
interfață cu 24 de pini. Ieșirea semnalului este afișată prin intermediul a 4 LED-uri. Prin intermediul a două
comutatoare, intrările digitale 7 + 8 sunt comutate pe intrările analogice (0-10V). Cele 32 de cărți de prezentare
cu exerciții practice pentru diverse niveluri oferă suport pentru instruire.
Date tehnice:
-Tensiune de alimentare 12-24 V DC Consum de putere, max. 500MA
- 2/4 Potentiometru pentru reglarea tensiunii de la 0 la 10V / 10mA
- 1 Potențiometru pentru SonarBero simulare 60 Hz până la 5 KHz
- 1 IR-receptor pentru recepția de 10 frecvențe selectate prin telecomandă
- 8/8 taster / buton cu apăsare comutatoare pentru un semnal de intrare
- 4/4 LED-uri pentru iesiri
- 1 Terminal pentru conectarea logo-ul de afișare de text! TD
- 1/1 Conector interfață pentru conectarea modelelor funcționale
- 1 Soclu pentru module de extensie
Dimensiuni (W) 170 x 120 x 100 mm

PRET UNITAR fara TVA: 265 Eur
Fisa tehnica 58037

MODULE "LOGO! Learn Advanced"
•

Descriere:

Este potrivit pentru LOGO! Modul 0BA6 și 8.
Adaptorul de extensie # 59441 este necesar pentru utilizarea împreună cu LOGO! Modul 0BA7.
Unitatea de invatare "LOGO! Learn Advanced" este un nivel superior programului LOGO! Learn Basic. Pentru
intrarea pentru valoarea analogică sunt integrate 4 potențiometre. Prin intermediul a 4 comutatoare de
diapozitive, intrările digitale (I1, I2, I7 și I8) sunt comutate pe intrările analogice. Acest lucru permite ca 10 stări
de comutare diferite să fie implementate în LOGO! Prin intermediul telecomenzii IR. LOGO! controlul compact
este instalat pe ambele panouri de antrenare conform standardului industrial. Acesta poate fi instalat sau
dezinstalat în orice moment folosind o șurubelniță.
Date tehnice:
Tensiune de operare 12 - 24V DC (max. 24V) 500mA
4 potențiometre pentru reglarea tensiunii de la 0 la 10V / 10mA (intrare cu valoare analogică)
1 Potențiometru pentru simulare Sonar-Bero 60 Hz - 5 KHz
1 receptor IR pentru recepția a 10 frecvențe selectate prin intermediul telecomenzii (alte 10 intrări pentru LOGO!)
8 Comutatoare (pornit - oprit - momentan pornit) pentru introducerea semnalului
4 LED-uri pentru indicarea stării de ieșire
4 Cursor de comutare, intrarea digitală la cea analogică
1 Comutare intrarea digitală a comutatorului la recepția IR
1 Terminal pentru afișarea textului LOGO! TD
1 Conector de interfață (24-pini) pentru module Plug-On sau modele de simulare
1 Priză pentru module de extensie (8-pini)

Dimensiuni (LxWxH): 215 x 145 x 100 mm

PRET UNITAR fara TVA: 435 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 59989

TRUSA DE BAZA LOGO!
• Descriere:
Potrivit pentru LOGO SIMATIC!
Module de la 0BA6
Modulul EATON Easy 512-DA-RC
Date tehnice:
Tensiune de alimentare 12-24 V DC
Consum de putere, max. 500MA
2/4 potentiometru pentru reglarea tensiunii de la 0 la 10V / 10mA
- / 1 Potențiometru pentru SonarBero simulare 60 Hz până la 5 KHz
- / 1 receptor IR pentru a primi 10 frecvențe selectate prin telecomandă
4/4 LED-uri pentru ieșiri
- / 1 Terminal pentru conectarea logo-ul de afișare de text! TD
1/1 Conector Interfață pentru conectarea modelelor funcționale
- / 1 soclu pentru module de extensie
Continut:
1 kit LOGO! fără unitate de control LOGO!.
1 CD cu instrucțiunile de asamblare
1 CD cu 32 de probleme și soluții
1 sursa de alimentare 230V AC / 12V DC 300mA
32 Carti de invatare in cutie transparenta
PRET UNITAR fara TVA: 200 Eur
Fisa tehnica 59817

Modul logic Logo 8!
•

Descriere:
LOGO! Modulul 8 Logic este introducerea perfectă în microautomatizare pentru cursanții dvs. Cu LOGO-ul! 8 sarcini mici de
automatizare pot fi rezolvate perfect. Logo-ul consiliului de
învățare Christiani! 8 vă oferă o introducere rapidă și ușoară în aplicarea și programarea acestui
controler mic inovator.
LOGO-ul! 8 oferă acum și mai multe posibilități de aplicare prin interfața Ethernet integrată și
serverul web integrat. Cu interfața Ethernet, până la opt LOGO-uri! Modulele sunt conectate în
rețea, precum și comunicarea cu procesoarele SIMATIC S7 și panourile HMI SIMATIC.
Manevrabilitatea ușoară, posibilitățile de comunicare, accesul de la distanță prin intermediul
serverului web și comunicarea de la distanță prin intermediul aplicației se numără printre
avantajele LOGO! 8 și să facă LOGO-ul! la unul dintre cele mai utilizate controale mici.
PRET UNITAR fara TVA: 1350 Eur
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SIMATIC S7-1200
•

Descriere:

SIMATIC S7-1200 este ideal pentru o introducere rapidă și ușoară în
aplicarea și programarea acestui controler mic inovator.
Placa de învățare SIMATIC S7-1200 este echipată cu un procesor
SIMATIC S7-1214C DC/DC/DC.
Echipate cu prize de laborator de siguranță de 4 mm, comutatoare și
LED-uri, plăcile de învățare Christiani permit controlul direct al
intrărilor, observarea ieșirilor, precum și conectarea ușoară a
modelelor funcționale externe. Conectorul Centronics cu 36 de pini
permite transmiterea întregului semnal de intrare și ieșire către un
modul funcțional printr-un cablu. Placa de învățare este potrivită
atât pentru agățarea în cadrele experimentale comune ale tuturor
producătorilor de materiale didactice bine-cunoscute, cât și pentru
utilizarea ca dispozitiv de masă.

PRET UNITAR fara TVA: 1550 Eur

