
 
 

MECATRONICĂ MODULARĂ 

CUM SĂ-ȚI CONSTRUIEȘTI SINGUR ATELIERUL DE MECATRONICĂ 

 

Mecatronica modulară – conceptul are la bază modul de lucru bazat pe proiecte de 

practică și metoda de lucru bazată pe implicarea directă a elevilor (hands-on approach) 

pentru o mai bună înțelegere a temelor prezentate 

 Elevii pot construi de la zero o unitate mecatronică utillizând kiturile de asamblare 

 Elevii dispun de un 

model de unitate 

mecatronică 

funcțională, pe care o 

pot utiliza drept model, 

precum și de 

documentație tehnică 

specifică, care să pună 

în valoare temele din 

programa școlară 

 Elevii pot utiliza 

unitățile mecatronice 

funcționale pentru a 

construi un  

   sistem mecatronic 

complex, care va avea o 

funcționalitate proprie  

(ex. linie automată de 

sortare și înmagazinare de piese) 

 



 
 
       Medii de învățare orientate spre practică         Componente de laborator specifice  

- Documentație tehnică  - Sisteme de învățare complexe 

- Programe software   - Pachete de formare a formatorilor 

- Echipamente de învățare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipamente funcționale Kituri de asamblare 

Kit 

vice 

Kituri neprocesate 

 
Sub-componente mecanice 

asamblabile => părți echipamente 

Kituri de componente, cabluri,  

etc care se montează împreună 

Ansamble/Echipamente finalizate, 

gata de instalat și utilizat 



 
 

  

 

1.  Denumire Produs:  Statie ”Unitate de testare” - kit de asamblare  

Cod: CH64270 

Pret/buc: 3861 lei fără TVA 

 

Descriere Produs:      

Kit complet de 

materiale pe deplin 

prelucrate pentru 

realizarea lucrărilor de 

proiect de către elevi. 

Pentru asamblare, este 

necesară documentația 

de proiect 

(documentație pentru 

elev și pentru 

profesor)  

+ 2 tipuri de cabluri, care se comandă separat (cod CH53609+CH53731) 

 

Această unitate funcțională este format din patru puncte de control pentru testarea pieselor pe 

caracteristicile lor materiale și contur. Pentru testarea calitătii materialelor, sunt utilizati senzori optici, 

inductivi și capacitivi, iar conturul piesei este verificat de un cilindru pneumatic, care acționează ca o 

sondă. Această unitate funcțională este complet fixat pe o placă de montaj, care permite ușor și montarea 

flexibilă pe o placă de profil din aluminiu, atât stand-alone și, împreună cu unitati functionale 

suplimentare.    

Unitati de invatare: 

 Planificarea de muncă și de comunicare tehnice 

 Montaj, conectare 

 Construcție de actionari electrice 

 Construcție de acționări/controale pneumatice 

 PLC-programare 

 Punerea in functiune a sistemelor mecanice, electrice și pneumatice 

 Depanare 

 Automatizarea secvenței de lucru  

Date tehnice: 

Placă din proful de aluminiu: 80 x 145 mm  

Tensiune de operare: 24 VDC  

Senzori:  
 1 senzor inductiv 

 1 senzor capacitiv 

 1 senzor optic 

 4 comutatoare  

Actuatori:  



 
 

 1 valvă 5/2 

 1 cilindru pneumatic cu dubla comanda 

Modul conectori: 
conector 2 x 8 bit  

PLC- cerinte:  
 4 intrări PLC digitale 

 2 iesiri PLC digitale  

 

 

2. Denumire Produs:  Statie ”Unitate de testare” - model complet asamblat, include documentatie 

tehnica pentru elev si profesor   

Cod: CH64326 

Pret/buc: 4239 lei fără TVA 

 

Descriere Produs:      

Model complet echipat și funcțional, 

include documentatie tehnica pentru 

elevi si profesori 

Pentru funcționare, sunt necesare 2 

cabluri, care se comandă separat. 

 

Această unitate funcțională este 

format din patru puncte de control 

pentru testarea pieselor pe 

caracteristicile lor materiale și contur. Pentru testarea calitătii materialelor, sunt utilizati senzori optici, 

inductivi și capacitivi, iar conturul piesei este verificat de un cilindru pneumatic, care acționează ca o 

sondă. Această unitate funcțională este complet fixat pe o placă de montaj, care permite ușor și montarea 

flexibilă pe o placă de profil din aluminiu, atât stand-alone și, împreună cu unitati functionale 

suplimentare.    

 

 

  

3. Denumire Produs:  Statie ”Banda transportoare” - kit de asamblare 

Cod: CH64266 

Pret/buc: 7755 lei fără TVA 

Descriere Produs:          

Set complet de materiale prelucrate pentru realizarea lucrărilor de proiect. 

Pentru asamblare, este necesară documentația de proiect (documentație pentru elev și pentru profesor)  

+ 2 tipuri de cabluri, care se comandă separat (cod CH53731 + CH53609 ) 

Unitatea ”Bandă transportoare” oferă o bandă transportoare de 680 x 50 mm. La capătul curelei, un 

senzor este atașat, care pornește sau oprește imediat banda, de îndată ce o piesă de lucru este recunoscută 

de către senzorii. Motorul este controlat de un circuit cu sens invers, în scopul de a oferi o mișcare 

alternantă a direcției centurii. Această unitate funcțională este complet fixată pe două plăci de montaj, care 



 
 

permite montarea usoare pe o placă din profil de aluminiu, atât stand-alone cât și împreună cu unitățile 

funcționale suplimentare.  

Unități de învațare: 

 Planificarea de muncă și de comunicare tehnice 

 Verificarea, marcarea și trasare 

  Prelucrari manuale și mecanice, de tăiere și deformare 

  Montaj, conectare 

 Construcție de actionari electrice 

 PLC-programare 

 Punerea in functiune a sistemelor mecanice si electrice 

 Depanare 

 Automatizarea secvenței de lucru  

Date tehnice: 

 Placă din profil de aluminiu: 80 x 285 mm  

 Tensiune de operare: 24 VDC  

Senzori 
 Scanner de lumină M3 cu amplificator de fibră optică 

Actuatori 
 1 motor DC, 24 V  

 2 relee pt. motor 

Module conectori: 
 Conector intrare 2 x 8 bit  

PLC- cerinte:  
 1 digital PLC-inputs  

 2 digital PLC-outputs  

 

 

 

4.  Denumire Produs:  Statie ”Banda transportoare”  - model complet asamblat, include 

documentatie tehnica pentru elev si profesor 

Cod: CH64325 

Pret/buc: 9105 lei fără TVA 

Descriere Produs:          

Model complet echipat și funcțional, include documentatie tehnica pentru elevi si profesori 

Pentru funcționare, sunt necesare 2 cabluri, care se comandă separat. 

 



 
 

Standul este format dintr-o banda transportoare lunga de 680mm, lata de 50 mm prevazuta la capete cu un 

senzor care da comanda de start/stop in  momentul in care o piesa este asezata pe banda. Motorul este 

actionat de un contactor care permite actionarea benzii in ambele sensuri. Tot ansamblul este montat pe 

piciorare din  profil de aluminiu.  

Unități de învațare: 

 Planificarea muncii și comunicare tehnică 

 Verificarea, marcarea și trasare 

  Prelucrari manuale și mecanice, de tăiere și deformare 

  Montaj, conectare 

 Construcție de actionari electrice 

 PLC-programare 

 Punerea in functiune a sistemelor mecanice si electrice 

 Depanare 

 Automatizarea secvenței de lucru  

Date tehnice: 

 Placă din profil de aluminiu: 80 x 285 mm  

 Tensiune de operare: 24 VDC  

Senzori 
 Scanner de lumină M3 cu amplificator de 

fibră optică 

Actuatori 
 1 motor DC, 24 V  

 2 relee pt. motor 

 

Module conectori: 
 Conector intrare 2 x 8 bit  

PLC- cerinte:  
 1 digital PLC-inputs  

 2 digital PLC-outputs  

 

 

 

5. Denumire Produs:  Statie ”Unitate de sortare” - kit de asamblare 

Cod: CH65708 

Pret/buc: 8762  lei fără TVA 

Descriere Produs:          

Set complet de materiale prelucrate pentru realizarea lucrărilor de proiect. 

Pentru asamblare, este necesară documentația de proiect (documentație pentru elev și pentru profesor)  

+ 2 tipuri de cabluri, care se comandă separat (cod CH53731 + CH53609 ) 



 
 

Unitatea funcțională ”Unitate de sortare constă dintr-o zonă de control și o secțiune de sortare cu trei 

cilindri și trei diapozitive. Unitatea de sortare” este proiectat pentru a fi adăugat la ansamblul funcțional 

banda transportoare lung și montat complet pe o platformă de asamblare. Cele trei diapozitive sunt un sub-

ansamblu și fixate direct pe transportorul cu bandă fără propria placă de montaj separat. Unitatea de 

sortare poate fi montat atat la stânga sau la dreapta a transportorul cu bandă (văzută în direcția de 

deplasare). Acest lucru ar trebui să fie stabilit înainte de asamblarea întregului ansamblu funcțional, există 

coduri diferite pentru montaj stânga sau montaj dreapta. 

Unităti de învățare: 

 Planificarea muncii și comunicare 

tehnică 

 Montaj, conectare 

 Lucrari de constructii a controalelor 

electrice și pneumatice, senzori și 

utilizarea acestora, tehnologia cu 

ultrasunete 

 PLC-programare 

 Punerea in functiune a sistemelor 

mecanice, electrice și pneumatice 

 Depanare 

 Procese de sortare 

 

Date tehnice: 

Placă din profil de aluminiu: 80 x 145 mm 

Tensiune de operare: 24 VDC 

Senzori: 
• 1 senzor inductiv 

• 4 senzori optici 

• 1 senzor ultrasunete  

• 3 comutatoare 

Actuatori: 
• 3 supape de control direcționale 5/2 

• 3 cilindri pneumatici cu dublă comandă 

Module transfer: 
3 conectori cu adaptare pentru 8- bit  

PLC-Requirements: 
• 11 intrari PLC digitale 

• 3 iesiri PLC digitale 

• 1 intrare PLC analog 

 

 

 



 
 

6.  Denumire Produs:  Statie ”Unitate de sortare” – model complet asamblat, include documentație 

tehnică pentru elevi și profesori 

Cod: CH65709 

Pret/buc: 10100  lei fără TVA 

Descriere Produs:          

Model complet echipat și funcțional, include documentatie tehnica pentru elevi si profesori 

Pentru funcționare, sunt necesare 2 cabluri, care se comandă separat. 

Unitatea funcțională ”Unitate de sortare constă dintr-o zonă de control și o secțiune de sortare cu trei 

cilindri și trei diapozitive. 

Unitatea de sortare” este 

proiectată pentru a fi 

adăugată la ansamblul 

funcțional banda 

transportoare lung și montată 

complet pe o platformă de 

asamblare.  

Cele trei diapozitive sunt un 

sub-ansamblu și fixate direct 

pe transportorul cu bandă fără propria placă de montaj separat. Unitatea de 

sortare poate fi montat atat la stânga sau la dreapta a transportorul cu bandă (văzută în direcția de 

deplasare). 

 

 

 

 

7. Denumire Produs:  Statie ”Unitate de manipulare” - kit de asamblare 

Cod: CH64499 

Pret/buc: 10.590 lei fără TVA 

Descriere Produs:          

Set complet de materiale prelucrate pentru realizarea lucrărilor de proiect. 

Pentru asamblare, este necesară documentația de proiect (documentație pentru elev și pentru profesor)  

+ 2 tipuri de cabluri, care se comandă separat (cod CH53731 + CH53609 ) 

Acest dispozitiv de manipulare functioneaza utilizand trei axe dinamice. Piesele sunt prinse in vid de vid, 

ridicate și transportat pe raza de rotație. Motorul cu reductor este echipat cu un encoder ax, care permite 

oprirea dispozitivului de prindere pe orice poziție a razei. Semnalele decodorului arborelui trebuie să fie 

analizate de către un PLC opțional. 

Unități de învățare: 

 Planificarea muncii și comunicare tehnică 

 Asamblare, conexiuni 

 Construcție de actionari electrice și pneumatice 



 
 

 PLC-programare 

 Punerea in functiune a sistemelor mecanice, electrice si pneumatice 

 Depanare 

 Automatizarea secvenței de lucru  

Date tehnice: 

 Placă din profil de aluminiu: 200 x 200 mm  

 Tensiune de operare: 24 VDC  

Senzori 
 4 cylinder end switches  

 encoder on the motor  

Actuatori 
 1 motor DC, 24 V  

 2 relee pt. motor 

Module conectori: 
 Conector intrare 2 x 8 bit  

PLC- cerinte:  
 10 digital PLC-inputs  

 8 digital PLC-outputs  

 

 

 

8. Denumire Produs:  Statie ”Unitate de manipulare” - model complet asamblat, include 

documentație tehnică pentru elevi și profesori 

Cod: CH64336 

Pret/buc: 12136 lei fără TVA 

Descriere Produs:          

Model complet echipat și funcțional, include documentatie tehnica pentru elevi si profesori 

Pentru funcționare, sunt necesare 2 cabluri, care se comandă separat. 

 

Acest dispozitiv de 

manipulare functioneaza 

utilizand trei axe dinamice. 

Piesele sunt prinse in vid de 

vid, ridicate și transportat pe 

raza de rotație. Motorul cu 

reductor este echipat cu un 

encoder ax, care permite 

oprirea dispozitivului de 

prindere pe orice poziție a 

razei. Semnalele 

decodorului arborelui 

trebuie să fie analizate de 

către un PLC opțional. 

 

 



 
 

 

9. Denumire Produs:  Statie ”Presa pneumatică cu LOGO 8”- kit de asamblare 

Cod: CH69592 

Pret/buc: 8430 lei fără TVA 

Descriere Produs:      

Set complet de materiale prelucrate pentru[ 

realizarea lucrărilor de proiect. Pentru asamblare, 

este necesară documentația de proiect (documentație 

pentru elev și pentru profesor) + 2 tipuri de cabluri, 

care se comandă separat (cod CH53731 + CH53609 

)  

Acest kit de asamblare pentru presa pneumatica 

garanteaza utilizatorilor notiuni teoretice accesibile 

din domeniul automatizari. Tot ce trebuie operat este 

o conexiune pneumatica si o conexiune 230 VAC. 

Toate functiile presei pot fi controlate de LOGO! 

compact controller. Utilizatorii se vor familiariza cu 

utilizarea electro-pneumatica, programare, energie 

electrică, tehnologia senzorilor folosind sistemul 

mecatronic.  

Compențe dobândite: 

 Domeniul mecanic 

 Asamblare 

 Pneumatică 

 Electric 

 Programare PLC 

 Date tehnice: 

Profile aluminiu: 175 x 265 mm  

Tensiune de operare: 24 VDC  

Sursă de tensiune: 230 VAC  

Senzori 
2 x butoane pentru comutare manuala  

4 x comutatoare cilindrice  

Actuatori 
3 x 5/2- supape de sens  

3 x Cilindri pneumatici cu actionare dubla   

Module de transfer 
2 x intrari pe 8 biti  

                                  

 

 



 
 

10. Denumire Produs:  Statie ”Presa pneumatică cu LOGO 8”- model complet asamblat, include 

documentatie tehnica pentru elev si profesor 

Cod: CH69591 

Pret/buc: 11805 lei fără TVA 

 

Descriere Produs:          

Aceasta presa pneumatica complet 

functionala garanteaza utilizatorilor 

notiuni teoretice accesibile din 

domeniul automatizari. Tot ce trebuie 

operat este o conexiune pneumatica si 

o conexiune 230 VAC. Toate functiile 

presei pot fi controlate de LOGO! 

compact controller. Utilizatorii se vor 

familiariza cu utilizarea electro-

pneumatica, programare, energie 

electrică, tehnologia senzorilor 

folosind sistemul mecatronic. Set gata 

montat, include documentatie tehnica 

pentru elevi si profesor. 

Poate fi folosit ca un sistem de sine stătător, fiind echipat cu sursa de putere, module aditionale I/O, PLC si 

programe functionale. 

                                  

 

 

11. Denumire Produs:  Panou de control -  model complet asamblat, include documentatie tehnica 

pentru elev si profesor 

Cod: CH64334 

Pret/buc: 3422 lei fără TVA 

Descriere Produs:          

Model complet echipat și funcțional, include documentatie tehnica pentru elevi si profesori 

 

Panoul de control oferă 10 switch-uri și butoane-precum și un comutator de urgență pentru funcționarea 

unuia sau unități sau mai multe stații funcționale. Această unitate funcțională este complet fixată pe o 

placă de montaj, care permite montarea usoară pe o placă 

din profil de aluminiu, atât stand-alone cât și împreună cu 

unitățile funcționale suplimentare. 

Unități de învățare: 

 Planificarea muncii și comunicare tehnică 

 Construcție de actionari electrice  

 PLC-programare 

 Interacțiuneaa sistemelor mecanice si electrice 

 Depanare 

 

Date tehnice: 



 
 

 Placă din profil de aluminiu: 180 x 200 mm  

 Tensiune de operare: 24 VDC  

Equipment:  

 1 comutator de urgență  

 4 butoane cu iluminare  

 5 rotary light switches 0-1  

 1 rotary light switch 1-0-2  

Module conectori: 
 Conector intrare 3 x 8 bit  

PLC- cerinte:  
 13 digital PLC-inputs  

 4 digital PLC-outputs  

 

 

 

12. Denumire Produs:  Compresor pentru presa pneumatica 

Cod: TIPNK28 

Pret/buc: 900 lei fără TVA 

Descriere Produs:    

Motor nu ce nu necesita mentenanta cu ulei 

• Rezervorul mare, de 24 l, asigura o rezerva suficienta de aer 

• Puteti regla presiunea intr-un interval de 0 – 8 bar 

• Supapa pentru eliminarea presiunii din rezervor 

 Caracteristici generale 

Tip:Compresor 

Presiune maxima (bar):8 

Debit aer (l/min):140 

Manometru:Da 

Tensiune:230 V 

Roti transport: Da 

                                       

   

 

 

 



 
 

13.  Denumire Produs:  Unitate de înmagazinare/ stocare 1 - kit de asamblare 

Cod: CH64264 

Pret/buc: 5055 lei fără TVA 

Descriere Produs:  

 

Set complet de materiale prelucrate pentru realizarea lucrărilor de proiect. 

Pentru asamblare, este necesară documentația de proiect (documentație 

pentru elev și pentru profesor) + 2 tipuri de cabluri, care se comandă 

separat (cod CH53731 + CH53609 )  

 

Unitatea poate găzdui până la 10 piese stivuite una peste cealaltă. Un 

cilindru pneumatic impinge piesele afară din stivă. Un senzor verifică cât 

de plină este unitatea de stocare. Unitatea funcțională este complet fixată pe 

o placă de montaj si poate fi montată fie individual, fie împreună cu alte 

module funcționale pe o placă de aluminiu. 

Unități de învățare: 

 Planificarea muncii și comunicare tehnică 

 Asamblare, conexiuni 

 Construcție de actionari electrice și pneumatice 

 PLC-programare 

 Punerea in functiune și interconectarea a sistemelor mecanice, electrice si pneumatice 

 Depanare 

 Automatizarea secvenței de lucru  

Date tehnice: 

Date tehnice: 

 Placă din profil de aluminiu: 80 x 230 mm  

 Tensiune de operare: 24 VDC  

Senzori:  

 1 micro end switch  

 2 cylinder end switches  

Actuatori: 
 1 cilindru pneumatic cu dublă acționare 

 1 supapă de sens de 5/2 

Connector Modules: 
 Conector de intrare 2 x 8 bit  

PLC- cerinte:  
 3 digital PLC-inputs 

 2 digital PLC-outputs  

 

 

 



 
 

14.  Denumire Produs:  Unitate de înmagazinare/ stocare 1 - model complet asamblat, include 

documentatie tehnica pentru elev si profesor 

Cod: CH64324 

Pret/buc: 6060 lei fără TVA 

Descriere Produs:  

 

Model complet echipat și funcțional, include 

documentatie tehnica pentru elevi si profesori. 

Pentru funcționare, sunt necesare 2 cabluri, care se 

comandă separat. 

 

Unitatea poate găzdui până la 10 piese stivuite una 

peste cealaltă. Un cilindru pneumatic impinge 

piesele afară din stivă. Un senzor verifică cât de 

plină este unitatea de stocare. Unitatea funcțională 

este complet fixată pe o placă de montaj si poate fi 

montată fie individual, fie împreună cu alte module funcționale pe o placă de 

aluminiu. 

 

 

15. Denumire Produs:  Sistem de învățare Logo AM2 Pt100  

Cod: CH57634 

Pret/buc: 670 lei fără TVA 

Descriere Produs:   

 LOGO! modul de expansiune, tensiunea de alimentare: 12/24 V DC, intrari: 2 A / 

Is, PT100 PT1000 sau, conexiune cu 2 fire sau 3 fire, detectare automată senzor, 

domeniul de măsurare -50 ° C până la 200 ° C, protecție IP20 , instalare pe șină 

DIN 

• Punerea în aplicare a sarcinilor de automatizare de bază datorită unui sistem de 

control ideal 

• Cost-economisire: Înlocuiește comutație convențională 

• Timp de economisire: Cerințe minime de cablare 

• Economie de spațiu: patru sub-unități în loc de relee, contactoare auxiliare și switch-uri timer 

• Grad ridicat de flexibilitate, chiar și atunci când sunt utilizate în aplicații complete, datorită celor 38 

funcții (poate fi legat la un maxim de 200/400 blocuri) 

• Convenabil: Exploatarea și monitorizarea pe un ecran backlit, 4 linii cu 32 caractere fiecare; suplimentar, 

afișaj extensibil text extern 

• Actual valorile / țintă, text, grafice și parametrii de comutare pot fi folosite, monitorizate și ajustate în 

textul mesajului 

• LOGO! Comfort Soft: Software-ul de bază, cu funcționalitate drag & drop pentru simulare proiect, 

documentare, crearea de programe 

Date tehnice: 

Model: Modul extensie 

Intrări: 2 

Tensiune de alimentare: 12/24 V DC 



 
 

Instalare: On 35 mm DIN-rail (2 S/Us) 

Dimensiuni (W x H x D): 36 (2 S/Us) x 90 x 53 mm 

      

 

 

16. Denumire Produs:  Modul extensie pentru invățare Logo – Controlul Motorului 

Cod: CH58039 

Pret/buc: 960 lei fără TVA 

Descriere Produs:   

Un motor de curent continuu este instalat pe logo-ul! Aflați modul Motor cu arbori care dețin un disc cu 

găuri. Discul trece prin două bariere de lumină furcă. Acest lucru permite direcția de rotație și viteza sa fie 

evaluata. Viteza poate fi reglată cu ajutorul unui potențiometru. Alternativ, viteza poate fi, de asemenea, 

controlat din exterior, de exemplu utilizarea siglei! Aflați unitate de formare avansată cu conectat în AM2 

AQ modul de expansiune sau orice sursă de tensiune 0-10 V dorit DC. Mișcarea motorului este afișat de 2 

diode emițătoare de lumină de pe placa. Operațiune acelor de 

ceasornic / în sens antiorar a motorului este de asemenea 

posibilă. 

Modulul de control al motorului este potrivit atât pentru 

LOGO! Învață de bază și logo-ul! Aflați avansata. 

Următoarele 9 exemple de programare sunt incluse (pe CD): 

    Funcționare continuă a unui motor de curent continuu 

    Inversarea de circuit contactor cu comutare directă 

    Inversarea de circuit contactor de comutare prin OFF 

    Controlul unei unitati inverse 

    Mixer cu 2 viteze (ieșire analogică) 

    Masini de slefuire de suprafață 

    Inversarea/ mersul inapoi la motor 

    Detectarea rotației unui arbore de viteză redusă 

    Controlul Centrifuga cu rampă (analog) 

Date tehnice: 

 Operating voltage 12 to 24V DC (100mA)  

 1 DC motor  

 2 fork light barriers  

 1 Potentiometer for speed adjustment  

 1 Slide switch for external speed control  

 1 Screw terminal for ext. voltage source  

 Dimensions (LxWxH): 85 x 93 x 45 mm  

 Weight: Approx. 0.08 kg  

  

      

 



 
 

17. Denumire Produs:  Pachet de invatare Logo - avansat 

Cod: CH58037 

Pret/buc: 1820 lei fără TVA 

Descriere Produs:   

"Pachet de invatare Logo - avansat" este potrivit pentru LOGO! modul 0BA6 și 8. Este necesar un 

adaptor-extensie pentru utilizarea cu logo-ul! modul 0BA7.  

 Operating voltage 12 - 24V DC (max. 24V) 500mA 

 4 Potentiometers for voltage setting from 0 to 10V / 10mA (analog value input) 

 1 Potentiometer for Sonar-Bero simulation 60 Hz - 5 KHz 

 1 IR receiver for receiving 10 selected frequencies via remote control (additional 10 inputs for the 

LOGO!) 

 8 Toggle switches (on - off - momentary 

on) for signal input 

 4 LEDs for status indication of outputs 

 4 Slide switches digital to analog input 

 1 Slide switch digital input to IR receiving 

 1 Slide switch digital input to Sonar-Bero 

simulation 

 1 Switch for activating the horn 

 1 Terminal for text display LOGO! TD 

 1 Interface connector (24-pin) for Plug-On 

Modules or simulation models 

 1 Socket for expansion modules (8-pin) 

 Dimensions (LxWxH): 215 x 145 x 100 mm 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Denumire Produs:  Placă de învățare Logo8! 

Cod: CH59817 

Pret/buc: 4400 lei fără TVA 

Descriere Produs:   

 Including LOGO! module version 8 and DM8 12/24R add-on 

 12 digital inputs with switches, LEDs and 4 mm safety 

sockets 

 8 digital outputs with LEDs and 4 mm safety sockets 

 36-pin. Centronics system connector 



 
 

 Power supply: 24 V DC 

 Suitable for A4 exercise frames or for table-top use 

 Dimensions: 420 x 210 x 200 mm 

 Weight: approx. 2.5 kg 

 Including programming software LOGO! Soft Comfort   

  Date tehnice: 

To be attached to the experiment frame or for use as a desk-top device 

 12 digital inputs with switches, LEDs and 4 mm safety sockets 

 8 Outputs with LEDs and 4 mm safety sockets 

 Power supply: 24 V DC 

 Dimensions: 420 x 200 x 240 mm 

   

 

 

19. Denumire Produs:  Pachet de invatare Phoenix 

Cod: CH59530 

Pret/buc: 5027 lei fără TVA 

Descriere Produs:   

 Including Phoenix Contact nanoLine  

 12 Inputs, 8 Outputs  

 Power supply: 24 V DC  

 Suitable for A4 exercise frames or for table-top use  

 Dimensions: 420 x 200 x 240 mm  

Date tehnice: 

To be attached to the experiment frame or for use as a desk- top 

device  

 12 digital inputs  

 8 digital outputs  

 2 analogue inputs  

 1 analogue output  

 Power supply: 24 V DC  

 Dimensions: 420 x 200 x 240 mm  

 Weight: approx. 2.5 kg  

       

 

 

20. Denumire Produs:  Pachet de invatare S7-1200 

Cod: CH59493 

Pret/buc: 5657 lei fără TVA 

Descriere Produs:   

 Cadru de montare 

 Incl. CPU S7-1214C DC / DC / DC 

 14 intrări digitale 

 10 ieșiri digitale 



 
 

 2 intrări analogice 

 Întrerupătoare de comutare pentru intrări 

 LED-uri pentru a indica starea de semnal al intrărilor și ieșirilor 

 Conector de sistem 

 Tensiune de alimentare: 24 V DC 

 Dimensiuni: aprox. 420 x 210 x 240 mm   

     Date tehnice: 

 14 intrari digitale, 10 iesiri digitale  

 2 intrari analog, 1 iesire analog  

 Sursă: 24 V DC  

 Dimensiuni: 420 x 200 x 240 mm  

 Greutate: approx. 2.5 kg  

       

 

 

 


