
 

 
Automobile Actionate Hibrid 

 
PRODUS DESCRIERE 

Pret unitar 
EUR fara TVA 

Statie de incarcare 
CH 13429 

 

 

Este special destinata castatie de alimentare pentru 
diversele standuri educationale. Sistemul este impartit in 
doua unitati. O unitate marcata FI pentru siguranta si 
cealalta pentru comanda sarcinii. Unitatea FI va monitoriza 
curentii AC si DC precum si tensiunea fiecarei faze afisandu-
le pe un Display. Unitatea pentru incarcare comunica pe 
baza standardului Mennekestip 2, modul 3 cu automobilul. 
 
Pe Display vor fi afisate: 
-Curentul de incarcare actual 
-Tipul cablului de incarcare utilizat 
-Statusul de comunicare actual intre statie si stand. 
 
Caracteristici principale:   
Siguranta: 
Comutator integrat de siguranta Tip B 
Limitare curent de incarcare 
Deblocare automata la scurt 

 

8050.00 Eur 
fara TVA 

Standuri educationale 
HV (4 module) tensiune 

inalta 
CH 13497 

 

 

 
Standul tip rac pentru suportul modulelor educationale 
HV1 –HV4 este prevazut si pentru uzul individual al 
modulelor si este constituit dintr-o unitate mobila 
prevazuta cu un sertar inferior pentru depozitarea 
accesorilor. Suportul este format din aluminiu. 
Modul educational HV1 – Pericole la salvarea  accidentatilor 
Modul educational HV2 –Pericole la decuplarea circuitelor 
de inalta tensiune 
Modul educational HV3 – Efectele curentului asupra 
corpului uman 
Modul educational HV4 – Conectarea sistemelor HV 
 

 

23750.00 Eur 
fara TVA 



 

Sistem educational 
hibridLocktronics 

CH 89523 
 

 

 
 
Acest sistem educational hibrid este format dintr-un motor 
hibrid , o baterie si o unitate electronica de control ECU.  
 
Cu ajutorul multimetrului din dotare se vor putea efectua 
diferite masuratori intre unitatiile individuale.  
 
Un potentiometru simuleaza pedala de acceleratie.  
 
Cu ajutorul unui comutator se vor putea simula diferite 
stari de sarcina. ECU-ul comanda intreg sistemul, pentru a 
descrie elevilor care este fluxul de forta intr-un sistem de 
propulsie hibrid in functie de sarcina.  
 
Sistemul poate fi folosit si pentru franarea regenerative 
pentru a recupera energia de franare. 
 
 

2200.00 Eur 
fara TVA 

Electro Simulator 
HyDrive 

CH 98405 
 

 
 
 

 
Modulul HyDrive este un produs educational pentru 
studenti pentru a facilita intelegerea principiului de 
functionare a masinilor comandate prin celule de combustie 
bazate pe hidrogen. 
 
Materialul didactic este structurat dupa principiul invatarii 
orientate pe actiune pentru a aduce studentii cat mai 
aproape de exemplele practice. 
 

 Masina modulara pe celule de combustie cu statie 
de testare 

 Software didactic cu port Bluetooth pentru 
comanda sistemului, simularea diferitelor cicluri, 
vizualizarea fluxului de energie si datelor. 

 13 experimente pe temele: eficienta energetica, 
constructia, functionarea si avantajele masinilor 
hibride pe celule de combustie 

 Rezervor de hidrogen cu electrolizor 
 Simularea automata a diverselor cicluri de 

functionare si profile de sarcina 
 Soft-ul bazat pe LabView este destinat comenzii 

sistemului, inregistrarii datelor si reprezentarilor 
grafice. 

 De asemenea toti parametrii pot fi stocati si evaluati 
in timp real. 

 Kit-ulcontine si materialul didactic aferent 
experimentelor practice. 

 
 

3400.00 Eur 
fara TVA 



 
Model in sectiune– 

Cutie de viteza 
automata in 7 trepte – 

Mercedes Benz – hibrid 
CH 94464 

 

 
 

Cu a sasea generatie de cutii automate de la Mercedes 
s-au atins urmatoarele puncte: 
 

 Simplitate constructive 
 Economie combustibil 
 Confort sporit ( schimbarea vitezelor rapida) 
 Placere de condus sporita 

 
 
 
Elementele constructive vizibile: 
- toate cele 7 trepte 
 

- Ambreiaje 

- Motor electric 

- Planetarele 

- Comandahidraulica 

- Pompa de ulei 

- Blocareparcare 

- Treaptasport 

- Ventile magnetice 

- Multitudine elemente constructive de 
dimensiuni mici 

 

9950.00 Eur 
fara TVA 

Model functional cu 
motorizare electrica si 

sistem de inalta 
tensiune 

CH 96843 

 
 

Este format dintr-un modul de comanda si unul de 
alimentare energetica. Sistemul de inalta tensiune HV 
are tensiunea de lucru la 96V. 
Unitatea de alimentare energetica este prevazuta cu un 
sistem de management electronic al bateriei notat 
BMS. 
Aferent acestui sistem, exista un dispozitiv de 
incarcare pentru bacteria HV, o unitate de comanda 
pentru management-ul motorului si elemente de 
protectie. Bateria HV este formata din 32 de celule 
LiFePO4 cu 70Ah. 
Sistemul BMS este prevazut cu un port pentru 
Bluetooth. Printr-o aplicatie special destinata se poate 
masura si reprezenta tensiunea, temperatura sau 
starea de incarcare. 

55700.00 Eur 
fara TVA 



 

 
 
 

 

Modulul de propulsie este echipat cu o transmisie, un 
motor asincron de 15 k, cutie de comanda cu ECU, 
Convertizor DC DC, sigurante, soft de comanda, frana 
hidraulica pentru simularea sarcinii. Practic standul 
educational este format din doua sisteme principale: 
 
   1. E-car Box: 
 
Acest modul este piesa centrala a motorului. In el sunt 
integrate toate componentele necesare comenzii 
motorului, cum ar fi ECU-ul Curtis, convertizorul DC 
DC si diferite sigurante pentru tensiuni joase si inalte. 
 
   2. BMS-Sistem de management al bateriei: 
 
Acest sistem monitorizeaza parametrii intregului 
stand asigurand functionarea corecta a modulului. 
Asigura si protectie la incarcarea bateriei si 
comunicarea este asigurata printr-un ECU central care 
este conectat prin magistrala de date CAN la 
Controller-ul motorului si la modulul de incarcare. 
De asemenea standul este prevazut cu o cutie de erori.  
Astfel se pot simula 23 de erori standard. 

 


