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

LABORATOR MASURARI ELECTRICE
Fisa tehnica 75464

PACHET DE SOFTWARE EDUCATIONAL - ELECTROTEHNICA


Descriere:

Pachetul de software pentru
domeniul ELECTRONIC, contine
programe interactive dupa cum
urmeaza:
- Diode - În acest program se
vor studia principiile de bază a
diodelor semiconductoare. De
asemenea, se va exemplifica
conducția semiconductoarelor,
caracteristiciile joncțiunii PN cu
ajutorul aplicațiilor și forme
speciale de diode.
- Funcții logice 1 - În acest
program vor fi prezentate
noțiunile de bază ale algebrei
logice, modul constructiv, funcția precum și analiza circuitelor cu porți ȘI, SAU și a circuitelor
combinaționale.
- Funcții logice 2 - În acest program se vor studia teoremele de bază pentru funcțiile binare și de
asemenea, se va exersa analiza și sinteza lor.
- Metrologie - În cadrul acestui program educațional se vor studia aparatele de măsură analogice și
digitale cu ajutorul unor experimente interactive.
- Legea lui Ohm - Acest program tratează principiile fundamentale și relațiile electronicii de bază cu
ajutorul elementelor: sarcina electrică, tensiune, curent electric și rezistență electrică.
- Tranzistoare - În acest program se vor studia principiile de bază ale tranzistoarelor, structura lor și
domeniile de aplicație.
- Circuite de curent alternativ 1 - Acest program prezintă caracteristicile principale ale tensiunii
alternative. Modulul va conține exerciții care au ca temă circuitele RL, RC, RLC serie și paralel. Se pune
accent pe evidențierea termenilor de impedanță, rezonanță, reactanță inductivă și capacitivă,
admitantă, conductantă și susceptabilitate.
- Circuite de curent alternativ 2 - Acest program analizează circuitele serie și paralel cu bobine și
condensatoare precum și circuitele mixte și combinate și tehnica de măsurare în curent alternativ.

PRET UNITAR fara TVA: 5500 Eur
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SET APARATE DE MASURA IN DOMENIUL ELECTRIC

*Imagini cu scop informativ !

 Descriere:
Setul contine:
- Multimetru digital / 1 buc / - display LCD, Cat III 600V
- Multimetru analogic / 1 buc / - 10 A, AC/DC
- Frecventmetru digital / 1 buc /
- Punte RLC / 1 buc /
- Cronometru / 1 buc / - 1/100 sec
PRET UNITAR fara TVA: 350 Eur

SET ECHIPAMENTE DE LABORATOR
Fisa tehnica 59442

Fisa tehnica 59220

Osciloscop digital

Generator de functii

30 Mhz, 2 canale

Gamă frecvența: 40mHz - 3MHz
Alimentare: 100-240V, 50/60Hz

PRET UNITAR fara TVA: 1450 Eur

Fisa tehnica 58573

2:1 - Osciloscop portabil si
Multimetru digital
tensiune de până la 400V AC / DC,
curent de până la 10A AC / DC,
rezistență la 40Mohm
capacitatea de 100uF
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SET INSTRUMENTE DE MASURA DE PRECIZIE

 Descriere:
Setul contine:
- 57528 – Trusa pentru electronisti include scule de bază pentru electronisti: clești de presare,
cleștii electrici si surubelnitele sunt izolate conform DIN EN 60900, 1000 V CA, VDE și GS.
- 50526 – Set de masura pentru electronica include un multimetru digital (1.000 V AC/DC, 10
A, CAT III 1.000V/ CAT IV 600V), un tester (400V AC / DC) si doua testere de tensiune (12 1.000 V AC /DC).
- 59689 – Dispozitiv de testare camp invartitor – aparat robust, folosit pentru determinarea
directiei de rotatie a sistemelor trifazate si examinarea caderii de tensiune.
- 59938 – Dispozitiv pentru testarea sistemelor electrice - asigura toate masuratorile
electrice conform VDE 0100/0105 și IEC 60364, are o carcasă robustă, ergonomica.
- 59838 – Tester de tensiune 2 poli
PRET UNITAR fara TVA: 4480 Eur
Fisa tehnica 97181

SURSA DE ALIMENTARE DE LABORATOR DC
 Descriere:
Tensiunea de ieșire 0 - 30 V CC
Curent de ieșire 0 - 5. A
Display albastru digital cu LED-uri, 3 cifre , 14 mm
Prize de siguranță pentru toate ieșirile
Transformator de siguranță
PRET UNITAR fara TVA: 235 Eur
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SURSA DE ALIMENTARE DE LABORATOR STABILIZATA
 Descriere:
Tensiunea de ieșire: 0 ... 30 V, AC, DC
Curentul de ieșire: max 5 A
Putere: max. 150 VA
Afișaj cu LED-uri, 14 mm
Tensiune și curent continuu reglabil
protecție la suprasarcină și scurt-circuit de protecție
Tensiune de intrare: 230V, AC
PRET UNITAR fara TVA: 430 Eur
Fisa tehnica 57528

TRUSA DE LUCRU PENTRU ELECTRICIENI


Descriere:

Set de echipamente de baza din domeniul electric, livrate intr-o valiza
care se inchide etans. Contine: surublenite electrice, clesti de sertizat,
cutter, chei fixe, tubulare, biti, burghie, metru, decapant cablu, tester
tensiune, etc.

PRET UNITAR fara TVA: 700 Eur

SET ECHIPAMENTE DE LIPIT PENTRU O GRUPA 15 ELEVI


Descriere:

 Statie de lipit profesionala - 1 buc
temperatură controlată electronic (150-450 ° C),
tensiune de alimentare 230 V / 50 Hz, puterea de
încălzire de 80 W. Potrivita si pentru lipirea fără
plumb. Ajunge rapid la temperatura setată și se
reajusteaza rapid. Contine: Unitate de alimentare,
Ciocan cu vârf de lipire 2.4mm, Suport fier pt lipit
 Ciocane de lipit - 15 buc
cu element încălzire; 40W; 230V, varf conic
 Materiale pentru efectuat lipituri: 15 buc
diverse tipuri de materiale: fludor, cositor etc
PRET UNITAR fara TVA: 1150 Eur
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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
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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
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Masurari: Semiconductori si circuite de baza
Modul de invatare si aplicatii practice

Descriere
Cursul de formare "Masurari: Semiconductori si circuite de
baza", trateaza în detaliu competențele planurilor de formare
pentru meserii electrice - măsurarea curenților de curent
continuu și de curent alternativ și testarea componentelor și a
ansamblurilor. Sunt tratate modalitatile de masurare a diodelor si
tranzistoarelor. Alte priorități sunt: circuite cu diode, diode și
diode Zener, tranzistori și tranzistori cu efect de câmp.
Contine 13 exerciții practice și 2 proiecte de lucru, Tester
TTL, detector de metale, fiecare cu informații despre măsurătorile,
foile de note și formularele de evaluare prevăzute.










Ex 1: Modul diode
Ex 2: Diode
Ex 3: LED-uri
Ex 4: Determinarea punctului de lucru
Ex 5: Diode Zener
Ex 6: Modul tranzistor
Ex 7: Inregistrarea caracteristicilor de
intrare pentru un tranzistor bipolar
Ex 8: Înregistrarea caracteristicii de
control al curent pentur un tranzistor
bipolar
Ex 9: Înregistrarea caracteristicilor de
ieșire pentru un tranzistor bipolar








Ex 10: Înregistrarea caracteristicii unui
tranzistor cu efect de câmp
Ex 11: Bistabile flip-flop
Ex 12: Monostabile
Ex 13: Astabile
Ex 14: Proiect Tester TTL
Ex15: Proiect detector de metale

Subiecte abordate:
Cursanții vor dezvolta diagrame de aspect predeterminate pentru un circuit de măsurare și vor
personaliza acest modul, ținând cont de datele de planificare. Cursanții vor determina caracteristicile
de funcționare pentru diode, LED-uri și diode Zener și le vor afișa grafic. Cursanții vor efectua
măsurători de curent și de tensiune pe tranzistori și vor dezvolta caracteristicile asociate din valorile
măsurate. Cursanții vor executa un ansamblu modular pornind de la documentatia tehnica apoi vor
efectua măsurători pentru a dezvolta caracteristicile unui tranzistor cu efect de camp. Cursanții vor
crea un ansamblu modular cu diferite flop-uri și vor analiza
comportamentul lor de lucru. Cursantii încep planificarea unui
modul electronic utilizand în mod independent documentatia de
circuit și termenii de referință despre fabricarea și testare.
Recomandare:


68028 – Kit de practica – Masurari – pentru efectuarea
exercitiilor practice

PRET UNITAR fara TVA: 600 Eur
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Masurari – Notiuni de baza
Modul de invatare si aplicatii practice
 Descriere produs:
Cursul de formare "Masurari" tratează în detaliu
competențele planurilor de formare pentru meserii
electrice - măsurarea directă și dimensiuni care
alternează și testarea componentelor și a ansamblurilor.
Metode de masurare pentru măsurătorile de tensiune,
curent și rezistență - valori analogice și digitale. Alte
priorități sunt: determinarea puterii electrice în
componente electrice și circuite electrice, sau să execute
măsurarea cu un osciloscop.
Contine 31 exerciții complexe, fiecare cu
informații de lucru, probleme de aprofundare,
monitorizare si evaluare. Conținutul cursului este
consolidat prin misiuni practice de lucru. Exercițiile
sunt structurate în conformitate cu textul explicativ și
urmeaza modelul actiunii complete.
Exercitii:
 Masurarea
tensiunii,
măsurarea
curentului și a rezistenței
 Inregistrarea analogica si digitala a
valorilor masurate
 Erori de masurare
 Citirea Masurarilor
 Determinarea rezistentei
 Măsurarea rezistenței de izolație
 Măsurări în instalații electrice








Măsurări
asupra
componentelor
electrice
Masurari pe circuite electronice
Determinarea
performanței
și
măsurarea performanței
Caracteristicile datelor inregistrate
Masurarea cu osciloscop
Caracteristicile datelor inregistrare prin
NTC, PTC, VDR

Subiecte abordate:
Cursanții vor dezvolta diagrame de aspect predeterminată pentru un circuit de măsurare și vor
personaliza acest modul, ținând cont de rezultatele planificarii. Cursantii vor determina
caracteristicile de functionare a diodelor, Led-urilor, diodelor Zener si le vor afisa grafic. Cursantii vor
efectua măsurări de curent și de tensiune pe tranzistori și vor dezvolta caracteristicile asociate din
valorile măsurate. Cursantii vor extinde un ansamblu modular luând în considerare documentația
tehnică și apoi vor efectua măsurători pentru a dezvolta caracteristicile unui tranzistor cu efect de
câmp. Cursantii vor crea un ansamblu modular cu diferite flop-uri și vor analiza comportamentul lor
de lucru. Cursantii încep planificarea unui modul electronic utilizand în mod independent
documentatia de circuit și termenii de referință despre fabricarea și testare.

PRET UNITAR fara TVA: 565 Eur
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COMUTATOR PRESIUNE (MASURARE PRESIUNE)


Descriere:

Comutator presiune electronic cu afisaj digital,
M12-Conector cu fişă, Funcţie programabilă,
Conectarea la proces: G ¼ A / M5 I,
2 iesiri: OUT1 = iesire de comutare, OUT2 = iesire de comutare
display alfanumeric 4 digit / indicare alternanta rosu-verde
Domeniul de măsurare: -1...10 bar / -14,5...145 psi / - 0,1...1,0 Mpa

PRET UNITAR fara TVA: 420 Eur
Fisa tehnica IFM TN2511

SENZOR TEMPERATURA (MASURARE TEMPERATURA)


Descriere:

Formă constructivă compactă pentru adaptor: Conector cu fişă
Conectarea la proces: Filet interior M18 x 1,5 pentru adaptor
Lungime de instalare EL: 45 mmIeşire de comutare,
Ieşire analogică 4...20 mA sau 0...10 V
Afişare alfanumerică cu 4 poziţii
Domeniul de măsurare: -50...150 °C / -58...302 °F
Element de măsură: 1 x Pt 1000, conform DIN EN 60751, clasa A
Reglare uzinală: -40...150 °C / -40...302 °F
Domeniu de aplicare: medii lichide si gazoase
PRET UNITAR fara TVA: 420 Eur

MASA DE LABORATOR DUBLA


Descriere:

Dimensiuni: 2000 x 750 x 742 mm
Prevazuta cu 4 prize, un intrerupator si o sursa de tensiune 0.-30V, 0-10A
Structura metalica, blatul realizat din material compozit
PRET UNITAR fara TVA: 550 Eur
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PACHET DIDACTIC – ELECTROMOTOR



Descriere:

Pachetul include urmatoarele;
o Documentatie tehnica – Tabele si formule din domeniul electric
o Documentatie tehnica – Elemente de baza in electronica
o Documentatie tehnica – Formule din domeniul electric
o Kit de practica – Smiley animat
o Kit de practica – LED intermitent
o Calculator
o Multimetru digital
o Sablon
PRET UNITAR fara TVA: 205 Eur
Fisa tehnica 83017

CARTE TEHNICA – INGINERIE ELECTRICA

-

Descriere:
Formule, tabele si standarde
Cartea este impartita pe sectiuni:
o Matematica, fizica, teoria circuitelor,
o Documentatatie de masurare
o Instalatii electrice
o Securitatea aprovizionarii cu energie
o Sisteme de tehnologia informatiei si comunicatiilor
o Automatizari si sisteme de control
PRET UNITAR fara TVA: 48 Eur

