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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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UNITATE FUNCTIONALA PNEUMATICA DE INTRETINERE


Descriere:
Unitatea de întreținere pneumatică constă dintr-o supapă
de reglare a presiunii cu ventil 3/2 de control direcțional,
manometru, reglaje (rotative și încuietoare) și apă. Unitatea
funcțională este complet fixata pe o platformă de montaj și poate
fi montatA împreună cu alte unități funcționale pe o placă de
profil de aluminiu, formand o statie mecatronica.



Date tehnice:
Profil din aluminiu placă: 80 x 80 mm,
Presiune de lucru: max. 16 bar

PRET UNITAR fara TVA: 250 Eur
Fisa Tehnica 64334

UNITATE FUNCTIONALA PANOU DE CONTROL MODULE
 Descriere:
Unitatea de control module este o consola cu 10 switch-uri și butoane precum și un buton de oprire de
urgență, ce ajuta la funcționarea unuia sau mai multor module funcționale sau stații. Unitatea
funcțională este complet fixata pe o platformă de montaj și poate fi montata împreună cu alte unități
funcționale pe o placă de profil de aluminiu formand o statie mecatronica.
Date tehnice:
Placa profil de aluminiu: 180 x 200 mm
Tensiune de lucru: 24VDC
Componente: • 1 comutator de oprire urgență • 4 butoane
iluminate • 5 comutatoare de comutare 0-1 • 1 întrerupătar
de comutare 1-0-2
Module de interfață: • Mufă conector 3 x 8 biți
Cerințe pentru PLC: • 13 intrări digitale PLC • 4 ieșiri
digitale PLC
Atentie!
Este necesara achizitionarea a 3 cabluri de conectare (53731 sau 53609), care nu sunt incluse.

PRET UNITAR fara TVA: 880 Eur
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UNITATE DE INMAGAZINARE


Descriere:

Domenii de invatare: planificarea lucrului si comunicare
tehnica, comenzi electrice, controale pneumatice, programare
PLC, punerea în funcțiune a sistemelor mecanice, electrice și
pneumatice, depanarea, automatizarea fluxurilor de lucru.
Poate fi folosita individual, sau impreuna cu alte unitati
functionale.
Date tehnice:
 Placa profil din aluminiu: 80 x 230 mm,
 Tensiune de lucru: 24VDC
Senzori: • 1 senzor de nivel (microîntrerupător); • 2 cilindri
Dispozitive de acționare: • 1 cilindru pneumatic cu acțiune
dublă, • 1 Supapă 5/2
Module de interfață: cu mufă conector 2 x 8 biți
Cerințe pentru PLC: • 3 intrari PLC digitale; • 2 ieșiri digitale
PLC
PRET UNITAR fara TVA: 1350 Eur
Fisa Tehnica 64325

UNITATE FUNCTIONALA BANDA TRANSPORTOARE


Descriere:

Standul este format dintr-o
banda transportoare lunga de
680 mm, 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.
Date tehnice: tensiune de alimentare 24 Vcc, 1 senzor optic, 1 motor de cc alimentat la 24Vcc, 2
module de interfata motor, 1 intrare PLC digitala, 2 iesiri PLC digitale.
PRET UNITAR fara TVA: 2025 Eur
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UNITATE DE TESTARE


Descriere:

Unitatea de testare este formata din patru puncte de
control la care sunt verificate piesele - caracteristicile lor
materiale și conturul. Pentru a testa proprietățile
materialului, se utilizează un senzor optic, capacitiv si
senzor inductiv. Pentru a verifica conturul piesei, un
cilindru pneumatic este
folosit pe post de buton mecanic.
Date tehnice:
 Placa profil din aluminiu: 80 x 145 mm,
 Tensiune de lucru: 24VDC
 Senzori: • 1 senzor inductiv, • 1 Senzor capacitiv, • 1
senzor optic
 Dispozitive de acționare: • 1 cilindru, • 1 Supapă 5/2 , • 1
cilindru cu dublă acțiune.
 Module de interfață - cu mufă conector 2 x 8 biți
 Cerințe pentru PLC: • 4 intrări PLC digitale, • 2 ieșiri
digitale PLC
 Necesita achizitia separata a 2 cabluri: 53731 sau 53609
PRET UNITAR fara TVA: 945 Eur
Fisa Tehnica 65709

UNITATE DE SORTARE


Descriere:

Statia de sortare constă într-o stație de
testare și o linie de sortare cu trei cilindri
și trei diapozitive. Unitatea de sortare este
proiectata pentru a fi montata pe funcția
modulului banda transportoare. La stația
de testare, piesele sunt verificate pentru
caracteristicile lor materiale și contur. În
acest scop, poate fi folosit un senzor optic,
un senzor inductiv și un senzor cu
ultrasunete. După ce piesele au fost
testate, ele sunt pe banda transportoare (nu este atașata) si se trimit la cilindrii de evacuare. În funcție
de materialul lor, zarurile sunt apoi sortate pe una dintre cele trei diapozitivele de iesire.
Important! Necesita achizitia separata a 2 cabluri: 53731 sau 53609
PRET UNITAR fara TVA:2250 Eur
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PRESA PNEUMATICA


Descriere:

Presa pneumatica poate comprima jumatatile de
cuburi. După introducerea pieselor, se închide ușa de
securitate și piesele vor fi presate de un cilindru
pneumatic. După prelucrare, piesele sunt împinse prin
ușa de securitate redeschisă de un cilindru pneumatic
din spațiul de lucru și li se asigura transportul în
continuare. Presa are un spatiu de lucru complet
închis. Pereții de securitate permit plexiglasului
observarea procesului de presare.
Date tehnice:
Placă profil din aluminiu: 175 x 265 mm,
Tensiune de lucru: 24VDC,
Senzori: • 2 butoane pentru operarea cu două mâini si • 4 cilindri
Dispozitive de acționare: • 3 supape de sens 5/2 si • 3 cilindrii pneumatici cu acțiune dublă
Module de interfață: • Mufă conector de 2 x 8 biți
Cerințe pentru PLC: • 6 intrari PLC digitale si • 8 ieșiri digitale PLC
Important! Necesita achizitia separata a 2 cabluri: 53731 sau 53609
PRET UNITAR fara TVA:2350 Eur
Fisa Tehnica 64336

UNITATE DE MANIPULARE CU AXA Z


Descriere:

Unitatea de manipulare are trei axe de mișcare - se rotesc cu
ajutorul unui motor de viteze cu encoder și pe verticală, cât și pe
orizontală, în afară și prin intermediul a două cilindru-torsiune
pneumatice. Cu dispozitivul de prindere cu suctiune, pot fi
preluate și transportate de-a lungul razei de cotitură și
poziționate după cum se dorește.
Date tehnice: Placa profil din aluminiu: 200 x 200 mm, Tensiune
de lucru: 24VDC
Senzori: • 4 cilindri, • Encoder la motor
Dispozitive de acționare: • 1 motor de 24V DC de viteze, • 2 relee
cu motor
Module de interfață: • Mufă conector de 2 x 8 biți
Cerințe pentru PLC: • 7 intrari PLC digitale • 5 ieșiri digitale PLC
Important! Necesita achizitia separata a 2 cabluri: 53731 sau 53609
PRET UNITAR fara TVA:2700 Eur
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MAGAZIE DE MATERIALE
UNITATE FUNCTIONALA DE INMAGAZINARE SI
EVACUARE PIESE


Descriere:

Această unitate funcțională este un depozit înalt de bare este
format din ansamblurile din jurul axei verticale, axa orizontală și
rafturi pe care sunt montate pe două platforme de montare.
Combinația dintre axa verticală și orizontală permite umplerea
platformei în două dimensiuni. Piesele sunt preluate și
încorporarea în raft. Un total de 28 de locații de stocare sunt
disponibile. Căruciorul transportă pe axa orizontală si axa
verticală. Privind transportul axei verticale a unui cilindru cu
dublă acțiune pneumatică este fixat cu o furcă pentru primirea
pieselor. Presiunea de lucru este de 4 bar.
Date tehnice:
Dimensiuni: 490 x 395 x 575 mm, Tensiune de lucru: 24 Vcc
Senzori: • limita, • Comutatoare optice, • cap cilindru
Dispozitive de acționare: • 24 V Motor de curent continuu de viteze, • contactor inversare de circuit, •
dispozitiv de acționare cu șurub, • liniar de ghidare, • cilindri pneumatici
Cerințe pentru PLC: • 9 intrări digitale, • 5 ieșiri digitale
Important! Necesita achizitia separata a 2 cabluri: 53731 sau 53609
PRET UNITAR fara TVA: 4760 Eur
Fisa Tehnica 64321

STATIE BANDA TRANSPORTOARE


Descriere:

Tehnologii folosite:
 separarea pieselor
 functie de control al motorului
 manipularea materialelor
 senzori
 recunoașterea diferitelor piese
 sortare după material
 fibra optica

PRET UNITAR fara TVA: 5880 Eur
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STATIE MAGAZIE DE MATERIALE


Descriere:

Acest echipament oferă 28 de locuri pentru depozitarea pieselor disponibile. Piesele sunt
transportate cu o axă verticală și orizontală
pana la locurile lor de depozitare. Depunerea
pieselor este efectuată printr-un braț acționat
pneumatic. Bifurcație de poziționare a
arborilor de transport prin bariere luminoase
și microîntrerupător. Acționarea axelor se
realizează cu un motor cu reductor de curent
continuu prin intermediul unei curele dințate
sau rack. Fiecare vagon condus rulează pe un
ghidaj liniar.
Tehnologii folosite:
 Functia de poziționare
 Functia de control al motorului
 Manipularea materialelor
 Senzori
 Logistică
 Tehnologia de acționare cu ghidaj liniar

PRET UNITAR fara TVA: 5500 Eur
Fisa Tehnica 65679

STATIE AUTOMATA DE SORTARE MATERIALE


Descriere:

Standul contine o magazie cu 10 piese de lucru de
diferite culori si materiale depozitate una deasupra
celeilalte. Cu ajutorul unui cilindru pneumatic piesa cea
mai de jos este plasata pe banda transportoare care le
duce la un post de testare a proprietatilor materialului cu
ajutorul unui senzor optic si inductiv iar pentru conturul
piesei se foloseste un senzor ultrasonic. Dupa etapa de
testare piesele sunt deviate in trei grupe sau calatoresc
pana la capatul benzii unde exista un senzor da comanda
de oprire.

PRET UNITAR fara TVA: 6500 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 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: 670 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: 1050 Eur
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STATIE DE MANIPULARE PIESE AUTOMATA


Descriere:

Cu ajutorul acestui kit elevul invata elementele de baza si
modul de operare ale unui sistem automat.
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.

PRET UNITAR fara TVA: 1200 Eur

Fisa Tehnica 84649

KIT PRESA DE ASAMBLARE PIESE


Descriere:

Cu ajutorul acestui kit elevul invata elementele
de baza si modul de operare ale unui sistem automat.
Kitul contine 2 cilindrii pneumatici si
elementele de control ale acestora (distribuitoare
electropneumatice) de la firma Rexroth.

PRET UNITAR fara TVA: 990 Eur
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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: 4050 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

PRET UNITAR fara TVA: 705 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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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
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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

Fisa tehnica 42400

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
Fisa tehnica 07074

TRUSA DE BAZA PENTRU STUDIUL PNEUMATICII
 Descriere:
Setul contine o geanta de aluminiu cu insertii de spuma
pentru depozitarea si transportul componentelor.
Elementele pneumatice sunt prevazute cu dispozitive care
se insurubeaza pe placa de aluminiu perforata.
Trusă contine distribuitoare 3/2, 5/2, 5/3, cilindri,
manometre, drosele, diuză vacuum, supape diverse, elemente
SI/SAU, supape de sens, relee de temporizare, senzori de
proximitate.

PRET UNITAR fara TVA: 1800 Eur
Fisa tehnica 07095

SET COMPONENTE PAL-STANDARD: ELECTROPNEUMATICA
Tehnica snap-in
Avantaje:
 Pentru pregatirea si desfasurarea de examene de
absolvire la mecanici de industrie-tehnica de productie,
 Pentru pregatirea si desfasurarea noilor examene in
meseriile de prelucrarea metalelor conform normelor
actuale,
 Predarea bazelor pneumaticii
PRET UNITAR fara TVA: 2250 Eur
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

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 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

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: 5000 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 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: 5000 Eur
Fisa tehnica 64593

ANSAMBLU CUB – COMPLET ECHIPAT
 Descriere:
Obiective de invatare: planificarea muncii, comunicare
tehnica, evaluare, marcarea si trasarea, prelucrarea
manuala si mecanica, taiere si remodelare, lucrari de
asamblare, construcția de comenzi electrice și
pneumatice, programare PLC, punerea în funcțiune a
sistemelor mecanice, electrice, pneumatice/hidraulice,
depanare, automatizarea proceselor de lucru.
Componente:
 Statia 1 compusa din: 2 magazii de separare, 1
transportor cu bandă lungă, 1 unitatea de testare, 1
panoul de control, 1 unitate de întreținere.
Ansamblu este montat pe placa de aluminiu cu came
800 x 550 mm.
 Statia 2 compusa din: 1 dispozitiv de manipulare cu axa Z, 1 presă pneumatică (la cerere,
disponibila cu cilindri hidraulici), 1 transportor scurt, 1 statie pivot, 1 stație de curbura.
Ansamblu este montat pe placa de aluminiu cu came 800 x 550 mm.
 Statia 3 compusa din: 1 dispozitiv de manipulare cu axa Z, 1 depozit inalt format din axa verticală și
orizontală, cu raft.
Ansamblu este montat pe placa de aluminiu cu came 800 x 550 mm.
PRET UNITAR fara TVA: 24000 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 54011

SOFTWARE SIMATIC STEP 7 (TIA PORTAL) – 1 LICENTA
 Descriere:
Pachetul Trainer este conceput în mod exclusiv în scopuri de
formare și prin achiziționarea acestuia, veți primi un pachet
software cuprinzător, care, în plus față de STEP7 Professional
Edition 2010 Suite, conține o noua platforma de automatizare
SIMATIC TIA Portal. Cu acest pachet, puteți acoperi tot ceea ce este
necesar în prezent în ceea ce privește de automatizare:
 programarea controlerelor logice de nivele extrem de diferite
de performanță în LAD, STL, FBD, limbaj de nivel înalt S7-SCL
sau S7-GRAFICUL
 proiecțarea de panouri de control și operare externe și soluții
de supraveghere
 punerea în aplicare a sistemelor de control bazate pe PC și rețele de comunicații
 testarea programelor PLC cu off-line / instrumentul de test online S7-PLCSIM.
Software-ul SIMATIC face toate acestea posibile cu o singură interfață de utilizator, fără probleme de
interfață, ca o soluție de ansamblu complet integrată și coerentă.
Este disponibil numai pentru școli și centre de formare. Comanda se poate executa numai dacă exista
acordul de licență semnat.
PRET UNITAR faraTVA: 450 Eur
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
Fisa tehnica 83799

SOFTWARE PROGRAMARE AUTOMATION STUDIO
LICENTA UNICA
 Descriere:
Domenii de aplicare: pneumatica, hidraulica, electric, automatizari, etc
Mai multe detalii la cerere!

PRET UNITAR faraTVA: 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

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
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.

Fisa tehnica 73654

KIT DE MATERIALE PENTRU
PRACTICA - MODUL I

DOCUMENTATIE ELEV
Documentatia
pentru
elev Kit de materiale pentru executia
contine exerciții practice ale practica a lucrarilor din Sisteme
părților: "Prelucrari mecanice", mecatronice - Modulul 1.
"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.

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: 4450 Eur
*Pretul contine 1 buc dulap de echipamente electrice, 1 buc documentatie pentru profesor si
documentatie pentru elev!

1 buc

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
PRET UNITAR faraTVA: 60 Eur

