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MODUL DE INVATARE SI APLICATII PRACTICE 
SISTEME MECATRONICE MODUL 1 

 
 Descriere: 

Modulul de invatare si aplicatii practice contine: 
Fisa tehnica 800985 

SISTEME MECATRONICE 
MODUL I 

 
DOCUMENTATIE PROFESOR 

Fisa tehnica 800986 

SISTEME MECATRONICE 
MODUL I 

 
DOCUMENTATIE ELEV 

Fisa tehnica 73654 

KIT DE MATERIALE PENTRU 
PRACTICA - MODUL I 

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. 
 

 

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! 
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MODUL DE INVATARE SI APLICATII PRACTICE 
SISTEME MECATRONICE MODUL 2 

 
 Descriere: 

Modulul de invatare si aplicatii practice contine: 
 

 
Fisa tehnica 800987 

SISTEME MECATRONICE 
MODUL II 

 
DOCUMENTATIE PROFESOR 

Fisa tehnica 800988 

SISTEME MECATRONICE 
MODUL II 

 
DOCUMENTATIE ELEV 

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. 
 

 

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! 
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MODUL DE INVATARE SI APLICATII PRACTICE 
SISTEME MECATRONICE MODUL 3 

 
 Descriere: 

Modulul de invatare si aplicatii practice contine: 
 

 
Fisa tehnica 800989 

SISTEME MECATRONICE 
MODUL III 

 
DOCUMENTATIE PROFESOR 

Fisa tehnica 800990 

SISTEME MECATRONICE 
MODUL III 

 
DOCUMENTATIE ELEV 

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. 

 
 

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! 
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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 

CONCEPT FORMARE – DOCUMENTATIE 
PENTRU UTILIZAREA DULAPULUI DE 

ECHIPAMENTE ELECTRICE 
 

DOCUMENTATIE PROFESOR 

Fisa tehnica 93367 

CONCEPT FORMARE – DOCUMENTATIE 
PENTRU UTILIZAREA DULAPULUI DE 

ECHIPAMENTE ELECTRICE  
 

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! 
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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  
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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  
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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  
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Fisa Tehnica 800702 

Bazele circuitelor electrice si  
electronice 

Modul de invatare si  
aplicatii practice 

Partea 1:  
Electricitate 

 Descriere:  
Modulul trateaza in detaliu competențele planurilor de formare pentru meserii electrice. 

Activitățile de fasonare, dirijarea și conectarea cablurilor (mono și multifilare) precum și instalarea 
circuitelor electrice de bază sunt prezentate utilizand exemple practice de sisteme de iluminat și 
circuite de contactoare. Alte subiecte sunt circuitele, analiza funcțională și testarea echipamentelor 
electrice. Modulul de invatare este format din documentatia pentru profesor, documentatia pentru 
elevi cu 27 exercitii practice, soluțiile exercitiilor practice, 165 slide-uri colorate pe CD in limba 
romana si kituri de materiale pentru executia celor 27 de exercitii: 
Exercitiul 1 - DEZIZOLAREA CONDUCTORILOR CU FIRE CU 
IZOLATIE DE PLASTIC SI MONTAREA MANSOANELOR DE 
CAPAT DE FIR 

Exercitiul 14 - DECUPLARE UNIPOLARA 

Exercitiul 2 - INDOIREA PAPUCILOR INELARI SI 
SERTIZAREA PAPUCILOR DE CABLU 

Exercitiul 15 - DECUPLAREA CU CIRCUIT DE CURENT 
SEPARAT 

Exercitiul 3 - CONECTAREA CONDUCTORILOR I 
Exercitiul 16 - CONEXIUNE SERIE FARA CIRCUIT DE 
CURENT DE PRIZA 

Exercitiul 4 - CONECTAREA CONDUCTORILOR II Exercitiul 17 - CUPLARE ALTERNATIVA CU PRIZA 
Exercitiul 5 - MONTAREA PAPUCILOR DE CABLU Exercitiul 18 - CONEXIUNE IN CRUCE FARA PRIZE 

Exercitiul 6 - CABLARE PRIN CANAL 
Exercitiul 19 - CIRCUIT CU RELEU BISTABIL PENTRU 
230V 

Exercitiul 7 - REALIZAREA UNUI CABLAJ CU MANUNCHI 
ROTUND DE CONDUCTORI CU FIR DE IZOLATIE DE 
PLASTIC 

Exercitiul 20 - CONEXIUNE CU RELEU BISTABIL PENTRU 
TENSIUNI JOASE 

Exercitiul 8 - DEZIZOLAREA CONDUCTORILOR CU 
IZOLATIE DE PLASTIC SI INDOIREA PAPUCILOR INELARI 

Exercitiul 21 - CIRCUIT DE COMUTATIE PENTRU CASA 
SCARII 

Exercitiul 9 - DEZIZOLAREA SI POZAREA 
CONDUCTORILOR CU INVELIS DE PLASTIC NYM 

Exercitiul 22 - CIRCUIT SONERIE CU DESCHIZATOR DE 
USA 

Exercitiul 10 - INTRODUCEREA CONDUCTORILOR IN 
DOZELE DE RAMIFICATIE 

Exercitiul 23 - CIRCUIT CU LAMPI FLUORESCENTE 

Exercitiul 11 - PREGATIREA CONDUCTORILOR COAXIALI Exercitiul 24 - CONEXIUNE DUALA 
Exercitiul 12 - CONECTAREA STECHERULUI SI MUFEI DE 
APARATE SI CONECTAREA STECHERULUI SI MUFEI DE 
CONTACT DE PROTECTIE 

Exercitiul 25 - LAMPI FLUORESCENTE CONEXIUNE 
TANDEM 

Exercitiul 13 - CONECTAREA STECHERULUI SI MUFEI CEE; 
CONECTAREA STECHERULUI SI MUFEI PERILEX 

Exercitiul 26 - CIRCUIT DE PROTECTIE CU O POZITIE DE 
COMANDA 

Exercitiul 27 - CIRCUIT DE PROTECTIE CU DOUA POZITII DE COMANDA 
 
Acest modul este compatibil cu urmatoarele kituri - set de materiale pentru executia practica a exercitiilor: 

 68041 Set de materiale mecanice - piese de schimb 
 68042 Set de materiale si componente electrice de baza 
 68043 Set de materiale consumabile 

 PRET UNITAR fara TVA: 3050 Eur  
Pretul include 1 buc modul de invatare si cateo buc de seturi de materiale compatibile!  
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Fisa Tehnica 800708 

 
 
 

Bazele circuitelor electrice si  
electronice 

 
Modul de invatare si  

aplicatii practice 
 

Partea 2:  
Electronica 

 
 
 

 Descriere:  
Modulul trateaza in detaliu competențele planurilor de formare pentru meserii electrice. Se pot 

face activități de taierea componentelor, lipirea componentelor pe plăcile cu circuite, crearea de 
circuite electronice de bază, exemple de circuite redresoare și altele. Alte subiecte tratate sunt: 
circuitul și analiza funcțională în timpul interacțiunii dintre diferitele componente ale tehnologiei de 
instalare și tehnologia de control. Modulul de invatare complet este format din documentatia pentru 
profesor, documentatia pentru elevi cu exercitii practice, soluțiile exercitiilor practice, aproximativ 30 
slide-uri colorate pe CD in limba romana si kituri de materiale. 

 Subiecte abordate:  
 Elevii învaţă să lipească cabluri neizolate și izolate. 

 Elevii trebuie să selecteze rezistențe, să le  pregătească pentru lipire.  

 Elevii învaţă să asambleze o placă de circuit cu un conector tată și conductori și întrerup 

interconectarea așa cum se specifică în mod implicit. 

 Elevii învată în mod implicit să formeze o placă de circuit cu componente și să efectueze 

măsurători cu osciloscopul sub supraveghere. 

 Elevii învaţă să monteze componentele electronice, electrice și electromecanice  și punerea  

în funcțiune a ansamblului. 

 
 Recomandare:  

 Acest modul este compatibil cu urmatoarele kituri - set de materiale pentru executia practica a 
exercitiilor: 

 68027 Set de materiale (fara placi) 
 68029 Placi de montaj 

 
 PRET UNITAR fara TVA: 1300 Eur  

Pretul include 1 buc modul de invatare, 1 buc  set de materiale si 1 buc set placi de montaj compatibile!  
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Fisa Tehnica 800700 

Reglementari VDE 
Modul de invatare si aplicatii practice 

 
 
Cursul de formare "Reglementările VDE" 

oferă cunoștințe și competențe relevante în 
conformitate cu Regulamentul pentru profesiile 
electronice industriale.  

 
Printre subiectele abordate, sunt tratate 

si cele de mai jos:  
o Efectul curentului electric la om; 
o Componente ale regulamentelor de lucru 

VDE; 
o Evaluarea siguranței instalațiilor și a 

echipamentelor electrice;  
o Punerea în funcțiune a echipamentelor 

electrice.  
 

Acest modul contine: Cursul complet, 
constând din Ghidul formatorului, CD de 
prezentare și documentația pentru cursanți. 

 
 
 

 
Exercitii: 

Efectele curentului electric 

Simboluri și termeni 

VDE Prezentare generală 

Tipuri de erori ale sistemului de alimentare 

Reguli de protecție în diferitele sisteme 

Instrucțiuni de instalare 

Diferitele măsurători, etc 

 
 Elevii invaţă reglementarile VDE - să cunoască și să atribuie denumirile de eroare corespunzătoare și să definească 

condițiile cerute. 

 Elevii invaţa particularitățile, condițiile și efectele măsurilor de protecție fără conductor de protecție în domeniile 

de joasă tensiune și o listă de protecție de joasă tensiune. 

 Elevii invaţă despre legarea la pământ, măsurile de precauție ce trebuie respectate în cazul conductoarelor de 

protecție, să cunoască condițiile și  motivele pentru egalizarea potențialului suplimentar. 

 Cursanții învaţă să identifice  și să explice condițiile, eficiența și particularitățile măsurilor de precauție enumerate. 

 Elevii învaţă diverse defecte de curenti în TN -  cunosc sistemul și sunt în măsură să obțină compoziția rezistențe. 

 Elevii trebuie să cunoască și să explice dispozitivele de protecție la supracurent și parametri, structura și domeniile 

de aplicare. 
 Cursanții trebuie să selecteze cabluri, fire și instrumentele de urmărire și să efectueze revizuirea protecției la 

scurtcircuit. 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 300 Eur  
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Fisa Tehnica 800770 

TRANSFORMATOARE 
Modul de invatare si aplicatii practice 

 
 Descriere: 

Cursul de formare " Transformatoare" abordează domeniul 
transformatoarelor, cu planurile de formare pentru domeniul electric. 
Performanța transformatoarelor cu o fază în starile de operare de 
mers în gol, sarcină și scurtcircuit sunt discutate în detaliu. Alte 
preocupari sunt studiul comutarilor si influenta asupra performantei  
transformatoarelor cu trei faze. Contine 6 exerciții complexe, fiecare cu 
diagrame de circuit, 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 să urmeze modelul aciunii complete. Contine: 
Cursul complet, constând din Ghidul formatorului, CD de prezentare și 
documentația pentru cursanți. 
Exercitii: 

 Performanța unui transformator monofazat (inactiv) 
 Performanța unui transformator monofazat (sarcină) 
 Performanța unui transformator monofazat (scurtcircuit) 
 Transformatoare de curent alternativ  
 Protecție Buchholz și protecție diferențială, etc   

Subiecte abordate:  
 Cursanții învaţă să măsoare parametrii electrici pentru a înţelege  comportamentul de mers în 

gol a unui transformator cu o singură fază și de a determina și descrie relațiile. 
 Cursanții învaţă să măsoare variabilele electrice pentru evaluarea unui transformator 

monofazat cu sarcină rezistivă și de a determina și  descrie relațiile. 
 Cursanții învaţă să măsoare mărimile electrice pentru diferite transformatoare cu scurt-circuit 

și calcularea diferitelor mărimi. Din aceste date, acestea ar trebui să tragă concluzii cu privire la 
modul de încărcare al transformatorului. 

 Stagiarii studiază transformatoarele cu trei faze şi diferite  grupe de conexiuni  și descriu 
regimurile de funcţionare. 

 Cursanții  învaţă să ilustreze sarcini și aplicații de protecție Buchholz și protecție diferențială. 
 Stagiarii trebuie să efectueze vizite de lucru la companii pentru însuşirea de informații practice 

cu privire la un transformator de putere și mediul său tehnic. 
Recomandare:  
 Acest modul este compatibil cu: 
Fisa tehnica 800771 - Transformatoare – Documentatie pentru elev  
 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 500 Eur  
(Pretul contine 1 buc modul de invatare Transformatoare (Documentatie pentru 
profesor) si 1 buc Transformatoare (Documentatie pentru elev) 
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Fisa Tehnica 800775 

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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Fisa Tehnica 800741 

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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Fisa tehnica 300680 

SOFTWARE INTRODUCERE IN PROGRAMARE STEP 7 
CURS INTENSIV STEP 7 - 1 LICENTA 

 
 Descriere: 

 
Elementele de bază ale tehnologiei PLC și programarea STEP®7. Cursul oferi o introducere  în 
STEP®7 și   noul echipament de control S7-300 si S7-400. Toate lectiile au la final un rezumat si apoi 
consolidarea cunostintelor cu ajutorul exercitiilor.  
Continut: 

 Constructia unui program de PLC 
 Operații logice 
 Temporizatoare, contoare 
 Procesarea unui program de S7 în AG 
 Blocuri de date  

Programul CBT este potrivit pentru incepatori care doresc să se 
familiarizeze cu STEP®7, precum și pentru studenții avansați cu 
experiență care doresc să treacă de la STEP®5 la STEP®7. 
Necesita PC compatibil IBM, Windows 9x, 2000x, NT, XP, Vista, 7 
(32/64 Bit), 8 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit) – placa de sunet.  
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 225 Eur  

 
 
Fisa tehnica 800773 

Modul de invatare si aplicatii practice  
Masini electrice – Masini de curent continuu 

 
 

 Descriere  
 
Modulul tratează conținutul de formare pentru mașinile de curent 

continuu, în conformitate cu planurile de formare pentru domeniul 
electric. Circuitele de mașini de curent continuu, precum și stabilirea și 
controlarea vitezei motorului de curent continuu sunt acoperite în 
detaliu. O altă preocupare este determinarea și evaluarea, afișarea și 
analizarea caracteristicilor motorului. 

Contine 9 exerciții complexe, fiecare cu diagrame de circuit, 
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 să 
urmeze modelul aciunii complete.  

Contine: Cursul complet, constând din Ghidul formatorului, CD de 
prezentare și documentația pentru cursanți. 
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Exercitii: 

 Exercitiul 1.1: Tensiune terminala în funcție de viteza de rotație (Generator CC excitatie serie) 
 Exercitiul 1.2: Tensiune terminala în funcție de viteza de rotație (Generator CC excitatie 

paralela) 
 Exercitiul 2.1: Tensiunea terminala ca funcție a curentului de excitație (Generator CC excitatie 

serie) 
 Exercitiul 2.2: Tensiunea terminala ca funcție a curentului de excitație (Generator CC excitatie 

paralela) 
 Exercitiul 3: Controlul vitezei 
 Exercițiul 3.1: Măsurarea rezistenței interne a unui motor de curent continuu 
 Exercitiul 3.2: Viteza de mers în gol ca funcție a curentului pentru armături 
 Exercitiul 4.1: Viteza de încărcare, la diferite rezistențe de pornire 
 Exercitiul 4.2: Viteza de încărcare pentru diferite tensiuni de armături 
 Exercitiul 5: Controlul vitezei de slăbire a câmpului 
 Exercițiul 6: Situație sarcina 

 
 
Subiecte abordate:  

 Cursanții trebuie să reprezinte exercitiile despre viteza și tensiune prin experimente și 
profesor. În efectuarea testelor pe care trebuie sa le execute, trebuie să ia în considerare 
aspectele de protectia muncii atunci când se lucrează cu echipamente electrice. 

 Cursanții trebuie să reprezinte efectele curentului de excitație și excitația asupra tensiunii cu 
ajutorul testelor și profesorului. 

 Cursanții trebuie să reprezinte exercitii de control a vitezei de mers în gol a motorului de 
curent continuu separat excitat și evaluate în ceea ce privește utilizarea practică. 

 
 
 
 
Recomandare:  
 Acest modul este compatibil cu: 
 
Fisa tehnica 800774  
Masini electrice: Masini de curent continuu 
(Documentatie pentru elev) 
 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 500 Eur 
 

(Pretul contine 1 buc modul de invatare si aplicatii practice 
Masini de curent continuu (Documentatie pentru profesor) si 1 
buc Masini de curent continuu (Documentatie pentru elev) 
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Fisa tehnica 800777 

Modul de invatare si aplicatii practice 

Masini electrice – Masini de curent alternativ 
 

 Descriere: 
Cursul de formare "Mașini electrice - Masini CA" abordează modulul de formare pentru motoarele de 
inducție, în conformitate cu planurile de formare pentru domeniul electro. Tipurile de mașini electrice 
rotative, cum ar fi asincron cu trei faze, motoare de curent alternativ multi-viteză,controlul frecventei 
la motoare de curent alternativ sunt discutate în detaliu. Contine 8 exerciții complexe, fiecare cu 
diagrame de circuit, 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 să urmeze 
modelul aciunii complete. Contine: Cursul complet, constând din Ghidul 
formatorului, CD de prezentare și documentația pentru cursanți. 
Exercitii: 

 Exercitiul 1: Tipuri de motoare asincrone trifazate 
 Exercițiul 2: Comutatie stea-triunghi (descărcat / încărcat) 
 Exercițiul 3: Principiul de deplasare curentă 
 Exercițiul 4: Motoare cu inele de contact 
 Exercițiul 5: Motoare asincrone de curent alternativ 
 Exercitiul 6: Motor asincron cu trei faze de frecvență controlată 
 Exercitiul 7: Detectarea erorilor sistematice 
 Exercitiul 8: Proiectare 

Subiecte abordate:  
 Elevii trebuie să analizeze circuite pentru motoare asincrone curent alternativ, în special în 

ceea ce privește curentul de vârf și de a evidenția astfel avantajele și dezavantajele fiecărui tip 
de exercitiu.  

 Elevii trebuie să analizeze principiul deplasării curente a unui motor de inducție cu trei faze și 
să documenteze constatările. 

 Elevii pot identifica în mod sistematic erori ale mașinilor electrice și sa ajute la depanare. În 
acest context, acestia ar trebui să elaboreze o listă de verificare pentru 
raportarea defectelor si solutii pentru rezolvarea acestora. 

 Elevii încep planificarea pe partea electrică a unui sistem de ventilație 
bazat pe o documentație tehnică predeterminată și prezinta rezultatele 
lor. 

 
 
Recomandare:  
 Acest modul este compatibil cu: 

 800778 - Masini electrice – Masini CA – Documentatie pentru elev 
 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 500 Eur 
(Pretul contine 1 buc modul de invatare Masini CA (Documentatie pentru profesor) si 1 buc 
Masini CA (Documentatie pentru elev) 
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