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LABORATOR AUTOMATIZARI
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




Obiective de invatare:
Planificarea lucrului
Comunicare tehnica

Nu necesita alte cabluri de conectare!




Recomandare:
64442 – Documentatie pentru elev
64443 – Documentatie pentru profesor

PRET UNITAR fara TVA: 350 Eur
*Pretul include 1 buc unitate functionala de intretinere, 1 buc documentatie pentru elev si
1 buc documentatie pentru profesor!
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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.




Recomandare:
64408 – Documentatie pentru elev
64409 – Documentatie pentru profesor

PRET UNITAR fara TVA: 990 Eur
*Pretul include 1 buc unitate functionala panou de control module, 1 buc documentatie
pentru elev si 1 buc documentatie pentru profesor!
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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
Recomandare:
 64440 – Documentatie pentru elev
 64441 – Documentatie pentru profesor

PRET UNITAR fara TVA: 1600 Eur
*Pretul include 1 buc unitate de inmagazinare, 1 buc documentatie pentru elev si 1 buc
documentatie pentru profesor!
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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.
Recomandare:
 64417 – Documentatie pentru elev
 64418 – Documentatie pentru profesor

PRET UNITAR fara TVA: 2300 Eur
*Pretul include 1 buc banda transportoare, 1 buc documentatie pentru elev si 1 buc
documentatie pentru profesor!
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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
Recomandare:
 64433 – Documentatie pentru profesor
 64432 – Documentatie pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 1200 Eur
*Pretul include 1 buc unitate de testare, 1 buc documentatie pentru elev si 1 buc documentatie
pentru profesor!
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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
Obiective de invatare: Planificarea pasilor de lucru si comunicare tehnica; Constructia de comenzi
electrice si pneumatice; Senzori și utilizarea acestora - tehnologia cu ultrasunete; Programare PLC;
Punerea în funcțiune a sistemelor mecanice, electrice și pneumatice; Depanare, etc
Date tehnice: Profil aluminiu 80 x 145 mm; Presiune 4 bari; Tensiune de lucru 24 V
Senzori: 1 x sensor inductiv, 4 x senzori optici, 1 x sensor de ultrasunete, 3 x intrerupatoare
Actuatori: 3 supape cu 5/2 cai, 3 cilindrii cu dubla actiune
Module de transfer: 2 prize de transfer cu 8 biti
Cerinte PLC: 11 x intrări digitale PLC; 3 x ieșiri digitale PLC; 1 x intrare analogică PLC
Recomandare:
 65713 – Documentatie pentru profesor
 65714 – Documentatie pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 2500 Eur
*Pretul include 1 buc unitate de sortare, 1 buc documentatie pentru elev si 1 buc documentatie
pentru profesor!
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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
Recomandare:
 64785 – Documentatie pentru profesor
 64786 – Documentatie pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 2600 Eur
*Pretul include 1 buc presa pneumatica, 1 buc documentatie pentru elev si 1 buc documentatie
pentru profesor!
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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 cilindrutorsiune 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
Recomandare:
 64404 – Documentatie pentru elev
 64405 – Documentatie pentru profesor

PRET UNITAR fara TVA: 2950 Eur
*Pretul include 1 buc unitate de manipulare cu axa Z, 1 buc documentatie pentru elev si 1 buc
documentatie pentru profesor!
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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
Recomandare:
 64777 – Documentatie pentru profesor
 64778 – Documentatie pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 5400 Eur
*Pretul include 1 buc unitate de inmagazinare, 1 buc documentatie pentru elev si 1 buc
documentatie pentru profesor!
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STATIE BANDA TRANSPORTOARE
 Descriere:
In unitatea de inmagazinare pot fi
stocate maxim 10 piese. Cea mai de jos
piesa este impinsa pe banda
transportoare
de
un
cilindru
pneumatic. Piesele sunt trecute prin
patru puncte de control unde se
verifica proprietățile materiale ale
acestora, pe o bandă transportoare
lungă de 680 mm. Pentru testarea
calitatii materialelor se utilizeaza un
sensor capacitiv si un sensor inductiv,
iar verificarea conturului se face cu
ajutorul unui cilindru pneumatic. Un senzor de la capătul transportorului asigură pornirea și oprirea
curelei. Prin terminarea secvenței de testare rezultatul este pus la dispoziția controlorului pentru
prelucrarea ulterioară a piesei.
Obiective de invatare: Planificarea etapelor de lucru și comunicare tehnică; Programarea
PLC; Punerea în funcțiune a sistemelor mecanice, electrice și pneumatice; Depanarea; Automatizarea
proceselor de lucru
Date tehnice: Placa profil de aluminiu: 550 x 800 mm; Presiune de lucru 4 bari; Tensiune de
lucru 24 V; Curea banda transportoare 680 x 50 mm
Senzori: 1 x sensor inductiv, 1 x sensor capacitiv, 1 x sensor optic, 3 x intrerupatoare pentru
capat cilindru, 1x scaner de lumină cu amplificator de fibră optică
Actuatori: 1x Motor de curent continuu 24 V; 2 supape cu 5/2 cai; 2 cilindrii cu dubla actiune
Panou operator: cu butoane iluminate și comutator de urgență
Unitate de intretinere: supapa manuala 3/2
Cerinte PLC: 17 intrari digitale; 8 iesiri digitale
Important! Pentru a opera sistemul este nevoie de un automat programabil, care nu este inclus.
Tehnologii folosite: separarea pieselor, functie de control al motorului, manipularea materialelor,
senzori, recunoașterea diferitelor piese, sortare după material, fibra optica.
Configurantie: Aceste echipament este format din: Unitate banda transportoare, Unitate de
inmagazinare, Unitate de testare, Unitate functionala panou de control, Unitate functionala de
intretinere si Placa 800 x 550 x 30 mm.
Recomandare:
 64420 – Documentatie pentru profesor
 64419 – Documentatie pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 6850 Eur
*Pretul include 1 buc statie banda transportoare, 1 set documentatie pentru elev si 1 set
documentatie pentru profesor!
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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.
Obiective de invatare: Planificarea
etapelor de lucru și comunicare tehnică;
Programarea PLC; Punerea în funcțiune a
sistemelor mecanice, electrice și pneumatice; Depanarea; Automatizarea proceselor de lucru.
Date tehnice: Placa profil din aluminiu: 550 x 400 x 30 mm, Presiune de lucru: 4 bar, Tensiune de
operare: 24 VDC
Senzori: 1 senzor bariera de lumină, 8 micro switch-uri, 2 comutatoare cilindru (reed)
Actuatori: 2 motoare DC 24 V; 1 valva 5/2; 1 cilindru pneumatic
Piesa de lucru: Cuburi de 50 mm, orice material, orice suprafață
Panou operator: cu butoane iluminate și comutator de urgență
Unitatea de service: valva manuala 3/2
Module-Conector: cu mufă conector 2 x 8 biți
Cerințe PLC: 32 digitale PLC-intrări, 16 digitale PLC-ieșiri
Important! Acest echipament nu contine piesele de lucru. De asemenea, pentru a opera sistemul aveți
nevoie de un automat programabil, care nu este inclus.

Recomandare:
 64363 – Documentatie pentru profesor
 64343 – Documentatie pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 7650 Eur
*Pretul include 1 buc statie magazie de materiale, 1 buc documentatie pentru elev si 1 buc
documentatie pentru profesor!
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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.
Configuratie: Unitate banda transportoare lunga, Unitate de inmagazinare, Unitate de testare,
Unitate functionala panou de control, Unitate functionala de intretinere si Placa cu caneluri 700
x 550 x 30 mm.
Tehnologii de automatizare aplicate: separarea piesei, tehnologia transportoarelor, tehnologia senzorilor,
recunoașterea pieselor diferite, sortare legata de material, tehnologie pe baza de fibră optică.

Obiective de invatare: Planificarea pasilor de lucru si comunicare tehnică, Lucrări de asamblare,
Construcția de controlere pneumatice, Programare PLC, Punerea în funcțiune a sistemelor mecanice,
electrice și pneumatice, Depanare, Automatizarea proceselor de lucru, etc.
Date tehnice: Placa profil de aluminiu : 550 x 800 mm, Presiune de lucru 4 bari, Tensiune lucru 24 V
Senzori: 1 x sensor inductiv, 1 x sensor capacitiv, 1 x sensor optic, 8 x intrerupatoare pentru capat
cilindru, 1 x comutator, 1x scaner de lumină cu amplificator de fibră optică.
Actuatori: 1 motor 24 V DC, 4 x supape de control direcționale cu 5/2, 4 cilindri pneumatici cu dubla actiune
Unitate de intretinere: supapa manuala 3/2, 9 x module de transfer - conector adaptor 1 x 8 biți
Cerințe PLC: 28 intrări digitale, 11 ieșiri digitale, 1 intrare analogică

Recomandare:
 65680 – Documentatie pentru profesor
 65681 – Documentatie pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 7950 Eur
*Pretul include 1 buc statie automata de sortare materiale, 1 buc documentatie pentru elev si 1
buc documentatie pentru profesor!
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SISTEM MECATRONIC MODULAR „MINI V5 CUBE ASSEMBLY”


Descriere:

Echipamentul mecatronic „Mini V5 CUBE ASSEMBLY” oferă o gamă largă de proceduri mecatronice
și de automatizare într-un spațiu incredibil de mic. Dimensiunile mici, combinate cu raportul său
excepțional preț-performanță, fac din acest sistem mecatronic un model ideal pentru nivelul de
incepator.
Două plăci cu crestătură din profil din aluminiu anodizat adaposteste următoarele cinci
ansambluri mecatronice: unitatea de întreținere, panoul de operare, presa, unitate de manipulare și
unitate de depozitare. Atunci când se lucrează prin procedeul intenționat, cuburile complete sunt
produse din două jumătăți.
Jumătățile de cub sunt folosite ca materie primă și sunt depozitate în cele două nivele inferioare
ale sistemului automat de stocare și revenire. Unitatea de inmagazinare preia jumătățile de cub și le
livrează la unitatea de manipulare, care le transportă la presa.
Jumătatea inferioara și cea superioara a cubului sunt asamblate în presă. Unitatea de manipulare
apoi preia cubul finit din presă și îl transportă la sistemul automat de stocare și revenire. Acolo
unitatea de inmagazinare ia cubul și îl
stochează în unul din cele două rafturi de
la nivelul superior.
Obiective de invatare:
Programare PLC
Punerea in functiune a sistemelor
electromecanice
Depanare
Automatizarea proceselor de lucru
Date tehnice:
Greutate: 35.36 kg
Dimensiuni: 900 x 550 x 610 mm
Alimentare aer comprimat: 6 bar
Sursa de alimentare: 24 Vcc, ap 2A
Cerințe PLC:
35 DE, 22 DA
Intrare / Iesire
Recomandare:
 64924 – Documentatie pentru profesor
 64925 – Documentatie pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 12000 Eur
*Pretul include 1 buc sistem mecatronic modular „MINI V5 CUBE ASSEMBLY”, 1 set documentatie
pentru elev si 1 set documentatie pentru profesor!
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SISTEM MECATRONIC MODULAR „WüMo Kompakt”


Descriere:

Recomandare:
 64571 – Documentatie
pentru profesor
 64572 – Documentatie
pentru elev

Acest sistem mecatronic compact descrie in mod structurat procesul de producție automatizat.
Aici, se pot observa etapele de fabricație de alimentare, de testare a materialelor, de transport și de
manipulare, presare și memorarea. Piesele de lucru aplicate sunt jumatati de cuburi de aluminiu si
plastic fixate parțial. Echipamentul este compus din unitățile funcționale mecatronice unice ale seriei
mMS și este potrivit pentru predare pentru calificarea în domeniul tehnologiei de automatizare și
mecatronicii. Sistemul este disponibil ca un kit de construcție din materiale semi-finite neprelucrate,
ca în kit de asamblare a pieselor prelucrate gata sau ca modul asamblat complet în stare de
funcționare. *Mai multe detalii la cerere!
Obiective de invatare: Efectuarea comenzilor electrice si controalelor pneumatice,
Programare PLC, Punerea în funcțiune a sistemelor mecanice, electrice, pneumatice și hidraulice,
Depanare, etc
PRET UNITAR fara TVA: 17800 Eur
*Pretul include 1 buc sistem mecatronic modular „MINI V5 CUBE ASSEMBLY”, 1 set documentatie
pentru elev si 1 set documentatie pentru profesor!

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 65672

SISTEM DE SORTARE PNEUMATIC COMPACT
 Descriere:
Recomandare:
 65673 – Documentatie
pentru profesor
 65674 – Documentatie
pentru elev

Acest sistem ofera in plus fata de procesul de separare al pieselor, posibilitatea verificarii
pozitiei si caracteristicilor lor materiale. Apoi, piesele de lucru pot fi sortate și evacuate prin trei
tobogane sau transmise în continuare până la capătul centurii. Sistemul realizeaza urmatoarele
aplicatii: încărcarea, testarea materialelor, sortarea, transportul, manipularea, presarea și depozitarea
pieselor. Pentru operare este nevoie de un PLC.
Componente: 1 magazie de separare de inaltime normala, 1 unitate de sortare, 1 magazie de
separare inalta, 1 unitate de intretinere, 1 banda transportoare lunga, 1 panou de control, 1 dispozitiv
de manipulare pe axa Z, 1 presa cu cilindru pneumatic sau hidraulic, 1 placa de aluminiu cu caneluri
de dimensiune 400 x 550 mm, 1 ASRS constând din axa verticală și orizontală cu cremalieră
Obiective de invatare: construcția de controlere electrice, construcția de controlere
pneumatice, programare PLC, punerea în funcțiune a sistemelor mecanice, electrice, pneumatice și
hidraulice, depanare, automatizarea proceselor de lucru, etc.
PRET UNITAR fara TVA: 19200 Eur
Pretul include 1 buc sistem de sortare pneumatic Compact, 1 set documentatie pentru elev si 1 set
documentatie pentru profesor!

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 65758

SISTEM MECATRONIC CU PLACA DE CONTROL MCB


Descriere:

Acest echipament reprezinta sistemul de control perfect pentru training folosind sisteme
mecatronice mMS Christiani în domeniul mecatronicii, tehnologie de automatizare, tehnologia de
control si programare PLC.
Mecanica:
Citirea și înțelegerea desenelor tehnice
Bazele prelucrarii mecanice
Stabilirea de conexiuni mecanice, instalare / montaj
 Electrica:
Citirea diagrame de circuit și a planurilor de cablare
Tehnologia sistemul de control și dulapul de comanda
Asamblarea și conectarea componentelor electrice
Tehnologia electrică (de cablare)
Protejarea sistemelor electrice
Tehnologii de protecție
Dispozitive de comutare de oprire de urgență, circuite de
oprire de urgență
Tehnologia PLC, structura PLC
 Sisteme de control:
Configurarea și programarea sistemelor de control
Programe de documentare și arhivare
Bazele tehnologiei AC
Motoare asincrone
Tehnologia invertorului de frecventa: instalarea, punerea în funcțiune și parametrii
Analiza circuitelor de control
Testarea și punerea în funcțiune a sistemelor de automatizare
Urmărirea semnalelor și testarea prin interfețe
Depanarea sistemelor electrice de control
Aplicarea și testarea măsurilor de protecție, etc
Recomandare:
 65760 Documentatie pentru profesor
 65761 Documentatie pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 2700 Eur
*Pretul contine 1 buc sistem mecatronic cu placa de control MCB, 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 69590

PRESA PNEUMATICA CU MODUL LOGO! 8


Descriere:

Modul gata de funcționare - include modul LOGO! 8 și documentația tehnică
Această presă pneumatică complet funcțională oferă cursanților o introducere în domeniul tehnologiei
de automatizare. Pentru functionarea ansamblului este nevoie de o sursa de aer comprimat si o sursa
de 230 V. Toate functiile sunt controlate de Automatul programabil LOGO 8!

-

Obiective de invatare:
Domeniile: mecanica, pneumatica, asamblare, electric, programare PLC
Punere in functiune utilizand un sistem mecatronic

Date tehnice:
Placa de aluminiu: 175 x 265 mm
Presiune de lucru: 4 bar
Tensiune de operare: 24 V
Sursa de alimentare: 230 V
Senzori:
2 x butoane de control cu două
mâini
4 x cilindri
Actuatori:
3 x supape cu 5/2 cai
3 x cilindru pneumatic cu dubla
actiune
Automat programabil LOGO 8!
Intrări digitale: 12,
Ieșiri digitale: 8,
Tensiune de operare: 24 V DC
Dimensiuni : 420 x 200 x 240 mm
Greutate: 2,5 kg
Recomandare:
 64702 – Documentatie tehnica pentru profesor
 64703 – Documentatie tehnica pentru elev

PRET UNITAR fara TVA: 3250 Eur
*Pretul contine 1 buc presa penumatica cu modul LOGO! 8, 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 58340

RACK PENTRU MODULELE DE INVATARE – SISTEM E
SUPORT PENTRU REALIZAREA CONEXIUNILOR ELECTRICE


Descriere:

Sistem de predare Christiani conceput impreuna cu compania Jokab
care ofera suport optim in transferul de cunostinte din domeniul
securitatii pentru masini si echipamente industriale conform DIN EN
ISO 13849-1 si DIN EN 954-1. Sunt disponibile modele diferite la
cerere. Sistemul E poate fi pus la perete astfel ocupa mai putin spatiu.
Sistemul Z bilateral poate fi utilizat de 2 pana la 4 elevi (vezi 58436).
Ambele sisteme sunt echipate pentru a sustine panouri de învățare în
format A4 (sau în orice lățime, dar o înălțime fixă de 21 cm și o grosime
de aproximativ 5 mm). Dispune de 3 nivele pentru 6 panouri A4 de
învățare (max 18 placi de învățare).
Înălțimea de lucru: aproximativ 765 mm
Dimensiuni (H x L x A): aprox 1860 x 1400 x 570/730 mm
PRET UNITAR fara TVA: 1920 Eur
Fisa tehnica 58436

RACK PENTRU MODULELE DE INVATARE – SISTEM Z
SUPORT PENTRU REALIZAREA CONEXIUNILOR ELECTRICE


Descriere:

Sistem de predare Christiani conceput impreuna cu compania Jokab
care ofera suport optim in transferul de cunostinte din domeniul
securitatii pentru masini si echipamente industriale conform DIN EN
ISO 13849-1 si DIN EN 954-1. Sunt disponibile modele diferite la
cerere. Sistemul E (vezi 58340) poate fi pus la perete astfel ocupa mai
putin spatiu. Sistemul Z bilateral poate fi utilizat de 2 pana la 4 elevi.
Ambele sisteme sunt echipate pentru a sustine panouri de învățare în
format A4 (sau în orice lățime, dar o înălțime fixă de 21 cm și o
grosime de aproximativ 5 mm). Locuri de practica pentru 2-4
persoane.
Dispune de 6 nivele pentru 6 panouri A4 de învățare (max 36 de
plăci de învățare).
Înălțimea de lucru: aproximativ 765 mm
Dimensiuni (H x L x A): aprox 1860 x 1.400 x 750 / 1070 mm

PRET UNITAR fara TVA: 2550 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

LINIE DE INVATARE PENTRU
CIRCUITE DE PROTECTIE – SIGURANTA MASINILOR
Pot fi combinate seturi complete de module de invatare cu sistemele de aranjare (bancuri de laborator,
console suport pentru modulele de invatare) sau pot fi achizitionate module individuale de invatare.

Fisa tehnica 58140

EDISON – SET DE BAZA PENTRU ACTIONARI ELECTRICE


Descrire:

Oferă suport optim în transferul de cunoștințe referitoare la siguranța mașinilor. Pentru a pregăti
elevi, studenți sau angajați în mod optim pentru noile cerințe in normele de securitate pentru mașini
și echipamente industriale.
Module de invatare:
Funcții de siguranță a mașinii pentru protectii interblocate cu întrerupătoare de poziție electromecanice
Fara întrerupătoare de poziție cu contacte electronice
Fara dispozitive de siguranta cu perdea de lumină
Fara dispozitive de siguranta cu un control la două mâini
Fara dispozitive care permit acțiunea în caz de urgență (oprire de urgență) pentru protecția personală
Blocarea ușii
Circuite de siguranță redundante
Se aplică și la relee de siguranță de interconectare

PRET UNITAR fara TVA: 1650 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 58141

EDISON – PROTECTII ELECTRICE SI ELECTROMECANICE


Descrire:

Oferă suport optim în transferul de
cunoștințe referitoare la siguranța
mașinilor. Pentru a pregăti elevi,
studenți sau angajați în mod optim
pentru
noile
cerințe ale
caracteristicilor de securitate pentru
mașini și echipamente industriale.
Cu acest set, aveți posibilitatea să
proiectați circuite, simula erori și
determina impactul acestora asupra
siguranței. Este format din 3 panourile
de învățare:
1. Dispozitiv de acțiunare în caz de urgență (oprire de urgență) cu lampi de semnalizare integrate.
2. Modelul unei uși glisante cu două comutatoare de poziție, un comutator de poziție a dispozitivului de
actionare separat și un comutator de poziție cu opritor (arc-blocat).
3. Releu de siguranță universal cu ieșiri directe și întârziate; 1 sau 2 canale configurabile pentru a
realiza funcții de siguranță a mașini; cu resetare manuală / automată.

PRET UNITAR faraTVA: 2130 Eur
Fisa tehnica 58142

EDISON – SET DISPOZITIVE DE PROTECTIE PENTRU
INTRERUPATOARELE ELECTRONICE DE POZITIE


Descrire:

Se pot studia:
 diferite tipuri de caracteristici de securitate pentru
acțiunea în caz de urgență.
 circuite de proiectare care utilizează comutatoare
electronice de poziție pentru protectii interblocate
 fiabilitatea siguranței circuitelor folosind
comutatoare electronice de poziție.
 explorarea funcționareii circuitelor folosind
comutatoare electronice de poziție.
Este format din 4 panouri educationale , care pot fi
disponibile si seperat.

PRET UNITAR faraTVA: 1795 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 58143

EDISON – PROTECTII CU BARIERE LUMINOASE


Descrire:

Este format din 3 panourile de învățare:
1. Focus T
2. Focus R - Bariera de lumină cu emițător
și receptor, de protecție; înălțime de 150
mm, rezolutie de 35 mm, cu manual
(monitorizate), automat; timpul
de
resetare prin intermediul a două butoane
de resetare
3. CUTOUT - Panou cu distanțier cut-out
pentru a ajunge, prin interferență și
pentru testarea functiei de opturare
plutitoare

PRET UNITAR faraTVA: 2250 Eur
Fisa tehnica 58144

EDISON – SET DISPOZITIVE DE PROTECTIE
„COMANDA CU 2 MAINI”


Descrire:

Setul educational este format din 3 panourile laterale de
învățare.
-

2 x SAFEBALL - Element de acționare ergonomic
pentru una sau două mâini. Aplicații cu două butoane
incorporate ca protecție împotriva acționării
accidentale.
- 1 x JSBR4 - Releu de siguranță universală cu două
circuite monitorizate de control ale diferitelor
potențiale; cu monitorizarea timpului pentru
utilizarea controlui cu două mâini.
Toate plăcile de învățare sunt, de asemenea, disponibile
separat.

PRET UNITAR faraTVA: 1390 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 69444

COMPRESOR CU PISTON PORTABIL 50-15 230V AC


Descriere:

Zgomot de rulare Extrem de scăzut de: 40 dB (A),
Ușor de transportat, 2 conexiuni de aer comprimat,
Potrivit mai ales în spații închise.
Dimensiuni: LxlxH: 370x370x520 mm
Greutate: 23 kg
Putere motor: 230 V / 0,34kW
Viteza: 2900 1 / min
Capacitatea rezervorului: 15 l
Presiune de lucru: 10bar Capacitate de admisie: 50 l / min
Livrare: (6-6.2 bar) 30 l / min
Emisiile de zgomot: 40 dB (A)

PRET UNITAR fara TVA: 1450 Eur
Fisa tehnica 64080

COMPRESOR AUTOMAT CU PISTON PORTABIL 8 BARI


Descriere:

Compresor automat, cu piston portabil
Date tehnice:
Putere: 0,34 KW,
Tensiune de alimentare: 230 VAC,
Greutate: 21 kg,
Dimensiuni: L / l / H: 360x360x430 mm
Rezervor de 9 litri
Capacitate de admisie: 50L / min,
Nivel zgomot: 33 dB (A)
Reductor de presiune,
Filtru de condens, murdărie și ulei,
Aer comprimat purificat.
Special conceput pentru a fi utilizat direct in salile de curs.

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

LINIE DE INVATARE PENTRU AUTOMATE PROGRAMABILE
Pot fi combinate seturi complete de module de invatare cu sistemele de aranjare (bancuri de laborator,
console suport pentru modulele de invatare) sau pot fi achizitionate module individuale de invatare.
Fisa tehnica 58613

PLC TRAINER – START S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY



Descriere:

Contine: CPU 1212C AC / DC / RLY STEP 7 Basic (TIA Portal)*, Intrare digitală simulator de SIM 1274,
Cablu industrial Ethernet, CD documentație, șurubelniță, Systainer
Domenii: Utilizarea si programarea PLC-urilor, punere in functiune, instalare si intretinere sisteme
automate, mentinere stare sisteme automate si corectare erori, sisteme de automatizare, ansambluri
hardware si software pentru configurare, analiza si adaptarea sistemelor TIC, functionare sisteme
informatice
PRET UNITAR fara TVA: 540 Eur

SC TERA IMPEX SRL
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Fisa tehnica 59493

PLC TRAINER – S7- 1200



Descriere:

Modul de invatare pentru prindere în cadrul panoului sau ca un dispozitiv de tip desktop. Este echipat
cu prize de siguranță 4 mm, comutatoare și LED-uri ce permit atât controlul direct al intrărilor cat si
observarea rezultatelor, precum și conectarea ușoară a modelelor funcționale externe. Prin
intermediul conectorul cu 36 de pini se pot transfera toate semnalele de intrare și de ieșire la un
modul de funcții.
Componente:
- cadru de montare
- procesor CPU S7-1214C DC / DC / DC
- 14 intrări digitale
- 10 ieșiri digitale
- 2 intrări analogice
- comutatoare pentru intrări
- LED-uri pentru a indica starea de semnal al intrărilor și ieșirilor
Tensiune de lucru: 24 V DC
Dimensiune: aprox. 420 x 210 x 240 mm

PRET UNITAR faraTVA: 1400 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 59817

PLC TRAINER – LOGO! 8


Descriere:

Modul de invatare pentru prindere în cadrul
panoului sau ca un dispozitiv de tip desktop.
Intrări digitale: 12, ieșiri digitale: 8, tensiune de
operare: 24 V DC
Dimensiuni: 420 x 200 x 240 mm
Greutate: 2,5 kg
Comunicarea, accesul de la distanță prin intermediul
serverului de web și de comunicare prin aplicatia
LOGO!8. Include software-ul de programare LOGO.
PRET UNITAR faraTVA: 1050 Eur
Fisa tehnica 54033

PACHET DE INVATARE - SIMATIC CPU S7-315-T-2DP


Descriere:

Acest produs poate fi utilizat
numai în scopuri educaționale. Este
disponibil numai pentru școli și
centre de formare. Comanda se poate
executa numai dacă exista acordul
de licență semnat. Se utilizeaza pe PC
/ laptop / PC cu Windows 2000
Professional SP 3 și Windows XP /
Professional SP. 1
Componente:
1 x șină L = 480 mm
1 x PS 307 de alimentare / 5A
1 x CPU315T-2DP
1 x micro card de memorie 8MB
1 x modulul SM digitale 323, DI 16 și
16 DO
1 x interfață modul IM174
3 x conector frontal 40 pini
1 x Profibus cablu conector 3m
1 x CD-S7 Tehnologie, licență
PRET UNITAR faraTVA: 2025 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 99512

PLC TRAINER – S7-1512C-1 PN
 Descriere:
Acest sistem modular permite utilizatorului de a
descompune într-un timp scurt sistemul în părțile sale
componente și la fel de repede reasamblarea într-o noua
configurație diferită.
Componente:
masa de profil de aluminiu,
cadru PM 1507 24VDC / 8A,
CPU S7 - 1512C -1 PN ,
24 intrări digitale 24 Vcc,
24 ieșiri digitale 24 Vcc / 0,5 A,
4 intrări analogice 0 - 10 V, 2 ieșiri analogice 0 - 10 V,
interfață integrată PROFINET
Include cablu Ethernet, micro card de memorie de 24 MB și
software STEP 7 SIMATIC
Dimensiuni: 520x420x300mm
PRET UNITAR faraTVA: 5250 Eur
Fisa tehnica 59608

PLC TRAINER – S7 1516
 Descriere:
Ideal pentru predare practică PLC, Rack-uri de formare
Christiani. PLC ofera cunoștințe de programare elevilor și
formeaza abilitati practice în lucrul cu hardware-ul PLC.
Obiective de invatare: Structura și configurația SIMATIC S7;
Programare PLC; Configurarea și programarea rețelelor
Componente:
Profil de baza din aluminiu
Sursă de alimentare 24 Vcc / 8A
SIMATIC CPU S7-1516-3PN / DP
24 x 24 Vcc intrări digitale
24 x 24 Vcc / 0,5A ieșiri digitale
4 x 0 - 10 V ieșiri analogice
2 x 0 - 10 V ieșiri analogice
1 Profibus integrat și 2 interfețe Profinet
Include cablu Ethernet, micro card de memorie de 24 MB și 1 licență de Simatic STEP7 Professional.
Dimensiuni (LxHxW): 520x420x300 mm
PRET UNITAR faraTVA: 6720 Eur

SC TERA IMPEX SRL
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2
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www.teraimpex.ro
Fisa tehnica 53609

CABLU DE CONECTARE DE LA PLC LA SISTEMELE
MECATRONICE (ACCESORII)
 Descriere:
Lungime 3 m, o parte cu 10 fire, la cealalta parte 4 mm soclu siguranta
Conectorii IDC se potrivesc la modulele de intrare/iesire ale sistemelor mecatronice

PRET UNITAR faraTVA: 120 Eur
Fisa tehnica 42313

SET CABLURI DE LEGATURA - EDISON


Descriere:

Lungimi de cablu si culori:
 10 x 0,25 m roșu
 10 x 0,25 m albastru
 10 x 0,5 m roșu
 10 x 0,5 m albastru
 20 x 0,5 m negru
 6 x 1 m negru
Secțiunea: 2.5 mm²
Tensiunea nominală / curent: 600 V, CAT III 1000 V ~ CAT II / 32 A
PRET UNITAR faraTVA: 375 Eur

SC TERA IMPEX SRL
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2
Tel / Fax: 0369.408.948
didactic@teraimpex.ro
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Fisa tehnica 58136

PLC TRAINER – SIMATIC S7-315F-2PN/DP


Descriere:

Echipamentul de practica PLC TRAINER – SIMATIC S7-315F-2PN/DP ofera cursantilor posibilitatea
dobandirii cunostintelor de programare si experienta practica si a fost conceput cu scopul de a dezvolta
configurari modulare. Fiecare pereche este montata împreună una sub alta pe suportul de deasupra mesei.
Conexiunea electrică se realizează exclusiv între fiecare dintre unitățile pereche, adică de sus în jos. Această
configurare modulară permite utilizatorului să demonteze echipamentul de formare într-un timp scurt și sa-l
asambleze cât mai repede într-o configurație diferită. Acest lucru permite pregatirea specifica pe structura și
configurația stațiilor SIMATIC®S7. Obiectice de invatare: Proiectarea și configurarea SIMATIC S7;
Programare PLC; Configurarea si programarea retelelor

Date tehnice:
Dimensiuni : 520x420x300 mm
Masa suport din profil de aluminiu
Sursa de alimentare: S7-PS307 / 5A
CPU 315F-2 PN / DP
16 intrări digitale x 24 VDC
16 iesiri digitale x 24 Vcc / 0,5
4 intrari analogice 0-10 V, 0-20 mA
2 iesiri analogice 0-10 V, 0-20 mA
interfață PROFIBUS DP Master / Slave și Profinet
card de memorie 512 KB
PRET UNITAR fara TVA: 6750 Eur
Fisa tehnica 56780

PLC TRAINER – SIMATIC S7-314C-2PN/DP CPU


Descriere:

Echipamentul de practica PLC TRAINER – SIMATIC S7-314C-2PN/DP CPU ofera cursantilor posibilitatea
dobandirii cunostintelor de programare si experienta practica si a fost conceput cu scopul de a dezvolta
configurari modulare. Fiecare pereche este montata împreună una sub alta pe suportul de deasupra mesei.
Conexiunea electrică se realizează exclusiv între fiecare dintre unitățile pereche, adică de sus în jos. Această
configurare modulară permite utilizatorului să demonteze echipamentul de formare într-un timp scurt și sa-l
asambleze cât mai repede într-o configurație diferită. Acest lucru permite pregatirea specifica pe structura și
configurația stațiilor SIMATIC®S7. Obiectice de invatare: Proiectarea și configurarea SIMATIC S7;
Programare PLC; Configurarea si programarea retelelor

Date tehnice:
Dimensiuni: 520x420x300 mm,
Cadru suport din AL, suport S7 CPU S7-314C-2PN/DP,
24 intrări digitale 24 VDC,
16 iesiri digitale 24 VDC / 0.5A,
4 intrări analogice 0-10V, 0-20mA,
Potentiometru pt simulare semnal de intrare analogic 2 ieșiri
analogice 0-10V, 0-20mA, MPI, PROFIBUS DP, interfețe
PROFINET PN,
Sursa de alimentare: S7-PS307 / 5A
USB-MPI adaptor, card de memorie 512 kB
PRET UNITAR fara TVA: 5700 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

Kituri de invatare
SISTEME DE INVATARE MECATRONICE JUNIOR
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

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 84647

STATIE DE MANIPULARE PIESE AUTOMATA


Descriere:

Cu acest kit de asamblare, elevii se familiarizeaza cu principiile si
functiile de bază ale tehnologiei moderne de automatizare. Kit-ul de
asamblare este un modul de formare care funcționează în mod
independent, care include toate materialele de instruire didactice.
Ce pot învăța elevii cu acest modul?
 Structura sistemelor pneumatice de control
 Programare PLC
 Punerea în funcțiune a sistemelor mecanice, electrice și pneumatice
 Structura, funcția și utilizarea contactelor stuf montate magnetic
 Automatizarea proceselor de lucru, etc

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.
Se folosește o ventuză pentru a ridica piese și să le pună în jos, intr-un punct specificat. Pentru a putea
să facă acest lucru, în plus față de mai mulți cilindri pneumatici și supape, acesta este, de asemenea
echipat cu un motor electric și un angrenaj cu melc pentru rotirea dispozitivului, plus alte câteva piese
interesante.
PRET UNITAR fara TVA: 1200 Eur
Fisa Tehnica 84649

KIT PRESA DE ASAMBLARE PIESE


Descriere:

Cu acest kit de asamblare, elevii se familiarizeaza cu principiile
si functiile de bază ale tehnologiei moderne de automatizare. Kit-ul de
asamblare este un modul de formare care funcționează în mod
independent, care include toate materialele de instruire didactice.
Ce pot învăța elevii cu acest modul?
 Structura sistemelor pneumatice de control
 Programarea SPS
 Punerea în funcțiune a sistemelor mecanice, electrice și pneumatice
 Utilizarea și ajustarea limitei mecanice întrerupătoare
 Automatizarea pasilor de lucru
Kitul contine 2 cilindrii pneumatici si elementele de control ale acestora (distribuitoare
electropneumatice) de la firma Rexroth (supapă, sirenă si poarta de siguranță).
Echipamentul este capabil de a ridica piese, simbolic le prelucrează și apoi le scoate din nou.
După au fost introduse piesele, poarta de siguranță este închisă, iar piesele sunt presate de un cilindru
pneumatic (ciclul este semnalat printr-o sonerie). După ce au fost prelucrate, poarta de siguranță este deschisă,
iar piesele sunt împinse în afara camerei de lucru de către un cilindru pneumatic și pus la dispoziție pentru
transport în continuare. Presa are o cameră de lucru, care este închisa pe toate laturile. Un zid de siguranță din
plexiglas permite ca ciclul de presare să fie respectat.

PRET UNITAR fara TVA: 990 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 84653

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
Se alimenteaza cu 24V.
Se poate conecta la automat programabil
sau la TXT Controller.
PRET UNITAR fara TVA: 705 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

TRUSE MECATRONICE - PNEUMATICE
Fisa tehnica 07069

TRUSA DE BAZA PENTRU STUDIUL PNEUMATICII
-

PENTRU TESTARE


Descriere:

Toate componentele standard PAL utilizate sunt
componente industriale originale, de înaltă calitate, cum ar
fi de Aventics si SMC, cu accesorii de imperechere pentru
furtunuri de aer de 4 mm. Noi oferim componentele
standard, seturi cu metode diferite de montaj: tehnologia
clasică de inșurubare și tehnologia slide, un sistem inovator
de fixare rapidă nou Christiani. În plus față de carcasa cu o
placă de montare inclusă. Setul contine o geanta de
aluminiu cu insertii de spuma pentru depozitarea si
transportul componentelor. Placa de montaj pentru
versiunea clasica este o placă perforată, placa de montaj pentru versiunea slide este
o folie metalică perforată. Elementele pneumatice sunt prevazute cu dispozitive care
se insurubeaza pe placa de aluminiu perforata.

Trusa vine insotita de un set de documentatie tehnica pentru elev si
pentru profesor (88994).
PRET UNITAR fara TVA: 2800 Eur
Fisa tehnica 07073

TRUSA DE BAZA PENTRU STUDIUL ELECTROPNEUMATICII
-

PENTRU TESTARE


Descriere:

Toate componentele standard PAL utilizate sunt
componente industriale originale, de înaltă calitate, cum ar
fi de Aventics si SMC, cu accesorii de imperechere pentru
furtunuri de aer de 4 mm. Noi oferim componentele
standard, seturi cu metode diferite de montaj: tehnologia
clasică de inșurubare și tehnologia slide, un sistem inovator
de fixare rapidă nou Christiani. În plus față de carcasa cu o
placă de montare inclusă. Setul contine o geanta de
aluminiu cu insertii de spuma pentru depozitarea si
transportul componentelor. Placa de montaj pentru versiunea clasica este o placă
perforată, placa de montaj pentru versiunea slide este o folie metalică perforată.
Elementele pneumatice sunt prevazute cu dispozitive care se insurubeaza pe placa
de aluminiu perforata.

Trusa vine insotita de un set de documentatie tehnica pentru elev si
pentru profesor (88995).
PRET UNITAR fara TVA: 2200 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 95500

TRUSA DE INVATARE SMC - ELEMENTE PNEUMATICE


Descriere:

Aceasta trusa pneumatica este adecvata pentru exerciții din domeniul pneumaticii si
electropneumaticii în sala de curs sau ateliere de lucru oferind o varietate de posibilități de a construi
circuite pneumatice.
Obiective de invatare:






Elemente de baza in pneumatica
Generarea și distribuția aerului comprimat
Tratarea aerului comprimat
Cilindri și supape
Măsurarea tensiunii și curentului







Electrovalve
Circuite de bază cu contacte
Relee de blocare
Relee de timp
Traductoare electrice pneumatice

Trusa vine insotita de un set de documentatie tehnica pentru elev si pentru profesor (80344, 80345 si
80349).

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 95501

TRUSA DE INVATARE SMC - ELEMENTE ELECTROPNEUMATICE


Descriere:

Aceasta trusa electropneumatica este adecvata pentru exerciții din domeniul pneumaticii si
electropneumaticii în sala de curs sau ateliere de lucru oferind o varietate de posibilități de a construi
circuite pneumatice.
Obiective de invatare:






Elemente de baza in pneumatica
Generarea și distribuția aerului comprimat
Tratarea aerului comprimat
Cilindri și supape
Măsurarea tensiunii și curentului







Electrovalve
Circuite de bază cu contacte
Relee de blocare
Relee de timp
Traductoare electrice pneumatice

Trusa vine insotita de un set de documentatie tehnica pentru elev si profesor (80347 si 80348).

PRET UNITAR fara TVA: 5300 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 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

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

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 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

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

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 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
Fisa tehnica 98282

TRUSA DE INVATARE – BAZELE TEHNOLOGIEI SENZORILOR
 Descriere:
Acest kit contine componentele necesare efectuarii a 36 de exerciții din domeniul senzorilor.
Dimensiuni (LxWxH): 640 x 420 x 240 mm
Greutate: 14.1 kg
Continut: 1 adaptor pentru senzori, 9 linii/circuite de
masurare 500 mm (rosu), 10 linii/circuite de masurare 500
mm (albastru), 9 linii/circuite de masurare 500 mm (negru), 1
unitate de ghidare 450 mm cu dispozitiv de măsurare cu
ultrasunete, 1 unitate-motor cu controller, 1 contor versiunea
pentru locuințe (modul de frecvență, 1 afișare, T5), 1
distribuitor versiune pentru locuințe (10x), 1 senzor inductiv
(Sn = 8 mm), 1 senzor inductiv (Sn = 2 mm), 1 senzor capacitiv
(Sn = 8 mm), 1 senzor câmp magnetic (Sn = 60 mm), 1 analizor
de reflectia luminii (Sn = 200 mm), 1 cablu de fibră optică
(modul de scanare), 1 cablu de fibră optică (modul one-way), 1
cutie de depozitare.

PRET UNITAR fara TVA: 5550 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 93068

TRUSA DE INVATARE – COMPONENTE STUDIUL SENZORILOR
 Descriere:
Acest kit contine diferite mostre de
materiale si accesorii pentru realizarea
exercitiilor
practice
din
domeniul
senzorilor.
Dimensiuni (LxWxH): 420 x 330 x 110 mm
Greutate: 2,91 kg
Continut: Mostre de metal si plastic
de diferite grosimi, Mostre de metal de
diferite lățimi, Mostre din aluminiu cu
caneluri sau calibre diferite, Mostre din
plastic în diferite nuanțe, Eșantioane
solenoid în diferite mărimi, Mostre folie
reflectorizantă, folie retro, spuma sau
carton, Bobina pe placă de circuit imprimat,
Retroreflector cu sistem de prindere rapidă,
Adaptor înălțime pentru mostre de material
plastic, Placi de distanta realizate din aluminiu, Surubelnita.
PRET UNITAR fara TVA: 1200 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: 4425 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
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AUTOMATIZAREA PROCESELOR

(1)STATIE DE LUCRU – (2)CABLU DE CONECTARE – (3)INTERFATA - (4)PC CU SOFTWARE
Fisa tehnica 57874

STATIE DE LUCRU PENTRU AUTOMATIZAREA PROCESELOR


Descriere:

Statia de lucru oferă posibilitata efectuarii unor exercitii si simulari de la simplu la complex,
fiind foarte potrivita pentru invatarea tehnologiilor specifice automatizarii proceselor. Sistemele de
comanda sunt disponibile în diferite configurații. In panoul de control M al echipamentului sunt
disponibile semnalele - 0 / 2...10V DC sau 24V DC si prizele de încercare de 4 mm.
Nivelul poate fi detectat prin intermediul uni comutator plutitor sau un comutator de presiune.
Prin controlul celor trei pompe/supape, nivelul de umplere poate modificat. Comutatoarele și
butoanele de pe panoul de control pot fi adaptate în mod flexibil la operator.
Luminile de semnalizare permit afișarea erorilor și a stărilor de proces. Statia de lucru poate
funcționa la un nivel standard, cu condiția ca aceasta să aibă intrările/iesirile corespunzatoare.
Dimensiuni (LxlxH): 550 x 450 x 750 mm
Capacitate rezervor: 2 x aprox. 8 l
Greutate: 30 kg
Contine: colorant alimentar (pentru colorarea apei în vasele de testare), furtun de evacuare,
instrucțiuni, cablu, etc

PRET UNITAR faraTVA: 5700 Eur
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SET CABLURI DE CONECTARE
 Descriere:
Pentru conectarea echipamentelor in dispozitive cu I/O: Cabluri de silicon, 4 mm (24 de unități);
Lungime: 1,5 m, 4 mm, cu dop de siguranță, stivuibil, silicon izolator, CAT II, 600 V, 32 A, 2,5 mm²;
Culori: 22 x negru, 1 x roșu, 1 x albastru.
PRET UNITAR faraTVA: 250 Eur
Fisa tehnica 69660

INTERFATA Ethernet TCP/IP I/O
 Descriere:
Aceasta interfata se foloseste in cazul in care se doreste conectarea/
comunicarea programului de invatare pentru automatizarea proceselor
la/cu alte echipamente.
Date tehnice:
8x intrări digitale, 24V
8x ieșiri digitale, 24V
8x intrări analogice, 0 - 10V
4x ieșiri analogice, 0 - 10V
Universal I / O bord cu prize de siguranță de 4mm pentru
conectare semnal
Cablu de conectare, 5m
Tensiunea de lucru: 24 V DC
PRET UNITAR faraTVA: 1500 Eur
Fisa tehnica 58689

SOFTWARE INTERACTIV – AUTOMATIZAREA PROCESELOR


Descriere:

Disponibil in lb. Engleza, Germana, Franceza
Cu ajutorul programului de formare LC2030, pot fi editate sarcini din
domeniile automatizarilor in buclă deschisă și tehnologiei de control în buclă
închisă. Programul va permite să lucrati împreună cu unitatea de formare în
timp real sau cu ajutorul unui sistem de simulare. Pentru automatizarea si
controlul proceselor in bucla inchisa, sunt disponibile comenzi pentru debit și
control al temperaturii. Sistemele pot fi controlate cu controlere P, I, PI, PID și
regulatoare în două puncte. Se poate pune în aplicare în buclă deschisă și
controale de secvență folosind GRAFCET sau planuri logice pentru diferite
exerciții. Toate experimentele pot fi efectuate atat cu sistemul real cat si cu
sistemul de simulare integrat.

PRET UNITAR faraTVA: 300 Eur
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ROBOTI
Fisa tehnica 69570

STAND MOBIL DE INVATARE CU COMPONENTE DE ROBOTICA
MARCA KUKA
 Descriere:
Stand mobil de invatare cu celulă KR Agilus. Echipat cu robot mic KR Agilus, standul mobil de formare
de la KUKA este ideal pentru învățarea programarii si operationalizarii robotilor. Cu accesoriile
integrate, este posibil să se creeze numeroase exerciții cu diferite grade de dificultate - de la sarcini de
stivuire simple sarcini de mișcare continuă pe TCP-ul extern. Standul extrem de compact poate fi
deplasat cu usurinta pe un palet, cu un camion si se potrivește prin uși standard și în aproape toate
lifturile de pasageri. Standul de invatare este compus din următoarele componente:
 KR 6 R700 Sixx
 Panou cu elemente de comandă a
operatorului și afișare
 KR C4 compact
 Carcasă
 KUKA smartpad
 Placa de aplicare de la KUKA College
 Gripper cu dispozitiv de protecție
împotriva coliziunilor pneumatice

PRET UNITAR fara TVA: Pret la cerere, in functie de complexitate si componenta.
Fisa tehnica 50433

CARTE TEHNICA – ROBOTI INDUSTRIALI
Această carte vă arată o posibilă modalitate de a aborda subiectul de roboți
industriali. Dacă ne uităm la un robot industrial mai îndeaproape care se ocupa
cu manipularea, vom afla avantajele sale de a utiliza și de a organiza volumul de
muncă mai bine in favoarea noastra.
Cartea poate raspunde la dilema „Ce se află în spatele „mașinii străine
controlate? Ce este în spatele acestui „instrument miracol“?
PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur
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TRUSA DE INVATARE – BAZELE TEHNOLOGIEI SENZORILOR
 Descriere:
Acest kit contine componentele necesare efectuarii a 36 de exerciții din domeniul senzorilor.
Dimensiuni (LxWxH): 640 x 420 x 240 mm
Greutate: 14.1 kg
Continut: 1 adaptor pentru senzori, 9 linii/circuite de
masurare 500 mm (rosu), 10 linii/circuite de masurare 500
mm (albastru), 9 linii/circuite de masurare 500 mm (negru), 1
unitate de ghidare 450 mm cu dispozitiv de măsurare cu
ultrasunete, 1 unitate-motor cu controller, 1 contor versiunea
pentru locuințe (modul de frecvență, 1 afișare, T5), 1
distribuitor versiune pentru locuințe (10x), 1 senzor inductiv
(Sn = 8 mm), 1 senzor inductiv (Sn = 2 mm), 1 senzor capacitiv
(Sn = 8 mm), 1 senzor câmp magnetic (Sn = 60 mm), 1 analizor
de reflectia luminii (Sn = 200 mm), 1 cablu de fibră optică
(modul de scanare), 1 cablu de fibră optică (modul one-way), 1
cutie de depozitare.

PRET UNITAR fara TVA: 5550 Eur
Fisa tehnica 93634

EXTENSIE SENZOR TS


Descriere:

Kitul de extensie este potrivit pentru a oferi o
cunoaștere mai detaliată și mai avansată a
tehnologiei senzorilor pe baza produselor
industriale reale. Senzorul analogic inductiv
detectează metalele Fe și alte metale, senzorul
cu ultrasunete detectează materiale nemetalice,
senzorul de reflexie detectează plasticul alb,
negru, clar.
Domeniul de aplicare:
 Compensarea înălțimii pentru senzori
 Inducție analogică, gamă liniară de
măsurare (3 - 8 mm)
 Unitatea de evaluare a diferențierii
materialelor digitale
 Senzor ultrasonic, Sn = (60 - 500) mm
 Bariera luminoasă de reflecție, Sn = 3000 mm
PRET UNITAR fara TVA: 1725 Eur
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BAZELE PNEUMATICII III


Descriere:

Scopul acestei cărți este de a transmite cititorului modul în care
diferitele subiecte sunt legate, dar fără a discuta în detaliu relațiile
matematice. Această publicație se adresează unui public larg (de
exemplu, lucrători calificați, tehnicieni, ingineri etc.). Odată ce au
terminat de studiat cartea, vor avea cunoștințele necesare pentru a
proiecta un sistem simplu de vid și pneumatic. În plus, acest curs
va analiza conceptele de bază ale tehnologiei de control ale buclei
închise și de buclei deschise, dar fără a lua în considerare calculele
matematice complicate.
Continut:
 Elemente pneumatice avansate
 Tehnologia vidului
 Legătura dintre pneumatica și electronică
PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur
Fisa tehnica 97354

BAZELE PNEUMATICII II
 Descriere:
Deoarece folosesc mediul compresibil de aer, sistemele pneumatice sunt greu de proiectat și, în
multe cazuri, elementele de control ajung să fie supradimensionate, deoarece necesită cantități
semnificative de timp și efort pentru a efectua calculele pentru procesele fizice asociate cu mediul. Din
acest motiv, aplicațiile pneumatice se îndreaptă adesea spre valori empirice. Acest curs studiază
aspectele fundamentale și bazele de calcul implicate în dimensionarea corectă a componentelor
pneumatice cheie. Se descriu liniile directoare și valorile empirice care s-au dovedit a funcționa ca
instrumente fiabile în scenarii practice și explică principiile de bază care stau la baza creării de
diagrame de circuite pneumatice.
Continut:
 Cilindri
 Dispozitive de acționare rotative
 Dispozitive de prindere
 Amortizoare
 Supape
 Proiectare sisteme pneumatice
 Simboluri
 Circuite de bază
 Descrierea sarcinilor de control
PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur
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BAZELE PNEUMATICII I
 Descriere:
Această carte se ocupă de fundamentele pneumatice. Materialele de instruire sunt la curent cu
ultimele tehnologii și descriu cele mai importante elemente de pneumatica într-un mod ușor de
înțeles. Se oferă, de asemenea, o prezentare generală a simbolurilor pneumatice și a schemelor de
circuite. Este, de asemenea, posibil să lucrați prin elementele de bază ale tuturor materialelor de
instruire independent fără profesor. Am dispus în mod intenționat calcule inutile, în primul rând
pentru a evidenția conceptele-cheie din domeniul pneumatic. "Partea 2" trece în detaliu în ceea ce
privește criteriile de selectare a componentelor pneumatice.
Continut:
 Introducere
 Teoria aerului comprimat
 Compresoare și distribuția aerului comprimat
 Tratarea aerului
 Unitati
 Supape
 Simboluri
PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur

