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Fisa Tehnica 64334 

UNITATE FUNCTIONALA PANOU DE CONTROL MODULE 

 
 Descriere:  

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

 
 

 

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. 
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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  
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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  
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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  
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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  
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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  
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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 

 

TRUSE MECATRONICE - PNEUMATICE  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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  
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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 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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