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ATELIER CONSTRUCTII & INSTALATII
Fisa Tehnica 13513

Modul pentru incalzire
Set de materiale din cupru pentru presare



Descriere:

Acest modul contine componentele si documentatia necesara pregatirii practice a elevilor.
Descrierea funcțională a componentelor individuale:
Umplerea unui sistem de încălzire, tratarea apei, măsurarea pH-ului
Analizarea unei imagini termice (utilizând o cameră termică)
Efectuarea testului de scurgere
Încălzirea apei (radiatoare de baie)
Lucrari de intretinere
Inlocuirea radiatorului, cu un sistem de blocare
Cablarea, consumabile, elemente electrice și efectuarea măsurătorilor (rezistența conductorului de
protecție / izolație)
Componente:
Tevi, coturi, racorduri, fitinguri, plutitor, vas de expansiune, pompa, supapă termostat, cutie de
joncțiune, senzori, precum și numeroase alte accesorii.


Pret unitar fara TVA: 2400 Eur
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Modul pentru incalzire
Set de materiale din cupru pentru lipire



Descriere:

Acest modul contine componentele si documentatia necesara pregatirii practice a elevilor.
Descrierea funcțională a componentelor individuale:
Umplerea unui sistem de încălzire, tratarea apei, măsurarea pH-ului
Analizarea unei imagini termice (utilizând o cameră termică)
Efectuarea testului de scurgere
Încălzirea apei (radiatoare de baie)
Lucrari de intretinere
Inlocuirea radiatorului, cu un sistem de blocare
Cablarea, consumabile, elemente electrice și efectuarea măsurătorilor (rezistența conductorului de
protecție / izolație)
Componente:
Tevi, coturi, racorduri, fitinguri, plutitor, vas de expansiune, pompa, supapă termostat, cutie de
joncțiune, senzori, precum și numeroase alte accesorii.


Pret unitar fara TVA: 2400 Eur
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Modul pentru incalzire
Set de materiale din cupru pentru conectare



Descriere:

Acest modul contine componentele si documentatia necesara pregatirii practice a elevilor.
Descrierea funcțională a componentelor individuale:
Umplerea unui sistem de încălzire, tratarea apei, măsurarea pH-ului
Analizarea unei imagini termice (utilizând o cameră termică)
Efectuarea testului de scurgere
Încălzirea apei (radiatoare de baie)
Lucrari de intretinere
Inlocuirea radiatorului, cu un sistem de blocare
Cablarea, consumabile, elemente electrice și efectuarea măsurătorilor (rezistența conductorului de
protecție / izolație)
Componente:
Tevi, coturi, racorduri, fitinguri, plutitor, vas de expansiune, pompa, supapă termostat, cutie de
joncțiune, senzori, precum și numeroase alte accesorii.


Pret unitar fara TVA: 2700 Eur
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Modul pentru incalzire
Asamblat, montat pe masa, precablat



Descriere:

Acest modul contine componentele si documentatia necesara pregatirii practice a elevilor.
Descrierea funcțională a componentelor individuale:
Umplerea unui sistem de încălzire, tratarea apei, măsurarea pH-ului
Analizarea unei imagini termice (utilizând o cameră termică)
Efectuarea testului de scurgere
Încălzirea apei (radiatoare de baie)
Lucrari de intretinere
Inlocuirea radiatorului, cu un sistem de blocare
Cablarea, consumabile, elemente electrice și efectuarea măsurătorilor (rezistența conductorului de
protecție / izolație)
Componente:
Tevi, coturi, racorduri, fitinguri, plutitor, vas de expansiune, pompa, supapă termostat, cutie de
joncțiune, senzori, precum și numeroase alte accesorii.


Pret unitar fara TVA: 4050 Eur
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Vibrator de inalta frecventa cu pedala
84778
Pret unitar fara
TVA: 2085 EUR

84780
Pret unitar fara
TVA: 2385 EUR

Conexiune electrica: 230 V / 50 Hz
Dimensiune camera: 350 x 350 mm
Vibrațiile: 10500 U / min

Vibrator de inalta frecventa cu
temporizator
Conexiune electrică: 230 V / 50Hz
Dimensiune camera: 400 x 600 mm
Vibrațiile: 10500 U / min
Timer: 1 până la 999 sec.

84774

Tester
Aparat aer-oclus electric, 1 litru

Pret unitar fara
TVA: 2085 EUR

Conexiune electrică: 230 V / 50Hz

Aparat Blaine
84768
Pret unitar fara
TVA: 1185 EUR

Aparatul Blaine manual este folosit
pentru a testa finetea cimentului.

Aparat Vicat
84770
Pret unitar fara
TVA: 750 EUR

Dispozitiv manual de ac Vicat pentru
determinarea rigidității standard, de la
starea inițială și pana la solidificarea
cimentului în conformitate cu EN 196
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Mixer mortar
84794
Pret unitar fara
TVA: 9100 EUR

Mixer mortar cu transmisie manuală și
cuva de admisie pentru nisip pentru
amestecarea a 5 litri de mortar (EN 196,
DIN 1164), cu diverse sisteme de
protectie.

Formă triplă pt masă de șoc - mortar
84801
Pret unitar fara
TVA: 830 EUR

87516
Pret unitar fara
TVA: 3300 EUR

87505

Forma tripla pentru masa de soc contine
benzi numerotate pentru producția de
prisme de mortar în format 40,1 x 40 x
160 mm.

Aparat experimental
îndoire pe grinzi

de

testare

Cu acest aparat pentru testare universală,
se pot efectua teste de îndoire pe grinzi.

Aparat experimental
presiune pe prisme

de

testare

Pret unitar fara
TVA: 1200 EUR

Cu acest aparat pt testare universală, se
pot efectua teste de presiune pe prisme.

87512

Aparat experimental de testarea a
rezistenței la forfecare zidărie

Pret unitar fara
TVA: 750 EUR

Cu acest aparat universal, puteți efectua
teste de rezistență la forfecare zidărie.
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Aparat testare tractiune pe zidarie
87513
Pret unitar fara
TVA: 500 EUR

Cu acest aparat pentru testare universală,
puteți efectua testari la tracțiune pe
zidărie.

84783

Matrita Cub Esty pentru producerea
de cuburi de testare beton

Pret unitar fara
TVA: 260 EUR

Format 150 x 150 x 150 m
Placa de bază este realizata din fontă, iar
carcasa este realizata din material plastic.

Forma/ matrita beton din plastic
84785
Pret unitar fara
TVA: 150 EUR

Matrita cub din plastic pentru fabricarea
de cuburi de testare din beton
Format: 150 x 150 x 150 mm.

Set con tasare beton proaspat

94992
Pret unitar fara
TVA: 450 EUR

• in conformitate cu EN 12350
• setul contine: con de tasare zincat diametru superior 130 mm, diametrul
inferior 200 mm, tija gradata, baza
confectionata din masa zincata,cu clema
si traversa, Dim: 700 x 700 mm +/- 2 mm,
Greutatea plăcii mobile 16 +/- 0,5 kg,
Inălțime de ridicare de 40 mm, Cu 2
suporturi pentru picioarele din față,
Colțurile frontale ale mesei sunt
prevăzute cu plăcuțe de impact; 200 mm
înălțime, berbec/ traversa din lemn de
esenta tare
• componentele setului sunt montate
impreuna pentru un transport usor;
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Modul de predare - Statica constructiilor

Descriere:
Multe legaturi din statica constructiilor sunt foarte greu de corelat de catre elevi. De aceea
practicarea experimentelor cu ajutorul cunostintelor dobandite este foarte importanta. Din nefericire
in constructii multe experimente necesita o perioada mare de timp si o cantitate mare de material, in
special in tehnologia betonului. Elevii pot realiza diferite structuri statice legate de: deformare,
tracțiune, forțele de compresie, precum și poziția armăturii principale a diverselor elemente din beton
armat.
Mai mult, cu acest sistem de invatare, elevii pot lucra cu elemente portante aferente arcelor din
zidarie. Cu 14 modele de invatare care contin suport didactic si kit-uri de materiale, elevii pot sa
testeze si aprofundeze cunostintele teoretice, construind diverse structuri statice.
Modulul de predare statica constructiilor – unde actioneaza forte de tractiune si compresie,
precum si pozitia armaturilor principale pentru urmatoarele structuri:
•
•
•
•
•
•

fundatii
placi de fundatii
grinzi cu console
plafon suspendat
pretensionarea liantilor din beton
ziduri de sprijin si de retentive

De asemenea, se poate studia efectul forțelor de tensiune și de compresie, sarcina unei fundații,
transferul de sarcină într-o singura fundatie nearmata reactii la sprijin.
Pret unitar fara TVA: 625 Eur
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Masina de gaurit
cu coloana B24H

94412
Pret unitar fara
TVA: 1750 EUR

Tensiune 400 V
Putere 850 W
Diam de gaurire in otel 24 mm
Diam de gaurire continuu in otel 20 mm
Deschidere brat 165 mm
Fixare suport arbore MK2
Cursa de gaurire 85 mm
Turatie ax 350 – 4000 rotatii / minut
Trepte de viteza 7
Dimens masa de gaurire 280 x 300 mm
Inclinare / rotatie masa 360°
Distanta ax-masa (max) 515 mm
Distanta ax-talpa (max) 681 mm
Suprafata de lucru 280 x 260 mm

Masina de gaurit
de banc DMT 16V

DMT 16 V
Pret unitar fara
TVA: 1430 EUR

Capacitate max gaurire 16 mm
Mandrina 1-16 mm / B 18
Con morse MK2
Turatii ax (6) 290-2000 rot/min
Distanta ax-coloana 180 mm
Distanta ax / masa max 370 mm
Distanta ax / placa de baza 610 mm
Cursa pinolei 95 mm
Avans pinola 0.10/0.14/0.17/0.25 mm/rot
Diametru coloanei 85 mm
Dimensiuni masa / canal T 310 x 280 mm /14 mm
Dimensiuni placa de baza 250 x 250 mm
Putere motor S1 100% 0.75 kW/ 400 V
Consum motor S6 40% 1.1 kW / 400 V
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Masina de gaurit
de banc 230 V

BM 20 T
Pret unitar fara
TVA: 585 EUR

Putere motor S1 100% 0,55 kW (0,75 CP)
Consum motor S6 40%; 0,80 kW (1,07 CP)
Tensiune de alimentare 230 V
Dimensiuni masa 285 x 285 mm
Turatii ax 180 - 2770 rpm
Distanta ax – masa 440 mm
Diametru maxim de gaurire in otel 20 mm
Distanta ax – coloana 160 mm
Distanta ax - placa de baza 630 mm
Diametru coloana 72 mm
Dimensiuni canal T 16 mm
Dimensiuni placa de baza 200 x 190 mm

Polizor OPTI GU 20 (230V)
97739
Pret unitar fara
TVA: 300 EUR

93045
Pret unitar fara
TVA: 1995 EUR

Conexiune - 50 Hz: 230V / 1 Ph
Putere motor: 600W
Dimensiuni: Ø 200 x 30 mm Ø 32
Viteza: 2850 min-1

Ghilotina manuala de
precizie

Foarfeca pentru tabla
97540
Pret unitar fara
TVA: 255 EUR

Lungime de taiere max. 115 mm
Dimensiuni L x L x H: 325 x 120 x
960 mm
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Masina manuala de indoire
pivotanta pentru sarcini standard
de indoire

95631
Pret unitar fara
TVA: 435 EUR

Latime de lucru max. 610 mm
Grosimea max foaie. 1,0 mm
Unghiul de indoire max. 135 °
Avantaje:
- ridicarea fălcii superioare rapid şi uşor prin
excentric
- îndoirea se face cu ajutorul unei
manete prevazută cu arc
- falcă superioară înaltă pentru profile U
- falcă superioarã cu 5 segmenţi: 25 / 50 /75
/ 205 / 255 mm

Trusa de scule pentru instalator
RCS002A
Pret unitar
fara TVA: 390
EUR

Scule necesare pentru un instalator
prezentate in cutie de scule metalica (ex:
clesti de diferite tipuri, cutter, dalta,
surubelnita, fierastrau, taietor pentru
tevi, creion de trasat, foarfeca standard,
pila rotunda, etc)

Trusa de scule pentru electrician

RCS003A
Pret unitar
fara TVA: 550
EUR

Scule necesare pentru un electrician
prezentate in cutie de scule metalica (ex:
chei de diferite tipuri, ciocan, creion de
trasat, patent de diferite tipuri, cutter,
dezizolator
universal,
punctator,
multimtru digital, spray de contact,
surubelnita tester, etc)
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MOBILIER SCOLAR PENTRU ATELIER

Banc de lucru
95897
Pret unitar fara
TVA: 665 EUR

Masa
de
lucru
destinata
operatiunilor de baza, cum ar fi
taiere, slefuire, polizare, gaurire, etc.
Dimensiuni: 1500 x 750 x 859 mm
Material: structura metalica si lemn.

Banc de lucru dublu
Pret unitar fara TVA: Dimensiuni: 2000 x 740 x 850 mm
450 EUR
Material: structura metalica, Blat din
lemn stratificat, 2 seturi sertare duble

Dulap metalic
O6101044756
Pret unitar fara TVA:
450 EUR

Dulap metalic pentru depozitare.
Dimensiuni: 900x400x1900 mm

Dulap mobil pentru scule
Pret unitar fara TVA:
550 EUR

Dulap metalic pentru scule, pe role.
Cu 5 sertare
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SISTEME COMPLEXE DE INVATARE
Sistem didactic pompa de caldura
termo-solara si tehnica fotovoltaica

85394

Contine 6 standuri multifunctionale
care in functie de obiectivele tematice,
pot fi combinate dupa preferintele
clientului.
 S1 stand geotermie
 S2 Stand de formare cu
ventilatori si transfer de
energie
 S3 colector solar plus colector
termic de inalta performanta
 S4 stand hidraulic
schimbatoare de caldura
 S5 pompa de caldura cu
posibilitatea de
incalzire/racire
 S6 colector hibrid

Pret unitar
Plăcuțele indicatoare magnetice la
fara TVA:
52440.00 EUR componentele principale la fiecare
nivel de pregătire, sunt incluse plăcute
magnetice cu numele celor mai
importante componente ale panourilor/
standurilor de invatare.
Atribuirea corectă a numelor plăcilor
componente este o parte a conceptului
didactic.
Accesorii
 Furtun de umplere (2.1 ") și
golire (4.3") ale sistemului și toți
conectorii și terminalele necesare
pentru a efectua toate
experimentele descrise în
manualul de instrucțiuni
 Instructiuni detaliate
experimente
Instrucțiuni pentru experimente
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Sistem de invatare
Instalatii pentru incalzirea unei case
WILO-Brain Box classic plus
WILO-Brain Box este un stand didactic
mobil care evidentiaza componentele
principale ale unei instalatii de incalzire.
Componentele sunt partial transparente
interconectate prin tevi asa incat intregul
proces de incalzire devine vizibil.
In acest fel se pot depista si elimina
eventuale defecte.
Instalatia de incalzire a casei este prevazuta
cu radiatoare cu supape de control.

58129

Se poate demonstra modul de umplere al
instalatiei, de aerisire, de mentinere si
verificare a presiunii din instalatie, de
functionare a instalatiei, de ajustare
hidraulica a debitului intregului circuit
folosind un limitator de debit in functie de
numarul de radiatoare (consumatori).

Pret unitar
fara TVA:
Se pot simula defectiuni ale retelei de
11200.00 EUR incalzire si se studiaza modul de detectare si
remediere a acestora.

Se studiaza pompele de circulatie a
agentului termic, consumul de energie
electrica, variatia debitului, etc. Se acorda o
mare atentie la modul de aerisire al
instalatiei facandu-se diferite studii de caz.
Date tehnice:
Dimensiuni in pozitia de lucru : 1.980 x
1.900 x 780 mm ( rabatat 1.980 x 1.000 x
780 mm)
greutate : 80 kg
Obietive tematice:
 hidraulica
 pompare si reglare
 stabilizarea presiunii
 umplerea si aerisirea instalatiei
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Sistem de invatare
Stand instalatie baie
Obiective tematice:

95741

- pregatirea instaltiilor sanitare
- elaborarea propunerilor de planificare
- economisirea apei potabile si utilizarea
eficienta a energiei
- compararea si evaluarea diferitelor
optiuni de echipamente
- familiarizarea cu procesele functionale, etc

Pret unitar
fara TVA:
14100.00 EUR Date tehnice:

- Dimensiuni: 1.500 x 900 x 1.940 mm
- Greutate: 120 kg

Sistem de invatare
Stand instalatie gaz
Obiective tematice:

95740
Pret unitar
fara TVA:
15100.00 EUR

Inlocuirea unei sectiuni de conducte
Verificarea instalatiei de gaz
Instalarea unei conducte de gaz intr-o
cladire rezidentiala
Selectia de materiale pentru instalarea unei
conducte de gaz
Determinarea supapelor de siguranta
Efectuarea unui test de utilizabilitate
Date tehnice:
- Dimensiuni: 1.500 x 900 x 1.940 mm
- Greutate: 140 kg
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Sistem de invatare
Stand instalatie apa potabila
Obiective tematice:

Izolare corecta a conductelor de apa
pentru a proteja impotriva incalzirii sau
racirii
Asigurarea apei potabile
95743
Masuri de reducere a consumului de apa
Masuri de protectie impotriva coroziunii
Pret unitar
in sistemele de apa potabila
fara TVA:
Punerea in functiune a unei conducte de
17200.00 EUR apa potabila
calculul de conducte
Interpretarea erorilor
Date tehnice:
- Dimensiuni: 1.500 x 900 x 1.940 mm
- Greutate: 190 kg

Sistem de invatare (Incazire)
Heating Control Compact Model

97269
Pret unitar
fara TVA:
4500.00 EUR

Sistem universal pentru conectarea
sistemelor disponibile în comerț;
Modelul de masă are 6 discuri
schimbabile;
Alimentare cu tensiune de 5V folosind
controlere;
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Stand educational –
Sistem hidraulic de incalzire

97177
Pret unitar
fara TVA:
12480.00 EUR

71369
Pret unitar
fara TVA:
50.00 EUR

74489
Pret unitar
fara TVA:
50.00 EUR

- cu patru tipuri/simulări de încălzire,
fiecare cu un ventil-termostat, debitmetru și
dispozitiv de captare a temperaturii de
ieșire a încălzitorului;
Termostat cu simulator la temperatură
exterioară (prin potentiometru);
Programarea termostatului exterior, etc
Date tehnice:
4 supape de reglare
supapă scurt-circuit pentru debit maxim
Stație de transfer de căldură cu schimbător
de căldură
Dimensiuni: (L x D x H) 1500 x 900 x 1940

Manual pentru comert si industrie
carte tehnica

Date practice
industrie

pentru

comert

si

carte tehnica

Fisa tehnica 103613

TABELE SI FORMULE IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR


Descriere:

Tabele, formule, diagrame , explicatii in domenii precum: Matematică, Stiințe
naturii, Analiza structurală și teme de proiectare, Desen Tehnic, Cladiri, Tehnologia
de materiale de constructii, Inginerie civilă și construcții de clădiri.


Pret unitar fara TVA: 45 EUR
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TEHNOLOGIA IN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
 Descriere:
Cartea este potrivit pentru formarea în școli profesionale, in industria de
construcții. Subiectele de construcție prezentate, sunt: materiale de construcții,
planuri de construcții, management în construcții, clădiri, fundații, drenaj,
zidărie, cofraje din beton, beton, beton armat, prefabricate din beton, lemn,
constructii din otel, scari, protectie constructii, sisteme de evacuare și coșuri de
fum, acoperișuri, si de asemenea, probleme legate de sistemele de instalații
sanitare, de încălzire și de aer condiționat , de control al clădirii și de
automatizare, sistemul electric, ipsos, parchet, gresie, tamplarie si constructii
civile si industriale. De asemenea , contine un CD cu scheme si tabele pentru
prezentari.


Pret unitar fara TVA: 60 EUR

Fisa tehnica 81908

TESTARE IN CONSTRUCTII (CD)
 Descriere:
Contine 1100 de intrebari din domeniul materialelor de constructii si
constructii. Intrebările nu apar intotdeauna în aceeași ordine și, prin
urmare, nici un test nu este la fel cu celălalt.


Pret unitar fara TVA: 40 EUR

Fisa tehnica 81545

ELEMENTE FUNDAMENTALE, FORMULE, TABELE IN CONSTRUCTII
 Descriere:
Ghidul de buzunar „Domeniul de invatare constructii - elemente de bază“.
Conține elemente de matematica, tehnologice și grafice, teste la clasă și teste pentru
examene.


Pret unitar fara TVA: 15 EUR

Fisa tehnica 81548

ELEMENTE FUNDAMENTALE, FORMULE, TABELE IN CONSTRUCTII
- VOLUM COMPLET
 Descriere:
Ghidul de buzunar „Domeniul de invatare constructii - elemente de bază“ pentru
zidari, constructii din beton si otel. Conține elemente de matematica, tehnologice și
grafice, teste la clasă și teste pentru examene.


Pret unitar fara TVA: 20 EUR

