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Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2
Tel / Fax: 0369.408.948
didactic@teraimpex.ro
www.teraimpex.ro

LABORATOR ELECTRONICA INDUSTRIALA
Fisa tehnica 75464

PACHET DE SOFTWARE EDUCATIONAL - ELECTROTEHNICA


Descriere:

Pachetul de software pentru
domeniul ELECTRONIC, contine
programe interactive dupa cum
urmeaza:
- Diode - În acest program se
vor studia principiile de bază a
diodelor semiconductoare. De
asemenea, se va exemplifica
conducția semiconductoarelor,
caracteristiciile joncțiunii PN cu
ajutorul aplicațiilor și forme
speciale de diode.
- Funcții logice 1 - În acest
program vor fi prezentate
noțiunile de bază ale algebrei
logice, modul constructiv, funcția precum și analiza circuitelor cu porți ȘI, SAU și a circuitelor
combinaționale.
- Funcții logice 2 - În acest program se vor studia teoremele de bază pentru funcțiile binare și de
asemenea, se va exersa analiza și sinteza lor.
- Metrologie - În cadrul acestui program educațional se vor studia aparatele de măsură analogice și
digitale cu ajutorul unor experimente interactive.
- Legea lui Ohm - Acest program tratează principiile fundamentale și relațiile electronicii de bază cu
ajutorul elementelor: sarcina electrică, tensiune, curent electric și rezistență electrică.
- Tranzistoare - În acest program se vor studia principiile de bază ale tranzistoarelor, structura lor și
domeniile de aplicație.
- Circuite de curent alternativ 1 - Acest program prezintă caracteristicile principale ale tensiunii
alternative. Modulul va conține exerciții care au ca temă circuitele RL, RC, RLC serie și paralel. Se pune
accent pe evidențierea termenilor de impedanță, rezonanță, reactanță inductivă și capacitivă,
admitantă, conductantă și susceptabilitate.
- Circuite de curent alternativ 2 - Acest program analizează circuitele serie și paralel cu bobine și
condensatoare precum și circuitele mixte și combinate și tehnica de măsurare în curent alternativ.

PRET UNITAR fara TVA: 5500 Eur
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Fisa tehnica 76801

TRUSA DE INVATARE PENTRU TEHNICA CURENTULUI
CONTINUU - MobileLab DC


Descriere:



Caracteristici generale:

 Trusa este independentă de rețeaua electrică datorită bateriei interne. În cazul în care bateria este descărcată trusa
se poate utiliza cu ajutorul adaptorului de CA furnizat;
 Sursa de tensiune reglabilă integrată; Trusa AC include un generator de funcții;
 Funcționare cu tensiuni joase în condiții de siguranță maximă, potrivită și pentru începători.
 Protecția la suprasarcină pe ansamblurile integrate și elementele plug-in pentru a se asigura că nimic nu poate fi
deteriorat, chiar dacă este utilizat incorect.
 Este prevăzut câte un șablon pentru fiecare experiment propus; acesta definește circuitul exact.
 Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare sunt incluse.
 Trusele pot fi păstrate în dulapul special de încărcare și de depozitare, pregătite de utilizare. Alimentarea se
realizează prin prin simpla poziționare în dulap. Trusele individuale pot fi, de asemenea, încărcate fără dulapul de
încărcare cu ajutorul adaptorului de CA furnizat (Este asigurat un adaptor de curent alternativ pentru încărcarea și
operarea trusei).
 Dimensiuni: 410 x 110 x 335 mm



Caracteristici produs: Trusa Electrotehnică de Curent Continuu conține:







Sursa de tensiune reglabilă integrată
Multimetru detașabil
Alimentator pentru incarcare
16 șabloane pentru experimente și lucrări practice
Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare

 Obiective de invatare:
- Circuite electrice simple
- Aplicatii ale legii lui OHM
- Conectarea si masurarea circuitelor in serie si
paralel ale rezistentelor
- Construirea de divizoare de tensiune
- Conectarea condensatoarelor in circuit (serie si
paralel)
- Circuite cu relee



Recomandare:

Setul complet de invatare include :
o Documentatie tehnica pentru profesor (76803)
o Documentatie tehnica pentru elev (76802)

PRET UNITAR fara TVA: 1765 Eur

- Analizarea procesului de incarcare si descarcare a
unui condensator
- Circuite pentru masurarea rezistentelor neliniare
- Analiza si diagramele dispozitivelor
semiconductoare (dioda sau tranzistor)
- Diode in circuite de CC, Circuite cu punte
redresoare, Tranzitor NPN
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TRUSA DE INVATARE PENTRU TEHNICA CURENTULUI
ALTERNATIV - MobileLab AC


Descriere:



Caracteristici generale:
 Trusa este independentă de rețeaua electrică
datorită bateriei interne. În cazul în care bateria este
descărcată trusa se poate utiliza cu ajutorul adaptorului
de CA furnizat;
 Sursa de tensiune reglabilă integrată; Trusa AC
include un generator de funcții;
 Funcționare cu tensiuni joase în condiții de siguranță
maximă, potrivită și pentru începători.
 Protecția la suprasarcină pe ansamblurile integrate
și elementele plug-in pentru a se asigura că nimic nu
poate fi deteriorat, chiar dacă este utilizat incorect.
 Este prevăzut câte un șablon pentru fiecare
experiment propus; acesta definește circuitul exact.
 Toate cablurile și elemente de conectare si de
legătură necesare sunt incluse.
 Trusele pot fi păstrate în dulapul special de încărcare și de depozitare, pregătite de utilizare. Alimentarea se
realizează prin prin simpla poziționare în dulap. Trusele individuale pot fi, de asemenea, încărcate fără dulapul de
încărcare cu ajutorul adaptorului de CA furnizat (Este asigurat un adaptor de curent alternativ pentru încărcarea
și operarea trusei).
 Dimensiuni: 410 x 110 x 335 mm



Caracteristici produs: Trusa Electrotehnică de Curent Alternativ conține:







Sursa de tensiune reglabilă integrată și generator de funcții
Osciloscop cu 2 canale detașabil
Multimetru detașabil
22 șabloane pentru experimente și lucrări practice
Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare



Obiective de invatare:

- Rezistente, condensatori si inductanta in circuitul de curent alternativ
- Masurarea puterii unui rezistor la tensiune alternativa
- Condensatorul si inductanta in semnal sinusoidal, dreptunghiular
- Circuite serie RC, RL, RCL si circuite paralele



Elemente de baza ale circuitelor electronice:

- Circuite redresoare monoalternanta si dubla alternanta,
- Tranzistori, diagrame ca rezistente controlabile si ca amplificatoare,
- Sisteme de stabilizare cu Dioda Zener si cu tranzistor,
- Amplificatoare operationale de baza


Recomandare: Setul complet de invatare include :
o
o

Documentatie tehnica pentru profesor (76808)
Documentatie tehnica pentru elev (76807)

PRET UNITAR fara TVA: 3565 Eur
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TRUSA DE INVATARE CIRCUITE DIGITALE
MobileLab DIGITAL

Descriere:


Caracteristici generale:

Versiunea revizuită a trusei de circuite digitale oferă un analizor logic îmbunătățit, iar noul sistem permite schimbarea
rapidă pentru plăcilor de experimente. Datorită șabloanelor înlocuibile pentru realizarea experimentelor, sistemul
poate fi actualizat cu ușurință și cu costuri reduse în cazul unor evoluții ulterioare ale tehnologiei de semi-conductori.
In plus, panourile universale pentru experimente pot fi utilizate pentru a efectua teste suplimentare cu
semiconductori interni.



Obiective de invatare:

- Ecuatiile functionale ale elementelor fundamentale ale tehnologiei digitale
- Comutarea simbolurilor elementelor de baza
- Intelegerea planurilor de functii ale elementelor de baza
- Intelegerea planurilor functionale ale combinatiilor elementelor de baza
- Intelegerea diagramelor de conectare utilizand planurile de functii
- Utilizarea tabelelor functionale ale circuitelor digitale
- Crearea diagramelor timp-semnal



Conectarea, măsurarea și analizarea elementelor de bază:

- Invertor și tampon
- Element Si



Construirea, conectarea, măsurarea și analizarea combinațiilor elementelor de bază:

- Circuite ȘI cu invertor
- Circuite SAU cu invertor



- Element SAU

- Circuite NAND
- Circuite NOR

Subiecte ale tehnologiei digitale de expansiune 2:

- Trigger Schmitt
- Circuit monostabil
- Circuit bistabil
- Registru de deplasare
- Registru inel

- Afișaj cu 7 segmenti
- Contoare cu afișaj pe 7 segmenti
- Convertor analog-digital cu 8-bit
- Emisie-recepție diferențială



Caracteristici produs: Trusa de invatare Circuite Digitale conține:







Sursa de tensiune fixă cu protecție la suprasarcină
Analizor logic cu 4 canale
5 plăci cu circuite pentru experimentare
1 placă de testare universală în versiune de schimbare rapidă a plăcilor
Toate cablurile și elemente de conectare si de legătură necesare + încărcător, etc

 Recomandare:
Setul complet de invatare include :
o
o

Documentatie tehnica pentru profesor (93712)
Documentatie tehnica pentru elev (93711)

PRET UNITAR fara TVA: 2835 Eur
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DULAP DE INCARCARE SI DEPOZITARE
PENTRU TRUSELE MobileLab


-

Descriere:

Dulap de incarcare simultana si depozitare a
truselor de invatare DC, AC, Digital;
Sursa de alimentare: priza de 230V / 50Hz;
Încărcarea și depozitarea pentru 8 truse
MobileLab;
Conexiune făcută prin simpla depozitare a
truselor în dulap;
Încărcarea este complet automata;
Indicarea starii pe partea din față a truselor;
Dimensiuni: 910 x 1770 x 440 mm (L x H x A);

PRET UNITAR fara TVA: 2550 Eur

Fisa tehnica 42400

TRUSA DE INVATARE ARDUINO (MobileLab)


Descriere:

Echipament de baza: Arduino Uno REV. 3 breadboard
dublu, cu două șine de alimentare. Cabluri - jumperi
flexibile - jumperii pentru breadboard.
Placa electronica de baza, rezistente, LED-uri,
tranzistori optocuplor PNP, NPN, condensatori,
potentiometru cudioda, cablu de date PC-Arduino,
Stick USB cu informatii de baza/ introducere in lucrul
cu Arduino, proiecte d elucru, CAD 3.
PRET UNITAR fara TVA: 1200 Eur
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SET APARATE DE MASURA IN DOMENIUL ELECTRIC

*Imagini cu scop informativ !

 Descriere:
Setul contine:
- Multimetru digital / 1 buc / - display LCD, Cat III 600V
- Multimetru analogic / 1 buc / - 10 A, AC/DC
- Frecventmetru digital / 1 buc /
- Punte RLC / 1 buc /
- Cronometru / 1 buc / - 1/100 sec
PRET UNITAR fara TVA: 350 Eur

SET ECHIPAMENTE DE LABORATOR
Fisa tehnica 59442

Fisa tehnica 59220

Osciloscop digital

Generator de functii

30 Mhz, 2 canale

Gamă frecvența: 40mHz - 3MHz
Alimentare: 100-240V, 50/60Hz

PRET UNITAR fara TVA: 1450 Eur

Fisa tehnica 58573

2:1 - Osciloscop portabil si
Multimetru digital
tensiune de până la 400V AC / DC,
curent de până la 10A AC / DC,
rezistență la 40Mohm
capacitatea de 100uF
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Bazele circuitelor electrice si
electronice

Modul de invatare si
aplicatii practice

Partea 2:
Electronica


Descriere:
Modulul trateaza in detaliu competențele planurilor de formare pentru meserii electrice. Se pot
face activități de taierea componentelor, lipirea componentelor pe plăcile cu circuite, crearea de
circuite electronice de bază, exemple de circuite redresoare și altele. Alte subiecte tratate sunt:
circuitul și analiza funcțională în timpul interacțiunii dintre diferitele componente ale tehnologiei de
instalare și tehnologia de control. Modulul de invatare complet este format din documentatia pentru
profesor, documentatia pentru elevi cu exercitii practice, soluțiile exercitiilor practice, aproximativ 30
slide-uri colorate pe CD in limba romana si kituri de materiale.
 Subiecte abordate:
 Elevii învaţă să lipească cabluri neizolate și izolate.
 Elevii trebuie să selecteze rezistențe, să le pregătească pentru lipire.
 Elevii învaţă să asambleze o placă de circuit cu un conector tată și conductori și întrerup
interconectarea așa cum se specifică în mod implicit.
 Elevii învată în mod implicit să formeze o placă de circuit cu componente și să efectueze
măsurători cu osciloscopul sub supraveghere.
 Elevii învaţă să monteze componentele electronice, electrice și electromecanice și punerea
în funcțiune a ansamblului.


Recomandare:
Acest modul este compatibil cu urmatoarele kituri - set de materiale pentru executia practica a
exercitiilor:
68027 Set de materiale (fara placi)
68029 Placi de montaj
PRET UNITAR fara TVA: 1300 Eur
Pretul include 1 buc modul de invatare, 1 buc set de materiale si 1 buc set placi de montaj compatibile!
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KIT DE PRACTICA – DETECTOR ALARMA

Kitul de montare al detectorului de alarmare este necesar elevilor din liceele de specialitate cu
profil electric si electronic in cadrul lucrarilor practice din atelierele scolare proprii. Realizarea acestei
lucrari de proiect este similara unui contract primit de la un client. Dupa finalizarea proiectelor, elevul
se presupune ca va avea calitatile necesare pentru a lucra in productie. Executarea practica a
detectorului de alarma reprezinta o metoda de aprofundare a cunostintelor teoretice despre
urmatoarele componente electronice: tranzistoare, rezistente, condensatoare si circuite integrate si
insusirea componentelor practice necesare.
Lucrarea de proiect se compune din mai multe faze: informare, montajul componentelor,
control si punere in functiune. In faza de informare a proiectului se procura informatii importante, de
care cursantii au nevoie pentru montajul si punerea in functiune a ansamblului electronic, despre
modul de operare al componentelor electrice folosite. In faza de montaj al componentelor se verifica
daca kitul de montaj este complet pe baza listei de necesar, trecandu-se apoi la echiparea placutei
imprimate pe baza planului de asamblare si a schemei electronice. In faza de control se realizeaza o
verificare mecanica a pozitionarii corecte a pieselor si o verificare electrica a montarii pieselor
conform schemei si desenului placii de cablaj imprimat. Acest detector trebuie sa ofere atat alarme
vizuale cat si acustice. Acestea trebuie sa fie vizibile, respectiv sa se poata auzi si in conditii extreme,
cum ar fi intuneric sau zgomot puternic.
Se stabilesc cateva cerinte fundamntale:
Semnalizarea cu ajutorul unui semnal acustic
Semnalizarea printr-un semnal optic
In stare de repaus detectorul de alarma nu trebuie sa preia sarcini
Trebuie dezvoltata o solutie simpla si ieftina
PRET UNITAR fara TVA: 60 Eur
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KIT DE PRACTICA – LAMPA CU HALOGEN PENTRU BIROU

o Descriere:
Proiect pentru lucrari practice - Lampa cu halogen pentru birou
Set de materiale pentru constructia unei lampi cu halogen
Lucrari practice:
o Prelucrarea mecanice:
- Strujire, alezare
- Filetare
- Strunjire de suprafata, longitudinala, rotunda
- Frezare suprafete si caneluri
- Slefuire suprafete
- Lipire
o Electronica:
- Instalații electrice
Recomandare:
Documentatie tehnica pentru profesor (64164)
Documentatie tehnica pentru elev (64177)

PRET UNITAR fara TVA: 225 Eur
Pretul include 1 buc kit de practica, 1 buc documentatie pentru profesor si 1 buc documentatie pentru elev!
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SET KITURI DE PRACTICA

 Descriere:
Setul contine urmatoarele kituri de practica:
- 94627 – Kit de practica - Zar
- 81630 – Kit de practica - Inima
- 81628 – Kit de practica – Roata norocului
- 81624 – Kit de practica – Ruleta electronica
- 59557 – Kit de practica – Smiley animat
- 59550 – Kit de practica – Stroboscop cu LED
PRET UNITAR fara TVA: 250 Eur
Pretul include cateo bucata din fiecare kit de practica!
Fisa tehnica 50526

SET INSTRUMENTE DE MASURA PENTRU ELECTRONICA
 Descriere:
Setul contine:
- Multimetru digital
- Tester de continuitate
- Tester de tensiune
PRET UNITAR fara TVA: 195 Eur
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STATIE DE LIPIT


Descriere:

Stație de lipit, profesionala, cu temperatură
controlată electronic
Temperatura (150-450 ° C).
Tensiune de alimentare 230 V / 50 Hz, puterea
de încălzire de 80 W
Unitate de alimentare PU 81
Vârf de lipire 2.4mm
Suport de lipit
PRET UNITAR fara TVA: 345 Eur
Fisa tehnica 97181

SURSA DE ALIMENTARE DE LABORATOR (DC)


Descriere:

Tensiunea de ieșire 0 - 30 V CC
Curent de ieșire 0 - 5. A
Display albastru digital cu LED-uri, 3 cifre , 14 mm
Prize de siguranță pentru toate ieșirile
Transformator de siguranță
PRET UNITAR fara TVA: 235 Eur
Fisa tehnica 57528

TRUSA DE LUCRU PENTRU ELECTRICIENI


Descriere:

Set de echipamente de baza din domeniul electric, livrate intr-o valiza
care se inchide etans. Contine: surublenite electrice, clesti de sertizat,
cutter, chei fixe, tubulare, biti, burghie, metru, decapant cablu, tester
tensiune, etc.

PRET UNITAR fara TVA: 700 Eur
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KIT MICROCONTROLLER AVR


Descriere:

Prin acest kit se vor deprinde cunostiintele de programare bazate pe microcontrollerele AVR. In acest
set sunt integrate toate componentele necesare pentru programarea acestui tip de microcontroller.
Kit-ul include software-ul pentru planificare si dezvoltare cat si pentru scriere, traducere si ardere a
programelor pentru AVR-uri. Cu ajutorul placii de experimente ATmega8-Mikrocontroller pot fi
testate programele in mod direct. Prin intermediul programatorului universal se pot utiliza si alte
tipuri de microcontrollere din familia AVR.

PRET UNITAR fara TVA: 255 Eur
Fisa tehnica 59520

KIT MICROCONTROLLER INTRODUCTIV


Descriere:

Acest
sistem
este
destinat
programarii
microcontrollerelor ARM Cortex 32 bit.
Contine:
 Placa de dezvoltare STM32F4-Discovery;
 Placa de extensie Erweiterungsboard mySTM32Board-F4D premontata
 2 cabluri USB;
 Cablaj extensie I2C myTWI Add-On EEPROM;
 Limbaj de programare SiSy ARM pentru STM32:
C/C++, programare grafica cu UML, generare
automata de coduri in C++,
 Debugger complet integrat la baza codului sursa.

PRET UNITAR fara TVA: 255 Eur
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PACHET DE INVATARE – PROIECTE ARDUINO
 Descriere:
Pachetul de învățare Proiecte Arduino ™ oferă posibilitatea dezvoltarii de cunoștințe și abilități prin
aplicații practice și interesante despre microcontroler în 25 de proiecte de auto-construcție. Proiectele
nu este numai de programare sau electronica în prim-plan, ci și din alte domenii. Pachetul de invatare
ofera indicatii cu privire la fiecare proiect si note informative pentru a instala programul Arduino ™.
Date tehnice:
 Microcontroler ATmega 328
 Frecventa 16 MHz
 32 KB de memorie flash
 2 KB SRAM
 1 KB EEPROM
 Tensiunea de alimentare: 7-12 V DC
 14 intrări / ieșiri digitale (6 pot fi utilizate ca PWM)
 6 intrări analogice
 interfață USB
 Conexiune ISP 6 pini
 Suport SPI și I2C interfață


PRET UNITAR fara TVA: 105 Eur

Fisa tehnica 91970

PACHET DE INVATARE – INTRODUCERE IN ELECTRONICA
 Descriere:
Acest pachet experimental include 20 de componente,
metode de testare, software și manuale experimentale.
Cu ajutorul acestui pachet de invatare vă puteti construi
rapid și ușor circuite, le puteti testa și va puteti dezvolta
propriile idei. Aveti nevoie de 4 baterii AA, de 1.5 V. In cel
mai scurt timp puteti construi circuite complexe cu
switch-uri, diode, rezistențe, LED-uri, condensatori și un
tranzistor, pe care le puteti folosi în diverse experimente.
Aceste experimente din domeniul electronicii nu necesita
lipire. In urma practicii cu acest pachet de invatare, elevii
invata circuite simple de bază, utilizarea simbolurilor de
circuit și diagrame, parametrii electrici, etc. Pachetul
contine si CD cu informatii din domeniul electronicii, de
aceea pachetul de invatare este potrivit si pentru
incepatori.
Experimentele care se pot efectua cu ajutorul acestui pachet sunt: senzor de atingere, lampa Dynamo,
încălzire electrică, motor electric, LED flash, lămpi cu LED-uri sau circuite logice, etc.


PRET UNITAR fara TVA: 50 Eur
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PACHET DE INVATARE – CIRCUITE ELECTRONICE


Descriere:

Acest pachet oferă un start rapid în domeniul circuitelor
electronice și vă permite dezvoltarea rapida și in mod ușor a
acestora, pe care le pot dezvolta elevii înșiși.
Pachetul contine 49 componente, carte tehnica cu 192 pagini si
CD despre „circuite electronice“.
Acest pachet permite dezvoltarea de circuite virtuale și reale.
Programul PC furnizat, va permite sa explorati și sa optimizati
circuitele din toate domeniile de electronice. Pachetul contine
si CD cu informatii din domeniul circuitelor electronice, de
aceea pachetul de invatare este potrivit si pentru incepatori.


PRET UNITAR fara TVA: 50 Eur

Fisa tehnica 96232

PACHET DE INVATARE INCEPATORI – ARDUINO UNO


Descriere:

Pachetul pentru incepatori Arduino Uno ™ include placa de baza ATmega328. Conexiunea la calculator
și la sursa de alimentare se realizeaza prin USB.
Date tehnice:
 Microcontroler ATmega 328
 Frecventa 6 MHz
 32 KB de memorie flash
 2 KB SRAM
 1 KB EEPROM
 Tensiunea de alimentare: 7-12 V DC
 14 intrări / ieșiri digitale (6 pot fi utilizate ca PWM)
 6 intrări analogice
 interfață USB
 Conexiune ISP 6 pini
 Suport SPI și I2C interfață



PRET UNITAR fara TVA: 70 Eur
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Tel / Fax: 0369.408.948
didactic@teraimpex.ro
www.teraimpex.ro
Fisa tehnica 91985

PACHET DE INVATARE – CIRCUITE INTEGRATE ELECTRONICE


Descriere:

Pachetul contine aproximativ 30 de componente inclusiv placi de testare si manual 110 pagini.
Acest pachet de învățare permite introducerea rapidă în lumea circuitelor integrate (ICS). Acest
pachet de învățare vă permite să creați cu ușurință exemple practice de circuite de bază relevante și
„gadget-uri“ utile care sunt distractive și de a face viața mai ușoară. De asemenea, acest pachet este
ideal pentru elevi și pasionati de acest domeniu care doresc să pună cunoștințele teoretice în practică,
dar este potrivit si pentru incepatori. Pe langa pachetul de invatare, mai aveti nevoie de 2 baterii de
9V. Se pot realiza experimente diverse din domenii ale electronicii precum: generatoare de ton, tipuri
de amplificatoare, circuite de declanșare, etc.



PRET UNITAR fara TVA: 60 Eur

Fisa tehnica 97903

PACHET DE INVATARE – ARDUINO MAKER KIT


Descriere:

Program Arduino ™ cu interfață grafică. Cu acest pachet puteti realiza 20 de proiecte diferite, inclusiv
un ecran LCD pentru PC-uri Windows și programare Arduino ™ de pe tabletă sau smartphone.
Date tehnice:
 Microcontroler ATmega 328
 Frecventa 16 MHz
 32 KB de memorie flash
 2 KB SRAM
 1 KB EEPROM
 Tensiunea de alimentare: 7-12 V DC
 14 intrări / ieșiri digitale (6 pot fi utilizate ca PWM)
 6 intrări analogice
 interfață USB
 conexiune ISP 6 pini
 Suport SPI și I2C interfață


PRET UNITAR fara TVA: 105 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 97906

PACHET DE INVATARE – RASPBERRY PI MAKER KIT
 Descriere:
Acest pachet de învățare are mai mult decât proiecte simple, puse în aplicare: are 62 componente
precum și un manual de 160 de pagini. Se pot sorta melodiile de pe ecranul LCD sau construi propriul
ceas digital. Nu este necesara cunoasterea prealabila a programarii.
Date tehnice:
 Microcontroler ATmega 328
 Frecventa 16 MHz
 32 KB de memorie flash
 2 KB SRAM
 1 KB EEPROM
 Tensiunea de alimentare: 7-12 V DC
 14 intrări / ieșiri digitale (6 pot fi utilizate ca PWM)
 6 intrări analogice
 Interfață USB
 Conexiune ISP 6 pini
 Suport SPI și I2C interfață


PRET UNITAR fara TVA: 105 Eur

Fisa tehnica 97907

PACHET DE INVATARE – ELECTRONICA DIGITALA
 Descriere:
Acest pachet de invatare face introducerea in lumea electronicii
digitale prin joaca si contine 25 de proiecte practice. Schemele
detaliate și diagramele oferă o orientare rapidă si posibilitatea de a
construi variante de circuite proprii.


PRET UNITAR fara TVA: 50 Eur

Fisa tehnica 91898

PACHET DE INVATARE – MICROCONTROLLER PIC
 Descriere:
Contine: componentele plăcii, CD si manual. Cu acest pachet de invatare
se poate cunoaste functionarea microcontrolerelor, elementele de bază
ale microcontrolerelor, caracteristicile hardware ale PIC18F23K22,
introducere în limbajul de programare C. Experimentele care se pot
realiza sunt: semnalizatoarele cu LED-uri, porți logice, zaruri
electronice, afișaj cu 7 segment, termometru, etc. Structura
experimentelor este explicată în manual folosind imagini și scheme.


PRET UNITAR fara TVA: 130 Eur

