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KITURI DE ÎNVĂȚARE ȘI EXERCIȚII PRACTICE
CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE PENTRU ELEVI
Fizică, Mecanică, Electronică, Energii Regenerabile, Pneumatică, Robotică
Imagine

Produs
(denumire si descriere)

Pret unitar
Lei fără TVA

Set constructiv roboti industriali
(96374)
Patru roboți industriali, realisti pe deplin
funcțional:
 Depozit de materiale
 Robot cu cleste de prindere
 Robot de prindere rotativ
 Robot cu 3 axe
La toate modelele, sunt folosite profilele
stabile CALCUL din aluminiu.
Include documentatie tehnica, material de
informare si detalii constructive.
Set pentru 2 elevi.
Contine: 510 componente pentru 4 modele
(cu instrucțiuni de construcție)
Material didactic pe CD
2x "Motor Encoder"
2x "XS Motor"
6 taste/ butoane

1.276,00 lei
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Set constructive roboti industriali pentru o
clasa intreaga (95425)
Potrivite pentru 1 clasa cu 24 elevi si 1
profesor
13 x Set constructie roboti industriali – articol
nr.CH96374
Incl. brosura activitate didactica

15.304,00 lei

Set de constructie Robotica Starter
(96371)
Kit-ul complet starter contine mai mult de
200 de piese și, cu ajutorul senzorilor
(fototranzistor, push-buton) și elementelor de
acționare (motor XS, lămpi), elevii pot construi
12 modele ușor de înțeles, cum ar fi:
 uscător de mână,
 mașină de perforat,
 far cu lumină intermitentă,
 usa automata rotativa si glisanta.
Controlerul ”LT Controler" cu 3 intrări pentru
senzori și 2 ieșiri pentru motoare sau lămpi
are o interfață USB, dar, poate fi utilizat si cu
alimentare electrică.
Software-ul "ROBO Pro Light" permite
programarea rapidă și ușoară. Broșura cu
instrucțiuni cuprinzătoare sprijină procesul de
învățare.
Pentru inginerii de mâine.
Contine:
200 piese pentru 12 modele, broșură
activitatea didactică, LT Controler ca și control
(USB interfață de alimentare / USB), Softwareul de control al ROBO Pro Light, Motor XS, 2 x
lampă, lampă de lentilă, fototranzistor și 2 x
Buton.
Set pentru 2 elevi.

987,00 lei
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Set de constructie Robotica Starter –
pentru o clasa intreaga (96517)
13 x Set constructie roboti industriali – articol
nr.CH 96371
Incl. brosura activitate didactica

Set de constructie Robotica TXT – avansat
(96372)
Noul kit de robotică cu 310 piese pentru 14
modele, cu noul TXT Controler și software-ul
ROBO Pro pentru controlul optimizat al
modelelor de roboti mobili și stationar.
Camera permite transferul de imagini prin
USB sau WiFi, de detectare a culorilor, linie de
urmărire și detectarea mișcării.
Regulatorul are următoarele caracteristici:
2.4 "ecran tactil color
combina modul Wirelles / Bluetooth,
Slot card Micro SD
Receptor IR dioda,
Difuzor integrat,
4 ieșiri motor,
8 intrări digitale / 4 analogice pentru senzori
șicontor rapid.
Cu ajutorul software-ului ROBO Pro, se pot
crea aplicații proprii simple pentru a utiliza
modelele cu smartphone / tabletă PC
(Android)
Are senzori suplimentari și elemente de
acționare, cum ar fi motoare encoder, cu
motor XS, buton, rezistor NTC, foto-tranzistor
și LED-uri - permit construirea de roboti
mobili de recunoaștere, stație de monitorizare,
alarma si multe altele!
Începătorii pot avea acces la modulele de
program integrate.Set compatibil cu alte seturi
de construcție COMPUTING.
Informații didactice de sprijin la proiectare și
programare.

11.827,00 lei

2.498,00 lei
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Set de constructie
Robotica TXT – avansat (96521)
– pentru o clasa intreaga




13 x Set constructie roboti industriali
avansat – articol nr. CH96372
13 x Computing Plus Accu Set (Articol
Nr.85868)
cl. brosura activitate didactica

33.396,00 lei

Noul kit de robotică contine:
 310 părți pentru 14 modele,
 noul TXT Controler
 software-ul ROBO Pro pentru
controlul optimizat al modelelor de
robot mobile și staționare

Set constructie robotica:
Imprimanta 3D (98437)
Contine 330 componente
Zona de imprimare: 150 x 100 x 80 mm
Grosimea stratului: min. 0.1 mm
Diametrul filamentului: 1,75 mm
Diametru duză: 0,4 mm
Material: PLA (poliactidă)
Subiecte abordate:
Design 3D de bază
Proiectare si imprimare de prototipuri
Proiectare si imprimare de piese de schimb
Seturi de Proiectare si imprimare de bunuri de
larg consum, modele funcționale,

4.000,00 lei

SC TERA IMPEX SRL
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Etaj 2
Tel / Fax: 0369.408.948
didactic@teraimpex.ro
www.teraimpex.ro
RO 5594761; J32/647/1994

Set de constructie Mini Roboti
De la electronice la robotică (87968)








Mini roboții sunt intrarea ideală în
linia de educatie robotica.
De la elemente de acționare și senzori,
cum ar fi motoarele XS, senzor de
traseu IR și butoane, elevii pot construi
cinci roboti. Modelele roboticepot
urmări linii și evita obstacole.
Un șablon permite testarea directă a
modelelor.
Programele de mini-roboți sunt
permanent stocate pe modulul
ROBOTICA fischertechnik și pot fi
selectate prin intermediul DIP switchuri.
Selecția de programe presetate îl face
ușor pentru a descoperi lumea de
robotica.

696,00 lei

Incl. Modul ROBOTICS, IR senzor de traseu, 2 x
buton, 2 x motor de XS, suport baterie pentru
baterie de 9V (bateria nu este inclusă)

Set de constructie Mini Roboti
De la electronice la robotică
- pentru o clasa intreaga (98473)
13 x Set constructie roboti industriali – articol
nr.CH87968
Incl. brosura activitate didactica

8.349,00 lei
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Set programare ROBO TX Explorer
(85883)
Se pot explora zone necunoscute, se
măsoară distanțele, urmați trasee, se pot
recunoaste culorile, se masoara
temperaturile, pot fi evitate obstacolele, fara
ciocniri, farurile și se sting automat, se
porneste alarma. Toate acestea - și multe
altele - pot fi executate datorita senzorilor
ROBO TX Explorer: rezistor NTC,
fotorezistenta, senzor de distanță cu
ultrasunete, senzor de culoare infraroșu și
senzorul de traseu special dezvoltat.
Datorită celor două motoare encoder,
senilele pot fi monitorizate și sincronizate.
Continut: Incl. broșură activitate, Incl. 2 x "cu
motor encoder", 3 lămpi, buzzer, rezistor NTC,
fotoresistor, senzor de distanță cu ultrasunete,
senzor optic de culoare, senzor IR, 400
componente, 6 modele.
Set pentru 2 elevi
În plus, este necesar:
Computing TX ROBO Controller (85884)
Computing Robo Pro Software-ul (85885)
Computing Plus Accu Set (Cod 85868)
sau Power Set (Cod-85867)

1.134,00 lei

Set roboti pentru competitii
(93878)
Setul contine 670 de componente. Acestea
includ componente structurale, roți dințate,
roți, motoare de curent continuu, motoare
cu encoder, camera USB, giroscop și alți
senzori. Incl. Software-ul Pro ROBO cu
opțiuni pentru programarea pe cinci nivele.
De la nivelul incepator la programarea
profesionala cu obiecte, subrutine, variabile
și comenzi definite de utilizator. În plus,
șabloanele de curs sunt incluse pentru a
testa modelele.

3.670,00 lei
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Contine: instrucțiuni tipărite și materiale de
instruire pe CD, TXT Controler, CD-ul cu
softwareul ROBO Pro, Camera USB, 2 x Motor
Encoder, Motor XS, 2 x LED-uri, Gyrosensor, 3
x senzor de distanță cu ultrasunete, Senzor de
traseu IR, Senzor optic de culoare,
Fotoresistor, Fototranzistor, NTC rezistor,
Senzor magnetic, Accu Set (încărcător cu
baterie reîncărcabilă NiMH)
Controller TXT
(85884)
Compactul TXT controller (90 x 90 x 25
mm), poate fi în mod convenabil acționată
prin ecranul tactil color de 2.4 ". Combinatia
de interfata Bluetooth / WiFi oferă interfața
perfectă pentru numeroase aplicații. Contine
numeroase porturi USB, slot integrat pentru
card micro SD si posibilitatea de a cupla mai
multe controllere.

1.710,00 lei

Software programare Robo Pro Software
(85885)
Licența pentru scoala
Adaptat pentru incepatori, cu diferite module
software. Schimbul de date între module
software și subrutine are loc nu numai prin
variabile, ci și conexiuni grafice. Astfel,
caracteristicile programului sunt prezentate
într-un mod ușor de înțeles.
Sistem: Windows XP, Vista sau Windows 7,
8 sau 9

567,00 lei

Modul de alimentare
(85867)

290,00 lei
Potrivit pentru toate seturile de constructie
Tensiune: 9V/1000 mA
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Robot Hexapod (97424)
Acest kit HEXAPODAL este un robot foarte
flexibil, cu șase picioare, cu 12 grade de
libertate. Prin intermediul celor 12
servomotoare,
executa
mișcări
foarte
dinamice. Camera permite robotului sa
raspunda obstacolelor pe care le intalneste in
mediul in care activeaza.
Toate componentele sunt disponibile sub
forma unui fișier STL și poate fi retipărită cu o
imprimantă 3D. Alte variante ale anumitor
componente sunt, de asemenea, disponibile
numai pentru imprimare.
Manualul este în limba engleză.
Contine: 1 x Wireless Robot Controlerez-BV4;
1 x Software EZ-Builder cu aplicații; 1 x kit
caroserie hexapod; 1 x baterie 1300mAh
7.4VDC; 1 x încărcător de baterie; 1 x camera;
12 x Servomotoare; 6 x picioare; 1 x cablu

2.990.00 lei

EZ-Robot EZ-B v4 Wireless Controller
(97980)
Robotul EZ este controlat prin intermediul
controlerului v4 EZ-B.
Controlerul are 24x porturi digitale / seriale,
servomotoare, 8x porturi analogice,3xPorturi
I²C,3x UARTs șio conexiune video.

690.00 lei

Pachet pentru imprimare 3D (98314)
Brat robotic pentru robot cu 5 axe
Contine un CD cu date de imprimare pentru
imprimarea 3D, programarea sistemului de
control electronic și aplicații, datele CAD ale
cleștelui de prindere și piciorului robotic,
software-ul pentru programare, instrucțiuni
pentru imprimare, asamblare și programare
Set standard de piese pentru asamblare

1.760.00 lei
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Kit constructie roboti (97422)
Software 3D CAD pentru proiectare, senzor de
miscare, camera foto, servomotoare, software
de recunoastere a vorbirii, recunoastere
faciala, miscare, identificare culori etc. Joystic
de control, programabil, posibilitatea de a fi
programat prin intermediul telefonului mobil.
Manualul este în limba engleză.
Continut kit:
1 x Wireless Robot Controler
1 x camera foto (fără carcasă)
1 x HC-SR04 senzor de distanță cu ultrasunete
4 x Servomotoare grele 180 °
2 x 360 ° servomotoarele rotative
2 cabluri x extensie pentru motoare servo
1 x suport baterie AA pentru 6 baterii AA
1 x plug-in componente pentru controler
2 roți x antrenare (diametru 69mm)
Software EZ-Robot poate fi descărcat (RF)

1.450.00 lei

Kit robot Umanoid (97423)
JD este un robot complet funcțional și
umanoid ca un kit complet cu 16 grade de
libertate! Capul camerei poate fi utilizat
pentru recunoașterea vizuală a culorilor,
mișcare, simboluri, Coduri QR si recunoastere
faciala. Cele 18 LED-uri RGB din ochii lui JD
pot fi programate și dau robotului diferite
expresii faciale. Cu software-ul, secvențele de
mișcare sunt auto-proiectate umanoid.
Toate componentele sunt disponibile sub
forma unui fișier STL și pot fi retiparite cu o
imprimantă 3D. Alte variante ale anumitor
componente sunt, de asemenea, disponibile
numai pentru imprimare. Prin metoda de
construcție clip, de asemenea, pot fi montate
extensii ale componentelor principale.
Manualul este în limba engleză.
Continut:
1 x Wireless Robot Controler
Software EZ-Builder 1 x cu aplicații

3.390.00 lei
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1 x cap de Umanoid cu camera & ochi RGB
1 x corp umanoid (carcasa bateriei)
6 x Servomotoare de pârghie
2 x servo motor pentru prindere cu clestele
2 x picioare Servomotor Humanoid & glezna
2 x cabluri de extensie
1 x LiPo baterie 1300mAh 7.4VDC
1 x LiPo încărcător de baterie
2 x cablu spirală carcasă (6 "lungime)
Software EZ-Robot poate fi descărcat gratuit

