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Fisa tehnica Gr000001 Stand educațional 
KIT DE INVĂȚARE CU AUTOMAT PROGRAMABIL PLC 
ȘI CONSOLĂ PROGRAMARE HMI
Componență:

1 .PLC TIP DVP14SS211R(8DI+6DO)
2. HMI TIP DOP107BV (display 7"LCD cu touch)
3. DVP-PS01(sursa 24VDC)
4. I/O-PLACA DE SIMULARE
5. CABLURI DE PROGRAMARE ȘI CONEXIUNE PLC--HMI
6. STIK USB
7.WPL Soft2.46 pentru PLC
8. DOP Soft 4.00.04 pentru HMI
9. UC-PROG020-12A driver pentru cablu programare
10. MANUAL KIT (descriere completă în limba română)
11. 16 PROGRAME pentru PLC (complexitate graduală)
12. 16 PROGRAME pentru HMI (complexitate graduală)

Descriere:

Se utilizează în școli pentru a obține experiența teoretică și practică în domeniul programării și utilizării 
automatelor programabile - PLC și interfeței om / mașină - HMI.

Softul WPL Soft 2.46 permite dezvoltarea unor competențe de automatizare precum:
- programarea PLC-urilor în diferite limbaje ca LAD , STL , FBD, prin scrierea programului în computer.
- compilarea și descărcarea programului din computer in PLC.
- testarea programului PLC cu Offline/ Online
- monitorizarea programului din PLC în timp real
- utilizarea unei plăci electronice de simulare I/O (8 intrări , 4 ieșiri)

Softul DOP Soft 4.00.04 permite următoarele:
- scrierea unui program pentru HMI (interfața om / mașină) în computer prin crearea de comenzi necesare 
programului corespunzator din PLC.
- compilarea și descărcarea programului din computer in HMI.
- setarea și realizarea conexiunii de comunicare PLC---HMI
Pe stick sunt exemple cu 16 programe pentru PLC și 16 programe corespunzătoare pentru HMI.

ATENȚIE!- INSTRUIRE DE 1 ZI PENTRU PROFESORI LA ȘCOALA.

PRET UNITAR faraTVA: 2800 Eur 

ATELIER MECATRONICA
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F i s a  T e h n i c a  6 9 6 1 6 

P anoul de control al modulului f uncțional 

PRET UNITAR fara TVA: 88 0 Eur 

Descriere: 

Modulul funcției panoului de control poate fi utilizat pentru a opera module sau stații individuale sau 
multiple. 
Modulul are trei comutatoare de comutare, cinci butoane iluminate și un comutator STOP DE 
URGENȚĂ. 

Dimensiuni: 170 x 165 x 115 mm (L x L x H) 
Tensiune de funcționare: 24 VCC 

Componente: 

1 x întrerupător de oprire de urgență 
4 x butoane luminate 
1 x buton luminat 
1 x comutator de comutare 1-0-2 
1 x comutator de comutare 0-1 

Cerințe PLC: 

9 intrări digitale de PLC 
5 ieșiri digitale de PLC 

kit de montare
69616 

ca dispozitiv finit 69617 PRET UNITAR fara TVA: 1100 Eur 
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Fisa tehnica 43930 

Simulare mecatronică mMS-Sim4edu 3D 
 
mMS-Sim4edu se bazează pe o simulare de fabricație industrială. Pentru a realiza o desfășurare rapidă în 
formare, acesta este livrat cu o bibliotecă suplimentară pregătită de Christiani. 
Cartografiem sistemul nostru modular de mecatronică stabilit în 3D și transferăm sarcini și activități din mediul 
real în mediul digital. Permiteți cursanților să dezvolte, să testeze și să simuleze soluții de producție într-un 
mediu în rețea. Cu mMS-Sim4edu oferiți o instruire individuală și orientată spre practică. 
mMS-Sim4edu vă ajută să: 
Planificați soluțiile 
Planificați și simulați propriul sistem mecatronic cu cursanții dvs. 
Aveți o implicarea rapidă a tuturor părților interesate 
Elevii pot folosi soluțiile lor ca: Video, Fișier PDF 3D, Desene 2D, sau prezente în modelele VR. 
Lacunele în materie de cunoștințe sunt eliminate și barierele de comunicare sunt prevenite. 
Aveți un design optimizat al conceptului 
Utilizați biblioteca cuprinzătoare de componente gata de utilizare pentru a crea modele mai rapid. 
Revizuiți virtual modificările inițiate 
Proiectați, testați și simulați schimbările din mediul virtual înainte de a le implementa pe modele reale. 
Performanță previzibilă 
Software-ul acceptă procese și fluxuri de lucru complexe. În acest fel, cursanții pot învăța totul "pas cu pas" de 
la procese simple la complexe.  

mMS-Sim4edu vă oferă: 
 Bibliotecă de componente pregătită didactic 
 Documente de proiect (digital) 
 Punerea în funcțiune virtuală 
 Transferabil la module mMS reale 
 Conexiune PLC (hardware /software PLC) OPC UA 
 Siemens PLC Connectivity Plugin pentru SIMIT 
 Înțelegerea rapidă a proceselor 
 Configurarea aspectului 
 Modelarea proceselor 

 
Cu hardware-ul potrivit, puteți să vă conduceți cursanții la cel mai 
mare succes posibil de învățare într-o manieră orientată spre 
proiect. 
 

 Specificații recomandate 

 CPU echivalent cu procesor Intel i7-8xxx 
 8GB RAM sau mai mult 
 Hard disk cu 3 GB spațiu liber 
 Placă grafică NVIDIA GPU cu cel puțin 4 GB de memorie dedicată, e.B. GeForce GTX 1080 sau mai bine 
 Rezoluție de afișare grafică de 1920 x 1080 (Full HD) sau mai mare 
 Mouse cu trei butoane (stânga, centru, dreapta) 
 Sistem de operare Windows 10 pe 64 de biți 

 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA pentru 1 liciență: 1680 Eur 
 PRET UNITAR faraTVA pentru 5 liciențe: 6020 Eur 
 PRET UNITAR faraTVA pentru 10 liciențe: 8680 Eur 
 PRET UNITAR faraTVA pentru 20 liciențe: 10850 Eur 
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Fisa Tehnica 69510 

UNITATE DE SORTARE – kit de montare 

PRET UNITAR fara TVA: 2760 Eur 

Descriere: 
Unitatea de sortare a modulului funcției mMS este utilizată pentru verificarea și sortarea jumătăților 
cubului. Este format dintr-o stație de încercare și o linie de sortare cu trei cilindri pneumatici și trei 
lamele. 
Unitatea de sortare poate fi atașată la modulul de funcționare a benzii transportoare mMS. Piesele de 
prelucrare sunt ghidate pe lângă unitatea de sortare de pe banda transportoare, unde sunt verificate 
proprietățile și poziția (orientarea) materialului. Pentru aceasta se utilizează un senzor optic, un 
senzor inductiv și un ultrasonic. 
După ce piesele de prelucrare au fost verificate și clasificate, acestea sunt transportate pe banda 
transportoare către cilindrii de evacuare. Testul și selecția sau sortarea posibilă rezultate din acesta 
sunt definite de programul de control și nu sunt predeterminate de modul. 
Presiunea de funcționare este de 4 bar. Tensiunea de funcționare este de 24 VCC. 

Specificatii tehnice 
Dimensiuni: 275 x 225 x 305 mm (L x L x H) 
Presiune de funcționare: 4 bar 
Tensiune de funcționare: 24 VCC 

Componente: 

6 x comutatoare de cilindru 
1 x senzor inductiv 
4 x scanere cu lumină reflectantă 
1 x scaner cu ultrasunete reflectorizant 
3 x 5/2 valve valve 
3 x cilindri pneumatici cu acțiune dublă 
Cerințe PLC: 

11 intrări digitale de PLC 
3 ieșiri digitale de PLC 
1 intrare PLC analogică 

UNITATE DE SORTARE- gata asamblata 

PRET UNITAR fara TVA: 3570 Eur 

69511
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Fisa Tehnica 40799

UNITATE FUNCTIONALA BANDA TRANSPORTOARE – 
kit de montare 

PRET UNITAR fara TVA: 3850 Eur 

Descriere: 
Modulul de funcționare a benzii transportoare este format dintr-o secțiune de 700 mm lungime și 
50 mm lățime. La capătul secțiunii transportoare este atașat un senzor. 
Banda transportoare este echipată cu un motor cu curent continuu, inclusiv un controler    integrat 

de viteză. Controlul continuu al vitezei și schimbarea direcției sunt posibile. 

Specificatii tehnice 
Dimensiuni: 740 x 145 x 130 mm (L x L x H) 
Tensiune de funcționare: 24 VCC 

Componente: 

Motor DC inclusiv controler integrat de viteză 
Senzor de ghidare a luminii 
Cerințe PLC: 

2 intrări digitale de PLC 
3 ieșiri digitale de PLC 
1 ieșire PLC analogică 

UNITATE FUNCTIONALA BANDA TRANSPORTOARE – 
gata asamblata 40778

PRET UNITAR fara TVA: 4360 Eur 
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Fisa Tehnica 30541 
UNITATE FUNTIONALA MAGAZIE DE SEPARARE – 
kit de montare 

PRET UNITAR fara TVA: 1 6 50 Eur 

Descriere: 

Modulul este utilizată pentru a separa piesele, astfel încât să poată fi procesate ulterior. 
Jumătățile cubului sunt utilizate ca piese. 
Există spațiu pentru până la zece piese de lucru stivuite în stocarea revistei care separă tipul 1. Un 
cilindru pneumatic, care este controlat de o supapă 5/2, împinge piesa de jos din stivă. Două micro-
întrerupătoare verifică starea revistei și două întrerupătoare cu sticlă monitorizează poziția 
cilindrului pneumatic. 
Presiunea de funcționare este de 4 bar, tensiunea de funcționare de 24 VCC. 

Specificatii tehnice: 
Dimensiuni: 100 x 300 x 420 mm (L x L x H) 
Presiune de funcționare: 4 bar 
Tensiune de funcționare: 24 VCC 

Componente: 

2 x comutatoare de cilindru 
1 x senzor de lumină de reflexie 
2 x microîntrerupătoare 
1 x 5/2 supapă de cale 
1 x cilindru pneumatic cu dublă acțiune 
Cerințe PLC: 

5 intrări digitale de PLC 
2 ieșiri digitale de PLC 

UNITATE FUNTIONALA MAGAZIE DE SEPARARE – 
gata asamblata 30540 
PRET UNITAR fara TVA: 20 5 0  Eur 

tip 1 / tip 2
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F i s a  T e h n i c a  6 9 5 2 2

UNITATE FUNCTIONALA MAGAZIE ORIZONTALA – 
kit montaj 

PRET UNITAR fara TVA: 5930Eur 

Descriere: 

Modulul constă dintr-un rack și unitatea de stocare și regăsire asociate, care sunt montate împreună 
pe două platforme de asamblare. Piesele de prelucrat care trebuie depozitate sunt livrate - de exemplu 
de către un dispozitiv de manipulare - transferate la unitatea de stocare și regăsire și depozitate pe 
raft. Piesele de prelucrare pot fi, de asemenea, scoase din depozitare în ordine opusă. În total sunt 
disponibile 28 de spații de stocare. Pentru depozitarea și preluarea pieselor este disponibil un cilindru 
pneumatic cu acțiune dublă. 

Presiunea de funcționare este de 4 bar. 

Specificatii tehnice : 

Dimensiuni: 500 x 405 x 575 mm (L x L x H) 

Presiune de funcționare: 4 bar 

Tensiune de funcționare: 24 VCC 

Componente: 

2 x barieră de lumină a furcii 

1 x motor angrenaj 70 rpm 

1 x motor angrenaj 230 rpm 

4 x microîntrerupătoare 

1 x 5/2 supapă de cale 

1 x cilindru pneumatic cu dublă acțiune 

2 x comutatoare de cilindru 

1 x comutator fotoelectric de proximitate 

Cerințe pentru automatul automat: 

9 intrări digitale de PLC 

6 ieșiri digitale de PLC 

UNITATE FUNCTIONALA MAGAZIE ORIZONTALA – 
asamblata     PRET UNITAR fara TVA: 7260 Eur 69523
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F isa  T e h n ic a  6 9 5 1 3

PRESA PNEUMATICA – kit de montare 

PRET UNITAR fara TVA: 2970 Eur 

Descriere: 
Modulul  are sarcina de a asambla piese de lucru. După introducerea pieselor, suportul piesei 
transportă piesele care urmează să fie prelucrate în zona de lucru. 
Apoi ușa de siguranță se închide și cilindrul de îmbinare începe să se extindă. După ce 
jumătățile de cub au fost montate, ușa de protecție se deschide, piesele de lucru asamblate sunt 
împinse în afara zonei de lucru și sunt gata pentru transport suplimentar. 
Prin ușa de siguranță, mașina de asamblare are o zonă de lucru complet închisă în timpul 
procesului de prelucrare, dar pereții de siguranță din Plexiglas permit respectarea procesului 
de îmbinare. 

Presiunea de funcționare este de 4 bar, tensiunea de funcționare este de 24 VCC 

Specificatii tehnice: 
Dimensiuni: 180 x 410 x 315 mm (L x L x H) 
Presiune de funcționare: 4 bar 
Tensiune de funcționare: 24 VCC 
Componente: 
7 x comutatoare cu cilindru 
3 x 5/2 valve valve 
3 x cilindri pneumatici cu acțiune dublă 
Cerințe pentru automatul automat: 
7 intrări digitale de PLC 
6 ieșiri digitale de PLC 

PRESA PNEUMATICA – gata asamblat 

PRET UNITAR fara TVA: 3560 Eur 

69514
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F isa  T e h n ic a  6 9 5 0 0 
UNITATEA DE INTRETINERE PNEUMATICA – 
kit de montare 

PRET UNITAR fara TVA: 290 Eur 

Descriere: 
Ansamblul unității de întreținere are funcția de a activa sau de a opri alimentarea cu aer comprimat 
pentru un sistem pneumatic. Presiunea de aer de funcționare este setată și afișată împreună cu 
unitatea de întreținere. 

Umiditatea sau contaminarea, cum ar fi rugina și particulele de murdărie pot duce la defecțiuni. Prin 
urmare, acestea sunt filtrate de către ansamblu. 

Specificatii tehnice: 

Dimensiuni: 90 x 80 x 220 mm (L x L x H) 
Presiune de lucru: max 16 bar 

UNITATEA DE INTRETINERE PNEUMATICA – g ata asamblata 
PRET UNITAR fara TVA: 450 Eur 

69501
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Fisa tehnica 69504

TERMINAL SUPAPE DE ASAMBLARE FUNCTIONALA – 
kit de montare 

PRET UNITAR fara TVA: 630 Eur 

Descriere: 
Ansamblul terminalului supapei controlează 
aerul comprimat pentru un sistem pneumatic 
prin deschiderea sau închiderea alimentării 
cu aer comprimat. 
Borna supapei este controlată electric 

Specificatii tehnice: 

Dimensiuni: 100 x 110 x 190 mm (L x L x H) 
Presiune de funcționare: 4 bar 
Tensiune de funcționare: 24 VCC 
componente: 

1 x presostat digital de presiune 
2 x 3/2 valve valve 

Cerințe PLC: 

1 intrare digitală PLC + 
2 ieșiri digitale de PLC 

TERMINAL SUPAPE DE ASAMBLARE FUNCTIONALA – 
gata asamblat 69505 
PRET UNITAR fara TVA: 730 Eur 
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Fisa Tehnica 39666 
SISTEMUL MECATRONIC VerSort – 
sistem gata de utilizare 

Descriere: 
Sistemul mecatronic VerSort reprezintă prima parte a unui sistem de producție. Include procesele de 
depozitare, separare, transport, inspecție și sortare a materialelor. Livrarea este complet operațională, 
inclusiv programul PLC. Este ideal pentru a oferi cunoștințe în programarea și vizualizarea PLC, 
precum și punerea în funcțiune și depanarea în sisteme de automatizare industrială. VerSort oferă 
cursanților un mediu sigur pentru a cunoaște automatizarea industrială și a câștiga experiență inițială. 
Sistemul mecatronic este alcătuit dintr-o placă de bază (plită cu caneluri) care este echipată cu 
următoarele module funcționale mecatronice: 
1 unitate de întreținere pneumatică, 2 reviste de separare, 1 bandă transportoare, 1 unitate de sortare 
(pentru testarea materialelor și sortarea materialelor), 
un control logic logic (PLC) este utilizat pentru controlul sistemului de tip SIMATIC S7-1516 și un 
panou tactil SIMATIC HMI. Controlul are o interfață ProfiNet, prin care poate fi conectat în rețea cu 
alte controale. În mod alternativ, are și o interfață Profibus. 

Sistemul VerSort poate fi extins cu un al doilea segment pentru a mapa procesul complet. Ambele părți 
ale sistemului (VerSort și BeLag) au ca rezultat apoi sistemul SSC2P2HV2 (articolul 39668). 
Programul PLC al sistemului SSC2P2HV2-A este deja proiectat astfel încât al doilea segment să poată fi 
conectat prin ProfiNet și apoi să funcționeze împreună cu prima parte a sistemului. 

Descrierea detaliată a modulelor funcționale utilizate poate fi găsită în magazinul online pentru 
modulul funcțional respectiv. 

Sistemul mecatronic este livrat complet operațional și programat. Programul PLC a fost creat cu 
SIMATIC STEP 7. Documentația sistemului și comentariile programului PLC sunt scrise în engleză, 
documentația modulelor utilizate este disponibilă în germană.

PRET UNITAR fara TVA: 24500 Eur 
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F isa Tehnica 3 9 6 6 7  

SISTEMUL MECATRONIC BeLag – sistem gata de utilizare 

Descriere: 
Sistemul mecatronic BeLag reprezintă a doua parte a unei fabrici. Include procesele de manipulare, 
prelucrare și stocare. Livrarea este complet operațională, inclusiv programul PLC. Este ideal pentru a 
oferi cunoștințe în programarea și vizualizarea PLC, precum și punerea în funcțiune și depanarea în 
sisteme de automatizare industrială. BeLag oferă cursanților un mediu sigur pentru a cunoaște 
automatizarea industrială și pentru a câștiga experiență inițială. 
Sistemul mecatronic constă din două plăci de bază (placă cu caneluri), care sunt echipate cu 
următoarele module funcționale mecatronice: 
1 dispozitiv de manipulare, 1 mașină de asamblare automată , 1 depozit de înaltă golf. 

Pentru controlul sistemului sunt utilizate un controler logic (PLC) programabil de tip SIMATIC S7-
1516 și un panou tactil SIMATIC. 
Controlul are o interfață ProfiNet prin care poate fi conectat în rețea cu alte controale. În mod 
alternativ, are și o interfață Profibus. 

Sistemul BeLag poate fi extins cu un segment anterior pentru a cartografia procesul complet. 
Ambele părți ale sistemului (VerSort și BeLag) au ca rezultat apoi sistemul SSC2P2HV2 (articolul 
39668). 
Programul PLC al sistemului SSC2P2HV2-B este deja proiectat astfel încât primul segment să poată fi 
conectat prin ProfiNet și apoi să funcționeze împreună cu a doua parte a sistemului. 

Descrierea detaliată a modulelor funcționale utilizate poate fi găsită în magazinul online pentru 
modulul funcțional respectiv. 

Sistemul mecatronic este livrat complet operațional și programat. Programul PLC a fost creat cu 
SIMATIC STEP 7. Documentația sistemului și comentariile programului PLC sunt scrise 
în engleză, documentația modulelor utilizate este disponibilă în germană și engleză 

PRET UNITAR fara TVA: 3 0 500 Eur 
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F isa Tehnica 3 9 6 6 8  
SISTEM MECATRONIC MODULAR  SSC2P2HV2 – 
sistem gata de utilizare 

Descriere: 
Sistemul mecatronic SSC2P2HV2 oferă un proces de fabricație complet, cu opțiuni de sortare și este 
livrat complet gata de funcționare, inclusiv un program PLC. Este ideal pentru a oferi cunoștințe în 
programarea și vizualizarea PLC, precum și punerea în funcțiune și depanarea în sisteme de 
automatizare industrială. SSC2P2HV2 oferă cursanților un mediu sigur pentru a cunoaște 
automatizarea industrială și pentru a câștiga experiență cu aceasta. 
Sistemul mecatronic constă din 3 plăci de bază (plăci cu caneluri) care sunt echipate cu următoarele 
module funcționale mecatronice: 
2 unități de întreținere pneumatică, 2 reviste de separare, banda transportoare, unitate de sortare 
(pentru testarea materialelor și sortarea materialelor), dispozitiv de manipulare cu dispozitiv de 
aspirare în vid, mașină automată de asamblare, depozit înalt. 
Două controlere logice programabile (PLC) de tip SIMATIC S7-1516-3 PN / DP și două panouri tactile 
HMI SIMATIC TP700 Comfort sunt utilizate pentru controlul sistemului. Cele două PLC-uri sunt 
conectate în rețea prin PROFINET. În plus, ambele PLC-uri au fiecare o interfață PROFIBUS care poate 
fi folosită alternativ. 

Sistemul poate fi împărțit mecanic și electric în două segmente în câțiva pași simpli. Ambele controale 
funcționează independent unul de celălalt, fiecare control funcționând partea de sistem atribuită 
acestuia. 

Descrierea detaliată a modulelor funcționale utilizate poate fi găsită în magazinul online pentru 
modulul funcțional respectiv. 

Sistemul mecatronic este livrat complet operațional și programat. Programul PLC a fost creat cu 
SIMATIC STEP 7. Comentariile sunt scrise în engleză, la fel și documentația din sistem. Documentația 
modulelor individuale este disponibilă în germană. Codul programului (Mnenomic) poate fi schimbat 
în alte limbi prin SIMATIC Manager, dar nu și comentarii.

PRET UNITAR fara TVA: 5 0 8 00 Eur 
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F isa Tehnica 8 4 0 4 9  
PLACA SUPORT cu canale T 

Descriere: 

Placă canelată din profil AL de 30 mm pentru a găzdui modulele de funcție mMS sau atașamentele 
proprii. 
Pentru utilizarea flexibilă a sistemelor mecatronice, oferim plăci de bază (plăci cu fante T) și cărucior 
de profil cu role. Diferitele module funcționale pot fi aranjate cu ușurință în combinații noi pe plăcile 
de bază. Sistemele pot fi transportate cu ușurință prin montarea plăcilor de bază pe cărucioarele cu 
profil mobil. 
Placa de bază a căruciorului de profil este proiectată pentru a adăuga compresoarele noastre sau 
unitatea hidraulică. Acest lucru permite ca ansamblurile funcționale, sistemul de control și aerul 
comprimat și alimentarea hidraulică să fie combinate într-un mod convenabil. Prin alinierea mai 
multor sisteme pe căruciorul de profil, sistemele mai mari pot fi montate cu ușurință și, dacă este 
necesar, pot fi descompuse din nou în subsisteme. 

Dimensiuni (Lățime LxH): 
800 x 550 x 30 mm PRET UNITAR fara TVA: 8 2 0  Eur 
400 x 550 x 30 mm PRET UNITAR fara TVA: 58 0  Eur 
700 x 550 x 30 mm PRET UNITAR fara TVA: 7 7 0  Eur 

Complet asamblat 
Lățimea canelurii: 8 mm 
Distanța canelurii: 25 mm 
Pentru componente de fixare cu blocare fixă sau piulițe culisante / piulițe ciocan (NU8) 
Material: aluminiu anodizat 
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Fisa tehnica 69887 

COMPRESOR 

Descriere: 
Optimizat pentru cerințe de aer scăzute, precum lucrările la aerograf 
Functionare extrem de liniștită datorită designului încapsulat - doar 43 dB (A), ceea ce înseamnă că 
poate fi folosit fără probleme. B. în apartamente, birouri etc. 
Presiunea de lucru este reglabilă infinit cu ajutorul regulatorului standard de presiune a filtrului, cu 
separare simultană de murdărie, ulei și condens. 
Caracteristici tehnice: 
Sistem de compresie: încapsulat 
Volumul maxim de energie electrică: 50 l / min 
Capacitate de umplere: aprox 33 l / min 
Presiune maximă: 8 bar 
Capacitate container: 9 l 
Cilindru / trepte: 1/1 
Viteză: 2900 min-1 
Putere motor: 340 W 
Conexiune: 230 V 
Greutate: 21 kg 
Dimensiuni (L x L x H): 320 X 320 X 480 mm 
Nivel de putere sonor LWA: 43 dB (A) 

PRET UNITAR fara TVA: 1090 Eur 
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Fisa tehnica 19127 

DEPOZIT INDUSTRIAL – cu statie de livrare 

Descriere 

Modelul de combinație de depozit înalt cu 9 spații de stocare și o stație de regăsire simulează un sistem 
automat de depozite cu înaltă baie, deoarece este utilizat în multe sectoare industriale. Modelul este format 
dintr-un rack înalt cu 3 x 3 spații de stocare, o mașină de stocare și regăsire care poate fi deplasată pe direcția X 
și o stație de stocare. Un coș care poate fi mișcat în direcția Z este atașat la unitatea de depozitare și regăsire, în 
care se află masa telescopică cu suport pentru palete care poate fi deplasată în direcția Y. 

În procesul de simulare, paleții sunt depozitați și regăsiți pe raftul înalt: În poziția de bază, masa telescopică 
este extinsă. Dacă stația de depozitare / regăsire este ocupată de o paletă, care este indicată printr-o barieră 
ușoară, masa telescopică ridică paleta introdusă de acolo și mută masa în coșul transportor. Poziția paletei este 
înregistrată printr-un contact cu stuf. Sistemul de stocare și regăsire apoi deplasează paleta simultan în 
direcțiile X și Z pe un traseu optimizat de rută către compartimentul raftului desemnat. Programul 
înregistrează gradul de ocupare a unui compartiment pentru rafturi. Pentru o parte pentru a asigura un 
transport rapid, dar pe de altă parte pentru a asigura un proces de depozitare în siguranță, pozițiile orizontale 
ale raftului sunt prevăzute cu butoane mecanice în amonte, 

Când externalizarea procesului, etapele sunt efectuate în ordine inversă. Axa X, la rândul său, este protejată 
împotriva erorilor de operare și de programare printr-o oprire hardware. Depozitul modular de înaltă baie cu 
stație de îndepărtare oferă posibilitatea combinării cu modele (modele combinate) la începutul liniei de 
producție pentru a automatiza periferia sistemului. 

PRET UNITAR fara TVA: 5 0 7 0 Eur 
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F isa tehnica 1 9 1 5 6  
DEPOZIT INDUSTRIAL – cu statie de depozitare 

Descriere 
Depozitul cu model înalt combi cu 9 spații de depozitare și stație de depozitare simulează un sistem de 
depozitare automată high-bay, așa cum este utilizat în multe zone industriale. Modelul este format 
dintr-un rack înalt cu 3 x 3 spații de stocare, o mașină de stocare și regăsire care poate fi deplasată în 
direcția X și o stație de stocare. Un coș care poate fi mișcat în direcția Z este atașat la unitatea de 
depozitare și regăsire, în care se află masa telescopică cu suport pentru palete care poate fi deplasată 
în direcția Y. 

În procesul de simulare, paleții sunt depozitați / regăsiți pe raftul înalt: În poziția de bază, masa 
telescopică este extinsă. Dacă stația de depozitare / regăsire este ocupată de o paletă, care este 
indicată printr-o barieră ușoară, masa telescopică ridică paleta introdusă de acolo și mută masa în 
coșul transportor. Poziția paletei este înregistrată printr-un contact cu stuf. Sistemul de stocare și 
regăsire apoi deplasează paleta simultan în direcțiile X și Z pe un traseu optimizat de rută către 
compartimentul raftului desemnat. Programul înregistrează gradul de ocupare a unui compartiment 
pentru rafturi. Pentru o parte pentru a asigura un transport rapid, dar pe de altă parte pentru a 
asigura un proces de depozitare în siguranță, pozițiile orizontale ale raftului sunt prevăzute cu 
butoane mecanice în amonte, 

Axa X, la rândul său, este protejată împotriva erorilor de operare și de programare printr-o oprire 
hardware. Depozitul modular de înaltă baie cu stație de depozitare oferă posibilitatea combinării cu 
modele (modele combinate) la sfârșitul liniei de producție pentru a automatiza periferia sistemului. 

PRET UNITAR fara TVA: 48 8 0 Eur 
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F isa tehnica 1 4 8 26  

DEPOZIT INDUSTRIAL- model de sine statator 

Descriere 

Modelul de depozit de înaltă autonomie cu 9 spații de depozitare simulează un sistem automat de 
depozite high-bay, așa cum este utilizat în multe zone industriale. Modelul este format dintr-un rack 
înalt cu 3 x 3 spații de stocare și un dispozitiv de funcționare a rackului care poate fi mutat în direcția 
X. Pe mașina de depozitare și regăsire există un coș care poate fi mutat în direcția Z și în care masa 
telescopică cu suportul plăcii poate fi deplasată în direcția Y. În camera de simulare, paleții sunt 
depozitați și regăsiți pe raftul înalt: În poziția de bază, masa telescopică este extinsă. 

Ridică paleta introdusă și o detectează printr-un contact cu stuf. Sistemul de stocare și regăsire apoi 
deplasează paleta simultan în direcțiile X și Z pe un traseu optimizat de rută către compartimentul 
raftului desemnat. Programul înregistrează gradul de ocupare a unui compartiment pentru rafturi. 

Pentru a asigura, pe de o parte, un transport rapid, dar, pe de altă parte, pentru a asigura un proces de 
depozitare sigur, pozițiile orizontale ale compartimentului raftului sunt prevăzute cu butoane 
mecanice din amonte, care permit unității de stocare și regăsire să frâneze în direcția X cu puțin timp 
înainte de a atinge poziția dorită. Când externalizarea procesului, etapele sunt efectuate în ordine 
inversă. Axa X, la rândul său, este protejată împotriva erorilor de operare și de programare printr-o 
oprire hardware. Modulul de depozitare de înaltă baie oferă posibilitatea de a combina cu modele 
(modele combinate) pentru a automatiza periferia sistemului. 

PRET UNITAR fara TVA: 3612 Eur 
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UNITATEA DE PRELUCRARE - model de sine statator 

Descriere 

Unitatea de prelucrare a modelului simulează un centru de prelucrare cu stocare recirculantă, de ex. B. 
este utilizat în sectorul industrial de prelucrare. Centrul de prelucrare este format dintr-o mașină de 
frezat verticală, trei benzi transportoare, două mese rotative cu transportoare cu lanț și un cărucior de 
transport ghidat cu șină cu un transportor cu bandă. 

Diferitele transportoare sunt aranjate astfel încât piesele de lucru să poată circula complet. Pozițiile 
finale ale transportoarelor mobile sunt înregistrate cu butoane mecanice și pozițiile piesei pe 
transportoare cu întrerupătoare de proximitate inductive. În procesul de simulare, o piesă de lucru 
este plasată în sistemul de depozitare circulant, transportată în sensul acelor de ceasornic la mașina 
de frezat verticală, prelucrată acolo și apoi pusă la dispoziție pentru îndepărtare: Piesa de lucru este 
așezată pe o bandă transportoare și transportată de acolo la căruciorul de transport ghidat. Căruciorul 
de transport aduce partea care urmează să fie procesată la următoarea bandă transportoare. 

De acolo este adus pe masa pivotantă, care se rotește 90 ° în direcția + C și, astfel, aduce piesa de 
prelucrat în poziție corectă la transportorul cu bandă, care îl alimentează în zona de lucru a mașinii de 
frezat. Suportul mașinii se deplasează în direcția -Y către piesa de prelucrat, fusul începe să se 
rotească și se deplasează în direcția –Z pentru a indica un proces de prelucrare. Suportul și axul 
mașinii se deplasează înapoi la poziția lor de pornire, iar partea prelucrată este transportată de 
transportorul de centură la a doua masă pivotantă, de unde este readusă la prima bandă 
transportoare și gata pentru scoatere. 

PRET UNITAR fara TVA: 5434 Eur 
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F isa tehnica 1 4 8 1 3  

LINIE DE TRANSPORT SI SORTARE –model  de sine 
statator 

Descriere 

Modelul rutelor de transport și sortare simulează un dispozitiv de manipulare pentru alocarea 
mărfurilor de piese dintr-un depozit de registru neordonat la diverse stații de îndepărtare, așa cum 
este utilizat, de exemplu, în manipularea logistică a mărfurilor de transport în cadrul companiilor de 
servicii de colet. Linia de transport și sortare constă dintr-un depozit de registru cu un împingător, o 
bandă transportoare, două împingătoare cu acționare electromotivă și trei stații de îndepărtare. 

În procesul de simulare, pachetele codificate sunt exportate din magazinul de înregistrare, 
recunoscute la o stație de citire și transportate de la o bandă transportoare la stația de demontare 
corespunzătoare, unde sunt depuse prin glisarea glisorului sau direct din banda transportoare: după 
apăsarea butonului de pornire, unitatea de împingere aduce partea de jos în magazinul de înregistrare 
( Principiul FIFO) la o stație de citire la care se recunoaște codificarea pachetului cu două contacte 
stufare. 

Codificarea pachetului este reprezentată de un număr diferit de magneți care sunt atașați la partea de 
sus a pachetului. Împingătorul transferă pachetul pe banda rulantă care rulează deja. Banda 
transportoare transportă mărfurile care urmează să fie expediate la punctul de îndepărtare care le 
este atribuit, a cărui atingere este recunoscută de un comutator de proximitate inductiv. Centura este 
oprită și pachetul este adus la punctul de îndepărtare cu un împingător. Centura este apoi pusă din 
nou în funcțiune pentru a prelua următorul pachet din depozitul de registre în mod analog. Procesul 
se încheie atunci când toate locațiile de eliminare sunt ocupate. Traseul de transport al ejectorului în 
depozitul de registre este monitorizat cu două comutatoare stufare. 

PRET UNITAR fara TVA: 17 4 0  Eur 
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BANDA TRANSPORTOARE , MASA ROTATIVA, 
TRANSPORTOR CU ROLE – model de sine statator 

Descriere 

Modelul  este format din benzi transportoare de module, placă turnantă și transportor cu role. 
O piesă este fie expulzată pe banda rulantă pe o masă rotativă, fie îndreptată către următoarea bandă 
transportoare. Liniile transportoare continue pot fi operate în ambele direcții. Seria de produse 
„Modele combinate” este un sistem de modulare modulare. Prin aceasta, mai mulți membri ai 
grupurilor de lucru li se pot oferi diferite modele de combinație pentru procesare, iar acestea pot fi 
apoi conectate în rețea în tehnologia hardware și software pentru a forma un proiect de ansamblu 

PRET UNITAR fara TVA: 2 9 4 0  Eur 
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BANDA TRANSPORTOARE CU MASINA – UNEALTA  – 
model de sine statator 

Descriere 

Modelul  constă din module de bandă transportoare și o mașină-unealtă cu freză laterală.Banda 
transportoare aduce piesa de prelucrat în zona de lucru a mașinii-unelte, este prelucrată acolo și 
poate fi transportată mai departe. Seria de produse „Modele combinate” este un sistem de modulare 
modulare. Prin aceasta, mai mulți membri ai grupurilor de lucru li se pot oferi diferite modele de 
combinație pentru procesare, iar acestea pot fi apoi conectate în rețea în tehnologia hardware și 
software pentru a forma un proiect de ansamblu. 

PRET UNITAR fara TVA: 27 7 0 Eur 
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BANDA TRANSPORTOARE CU MODEL INDUSTRIAL cu 
două împingătoare  – model de sine statator 

Descriere 
Modelul  este format din module de bandă transportoare, două împingătoare electromotive și un 
spațiu de depozitare. 
O piesă de lucru este ghidată de banda transportoare dincolo de rândul locurilor de depozitare. La 
pozițiile de livrare, dacă este necesar, partea care poate fi împinsă pe spațiile de depozitare de către 
împingători. Seria de produse „Modele combinate” este un sistem de modulare modulare. Prin aceasta, 
mai mulți membri ai grupurilor de lucru li se pot oferi diferite modele de combinație pentru 
procesare, iar acestea pot fi apoi conectate în rețea în tehnologia hardware și software pentru a forma 
un proiect de ansamblu. 

PRET UNITAR fara TVA: 27 8 0  Eur 
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BANDA TRANSPORTOARE-  MODEL INDUSTRIAL 
model de sine statator 

Descriere 

Modelul benzii transportoare simulează o procedură cu o poziție de pornire și de final definite, cum ar 
fi folosită în producția în serie a dispozitivelor sau pentru porțile electrice. 
În secvența de simulare, procesul de transport prin care trece o piesă este prezentat într-o formă 
simplificată: prin apăsarea butonului mecanic la un capăt al centurii, banda transportoare este pusă în 
mișcare și piesa de prelucrat este transportată la celălalt capăt al centurii. Contactează contactele 
detectează momentul în care este atinsă stația finală. Etapa de asamblare inițiată de aceasta este 
indicată de o diodă lumină. 

PRET UNITAR fara TVA: 79 0  Eur 
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BE N Z I  TRANSPORTOARE cu sistem de măsurare a 
poziției-  MODEL INDUSTRIAL  
model de sine statator 

Descriere 

Modelul benzii transportoare simulează un transportor continuu ridicat pentru mărfuri, cum este, de 
exemplu, utilizat pentru a depăși distanțe lungi în sistemul de curgere a materialelor interne ale unei 
companii industriale. 

Unitatea model este formată din trei benzi transportoare cu sisteme de măsurare a poziției 
incrementale. Sistemele incrementale de măsurare a poziției sunt implementate fiecare de un disc cu 
camă condus de banda transportoare, care oferă un impuls de comutare pe rotație. În procesul de 
simulare, o componentă este plasată pe prima bandă transportoare și este transportată la sfârșitul 
ultimei benzi: 

După introducerea mărfii transportate, prima centură este pusă în mișcare prin apăsarea butonului de 
pornire. Atingerea capătului centurii este înregistrată prin intermediul sistemului de măsurare a căii 
și a doua bandă transportoare, care preia apoi transportul, este pornită. Transferul de la a doua la a 
treia bandă transportoare se realizează în același mod. Pe lângă sistemul de măsurare a poziției, la a 
treia centură este atașată o barieră de lumină unidirecțională, care permite numărarea unităților de 
transport. 

PRET UNITAR fara TVA: 16 1 0  Eur 
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LINIE DE PR E L U CR A R E  
model de sine statator 

Descriere 

Modelul liniei de prelucrare simulează un centru de prelucrare cu un transportor integrat, cum 
este utilizat în zona industrială de prelucrare. Linia de prelucrare constă dintr-o mașină de găurit 
turelă cu trei fusuri de lucru, trei benzi transportoare, o masă pivotantă cu un transportor cu lanț 
și un alimentator automat de piese. 

În procesul de simulare, o piesă de lucru este pusă la dispoziție într-o locație de introducere, 
introdusă în transportor printr-o lamă, transportată la centrul de prelucrare, supusă diferitelor 
operațiuni de prelucrare acolo, apoi transportată la locația de îndepărtare prin intermediul mesei 
pivotante: după ce piesa de lucru este plasată pe locația de inserție, este mutată pe prima bandă 
transportoare împinsă. Transferul corect la sistemul de transport este verificat printr-o barieră 
luminoasă unidirecțională. După ce piesa de prelucrat a fost transferată într-o a doua bandă 
transportoare, aceasta este adusă în zona de lucru a mașinii de găurit turelă. Cadrul mașinii se 
deplasează în direcția -Y către piesa de prelucrat și fusul începe să se rotească și să se deplaseze în 
direcția –Z pentru a indica o etapă de lucru. 

La schimbarea axului, carcasa axului se mișcă în direcția + Z, iar axul este schimbat prin rotirea 
capetei turelei cu 120 ° în direcția –B. Apoi se continuă „prelucrarea” piesei de prelucrat. Al treilea 
fus este utilizat în mod analog. După terminarea prelucrării, partea finită este adusă de la a doua 
bandă transportoare la masa rotativă, care se rotește 90 ° în direcția + C și aduce piesa de 
prelucrat pe a treia bandă transportoare în poziția corectă prin pornirea transportorului lanțului 
de sprijin. Aceasta transportă piesa de prelucrat până la punctul de îndepărtare. Poziția piesei pe 
unitățile de transport și în zona de lucru a mașinii-unelte este recunoscută de întrerupătoarele de 
proximitate inductive. Linia de procesare poate fi combinată cu modelul portalului pe 3 axe. 

PRET UNITAR fara TVA: 43 00 Eur 
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Descriere 

Într-o carcasă din aluminiu la îndemână și rezistentă, există o linie de ciclism compactă cu 1 
mașină, un control mic Siemens LOGO! precum și un dispozitiv de instruire LOGO! 
Learn_Advanced, o sursă de alimentare adecvată, cablu de programare, software și o telecomandă 
IR pentru LOGO! Learn. Procesarea analogică a valorilor poate fi realizată cu ajutorul dispozitivului 
de instruire LOGO! LOGO! Learn poate fi, de asemenea, influențat folosind telecomanda IR. 

34 carduri flash atașate oferă exemple practice extinse și pot fi programate și pe LOGO! Învață fără 
model. CD-ROM-ul conține 34 de sarcini și soluții pentru utilizarea LOGO! în interacțiune cu LOGO! 
Learn_Advanced. Setul de starter PLC este deosebit de potrivit pentru utilizarea în școlile 
profesionale și pentru utilizatorii fără cunoștințe prealabile care doresc să obțină experiență 
inițială în domeniul programării PLC. 

PRET UNITAR fara TVA: 3200 Eur 

LINIE DE PRELUCRARE CU CONTROLER
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F isa tehnica 7 6 8 0 1  
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 

 Recomandare: 
Setul complet de invatare include : 

o Documentatie tehnica pentru profesor (76803) 
o Documentatie tehnica pentru elev (76802) 

PRET UNITAR fara TVA: 29 5 0  Eur 
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Fisa tehnica 76806 

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 

 Recomandare: 
Setul complet de invatare include : 

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

PRET UNITAR fara TVA: 46 9 0  Eur 
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Fisa tehnica 93710 

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: Elevii vor fi în măsură să înțeleagă și să analizeze elementele de bază și 
circuite ale tehnologiei digitale. 
 Obiectivele de învățare din domeniul principiilor de bază ale tehnologiei digitale: 

- Înțelegerea ecuațiilor funcționale ale elementelor de bază ale tehnologiei digitale 
- Cunoașterea simbolurilor de circuit ale elementelor de bază 
- Cunoașterea diagramelor funcționale ale elementelor de bază 
- Cunoașterea și crearea diagramelor funcționale ale combinațiilor din elementele de bază 
- Cunoașterea și crearea schemelor electrice pe baza diagramelor funcționale 
- Cunoașterea tabelelor de funcții și circuite digitale 

 Elemente și circuite ale tehnologiei digitale de bază: 
- Cunoașterea și analizarea invertoarelor și amortizoarelor 
- Cunoașterea și analizarea unui element ȘI 
- Cunoașterea și analizarea unui element SAU, etc 

 Caracteristici produs: 
Trusa Electrotehnică de Curent Continuu 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 Documentatie tehnica pentru profesor (93712) 
o Documentatie tehnica pentru elev (93711) 

PRET UNITAR fara TVA: 34 20 Eur 
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Fisa tehnica 42947 

Dulap de încărcare și depozitare mobileLab  
 

 Descriere: 
 
 

Dulapul special de încărcare și depozitare este utilizat pentru a stoca și încărca simultan trusele 
mobileLab. Trusele sunt conectate numai prin introducerea lor în dulap. O priză normală de 
alimentare este necesară pentru alimentarea cu energie a dulapului. Monitorizarea încărcării este 
integrată în truse și rulează complet automat. După încărcare, trusele cu funcția de încărcare activata 
sunt păstrate gata de functionare pentru orice perioadă de timp într-o stare complet încărcată. 
 
Sursa de alimentare a dulapului: priza de alimentare 230V / 50Hz 
Încărcarea și stocarea a până la 8 truse mobileLab 
Conectarea numai prin introducerea truselor în dulap 
Încărcarea este complet automată 
Indicator de stare pe partea din față a truselor 
Dimensiuni: 1,665 x 460 x 525 mm (HxWxD) 

 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 2765 Eur 
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Arduino® CTC GO! - Concepte de clasă pentru modul de 
bază pentru predarea inovatoare STEM, inclusiv 
platforma de invatare online cu 20 de unitati didactice si 
proiecte 

 Descriere: 
Arduino IDE scris în Java se execută pe un computer care rulează Windows, Linux, sau Mac OS X. Cu acest 
mediu de programare și dezvoltare, pot fi create programe pentru microcontrolerul sau microprocesorul 
Arduinos pentru a controla componentele conectate, cum ar fi LED-uri, senzori, conectori sau motoare. 
Editorul de coduri simplifică limbajele de programare C și C++. 
Abordarea open source facilitează partajarea proiectelor dumneavoastră în comunitatea mondială cu peste 30 
de milioane de utilizatori activi. 
Software-ul poate fi utilizat cu orice placă Arduino. 
Evidențierea sintaxei. 
Contine: 
8 x Arduino UNO WiFi Rev2 Placi 
8 x Arduino Education Shields (are un cititor de carduri SD și un port audio) 
2 x Breadboards 
Set de componente electronice, cum ar fi rezistoare, LED-uri, butoane și piezo 
Senzori: Inclusiv potențiometre, senzori de lumină și ultrasunete 
Baterii de 8 x 9V și doi conectori de baterie pentru fiecare dintre ele 
Include toate cablurile de conectare necesare și cablurile USB 
Sunt incluse toate componentele modulare necesare pentru construirea a 8 proiecte diferite 
Seturile pot fi folosite de 2 sau 3 elevi. Acestea conțin toate componentele necesare pentru experimente. 
Inclusiv set de piese de schimb. 

Obiective: 
Înțelegeți elementele de bază ale 
programării și electronicii, citiți schemele 
și conectați componentele utilizate în mod 
obișnuit 
Modalități de utilizare a tehnologiei, de 
proiectare și dezvoltare a proiectelor de 
calcul 
Înțelegeți elementele de bază ale 
programării bazate pe text, controlul 
componentelor și citirea datelor cu 
ajutorul reclamelor de cod 
Abordarea problemelor de colaborare în 
cadrul unor sarcini și instrucțiuni date 
Aprofundarea și exersarea activităților de 
proiect și de grup 
Dezvoltarea unei înțelegeri a semnalelor 
digitale și analogice 
Explorați robotica, conectivitatea și 
crearea de rețele 
Aplicarea fundamentelor științifice 
Predarea abilităților secolului 21: gândire 

critică, creativitate, comunicare, 
colaborare 

PRET UNITAR fara TVA: 1750 Eur 
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Arduino® CTC GO! - Set de extensii Motion Expansion 
Pack pentru Arduino® CTC GO! - Module de bază cu 
accent pe mișcare - motoare și mecanisme de transmisie 

 Descriere: 

Conceptul de învățare integrată este destinat să sprijine educatorii cu instrumente hardware și software simple și intuitive 
în transmiterea de cunoștințe pe teme: programare, electronică, inginerie electrică și mecatronică cu material didactic 
prefabricat. 
Pe platforma gratuită de învățare online veți găsi toate materialele de care aveți nevoie pentru proiectarea lecțiilor, 
săptămânile de proiect, grupurile de lucru sau pentru prelegerea dvs. 
Cu materialul didactic foarte extins și detaliat, economisiți timp semnificativ în timpul pregătirii. În plus, există, de 
asemenea, acces pentru elevii, stagiarii și studenții dumneavoastră pe această platformă. 
Acest pachet de extensii se bazează pe Arduino® CTC GO! - "Core Module" și arată modul în care tehnologia poate fi 
utilizată ca un instrument pentru a simula și descrie procesele reale prin introducerea conceptelor complexe de 
programare, gândirea asistată de calculator și abilitățile de rezolvare a problemelor. 

Obiective: 
Înțelegerea elementelor de bază ale 
programării 
Explorarea semnalelor digitale și 
analogice pentru a crea proiecte complet 
funcționale și interactive 
Introducere în robotică, sisteme de 
acționare și motoare 
Creați-vă primele dispozitive IoT pe baza 
conectivității Bluetooth 
Aplicarea fundamentelor științifice 
Înțelegerea circuitelor electrice 

Mediu de dezvoltare simplu și 
integrat Arduino IDE pentru 
programare 
Arduino IDE scris în Java se execută pe 
un computer care rulează Windows, 
Linux, sau Mac OS X. Cu acest mediu de 
programare și dezvoltare, pot fi create 
programe pentru microcontrolerul sau 
microprocesorul Arduinos pentru a 
controla componentele conectate, cum ar 
fi LED-uri, senzori, conectori sau 
motoare. 
Editorul de coduri simplifică limbajele de 
programare C și C++. 
Abordarea open source facilitează 
partajarea proiectelor dumneavoastră în 
comunitatea mondială cu peste 30 de 
milioane de utilizatori activi. 
Software-ul poate fi utilizat cu orice 
placă Arduino 

PRET UNITAR fara TVA: 1260 Eur 
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Fisa tehnica 07199 
TRUSA DE BAZA PENTRU STUDIUL PNEUMATICII de la SMC 

Seturile de componente standard PAL sunt adaptate cu exactitate la cerințele PAL și, prin urmare, sunt ideale pentru instruire, pregătirea examenelor și în situația examenului. Toate seturile de componente standard PAL utilizate sunt componente industriale originale de înaltă calitate de la SMC , cu conexiuni adecvate pentru șuruburi pentru furtunuri cu aer comprimat de 4 mm. Oferim seturi de componente standard cu diferite tipuri de fixare: tehnica clasică de înșurubare și noua tehnică de glisare Christiani, un sistem inovator de fixare rapidă. Seturile de componente sunt furnizate într-o carcasă robustă care protej ează componentele și sunt utilizate pentru depozitarea accesoriilor. Pe lângă carcasă, este inclusă și o placă de montaj . Placa de montare pentru versiunea tehnologică cu șurub este o placă perforată, placa de montare pentru versiunea glisantă este o placă cu fante. 
PRET UNITAR fara TVA: 235 0  Eur 

TRUSE MECATRONICE - PNEUMATICE 

https://www.christiani.de/out/media/pdf/07199-kofferinhalt.pdf

Trusa contine:1 suprafata de montare tabla perforata 550 mm x 700 mm 605404 șuruburi distanțiere Pentru tablă perforată, Ø 18 x 120 mm, cu șurub cu cap tubular și șaibă 1 cilindru cu dublă acțiune diametrul pistonului: aproximativ 25 mm,Cursa: aproximativ 100 mm cu amortizare în poziție finală reglabilă pe ambele părți, 2 piulițe, came de comutare pentru acționarea transmițătoarelor de semnal cu 2 x supape de reglare a debitului Cilindru cu dublă acțiune cu 2 x fitinguri Supapă cu 2 căi 5/2 Acționat pe ambele părți prin presurizare 1 supapă cu 5/2 căi acţionată pe o parte prin presurizare cu retur cu arc Supapă cu 4 căi 3/2 Acționat de magnetul permanent al cilindrului cu retur cu arc, în poziţia de repaus orificiul de presiune blocat Supapă cu 2 căi 3/2 Acționat de role cu revenire cu arc, opțional în poziție de repaus P, blocat sau deschis 1 supapă cu 3/2 căi acţionată pe o parte prin presurizare cu retur cu arc,în repaus orificiul de presiune deschis 1 supapă cu 3/2 căi Acționată de role, lucrând într-o singură direcție (rolă de retur în gol) și Retur cu arc blocat în poziția de repaus P Supapă 1 3/2 Acționat prin pârghie sau butonul rotativ cu blocare, în poziție de repaus Port de presiune blocat Supapă cu 3 căi 3/2 Acționat prin buton, cu retur cu arc în repaus Port de presiune blocat 1 cronometru Aproximativ 0-30 secunde, blocat în poziție de repaus P 2 Supapă de reținere a clapetei de accelerație reglabilă 3 supape navetă (OR) diametru nominal: aproximativ 5 mm, racord: G1/8 2 supape cu două presiuni (ȘI) diametru nominal: aproximativ 5 mm, racord: G1/8 1 bloc distribuitor 6 racorduri, iesire pentru furtun plastic Ø 4 mm 1 Supapă de evacuare rapidă Pentru montare directă pe cilindru 1 unitate de prelucrare (unitate de întreținere) fără ulei, cu suport rabatabil1 Supapă glisantă manuală Pentru atașare la unitatea de tratament (unitate de întreținere) 11 filet amortizor G1/8, varianta plastic 15 Racord cot pivotant, racord pentru furtun din plastic Ø 4 mm, filet G1/8 22 Fiting drept, racord pentru furtun din plastic Ø 4 mm, filet G1/8 9 Fiting drept, racord pentru furtun din plastic Ø 4mm, filet G1/4 Conector 5 T Racord pentru furtun din plastic Ø 4 mm 2 cleme multiple de furtun Pentru fixarea a 10 furtunuri fiecare15 Furtun din plastic Ø 4 mm, diametru interior 2 mm, diametru exterior 4 mm, lungime 1 m1 set de etichete adezive 8 x 13 mm 2 Canal de cablu Maximum 25 mm lățime, fante, 37,5 mm înălțime, 500 mm lungime 

Descriere: prinderea cu suruburi

mailto:didactic@teraimpex.ro
http://www.teraimpex.ro/


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

SOFTWARE FlowLab4edu (Versiunea 7.8.E) 
Simulați, creați și controlați puterea fluidelor 

 Descriere: 
FlowLab4edu este un software versatil pentru crearea, simularea și controlul Planurile GRAFCET, precum și circuitele 
pneumatice și electro-pneumatice. Cel editori intuitivi pot fi utilizați pentru a crea orice pneumatice și electro-pneumatice 
controale și planuri GRAFCET. De asemenea, puteți conecta sau simula circuite electro-pneumatice și planuri GRAFCET cu 
controlere reale (de exemplu, LOGO, S7-1200, S7-1500) și circuite externe prin diferite interfețe software TCPIP. Utilizați 
vizualizarea procesului și creați imagini de proces pentru operare, monitorizarea și analiza GRAFCET simulate, planuri 
pneumatice, electro-pneumatice sau sisteme electro-pneumatice reale.

PRET UNITAR fara TVA: 6 30 Eur 

Fisa tehnica 34701

C aracteristici principale:
Proiectarea grafică a circuitelor pneumatice
Simboluri conform standardului DIN ISO 1219-1
Simularea și testarea diagramelor pneumatice proiectate
Proiectarea și simularea circuitelor electro-pneumatice
Descrierea circuitelor cu GRAFCET
Crearea controalelor cu GRAFCET
Achizitia si analiza datelor
Vizualizarea proceselor
Documentație detaliată și ajutor
Învățare și muncă independentă
Inclusiv sarcini introductive și exemple

 Licență de utilizator unic pentru școli, Engleză

Demo: 
https://www.christiani-international.com/en/Europe/Vocational-Training
/Mechanics/Control-Technology/Pneumatics/FlowLab4edu-Simulation-
Software.html

Editor pneumaticEditorul operat intuitiv este echipat cu o bibliotecă extinsă de componente pneumatice și elemente electrice. O gamă largă de setări pot fi realizate pentru componentele individuale. Pentru electro-pneumatice, circuite electrice poate fi creat cu editorul. Semnalele lor sunt direct legate de componente pneumatice.
Simulare pneumaticăSimulați circuitele pneumatice create și afișați comportamentul acestora. Pentru a face acest lucru, sistemul verifică mai întâi automat dacă pagina conține erori. Lângă setarea semnalelor, pozițiilor, stărilor de comutare, presiunilor etc. pot fi înregistrate, salvate și analizate ca valori măsurate. Instrumente de evaluare grafică și numerică sunt disponibile în acest scop.
Achiziționarea și stocarea valorii măsurateProgresii ale semnalelor analogice și binare, cum ar fi pozițiile, comutarea stările, presiunile, temperaturile, debitele etc., pot fi înregistrate, stocate și analizate ca valori măsurate.
Cerințe de sistem Toate sistemele de operare acceptate, Hard disk sau memorie flash cu cel puțin 240 MB memorie Tastatură, Dispozitiv indicator (mouse sau similar)Cel puțin grafică SVGA, 800 * 600 pixeli, 65535 culori (culoare medie rezoluție), Computer standard cu Windows 10®

Vizualizarea proceselorCu vizualizarea proceselor, puteți crea propriile imagini de proces pentru monitorizarea si operarea circuitelor simulate sau pentru monitorizarea sistemelor reale și circuite pneumatice.
GRAFCETGRAFCET este un limbaj de descriere grafic, independent de tehnologie, standardizat în conformitate cu EN 60848 pentru reprezentarea proceselor, controalelor și secvenței Controale. Modulul GRAFCET a fost utilizat pe scară largă în industrie și educație pentru mulți ani. Utilizați diagramele pentru a descrie circuitele pneumatice sau pentru a le executa ca controale asupra sistemelor dvs.
Interfețe de procesFlowLab4edu conține diverse interfețe (inclusiv Modbus / TCP, OPC UA, S7 PLC și MQTT) pentru conectarea dispozitivelor externe sau a software-ului terț.
Controlul circuitelor de antrenament și al sistemelor 
realeÎn combinație cu placa I/O, set-up-uri de exerciții electro-pneumatice și reale sistemele pot fi controlate direct prin FlowLab4edu. Conexiunea la PC este prin intermediul Ethernet. Toate semnalele sunt conectate prin prize de laborator de siguranță de 4 mm.
Industria 4.0 - IoTPrin activarea protocolului MQTT, FlowLab4edu poate stabili o conexiune / comunicarea cu un server web (broker WEB). MQTT este foarte potrivit pentru soluții de automatizare și este utilizat pe scară largă în domeniul IoT datorită ușurinței sale de utilizare.
Pentru fiecare utilizator adaugat in plus se achizitioneaza 34703 PRET UNITAR fara TVA: 250 Eur
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Fisa tehnica 07198 
TRUSA  PENTRU STUDIUL ELECTRO-PNEUMATICII de la SMC 

Seturile de componente standard PAL pentru electro-pneumatice de la Christiani sunt adaptate cu exactitate la cerințele PAL, sunt ideale pentru intruire, pregătirea examenelor și în situația examenului. Toate seturile de componente standard PAL utilizate sunt componente industriale originale de înaltă calitate de la SMC, cu conexiuni adecvate pentru șuruburi pentru furtunuri cu aer comprimat de 4 mm. Oferim seturi de componente standard cu diferite tipuri de fixare: tehnica clasică de înșurubare și noua tehnică de glisare Christiani, un sistem inovator de fixare rapidă. Seturile de componente sunt furnizate într-o carcasă robustă care protej ează componentele și sunt utilizate pentru depozitarea accesoriilor. Pe lângă carcasă, este inclusă și o placă de montaj . Placa de montare pentru versiunea tehnologică cu șurub este o placă perforată, placa de montare pentru versiunea glisantă este o placă cu fante. 
PRET UNITAR fara TVA: 18 6 0 Eur 

 Descriere: 

https://www.christiani.de/out/media/pdf/07198-kofferinhalt.pdf
Carcasă Carcasă din plastic cu inserții de spumă pentru a ține piesele pneumatice.Cu decupaje precise și contrastante de culoare. 1 suprafață de montare din tablă cu fante 550 mm x 700 mm 4 șuruburi distanțiere Pentru tablă crestă, Ø 18 x 120 mm, cu șurub cu cap tubular și șaibă 1 etichetă aproximativ 60 mm x 30 mm 1 cilindru cu dublă acțiune diametrul pistonului: aproximativ 25 mm,Cursa: aproximativ 100 mm cu amortizare în poziție finală reglabilă pe ambele părți,2 piulițe, came de comutare pentru acționarea transmițătoarelor de semnalcu 2 x supape de reținere a accelerației 1 cilindru cu dublă acțiune cu 2 x fitinguri cote 1 supapă cu 5/2 căi, acționată electric pe ambele părți, cu prize de cuplare magnetică (24 V-)cu cca 1 m cablu de conectare 1 supapă 5/2 căi Acționată electric pe o parte, cu arc de retur mecanic șiPrize de cuplare magnetică (24 V-) cu cablu de conectare de aproximativ 1 m Supapă 1 3/2 Acționat prin pârghie sau butonul rotativ cu blocare, în poziție de repausPort de presiune blocat 2 Supapă de reținere a clapetei de accelerație reglabilă Număr de 4 amortizoare potrivite pentru numărul și tipul de supape 4 Comutatoare de proximitate Acționate de un inel magnetic (comutator lamelă), potrivite pentru nr. 4,Conexiunea poate fi înșurubată sau conectată, cu aproximativ 1 m cablu 9 Fiting unghiular cu împingere Rabatabil, număr și tip potrivite pentru componentele utilizate 12 Fiting drept; Numărul și tipul potrivite pentru componentele utilizate 6 Conector în T Potrivit pentru furtun din plastic 3 cleme multiple de furtun fiecare Pentru atașarea unui pachet de furtunuri orizontal sau vertical la fantă 1 Suport de montare Pentru elementele electrice de semnalizareDiametru montaj: 22,5 mm 1 Întrerupător de limită electric Acționat cu rolă cu revenire cu arc, 1 NO + 1 NC 5 bobine de releu 24 V-, 3 W, bază cu conexiuni cu borne cu șurub,pentru montare pe șină top-hat, 3 NO + 3 NC 1 releu, bobină de întârziere la pornire 24 V-, 1 W, cu conexiuni cu borne șurub,întârziere la pornire până la aproximativ 30 s, pentru montare pe șină top-hat, 1 NO + 1 NC 1 releu, bobină de întârziere la deconectare 24 V-, 1 W, cu conexiuni cu borne cu șurub, întârziere la oprire până la aproximativ 20 s,pentru montare pe șină top-hat, 1 NO + 1 NC 63 Buton electric Pentru instalarea panoului frontal, potrivit pentru nr. 15, 1 NR + 1 NR 1 Întrerupător electric de comandă Pentru instalarea panoului frontal, potrivit pentru articolul nr. 15, 1 NR + 1 NR , etc.

Trusa contine:

prinderea cu suruburi
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Fisa tehnica 101640 
TRUSA DE INVATARE - ELEMENTE PNEUMATICE de la SMC 

Descriere:   Aceasta trusa pneumatica este adecvata pentru exerciții din domeniul pneumaticii în sala de curs sau ateliere de lucru oferind o varietate de posibilități de a construi  circuite pneumatice. Componentele individuale sunt montate ca ansambluri complete pe un sistem de fixare rapidă - slide-in, pentru plăci slot dimensiune 736 x 815 x 30 mm, grilă 25 mm. Achizitie separata (43405) 1200 eur fara TV A. Trusa este compatibila cu sistemul de simulare FlowLab4edu V ersiunea 7.8.E 
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 

PRET UNITAR fara TVA: 4850 Eur 

1x Cilindru rotund cu o singură acțiune D=25 mm, H=50 mm, cu șină pentru dispozitivele de semnalizare2x cilindru rotund cu dublă acțiune D=25 mm, H=100 mm, cu șină pentru dispozitivele de semnalizareManometru 1x (manometru)Supapă direcțională 2x 3/2, poziție de repaus blocată, cu butonSupapă direcțională 2x 3/2, poziție de repaus deschisă, cu buton1x supapă de comandă direcțională 5x 2/<>, aer comprimat acționat pe o parte3x 3 / 2 mod cu tambur maneta supapă, poziția de odihnă blocat1x supapă de comandă direcțională 3x 2/<>, aer comprimat acționat pe o parteSupapă de comandă direcțională 3x 5/2, aer comprimat acționat pe ambele părțiSupapă direcțională 1x 5/3, poziție centrală blocată, aer comprimat acționat pe ambele părți1x supapă de urmărireSupapă de întârziere 1xSupapă de schimbare 1x3x Supapă dublă de presiune, etc.

Trusa contine:

Exercitii pentru elev Sarcini si solutii Exercitii suplimentare 
Se recomanda achizitia manualelorManual 80344in limba germana Digital 41335licienta in limba germana

PR E T U N I TAR  fara TVA: 70 E urfiecare

sau Manual 80345in limba germana sau Digital 43941 licienta in limba germana
Manual 80344in limba germana sau Digital 43943licienta in limba germana

Tehnologia de prindere rapida slide-in

PRET UNITAR fara TVA: 28 Eurfiecare fiecarePRET UNITAR fara TVA: 48 Eur
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Sistem multifuncțional de practica MAPS profesional cu 
stație de lucru utilizabilă unilaterală - complet asamblată 

 Descriere: D imensiuni banc de lucru î n mm (L xlxH ): 1 6 0 0  x 8 0 0  x 1 9 0 0C adrul robust este realizat din profil robust din aluminiu extrudatD imensiuni blat de lucru î n mm  (L xlxH ): 1 6 0 0  x 8 0 0  x 27  Inaltime de lucru: 7 8 0  mmD imensiuni placa  î n mm (L xlxH ): 7 3 6  x 8 1 5  x 3 0   fabricat din aliaj  aluminiu cu fante de 8 .9  mm  la o distanta de 25  mm, pentru prinderea componentelor pneumatice si electro-pneumatice cu sistem de fixare rapidă
PRET UNITAR fara TVA: 3500 Eur

43406
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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 de control gata de funcționare, contine componente electronice pentru tehnologia de 

automatizare / SIMATIC S7 312C (CPU314C-2PN/DP).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 4340 Eur 
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Fisa tehnica 49132 

DULAP pentru instruire Tehnician mecatronică  
Set standard de materiale - cu pneumatică Aventics 
fără controler/PLC  

 
 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, sistem PLC S7-300 de la Siemens 
 Dulap si componente auxiliare,  
 Unitate de afisare si control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PRET UNITAR fara TVA: 4780 Eur 
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Fisa tehnica 49135 

DULAP pentru instruire Tehnician mecatronică.  
Set standard de materiale cu PLC Siemens și pneumatice SMC 

 
 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: 5100 Eur 
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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 41335 

Tehnologie de control - Exercitii pneumatice 
(digitale) pentru elev 
Licență de cumpărare in l im b a g e r m ana

 Descriere: 
Acest document didactic este conceput astfel încât dispozitivele individuale să fie explicate pe 
baza a 11 exemple practice. În plus, sunt explicate simbolurile și reprezentările diagramelor de 
circuit. 

Sarcinile individuale sunt coordonate între ele. Elevul poate lucra prin aceste sarcini pas cu pas 
și se poate familiariza cu elementele pneumatice. Desenarea și citirea diagramelor de circuit 
simplu până la dificil ar trebui să servească siguranței în manipularea comenzilor pneumatice. 
Cursantul ar trebui să lucreze independent prin sarcinile individuale și, dacă este necesar, să 
refacă anumite părți prin întrebări de indrumare despre cele 11 sarcini. 

Cum utilizez versiunea digitală? 
1. Cumpara produsul dorit 
2. Primiți date de acces după cumpărare pe email 
3. Descărcați gratuit aplicația C-Learning din Appstore-ul Apple, Google sau Windows 
4. Stocați datele de acces în aplicație din "Setări" 
5. Pe pagina de pornire a aplicației, faceți clic pe elementul de meniu bibliotecă media (MOLA) și 

utilizați conținutul achiziționat 

Aspecte importante ale versiunii digitale: 

 Licență de cumpărare 
 Marcatorii și comentariile pot fi salvate 

PRET UNITAR faraTVA: 7 0 Eur 
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F isa tehnica 4 1 3 3 4  

Tehnologie de control - Suport pneumatic 
(digital) pentru elev 
Licență anuală 

 Descriere: 
Acest document didactic este conceput astfel încât dispozitivele individuale să fie explicate pe 
baza a 11 exemple practice. În plus, sunt explicate simbolurile și reprezentările diagramelor de 
circuit. 

Sarcinile individuale sunt coordonate între ele. Elevul poate lucra prin aceste sarcini pas cu pas 
și se poate familiariza cu elementele pneumatice. Desenarea și citirea diagramelor de circuit 
simplu până la dificil ar trebui să servească siguranței în manipularea comenzilor pneumatice. 

Cursantul ar trebui să lucreze independent prin sarcinile individuale și, dacă este necesar, să 
refacă anumite părți prin întrebări de indrumare despre cele 11 sarcini. 

Cum utilizez versiunea digitală? 
1. Cumpara produsul dorit 
2. Primiți date de acces după cumpărare pe email 
3. Descărcați gratuit aplicația C-Learning din Appstore-ul Apple, Google sau Windows 
4. Stocați datele de acces în aplicație din "Setări" 
5. Pe pagina de pornire a aplicației, faceți clic pe elementul de meniu bibliotecă media (MOLA) și 

utilizați conținutul achiziționat 

Aspecte importante ale versiunii digitale: 

 Durata licenței este de un an și este reînnoită automat. O 
reziliere scrisă la sfârșitul anului de abonament este posibilă în 
orice moment. 

 Întotdeauna ediția curentă 
 Marcatorii și comentariile pot fi salvate 

PRET UNITAR faraTVA: 50 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: 4800 Eur  
*Pretul contine 1 buc dulap de echipamente electrice, 1 buc documentatie pentru profesor si  1 buc 
documentatie pentru elev! 

 
 

mailto:didactic@teraimpex.ro
http://www.teraimpex.ro/


 

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 14333 

Manualul de mecatronică și Colecția de 
formule 
 

 Descriere: 
 

Toate conținuturile sunt structurate clar și compact și permit determinarea rapidă a valorilor. Acest 
lucru îl face partenerul perfect pentru munca de zi cu zi în școala profesională și în companie. 
Manualul,  în cele 1169 pagini cuprinde noțiuni de : 
Inginerie electrică, Electronică (Cunoștințe de bază, Componente ale ingineriei electrice, 
Construcția instalațiilor electrice, Mașini și unități electrice, Tehnologie de măsurare și senzori, 
Automatizare, Converter, Tehnologia de instalare, Documentația tehnică, Tehnologia informației, 
Apendice)  
și 
 Sisteme mecanice (Cunoștințe de bază, Ingineria materialelor, Fabricare, Tehnologie de măsurare și 
testare, Mecanica fluidelor, Elemente ale mașinii, Securitatea muncii și protecția mediului, 
întreținerea, Calificări interprofesionale, Apendice) 
  
Colecția de formule, în cele 92 de pagini cuprinde cam tot ceea ce intalnim  în Mecatronica (Noțiuni 
de bază generale, Calculul suprafeței, Triunghiul drept, Diviziuni, lungimi, Volume, suprafețe, 
Rezistență și mișcare, Rolă, scripete, troliu, Lucru mecanic, putere, eficiență, Unităţi, Mecanica 
Fluidelor, Căldură, Tehnologia DC, Câmp electric, Câmpul magnetic, Tehnologia AC, Tehnologie 
trifazată, Facturarea serviciului, Compensarea liniei reactive, Mașini și unități electrice, 
Transformatoare, Link-uri logice, Electronică) 
S-a acordat mai multă atenție tehnologiei CNC și, de asemenea, "noilor" cicluri PAL. 

 

          

Fisa tehnica 14333                                                              Fisa tehnica 41180                                                             Fisa tehnica 41181 
Manualul de mecatronică                     Manualul de mecatronică                    Manualul de mecatronică       

și Colecția de formule                       și Colecția de formule                         și Colecția de formule      
 
varianta imprimată                           Licență de cumpărare                              Liciență anuală 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 80 Eur             PRET UNITAR faraTVA: 80 Eur                    PRET UNITAR faraTVA: 30 Eur 
Fisa tehnica 94822 
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Manualul de mecatronică. Noțiuni de bază 
 

 Descriere: 
 

Pe lângă comunicarea clară a elementelor de bază manualul transmite cunoștințele necesare în teorie 
și practică (Cunoștințe de bază solide pentru aplicații tehnice, Multe sarcini legate de examene de la 
teorie și practică pentru a se pregăti pentru examen, Prezentări generale structurate pentru captarea 
rapidă a conținutului esențial, Abordare orientată spre proiect 
Manualul,  în cele 458 pagini cuprinde: 
Proiectul 
Fabricarea subsistemelor mecanice 
Componente și echipamente electrice 
Fluxul de energie și informații în sistemele tehnice 
Siguranța electrică a instalațiilor 
Pneumatica 
Comunicare tehnică 
Exerciţii 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
  Fisa tehnica 94822                                                                          Fisa tehnica 41202                                                                       Fisa tehnica 41200 

  Manualul de mecatronică                     Manualul de mecatronică                   Manualul de mecatronică       
Noțiuni de bază                                      Noțiuni de bază                                   Noțiuni de bază 
 
varianta imprimată                           Licență de cumpărare                              Liciență anuală 
 
 

 PRET UNITAR faraTVA: 50 Eur             PRET UNITAR faraTVA: 50 Eur                    PRET UNITAR faraTVA: 20 Eur 
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Fisa tehnica 94823 

Manualul de mecatronică avansată 
 

 Descriere: 
Întreaga structură a lucrării corespunde exact "manualului Mecatronică- noțiuni de bază și, astfel, 
garantează o tranziție de la ușor la complex. 
O mare importanță a fost acordată formulării de propoziții scurte și concise care reproduc conținutul 
într-un mod clar și structurat. Numeroase exemple susțin pozitiv procesul de învățare. 
Principiile pregătirii teoretice și practice sunt interconectate. Conținutul celei de-a doua jumătăți a 
instruirii, cu o relevanță practică constantă, se află în prim-planul transferului de cunoștințe. 
Manualul,  în cele 584 pagini cuprinde: 

 Cunoștințe de bază 
 Documentația tehnică 
 Ingineria materialelor 
 Elemente ale mașinii 
 Fabricare 
 Structuri metalice și metalice 
 Tehnologie de măsurare și testare 
 Mecanica Fluidelor 
 Securitatea muncii și protecția mediului, întreținere 
 Calificări interprofesionale 

  
Fisa tehnica 94823                                                                                                                                                                     Fisa tehnica 41264 

Manualul de mecatronică           Manualul de mecatronică                  Manualul de mecatronică 
avansată                                             avansată-  digitala                                                   avansată 
                                                                   Fisa tehnica 41203                                                                      
varianta imprimată                          Licență de cumpărare                  varianta imprimanta si digitala 
PRET UNITAR faraTVA: 70 Eur             PRET UNITAR faraTVA: 70 Eur                    PRET UNITAR faraTVA: 90 Eur 
                                                          Fisa tehnica 41201 
                                                          Liciență anuală 
                                                       PRET UNITAR faraTVA: 20 Eur                     
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T R U S A  DE  I N V A T A R E  –  B A Z E L E  T E H N O L O G I E I  S E N Z O R I L O R  

 Descriere: 
Acest kit contine componentele necesare efectuării a 36 de exerciții din domeniul senzorilor. 
Dimensiuni (LxWxH): 640 x 420 x 240 mm, Greutate: 14.1 kg.  Exercițiile și soluții sunt 
prezentate in doua manuale separate Training System Sensor Technology.
Conținut:  1x Adaptor pentru senzori 

 9x linii/circuite de masurare 500 mm, roșu 
 10x linii/circuite de masurare 500 mm, albastru 
 9x linii/circuite de masurare 500 mm, negru 
 1x Unitate de ghidare 450 mm, cu dispozitiv de măsurare cu ultrasunete 
 1x Unitate motor  cu controler 
 1x Varianta contor pentru numarare, modul de frecvență, 1 afișaj, T5 
 1x Varianta de distribuitor, 10x 
 1x Senzor inductiv, Sn = 8 mm 
 1x Senzor inductiv, Sn = 2 mm 
 1x Senzor capacitiv, Sn = 8 mm 
 1x Senzor câmp magnetic, Sn = 60 mm 
 1x Senzor de lumină de reflexie difuză, Sn = 200 mm 
 1x Cablu de fibră optică, funcționare tactilă (modul de scanare) 
 1x cablu de fibră optică, operare unidirecțională (modul one-way) 
 1x Valiza 

PRET UNITAR fara TVA: 6 1 0 0  Eur 

Training System Sensor TechnologyElementele de bazăManual de practică in limba engleza

Pretul include ambele manuale

Această colecție de exerciții a fost concepută pentru sistemul de antrenament senzorial. El conține exerciții practice atât pentru kitul de bază, cât și pentru kitul de extensie. Acest sistemul de formare oferă un instrument de predare a principiilor funcționale, valorile caracteristice și aplicațiile industriale inductive, capacitive, optoelectronic, câmp magnetic și senzori cu ultrasunete.
Training System Sensor TechnologyElementele de bazăManual de soluții Soluții la exercițiile din sistemul de antrenament manual de practică elementele de bază senzoriale.
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Fisa tehnica 93634 

Extensia tehnologiei senzorului TS 
 

 Descriere: 
 

Setul de extensii este potrivit pentru a oferi cunoștințe aprofundate și avansate despre tehnologia 
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 
materialele plastice albe, negre, clare. 
 
Conținut: 
 
1x Adaptor  pentru senzori 
1x Senzor analogic inductiv, domeniu de măsurare liniar (3 - 8 mm) 
1x unitate de evaluare diferențierea materialelor digitale 
1x senzor cu ultrasunete, Sn = (60 -500) mm 
1x senzor fotoelectric retro-reflectorizant, Sn = 3000 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 1730 Eur  
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Fisa tehnica 97353 

Bazele cursului de pneumatică 1 – în engleză 
 

 Descriere: 
 

Limba: Engleză, 144 pagini, A4 
 
Această curs 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. Întregul material didactic poate fi, de asemenea, dezvoltat independent. Am omis în mod 
intenționat calcule inutile, în primul rând pentru a evidenția conceptele-cheie din domeniul 
pneumatic.   

 
Conținut: 

 Noțiuni introductive 
 Teoria aerului comprimat 
 Compresoare și distribuție aer comprimat 
 Aer condiționat 
 Unităţi 
 Supape 
 Simboluri 

 
 
 

 
Fisa tehnica 97353                                                                 Fisa tehnica 41241                                                                           Fisa tehnica 41242  

Bazele cursului de                                           Bazele cursului de                                                   Bazele cursului de 
pneumatică 1– în engleză                                           pneumatică 1– în engleză                                                      pneumatică 1– în engleză 
             

varianta tiparită                                        liciența de cumpărare                                    liciența anuală 
 
PRET UNITAR fara TVA: 50 Eur            PRET UNITAR fara TVA: 50 Eur                           PRET UNITAR fara TVA: 15 Eur  
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Fisa tehnica 97354 

Bazele cursului de pneumatică 2 – în engleză 
 

 Descriere: 
Limba: Engleză, 148 pagini, A4 
 
Sistemele pneumatice sunt dificil de proiectat din cauza aerului ca mediu compresibil. Adesea, 
calculele sunt supradimensionate, deoarece operațiile fizice complexe ale acestui mediu pot fi 
calculate numai cu mult efort. Din acest motiv, experiența este adesea folosită în pneumatică. 
Acest curs se ocupă de criteriile și bazele de calcul pentru dimensionarea corectă a celor mai 
importante componente pneumatice. . În "Cursul 2" sunt aprofundate criteriile de selecție a 
componentelor pneumatice. Sunt transmise orientări și valori empirice care s-au dovedit 
valabile în practică. În plus, sunt prezentate elementele de bază pentru schemele pneumatice 
de comutare. 
 

Conținut: 
 Cilindri 
 Dispozitive de acționare rotative 
 Dispozitive de prindere tip gheară 
 Amortizoare 
 Supape 
 Proiectarea sistemelor pneumatice 
 Simboluri 
 Circuite de bază 
 Descrierea sarcinilor de control 

 

 
 

Fisa tehnica 97354                                                                 Fisa tehnica 41243                                                                           Fisa tehnica 41244   

Bazele cursului de                                           Bazele cursului de                                                   Bazele cursului de 
pneumatică 2– în engleză                                           pneumatică 2– în engleză                                                      pneumatică 2– în engleză 
             

varianta tiparită                                        liciența de cumpărare                                    liciența anuală 
 
PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur            PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur                           PRET UNITAR fara TVA: 15 Eur  
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Fisa tehnica 97355 

Bazele cursului de pneumatică 3 – în engleză 
 

 Descriere: 
 

Limba: Engleză, 181 pagini, A4 
 
Scopul acestui manual este de a face conexiunile subiectelor ușor de înțeles pentru cititor, fără a 
discuta în detaliu relațiile matematice. Scopul este de a se adresa unui număr larg de cititori (ex. 
muncitori calificați, tehnicieni, ingineri etc.), care pot proiecta cu ușurință un sistem pneumatic și de 
vid după studierea acestui manual. În plus, conceptele de bază ale tehnologiei de control sunt tratate, 
dar fără a intra în considerații matematice complicate. 
 
 
Continut: 

 Pneumatică avansată 
 Echilibrarea in pneumatică 
 Tehnica vacumului 
 Interfață pneumatică/electronică 

 
 

 
 

 
 
 
Fisa tehnica 97355                                                                      Fisa tehnica 41245                                                                              Fisa tehnica 41250   
 

Bazele cursului de                                           Bazele cursului de                                                   Bazele cursului de 
pneumatică 3– în engleză                                           pneumatică 3– în engleză                                                      pneumatică 3– în engleză 
             

varianta tiparită                                        liciența de cumpărare                                    liciența anuală 

 
PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur            PRET UNITAR fara TVA: 40 Eur                           PRET UNITAR fara TVA: 15 Eur  
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Fisa tehnica 58036 

MODULE LOGO! Learn Basic / EASY Learn Basic -în engleza 

 
 Descriere: 
 

Potrivit pentru LOGO SIMATIC! Module de la 0BA6 - Modulul EATON Easy 512-DA-RC 
Unitatea de invatare LOGO! Learn Basic / EASY Learn Basic este instalată pe un suport stabil din aluminiu. 
Pentru intrarea semnalului, sunt integrate 8 întrerupătoare de test; Pentru intrarea pentru valoarea analogică, 
sunt integrate 2 potențiometre. De asemenea, este posibil să conectați simulatoarele externe prin conectorul de 
interfață cu 24 de pini. Ieșirea semnalului  este afișată prin intermediul a 4 LED-uri. Prin intermediul a două 
comutatoare, intrările digitale 7 + 8 sunt comutate pe intrările analogice (0-10V). Cele 32 de cărți de prezentare 
cu exerciții practice pentru diverse niveluri oferă suport pentru instruire. 
 
Date tehnice:  
-Tensiune de alimentare 12-24 V DC Consum de putere, max. 500MA 
- 2/4 Potentiometru pentru reglarea tensiunii de la 0 la 10V / 10mA  
- 1 Potențiometru pentru SonarBero simulare 60 Hz până la 5 KHz 
- 1 IR-receptor pentru recepția de 10 frecvențe selectate prin telecomandă 
- 8/8 taster / buton cu apăsare comutatoare pentru un semnal de intrare 
- 4/4 LED-uri pentru iesiri 
- 1 Terminal pentru conectarea logo-ul de afișare de text! TD 
- 1/1 Conector interfață pentru conectarea modelelor funcționale 
- 1 Soclu pentru module de extensie 
Dimensiuni (W) 170 x 120 x 100 mm 
 

 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 480 Eur  
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Fisa tehnica 58037 

MODULE "LOGO! Learn Advanced" – în engleză sau germană 

 Descriere: 
 

Este potrivit pentru LOGO! Modul 0BA6 și 8. 
Adaptorul de extensie # 59441 este necesar pentru utilizarea împreună cu LOGO! Modul 0BA7. 
Unitatea de invatare "LOGO! Learn Advanced" este un nivel superior programului LOGO! Learn Basic. Pentru 
intrarea pentru valoarea analogică sunt integrate 4 potențiometre. Prin intermediul a 4 comutatoare de 
diapozitive, intrările digitale (I1, I2, I7 și I8) sunt comutate pe intrările analogice. Acest lucru permite ca 10 
stări de comutare diferite să fie implementate în LOGO! Prin intermediul telecomenzii IR. LOGO! controlul 
compact este instalat pe ambele panouri de antrenare conform standardului industrial. Acesta poate fi instalat 
sau dezinstalat în orice moment folosind o șurubelniță. 
 
Date tehnice: 
Tensiune de operare 12 - 24V DC (max. 24V) 500mA 
4 potențiometre pentru reglarea tensiunii de la 0 la 10V / 10mA (intrare cu valoare analogică) 
1 Potențiometru pentru simulare Sonar-Bero 60 Hz - 5 KHz 
1 receptor IR pentru recepția a 10 frecvențe selectate prin intermediul telecomenzii (alte 10 intrări pentru LOGO!) 
8 Comutatoare  (pornit - oprit - momentan pornit) pentru introducerea semnalului 
4 LED-uri pentru indicarea stării de ieșire 
4 Cursor de  comutare, intrarea digitală la cea analogică 
1 Comutare intrarea digitală a comutatorului la recepția IR 
1 Terminal pentru afișarea textului LOGO! TD 
1 Conector de interfață (24-pini) pentru module Plug-On sau modele de simulare 
1 Priză pentru module de extensie (8-pini) 

Dimensiuni (LxWxH): 215 x 145 x 100 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PRET UNITAR fara TVA: 560 Eur  
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Fisa tehnica 59817 

Modul logic Logo 8! - în engleză sau germană 

 Descriere: 

LOGO! Modulul 8 Logic este introducerea perfectă în micro-automatizare pentru cursanții dvs. 
Cu LOGO-ul! 8 sarcini mici de automatizare pot fi rezolvate perfect. Logo-ul consiliului de 
învățare Christiani! 8 vă oferă o introducere rapidă și ușoară în aplicarea și programarea 
acestui controler mic inovator. 
LOGO-ul! 8 oferă acum și mai multe posibilități de aplicare prin interfața Ethernet integrată și 
serverul web integrat. Cu interfața Ethernet, până la opt LOGO-uri! Modulele sunt conectate în 
rețea, precum și comunicarea cu procesoarele SIMATIC S7 și panourile HMI SIMATIC. 
Manevrabilitatea ușoară, posibilitățile de comunicare, accesul de la distanță prin intermediul 
serverului web și comunicarea de la distanță prin intermediul aplicației se numără printre 
avantajele LOGO! 8 și să facă LOGO-ul! la unul dintre cele mai utilizate controale mici. 

PRET UNITAR fara TVA: 1 9 50 Eur 
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Fisa tehnica 59493 

SIMATIC S7-1200 

 Descriere: 

SIMATIC S7-1200 este ideal pentru o introducere rapidă și ușoară în aplicarea și programarea acestui 
controler mic inovator. 
Placa de învățare SIMATIC S7-1200 este echipată cu un procesor SIMATIC S7-1214C DC/DC/DC. 
Echipate cu prize de laborator de siguranță de 4 mm, comutatoare și LED-uri, plăcile de învățare 
Christiani permit controlul direct al intrărilor, observarea ieșirilor, precum și conectarea ușoară a 
modelelor funcționale externe. Conectorul Centronics cu 36 de pini permite transmiterea întregului 
semnal de intrare și ieșire către un modul funcțional printr-un cablu. Placa de învățare este potrivită 
atât pentru agățarea în cadrele experimentale comune ale tuturor producătorilor de materiale 
didactice bine-cunoscute, cât și pentru utilizarea ca dispozitiv de masă. 

PRET UNITAR fara TVA: 27 7 0 Eur 
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Prelucrari metal- Mecanica- Mecatronica 
Formule de bază

Oferă studenților și profesorilor, precum și elevilor și instructorilor o formare compactă și o muncă de referință, care transmite cunoștințe complexe de specialitate în mod clar și eficient.https://www.christiani.de/out/media/pdf/97210-leseprobe.pdf
Manualul conține următoarele 
capitole:Principii de bază in mecanicaDocumentația tehnicăComponente ale mașiniilor unelteTehnologia de producțieTehnologie de măsurare și testareMecanica fluidelorTehnologie de automatizareProtecția ocupațională și a mediului, întreținereTehnologia materialelorCompetențe interdisciplinareIndexIndicele standardelorFold-out "shortregister"

Carte,Ediția 1 2015, 776 pagini,         17 x 24 cm, Engleza Licență digitală anuală - EnglezăFisa tehnica 97210 Fisa tehnica 41408 Fisa tehnica 41407
PRET UNITAR fara TVA: 20 Eur PRET UNITAR fara TVA: 70 Eur PRET UNITAR fara TVA: 70 Eur Aspecte importante ale versiunii digitale:

Durata licenței este de un an și este reînnoită automat. O reziliere scrisă la sfârșitul anului de abonament este posibilă în orice moment.Întotdeauna ediția curentăMarkerii și comentariile pot fi salvate
Cum utilizez versiunea 
digitală?Pentru a utiliza conținutul digital, aveți nevoie de aplicația gratuită C-Learning. Le puteți descărca din Appstore-ul Apple, Google sau Windows. După achiziționarea conținutului de la Christiani, veți primi datele de acces, pe care le stocați apoi în aplicație sub Setări. Conținutul achiziționat este apoi disponibil automat pentru dvs.

Licență de achiziție digitală - Engleză
Cumpara produsul Primiți date de acces după cumpărareDescărcați gratuit aplicația C-Learning din Appstore-ul Apple, Google sau Windows. Stocați datele de acces în aplicație sub "Setări"Pe pagina de pornire a aplicației, faceți clic pe elementul de meniu al bibliotecii media (MOLA) și utilizați conținutul achiziționat
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