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Cele mai recente tendințe în tehnologia de 
automatizare pentru formare și educație 

mMS-Sim4edu 3D-software de simulare mecatronicăCufundați-vă în lumea virtuală cu noul software de simulare mMS-Sim4edu. Permiteți cursanților să planifice, să dezvolte, să testeze și să simuleze propriile sisteme mecatronice într-un sistem digital modular.
Aflați mai multe de la pagina 10.

mMS-Station Robotik UR3e Stația de robot cu care se pot implementa și aplicațiile HRC pe lângă aplicațiile de robotică convențională.
Aflați mai multe de la pagina  26. 

Noua noastră serie de plăci de învățare PLCSistemul mecatronic modular al lui Christiani continuă să evolueze. Beneficiați de și mai multă modularitate și flexibilitate cu noua serie de plăci de învățare PLC.
Aflați mai multe de la pagina 46. 
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Vă dotăm  atelierele de specialitate!

Atelierele și laboratoarele noastre specializate sunt perfect adaptate nevoilor si cerintelor de formare.Suntem bucuroși să vă ajutăm!
christiani.de/fachraumkonzepte
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Cuprins

Urmărește-ne pe:

Dragi formatori și cititori,

Industria de automatizare este puternic influențată de cei doi factori ai digitizării și industria 4.0 și, prin urmare, este foarte în vogă. Procesele și tehnologiile de producție sunt în continuă schimbare și dezvoltare. Pentru a satisface nevoile și cerințele în formare și educație continuă, lucrăm continuu la soluții noi și moderne pentru tine. În paginile următoare veți afla cum ne extindem sistemul mecatronic modular.Vă prezentăm noua noastră simulare mecatronică 
3D software mMS-Sim4edu.Acesta este modul în care transferăm ansamblurile noastre funcționale mMS în lumea digitală. Stagiarii tăi pot testa, dezvolta și simula într-o lume digitală.Confruntarea cu inteligența artificială în domeniul tehnologiei de automatizare nu trebuie subestimată. Sistemul de antrenament al camerei AI vă oferă o perspectivă inițială asupra subiectului. Serviciul 
nostru de consultanță vă stă la dispoziție în mod obișnuit. De acum încolo și online prin stream live de la centrele noastre de competență din Rheine și acum și în Landsberg am Lech.Așteptăm apelul dumneavoastră!
In Romania va rugam contactați Tera Impex SRL pe telefon 0744703966, Danciu Gheorghe.Cu stimă,
Șef de management de produs
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Obțineți acum sfaturi digitale!

Serviciul nostru de consultanță este acum disponibil și online. De acum înainte vă puteți înregistra online prin stream live primiți sfaturi de la centrele noastre de competență din Rheine și Landsberg am Lech si Sibiu in Romania. Așteptăm apelul dumneavoastră! 0744703966 Danciu Gheorghe.

360° Tur in direct
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Contactați Tera Impex:
Obțineți acum sfaturi digitale 

Oricând și oriunde: Pentru a vă permite să 
participați la evenimentele noastre zilnice, 
suntem, desigur, prezenți și pe web-ul social. 
Urmăriți-ne pe canalele noastre de socializare și 
primiți informații despre compania noastră, 
produse noi, promoții sau webinarii. Așteptăm cu 
nerăbdare mesajele, comentariile și experiențele 
voastre.
Urmărește-ne : 

Serviciul nostru de consultanță - acum și virtualDesigur, vom continua să vă consiliem personal, telefonic, prin e-mail sau prin videoconferință. Vă oferim acum posibilitatea de a primi sfaturi online prin stream live de la centrul nostru de competențe din Rheine.
Consultanță într-un mediu virtual Utilizați serviciul nostru virtual. Vă oferim totul ca o vizită personală:• Experimentați un tur de prezentare la 360° al showroom-urilor noastre• Săli de mostre și ateliere complet mobilate• Consultanții noștri specialiști își fac timp pentru a răspunde întrebărilor și solicitărilor dumneavoastră
Așteptăm apelul dumneavoastră!

0744703966 Danciu Gheorghe

Live 360° Tur prezentare

Christiani

Contact



Învățați fischertechnik learning factory 4.0 într-un mod virtual, cunoaște mediul înconjurător. Deoarece aceasta este o aplicațiemultiutilizator mai multe persoane pot participa în același timp. Participați la procesul de învățare în spațiu virtual. Ucenicii și formatorii pot  comunica astfel interactiv între ei.. 

fischertechnik – modele de practică
într-un mediu virtual

Am fi bucuroși să vă sfătuim personal

Pentru Romania 
0744703966
Danciu Gheorghe 

Christiani

Contact
5
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Toate cele trei soluții de produs 
sunt potrivite pentru următoarele 
procese și aplicații:• Separare• Izolare• Sortare• Apucare• Transport și înmagazinare• Manipulare• Poziţionare• Stocare

Soluțiile noastre de automatizare 
dintr-o privire
Există multe moduri diferite de a 
transmite cunoștințe de bază, 
abilități manuale și procese în 
formare într-un mod simplu și 
practic. 
Mai jos vă prezentăm cele trei 
soluții cu produse pentru 
tehnologia de automatizare.

obiectivele de învățare Sisteme-mMS
Christiani modele 

industriale
fi schertechnik 

modele de 
practica

Pneumatică/Electro-pneumatică 

Mecatronică   

Senzori   

Electrotehnică   

Procese Industriale   

Industria 4.0  

Programare PLC   

Comunicarea in retea  

RFID 

IoT- conectarea prin internet 

Întreținere și depanare   

Date tehnice

24V   

Control PLC   

Arduino 

Industria 4.0  

HMI  

Internet activat   Modular   
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Sistem mecatronic modular- mMS 

De ce mMS?• Cunoștințele și abilitățile pot fi dobândite de la etapele de prelucrare manuală și pe mașini- unelte (kit ce trebuie prelucrat și montat), module ce trebuie doar montate (kit de montaj)  până la kituri deja montate care sunt gata de programare și punere în funcțiune (dispozitiv gata de utilizare).• Implementarea unei înțelegeri de bază a secvențelor și proceselor mecatronice și pneumatice• Modulele pot fi operate independent sau combinat• Procesele industriale complete pot fi memorate și reproduse ulterior
Avantaje:• Potrivit pentru proiecte• Similar cu cel din industrie• Extensibil• Flexibil• Robust

Potrivit suplimentar 
pentru: • Măsurări• Extensii a modulelor• Comenzi combinate (împreună)• Imbinare a modulelor• Asamblare

Modele industriale Christiani

De ce modele industriale Christiani?• Înțelegerea procesului se învață de la procese simple până la cele complexe• Oferirea unei înțelegeri de bază a programării și punerii în funcțiune a sistemelor• Compatibil cu toate comenzile pe 24 V• Poate fi folosit ca model independent sau combinat
Avantaje: Potrivit suplimentar pentru: • Concept de control deschis • Comenzi combinate (împreună)• Similar cu cel din industrie • Imbinare a modulelor• Extensibil• Flexibil• Robust 

Modele de practică Fischertechnik

De ce modele industriale Christiani?• Oferă totul, de la procesele industriale, cum ar fi transportul, depozitarea sau prelucrarea pieselor, poate fi prezentat realist• Transferul cunoștințelor PLC
Avantaje: • Ieftin• Operare simplă/ intuitivă• Potrivit pentru predare

Potrivit suplimentar 
pentru: • Măsurări

Sisteme de învățare
Prezentare generală
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Module funcționale Stații

Pneumatică, electrică, mecanică într-un singur sistemCa kit de prelucrare si montaj, kit de asamblare sau dispozitiv finit: Ansamblurile sistemului mecatronic modular oferă toate posibilitățile de formare modernă și educație ulterioară. De exemplu, ca lucrare de proiect în domeniul mecatronicei, ca ansamblu funcțional pentru programarea PLC sau în cadrul unei stații sau sisteme. 
Începeți studiul pe sisteme flexibile și modulare!

Stații modulare, flexibileModulele funcționale mMS pot fi combinate și formează împreună o stație. Conceptul nostru modular vă oferă opțiunea fie de a dezvolta și construi propriile stații individuale, fie de a utiliza sistemele noastre standard.

Conceptul continuu de la 
asamblare la SmartFactory 
Sistemul de mecatronică modular este adaptat în mod ideal nevoilor și cerințelor educației 
tehnice. Este multifuncțional, astfel încât se poate preda conținut de învățare foarte diferit, de la 
asamblare la programare și punere în funcțiune până la tehnologii IoT complexe. Ansamblurile și 
alte componente ale sistemului pot fi, de asemenea, completate și extinse cu ușurință la o dată 
ulterioară. Toate informațiile sunt disponibile în biblioteca media digitală.

Urmărește videoclipul nostru SSC 4.0 acum!

Mai multe informații  la pagina 18 

Mai multe informații  la pagina 14

Sisteme de învățare
Concept
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Anlagen

SmartFactory

Sistem de sortare Compact 4.0SSC 4.0 este un sistem gata de  utilizare. Este format din mai multe module.In acest sistem finit, jumătățile de cub trec printr-un proces complet conform Industriei 4.0 - de la procesare până la depozitare ca cuburi asamblate. Datorită conexiunii la baza de date SQL, Node-Red și MES, cursanții cunosc toate procesele unui sistem Industry 4.0. Tabloul de bord face ca monitorizarea și evaluarea tuturor parametrilor să fie ușoară și clară.

SmartFactoryBazat pe sistemul nostru de sortare Compact 4.0, SmartFactory combină toate avantajele sistemului nostru mecatronic modular. Mai multe fabrici sunt combinate și formează o fabrica inteligentă. Datorită sistemului modular, nimic nu stă în calea scalabilității spațiale și tehnologice. Conceptul deschis și flexibil al sistemelor mMS asigură că toate abilitățile necesare pot fi predate pas cu pas, de la automatizare la Industria 4.0. Acest lucru asigură utilizarea optimă a sistemului încă din primul an de pregătire.

Sisteme

Danciu GheorgheTel.:+40 744 703 966danciu@teraimpex.ro

Mai multe informații  la pagina 28

Mai multe informații  la pagina 20

Sfatul meu personal pentru tine:Vizitați unul dintre centrele noastre de competență din Rheine sau Landsberg - aici puteți experimenta sistemul nostru mecatronic modular direct la fața locului!

Sisteme de învățare
Concept
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Planificați-vă soluțiilePlanifică și simulați propriul sistem mecatroniccu cursanții dvs..

mMS-Sim4edu – 3D-Simulare mecatronică 
pentru formare și educație ulterioară
Mai productiv – mai conectat – simplificat

Proiectați, testați și simulați cu software-ul de 
simulare mecatronică 3D. Acest software a fost creat 
special pentru formare și educație ulterioară. Pentru 
a permite o utilizare rapidă în cadrul instruirii, 
acesta este livrat cu o bibliotecă pregătită. 
Cartografiem sistemul nostru mecatronic modular 
consacrat 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 de rețea. Cu mMS-Sim4edu oferiți o 
pregătire individuală și orientată spre practică.

Ce oferă mMS-Sim4edu?• Bibliotecă de componente pregătită didactic• Documente de proiect (digitale)• Punerea în funcțiune virtuală• Transferabil în ansambluri mMS reale• Conexiune PLC (hardware/software PLC) OPC UA• Plugin de conectivitate Siemens PLC pentru SIMIT• Înțelegerea rapidă a procesului• Configurare aspect

Revizuirea virtuală a modificărilorProiectați, testați și simulați schimbările în mediul virtual înainte de a le implementa pe sistemele reale.
Implicarea rapidă a tuturor celor implicațiCursanții își pot prezenta soluțiile ca videoclip, fișier PDF 3D, desene 2D sau chiar în modele VR. Lacunele în cunoștințe sunt închise și barierele de comunicare sunt prevenite.

Performanță planificabilăSoftware-ul acceptă procese și fluxuri de lucru complexe. În acest fel, cursanții tăi pot învăța totul „pas cu pas”, de la procese simple la cele complexe.
Concept de design optimizatProfitați de biblioteca extinsă de componente gata de utilizare pentru a crea modele mai rapid.
Orientare spre proiectCu hardware-ul potrivit, vă puteți conduce cursanții la cel mai mare succes posibil de învățare într-o manieră orientată spre proiect.
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Simularea presei de asamblare automată mMS în modul automat

Presă de asamblare mMS- simulat

Modelul complet simulat al mașinii de asamblare.
Sunt prezentate toate limitele fizice ale ansamblului real. 

Dispozitiv de manipulare mMSProgramați sistemele cu un PLC hardware aici S7-1212C sau un SoftPLC.

Magazie verticală 

Unitatea de prindere

Dispozitiv de control

Magazie înaltă (pe orizontală)

Presă de asamblare

Danciu GheorgheTel.: +40 744 703 966 danciu@teraimpex.ro

Cu mMS-Sim4edu poți intra imediat în lumea 
mecatronicii fără a fi nevoie să faci nimic 
singur.
Simulați modele deja cunoscute din mMS sau 
dezvoltați propriile soluții.

Simulare mecatronică 3D
mMS-Sim4edu

11
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mMS Sim4edu în practică 
Proiectați, testați și simulați

Flexibilitatea sistemului nostru 
mecatronic modular (mMS) este 
continuată în simularea mecatronică 
3D. Ca și în lumea reală, modulele 
funcționale individuale pot fi 
implementate în software pentru a 
forma stații sau sisteme individuale. 
De la separare și transport până la 
stocare, cursanții dvs. pot mapa toate 
procesele aici într-un mediu digital.

Avantaje:• Modularitatea mMS este continuată în software
• Conceperea si programarea virtuala a sistemelor proprii
• Replica reală posibilă cu hardware-ul nostru
• Este posibilă munca modernă, orientată spre proiect
• Optimizați practic etapele de lucru.

Simulare mecatronică 3D
mMS-Sim4edu

12
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Avantaje:• Descrieți virtual scenarii concrete de învățare• Sarcinile de programare complexe pot fi afișate cu software-ul• Faceți conexiuni la PLC-ul real și controlați modelul virtual• Formatorii își pot crea propriile situații și le pot împărtăși cursanților lor

Unitate de sortare cu bandă transportoareÎn acest exemplu, unitatea de sortare a fost asamblată cu ansamblul funcțional al benzii transportoare. Procesele concrete pot fi acum mapate și învățate virtual.

Model de licență
Articol Comandă nr. EUR1 licență 43930 1.680,–5 licențe 43931 5.590,–10 licențe 43932 8.060,–20 licențe 43933 10.075,–

Contract anual de intretinere inclusiv actualizări software și didactice:
Articol Comandă nr. EUR1 licență 43934 336,–5 licențe 43936 1.204,–10 licențe 43937 1.736,–20 licențe 43938 2.170,–

Licențele noastre 
mMS-Sim4edu 
dintr-o privire

Simulare mecatronică 3D

mMS-Sim4edu
13
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Avantaje:• Robust și durabil• Componente industriale de înaltă calitate• Conectare simplă prin blocuri terminale• Informații detaliate sunt disponibile pe fiecare modul, inclusiv o bibliotecă media extinsă mMS• Extensibil, combinabil, modular• Dovada viitoare• Ansambluri care sunt independente și pot fi utilizate individual• Totul la bord pentru pneumatică, mecanică și electrică• Toate comenzile disponibile comercial (cu semnale de 24 VDC) pot fi utilizate.

Sistemul mecatronic modular mMS este perfect adaptat 
cerințelor de formare:• Cea mai mare flexibilitate de pe piață• Poate fi folosit din primul an de ucenicie până mult după ucenicie• Dezvoltați-vă propriile sisteme împreună cu cursanții și studenții dvs• Folosim numai componente industriale de înaltă calitate• Bibliotecă cuprinzătoare de produse și proiecte pentru fiecare ansamblu• Confi gurabil liber pentru nevoile dumneavoastră particulare

Sistem mecatronic modular
Ansambluri funcționale pentru fiecare aplicație
Conceptul modular este urmărit la proiectarea modulelor.
Modulele noastre funcționale pot fi operate ca module de sine stătătoare, dar, desigur, pot fi combinate între ele. 
Doriți să vă dezvoltați și să vă construiți propria unitate de formare ca proiect? 
Biblioteca media inclusă în pachetul de livrare conține toate informațiile necesare, 
instrucțiuni, planuri și multe altele. 
Am fi bucuroși să vă sprijinim în alegerea ansamblurilor potrivite!

2. Racord de furtun

1. Conexiune cu șuruburi
3. Bloc de contacți

Componentele pot fi adăugate unui sistem existent în 
3 pași simpli:1. Fixați componenta la sistemul existent cu șuruburi.2. Conectați aerul comprimat prin racordul furtunului.3. Conectați electronicele prin blocuri de contacți.Împreună cu controlerul corespunzător, se pot transmite cunoștințe sau se pot dobândi know-how în domeniul programării PLC.
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Alegerea formei de livrare:• Trusa cu semifabricate neprelucrate necesită etape de prelucrare manuală și pe mașini unelte și montaj.• Cu kitul de asamblare, etapa de procesare este omisă, iar cursanții pot începe imediat asamblarea modulului funcțional.• Cu dispozitivul gata de utilizare, primiți un modul funcțional care este gata de funcționare, astfel încât să puteți începe programarea și punerea în funcțiune imediat.
Componentele bibliotecii media:• Date extinse despre produse• Descriere funcțională•  Poze• PDF 3D• scheme tehnologice• Desene• Lista de piese necesare• Planuri electrice si pneumatice • Exemple GRAFCET• exerciții de programe
Date extinse ale proiectului cu 
descrieri de sarcini, întrebări cheie, 
foi de verificare și soluții propuse 
pentru următorii pași ai proiectului, 
în funcție de formularul de livrare 
selectat:• Informare si planificare• Controlul materialului• Mecanică• Pneumatică • Electrică• Hardware• Programare• Instalare • Depanare

Proiect de practică cu module mMS
De la ansamblul funcțional individual la stația mMS completă
Învățarea prin execuția unui proiect s-a dovedit a fi cea 
mai eficientă pentru formarea orientată spre acțiune. 
Sub îndrumarea formatorului, cursanții învață nu doar 
abilitățile tehnice, ci și planificarea precisă, 
implementarea corectă și verificarea etapelor de lucru 
necesare. 
Ca efect secundar pozitiv, cursanții dobândesc abilități 
soft în lucrul în echipă și abilități de comunicare.
Ansamblurile individuale pot fi combinate unele cu 
altele gata asamblate. 
Configurați-vă propria stație mecatronică sau sistem 
bit cu bit.

Sunteți interesat de o soluție finită Industry 4.0? Aflați mai multe la: 
christiani.de/mms

modulares Mechatronik System mMS
Funktionsbaugruppen

15
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� Placă canelată
�

Configurați din ansambluri      -
stația ta individuală

1 12

��
�

�

Puteți găsi informații suplimentare despre ansamblurile funcționale în:
www.christiani.de/automatisierung

�Magazia cu separare 
Tip1

� Magazia cu separare 
Tip2

� Banda transportoare � Unitate de întreținere

� Panou de control 	 Dispozitiv de manipulare 
 Depozit înalt

Sistem mecatronic modular mMS
Concept 
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Exemple de stație - sunt posibile multe alte 
combinațiiCele douăsprezece module funcționale vă deschid multe posibilități de a vă implementa stația sau sistemul individual. De la separare și transport la manipulare, procesare și mutare la depozitare: cu sistemul mecatronic modular puteți organiza procesele așa cum apar de fapt în producția automată. Asta înseamnă: relevanță practică absolută pentru cursanții tăi.

Stația VerSort: verificare și sortare.

!
Fie că este vorba de configurarea stației sau a sistemului dumneavoastră, de selectarea ansamblului funcțional sau de alegerea controlerului potrivit – consilierii noștri specialiști vă stau la dispoziție.

Articol Nr. comanda EURMagazie de separare Tip 1 kit de asamblat 30541 1.550,–Magazie de separare Tip 2 kit de asamblat 30543 1.550,–Banda transportoare 700 mm kit de asamblat 40799 3.800,–Unitatea  de întreținere a pneumaticii sistemului 69500 275,-Dispozitiv de sortat kit de asamblat 69510 2.464,–Presă de montaj kit de asamblat 69513 2.930,–Unitate de prindere- kit de asamblat 55590 1.410,–Panou control  kit de asamblat 69616 840–Dispozitiv de manipulare kit de asamblat 69517 4.070,–Depozitul inalt  kit de asamblat 69522 5.900,–Terminal de supape kit de asamblat 69504 600,-Convertor  kit de asamblat 69556 1.590,–Placa de canelat 800 x 550 mm 84049 750,-Placa de canelat 400 x 550 mm 84051 520–

� Unitate de sortare � Presă de asamblare � Unitate de prindere

� Terminal de supape � Conveior cu ventuza

Am fi bucuroși să vă sfătuim personal

Sistem mecatronic modular mMS
Concept
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Ansambluri funcționale mMS
Realizați stații sau sisteme individuale
Datorită sistemului nostru mecatronic modular, 
pot fi implementate stații sau sisteme individuale. 
Sistemele mecatronice VerSort și BeLag fac parte 
fiecare dintr-o fabrică completă de producție, dar 
pot fi operate și separat. Livrarea este complet 
gata de operare, inclusiv un program PLC. Ambele 
părți ale sistemului pot fi combinate pentru 
întregul proces de producție. Acestea au ca 
rezultat sistemul general SSC2P2HV2.

Sistem mecatronic VerSort

VerSort reprezintă prima parte a unei fabrici 
de producție, care include următoarele 
procese:• Depozitarea materialelor• Separare• Transport• Verificarea și sortarea

Articol Nr. comanda EURVerSort ca sistem gata de utilizare 39666 21.600,–VerSort ca și kit de asamblare nu mai este disponibil

Mai multe informații la: 
christiani.de/39666 

(imagine similară)

Sistem mecatronic BeLag 

Sistemul mecatronic BeLag formează a doua 
parte a fabricii de producție, care include 
următoarele procese:• Manipulare• Prelucrare• Depozitare

Articol Comanda nr EURSistem BeLag ca sistem gata de utilizare 39667 28.695,–Sistem BeLag ca și kit de asamblare nu mai este disponibil

Mai multe informații la: 
christiani.de/39667 

(imagine similară)

Obiectivele de învățare:• Programare PLC• Punerea în funcţiune a sistemelor electromecanice• Depanare• Automatizarea fluxurilor de lucru

Sistem mecatronic modular mMS
Alimentarea cu piese a stației de sortare
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Danciu GheorgheTel.: +40 744703966 danciu@teraimpex.ro

Sistem mecatronic  SSC2P2HV2Acest sistem mecatronic oferă toate tehnologiile importante de automatizare, precum mecatronica, tehnologia de manipulare, tehnologia PLC, vizualizarea proceselor, într-un design compact și clar. Sistemul reprezintă un proces complet automat de producție cu opțiuni de sortare. Sistemul este împărțit funcțional și tehnic în 2 segmente și astfel susține optim munca în echipă. Pentru a controla sistemul sunt utilizate două controlere logice programabile (PLC) SIMATIC S7-1516-3PN/DP și două panouri tactile SIMATIC HMI. 

Cele două PLC-uri sunt conectate în rețea între ele prin PROFINET și fiecare are o interfață Profibus care poate fi utilizată alternativ. Sistemul poate fi împărțit mecanic și electric în două segmente în doar câțiva pași simpli. Ambele controlere funcționează independent unul de celălalt, fiecare controler operând partea sistemului care îi este alocată. Sistemul mecatronic este livrat complet gata de utilizare si programat.

Articol Comanda nr. EURsistem mecatronic modular SSC2P2HV2 ca sistem gata de utilizare 39668 47.360,–sistem mecatronic modular SSC2P2HV2 ca și kit de asamblare 39716 nu mai este disponibil

Mai multe informații: 
christiani.de/39668 

(Sistem format din sistemele mecatronice VerSort și BeLag)

Au fost implementate următoarele procese:• Depozitarea materialelor și separarea pieselor de prelucrat de pe o bandă transportoare• Transportul piesei de prelucrat cu bandă transportoare, dispozitiv de manipulare cu axe liniare• Verificarea proprietăților și poziției materialului cu sortarea ulterioară• Prelucrare în presa de asamblare• Depozitare în depozitul înalt (magazia cu manipulare pe orizontala)

Mai multe infope site-ul 
christiani.de/mms

Toate sistemele inclusiv biblioteca media digitală• Poate fi utilizat pe toate dispozitivele finale• Utilizarea simultană de către mai mulți utilizatori dintr-o echipă• Toate informațiile despre produse și proiecte sunt structurate clar• Suport de învățare prin conținut multimedia: desene, fotografii, videoclipuri, modele 3D, liste, fișe de date, programe, date de proiect ePlan etc.• Este posibilă utilizarea offline

Sistem Mecatronic modular mMS
Sistem de sortare Compact
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• 11 ansambluri inclusiv stație de depozitare și recuperare• Funcții de siguranță de categoria 4• Funcționalitate OEE ca standard• Antene WLAN incluse• Întreținere tehnică de la distanță• Cu componente originale de la producători cunoscuți• Mini PC cu tablou de bord, Manufacturing Execution System (MES) și sistem wiki• Divizibil în două stații separate• Plug & Play: gata de utilizare

lläläääääääälläääläälälällääläääälläääätzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Conectați și începeți imediat
Cu sistemul mecatronic modular Sorting System Compact 4.0

Cu sistemul mecatronic modular Sorting System 
Compact 4.0, puteți preda automatizarea și 
mecatronica de la elementele de bază până la 
subiecte complexe ale Industriei 4.0 într-un spațiu 
restrâns. Tabloul de bord special dezvoltat 
facilitează colectarea și evaluarea datelor. În 
combinație cu conceptul de operare intuitiv, 
sistemul oferă cele mai bune condiții preliminare 
pentru un transfer de know-how cu succes.

Conceptul de control deschis
Simatic S7-1512 C anexa, configurabil cu dispozitiv de comutare de siguranță

IOT Plug & Play Mini PC cu ecran tactil preconfigurat cu tablou de bord și sistem wiki

Extensibil la SmartFactory,vezi pagina 28.

Sistem mecatronic modular mMS
Sistem de Sortare Compact 4.0 
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Unitate de sortare cu inspecție a piesei de prelucratSenzorii industriali obișnuiți pot fi găsiți în întregul sistem

Laser-Senzori (IO-Link) Magazia cu monitorizare nivel de umplere

Capete de citire/scriere RFID (IO-Link)pentru urmărirea piesei de prelucrat

HMI TP 700 Concept de operare intuitiv și grafic

Articol Comanda nr. EURmMS Sistem Compact de sortare 4.0 32900 79.900,–
Mai multe informatii: 
christiani.de/32900 

Sistem mecatronic modular mMS
Sistem Compact de sortare 4.0 
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Totul dintr-o privireCu ajutorul tabloului de bord, datele relevante de producție pot fi afișate clar și ușor pe o interfață grafică cu utilizatorul. În acest fel, toate procesele pot fi bine monitorizate și datele pot fi înregistrate rapid și ușor.

Gestionarea comenzilor de oriundeNu sunteți în sistem în acest moment, dar doriți să apelați informații sau să plasați o comandă? Nici o problemă!Puteți utiliza tabloul de bord pentru a activa procesul de fabricare a piesei dvs. de prelucrat online, pur și simplu prin intermediul browserului web. Cu configurația corespunzătoare, puteți accesa sistemul în orice moment prin Internet, de oriunde în lume.

Panoul de bord 
în Sistemul Compact de sortare 4.0 
pentru o imagine de ansamblu mai bună 

Sistem mecatronic modular mMS
Sistem Compact de sortare 4.0 
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Wiki-ul sistemului ca platformă de informareSistemul wiki este, de asemenea, inclus în pachetul de livrare și este preinstalat, la fel ca și tabloul de bord. Puteți găsi în orice moment toate informațiile relevante despre sistem și tehnologiile utilizate în acesta în wiki. Și aici am folosit sisteme deschise, astfel încât informații suplimentare să poată fi adăugate de utilizator în orice moment. Acest lucru vă permite să vă creați propria platformă de învățare.

Sistem Compact de sortare 4.0 – Wiki

Evaluări și analize pe PC, tabletă sau 
smartphoneToate informațiile importante despre sistem vă sunt disponibile în timp real pe dispozitivul final ales. Livrăm sistemul cu o evaluare a datelor predefinită de noi. Tabloul de bord poate fi configurat individual în funcție de cerințele dumneavoastră. În acest fel, puteți apela și evalua foarte ușor informații specifice. Pentru programare au fost folosite numai produse open source. Prin urmare, în calitate de client, nu vă așteptați la niciun cost anual.

Sistem mecatronic modular mMS
Sistem Compact de sortare 4.0
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Procese din industria 4.0 cu conexiune la
Baza de date și MES
Cu sistemul de sortare Compact 4.0

În sistemul de sortare Compact 4.0, jumătățile de cuburi trec printr-un proces complet 
conform Industry 4.0 - de la procesare până la depozitare ca și cuburi asamblate. 
Datorită conexiunii la baza de date SQL, Node-Red și MES, cursanții cunosc toate 
procesele unui sistem Industry 4.0. Tabloul de bord face ca monitorizarea și evaluarea 
tuturor parametrilor să fie ușoară și clară.

� Componente de control:• S7-1512C• PxC TriSafe• IO-Link Master• WLAN -modul radio• SmartLight
� Panouri:• TP 700• Butonul de identificare• Oprire de urgență• RFID-SLK IO-LINK

� Grup de supape:• Presostat de precizie• 2 x supape 3/2 căi• Conexiune IO
� Magazie de separare

Tip 1/2:• 1 x Senzor LASER IO-Link• 2 x micro întrerupătoare• Supapă cu 5/2 căi• Cilindru cu dublă acțiune• 2 x întrerupătoare cilindrice
� Banda transportoare:• Lungime banda 700 mm• 2 x senzori capacitivi• 1 x senzor fibră optică• Motor DC reglabil• RFID SLK IO-LINK
� Unitate de sortare &
control a materialelor:• Senzor cu ultrasunete• Senzor inductiv • 6 x întrerupătoare cilindrice• 4 x butoane luminoase• 3 x supapă 5/2 căi• 3 x cilindri cu dublă acțiune

� Dispozitiv de manipulare:• Ventuze cu vid• 4 x întrerupătoare cilindrice• 1 x senzor inductiv• 3 x supape 5/2 căi• 2 x cilindri cu dublă acțiune• Moto-reductor de curent continuu• Codificatoare• Controler de viteză
	 Zona de transfer ca spațiu 

de depozitare pentru 
utilizarea separată a 
stației:• RFID-SLK IO-LINK


 Externalizarea:• 3 x jgheaburi• 6 x butoane luminoase
� Presă de asamblare:• 7 x întrerupătoare cilindrice• 3 x supapă 5/2 căi• 3 x cilindri cu dublă acțiune• RFID SLK IO-Link
� Magazie cu monitorizare 
locuri de depozitare:• 2 x barieră luminoasă bifurcată• 2 x motorreductor DC• 4 x micro întrerupătoare• 1 x supapă 5/2 căi• 1 x cilindru cu dublă acțiune• 2 x întrerupătoare cilindrice• 1 x buton de lumină• RFID SLK IO-LINK

 Unitate de intretinere a 
pneumaticii• Supapă manuală blocabilă• Manometru analogic

�



�

VI WAE

�

Control piese
& Sortare

� Banda  Transportoare

Magazie de 
separare tip 
1 și 2

Au

sch

HMI 1

SPS 1

�

�

Stație• Unitate de intretinere a pneumaticii
• Grup de supape
• Magazie Tip 1
• Magazie Tip 2
• Banda transportoare• Unitate de sortare

A

TCP/IP

Sistem mecatronic modular mMS
Sistem Compact de sortare 4.0

24

Sistem mecatronic VerSort • Depozitarea pieselor
• Separarea
• Transport
• Verificarea și sortarea
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Sistem mecatronic modular mMS
Sistem Compact de sortare 4.0
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spațiu de depozitare 
pentru utilizarea 
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SQL Bază de date

MiniPC – Win10 Prof
27“ Ecran tactil cu brațul 
de sprijin deplasabil

HMI 2
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�

�
Node-Red

Tabloul de 
bord/MES

Stație 
• Unitate de intretinere a pneumaticii
• Grup de supape
• Dispozitiv de manipulare
• Presă de asamblare
• Magazie cu monitorizare locuri de depozitare

B

�
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Sistem mecatronic BeLag • Manipulare
• Prelucrare
• Depozitare

Externalizare



Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu GheorgheVa ruga
m cont

actati c
onsi li e

r i i  nost
ri  pent

ru act u
ali zare

a p ret u
r ilor si

 a v aria
ntelor 

de prod
us disp

on ibile
 | Toate

 pre țur
ile nu i

n clud T
V A.

Ce sarcini trebuie implementate cu stația mMS 
robotics UR3e?

• Urmărirea conturului 
• Alegeți & Plasați 
• Stivuire
• Paletizare
• Model de sudura robotizata
Obiective de învățare: 
• Punerea în funcțiune și configurarea roboților
• Caracteristicile roboților
• 
• Cinematica roboților articulați
• Ghidarea manuală a roboților
• Predarea, verificarea și reglarea pozițiilor
• Siguranța în sistemele robotizate
• Utilizarea senzorilor și comenzilor externe• Componente extreme prin controlerul robotului
• Planificarea traseului
• Verificarea coliziuniilor 
Pachetul conține:

• Modelul vehiculului
• Sursă de lumină punctuală controlabilă

Stație de robot de nouă generație
mMS stație robotică UR3e
Stația de robotică UR3e poate fi utilizată ca stație 
de antrenament autonomă sau integrată într-un 
sistem Christiani mMS. Robotul UR3e de la 
Universal Robots este deja echipat cu o prindere 
electrică specială capabilă de HRC. Deoarece atât 
roboții, cât și dispozitivele de prindere au 
elemente de siguranță integrate, aplicațiile HRC 
pot fi implementate, comunicate și instruite în 
plus față de aplicațiile robotice convenționale.
Șabloanele de aplicare individuale pot fi atașate 
pe o suprafață de sprijin cu fixare magnetică. Ele 
sprijină învățarea elementelor de bază ale 
programării roboților. Acest lucru permite 
implementarea unei aplicații foarte clare care 
este foarte comună în practică: sudarea/lipirea 
asistată de robot.

Planificați și simulați propriul sistem mecatronic împreună cu cursanții.
Similar:
mMS-Sim4edu software de simulare

Comanda nr. 43930 EUR  1.680,– pentru 1 liciență

Articol Comanda nr. EURmMS stație robotică UR3e 39980 47.910,–
Mai multe informații: 
christiani.de/39980 

Interesat? Aflați mai multe de la pagina 10

NOU

Sistem Mecatronic modular mMS 
Stație de robot
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Compatibil cu:
Sistem Mecatronic modular  SSC4.0

Comanda Nr. 32900 EUR 79.900,–

Ce sarcini pot fi implementate cu stația mMS 
pick-to-light?• Pick & Place (Alegeți și plasați)• Accelerați transportul lăzilor sau containerelor• Productie de sisteme similare ca variante diferite

• Diferite extensii ca variante diferite• Mărimea lotului de simulare a producției 1• Managementul utilizatorilor• Optimizarea proceselor manuale de productie
Obiectivele de învățare:• Variante de procese tehnologice (rețete diferite de execuție)• Controlul utilizatorului• Viteza de asamblare• Optimizarea proceselor• Motivația angajaților

• Programare Node Red• Automatizare fără PLC

Optimizați procesele de producție
Stația mMS pick-to-light

De asemenea, puteți utiliza stația mMS pick-to-light 
„stand-alone” sau integrată într-un sistem mMS de la 
Christiani. În fabrica viitorului, oamenii sunt încă o parte 
integrantă a sistemului. Cu aplicația noastră 
auto-dezvoltată pick-to-light, o stație de lucru de 
asamblare este integrată într-un sistem care rulează. 
Stația de lucru include semnale luminoase programabile, 
butoane de confirmare și compartimente monitorizate. 
Gama standard a sistemului poate fi extinsă cu stația 
pick-to-light. Ca urmare, sunt disponibile mai multe 
variante de fabricație.

Mai multe informații la pagina 20

Articol Comanda nr. EUR

mMS-Station Pick-to-Light 39889 13260,–
Mai multe informatii: 
christiani.de/39889 

ca sistem gata de utilizare

NOU

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sistem Mecatronic modular mMS
Stația mMS pick-to-light
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Danciu Gheorghe+40 744703966
danciu@teraimpex.ro

Cea mai flexibilă fabrică de învățare pentru 
Industria 4.0 
Aplicații
mMS SmartFactory

Digitalizarea și Industria 4.0 sunt cele mai fierbinți 
subiecte din tehnologia automatizării. Schimbarea 
către sisteme din ce în ce mai conectate în rețea 
necesită dezvoltare și adaptare continuă în formare 
pentru a răspunde cerințelor de formare în Industria 
4.0. Lucrăm intens la extinderea experienței și 
cunoștințelor noastre privind producția automată în 
conformitate cu cerințele Industriei 4.0.

Sistemul nostru mecatronic modular (mMS) dezvoltat 
din acesta este perfect adaptat nevoilor de formare și 
educație ulterioară. Bazat pe sistemul nostru de 
sortare Compact 4.0, SmartFactory combină toate 
avantajele sistemului nostru mecatronic modular. 
SmartFactory este conceput în mod constant ca un 
sistem modular. Nimic nu stă în calea scalabilității 
spațiale și tehnologice.

Toate stațiile funcționează într-o rețea, pot fi combinate între ele sau, dacă este necesar, pot fi utilizate separat ca aplicație de sine stătătoare.Datorită structurii de control fără dulap, atingem cel mai înalt nivel posibil de transparență. Toate panourile de învățare încorporate sunt accesibile gratuit și pot fi utilizate în scopuri de instruire. Integrarea altor suporturi didactice (tablete didactice) este posibilă fără probleme.În sectorul educațional în special, este important să existe un sistem care să îndeplinească fără compromisuri cerințele spațiale și tehnice. În plus, sistemul ar trebui să fie disponibil „la atingerea unui buton” fără timpi de configurare. Conceptul deschis și flexibil al tuturor sistemelor noastre mQL asigură că toate abilitățile necesare pot fi predate pas cu pas. Acest lucru asigură utilizarea optimă a sistemului încă din primul an de formare.

Începe astăzi și extinde-te flexibil. S m a rtF a c to ry  se  b a z e a z ă  p e  s is te m u l d e  so rta re  C o m p a c t 4 .0 . D a to rită  s is te m u lu i m o d u la r , p u te ți începe să predați conținut de învățare despre Industria 4.0. Planificați un sistem SmartFactory? Suntem bucuroși să 
vă ajutăm!

Sistem Mecatronic modular mMS
SmartFactory

28
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SmartFactory într-o formă compactă 
bazată pe Sorting System Compact 4.0Datorită structurii modulare, configurațiaVariabila SmartFactory. Acest studiu de caz conține:1 x statie de separare si sortare1 x statie de manipulare, asamblare si depozitare1 x robot colaborativ

Sistem mecatronic modular mMS
SmartFactory
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În structura conectată, în cadrul sistemului rulează un proces de producție coerent. Cursanții monitorizează starea sistemului, influențează producția sau mențin sistemul în funcțiune. Atribuiți sarcinile de învățare pentru optimizarea sistemului sau depanare. În mediul de învățare cu SmartFactory, experimentele pot fi efectuate în siguranță sau pot fi testate noi tehnologii. Înțelegerea proceselor din cadrul sistemelor sau înțelegerea logicii programului este o parte esențială a vieții profesionale.

Conceptul de învățare inteligentă
cu mMS SmartFactory

Toate tehnologiile și funcționalitățile relevante pentru practică și nu numai sunt 
reprezentate în exemplul nostru de configurație SmartFactory. Începeți individual, fie cu 
materialul de învățare de bază, fie direct cu programarea complexă.

Ansambluri funcționale Stații

Sistem mecatronic modular mMS
SmartFactory
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Sistemul SmartFactory poate fi utilizat în mod optim în lecțiile practice pentru a transmite conținut complex. Figura arată SmartFactory în starea deconectată. Cursanții pot lucra individual sau în grupuri la stațiile individuale și pot dezvolta conținut de învățare. Complexitatea redusă atunci când este nevoie și încă mult de experimentat și de învățat este unul dintre argumentele principale ale sistemelor noastre. Utilizați sistemul personalizat individual pentru lecțiile dvs. și concentrați-vă pe conținut specific de învățare.

Stație de depozitare Stație de depozitare

Stație de separare și sortare

Stație de separare și sortare

Stație Robot

Stație Pick to Light

Sistem 
mecatronic

SmartFactory

Sistem mecatronic modular mMS
SmartFactory
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Ce poți face cu modelele industriale Christiani?Elevii învață cum să programeze și să pună în funcțiune sisteme pe modelele industriale Christiani. De la programare simplă la bucle de control, de la "de bază" la procese extrem de complexe, o gamă largă de sarcini pot fi implementate cu modelele practice - complet fără riscuri:• Selectarea controlerului adecvat• Cablajul controlerului la model• Programare și testare• Punerea în funcțiune a sistemului/aplicației• Procesul de gândire abstractă• Depanare

Avantajele modelelor industriale Christiani:• Robuste• Versatile în utilizare• Raport optim pret/performanta• Similare cu sistemele din industrie• Poate fi folosit direct• „Instruire practică” fără riscul de a cauza timpi de nefuncţionare costisitoare în producţie• Compatibil cu toate comenzile de 24 V• Varietate de modele disponibile• Liniile întregi de producție pot fi construite cu modele combinate

Modele Industriale Christiani 
Primești mai mult decât crezi!

Modelele industriale Christiani sunt construite din 
piese individuale Fischertechnik și descriu diferite 
procese și aplicații. Toate modelele sunt stabilizate cu 
profile de aluminiu si folosesc senzori industriali 
originali. 

Sistemul deschis oferă opțiunea de conectare a 
oricărui controler care funcționează cu 24 de volți și 
are intrări și ieșiri suficiente. Modelele industriale 
Christiani sunt complet cablate și livrate pe un 
piedestal robust.

Mai multe informații despre modelele noastre industriale 
Christiani la:christiani.de/industriemodelle

Am fi bucuroși să vă sfătuim personal
Veți găsi consilierii noștri specialiști
Danciu Gheorghe

Tel. +40 744703966 
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O privire mai atentă la stația unității de procesareUn centru de prelucrare simulat cu trei benzi transportoare, două mese pivotante, un cărucior de transport ghidat pe șină și o mașină de frezat verticală: toate acestea le veți găsi la o singură stație.
• 6 x comutatoare de proximitate inductive
• 10 x butoane mecanice
• 6 x motoare DC unidirecționale
• 6 x motoare DC cu două sensuri de rotație 5.800.-Comanda-Nr. 14816

Masa pivotanta 90° + banda transportoare Cărucior de transport ghidat pe șină

Mașină de frezat verticală

Masa pivotanta 90°

Modele industriale Christiani 
Introducere
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Modele de sine stătătoare
Modelele de sine stătătoare de la Christiani reprezintă procese autonome. Puteți alege între pachete 
gata făcute sau modele mai mari, cum ar fi linia de biciclete. Comunicați punerea în funcțiune a 
proceselor industriale într-un mod simplu și practic.

Linie de producție cu 3 mașini-unelte și portal cu 3 axeModelul de linie de producție cu trei mașini-unelte și un portal cu 3 axe este o combinație a celor două modele standard individuale. Transmite aproape tot conținutul de învățare ca într-un sistem de automatizare real.
Cerințe PLC:• 25 intrări PLC digitale• 24 de iesiri PLC digitale
Pentru mai multe informații: 
christiani.de/14828 

9.100.-Comanda.-Nr. 14828

Seturi de comandă PLCToate modelele industriale pot fi operate cu PLC-uri standard.
Seturile noastre includ:

• Model industrial
• Trainer PLC LOGO!Learn• Telecomanda, cablu• Software, teachware

NOU

Articol Comanda-Nr. EURSet de comanda PLCLinie de producție cu control 14827 3.000,–Set de comanda PLCSpălătorie auto cu control 43544 4.780,–Set de comanda PLC 3Cuptor cu control 43545 2.450,–

Modele industriale Christiani
Modele de sine stătătoare
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Mai multe informații: 
christiani.de/14814

orghe

Poartă industrialăAcest model simulează o poartă acționată electric cu dispozitivele de siguranță esențiale conform siguranței locului de muncă, cum ar fi poarta halei instalată în clădirile de producție ale unei companii industriale.
Solicitare către PLC:• 10 intrări PLC digitale• 9 ieșiri PLC digitale

Mai multe informații: 
christiani.de/14815

2.660.-Comanda Nr. 14815

Lift 3 etaje

Linie de producție cu 3 mașini-unelteAcest model simulează o linie de producție flexibilă. Linia ciclului constă din trei benzi transportoare, trei mașini-unelte și un dispozitiv de împingere pentru alimentarea automată a pieselor de prelucrat în sistem.
Cerințe PLC:• 17 intrări PLC digitale• 17 iesiri PLC digitale

Mai multe informații: 
christiani.de/14802

Portal cu 3 axeModelul simulează un robot de manipulare staționar, deasupra capului, cu o zonă de lucru pentru transferul pieselor de prelucrat de la o unitate de depozitare la o unitate de procesare sau sortare.
Cerințe PLC:• 9 intrari PLC digitale• 6 intrări PLC de numărare
• 7 digitale SPS-Ausgänge• 7 iesiri PLC digitale

5.800,-Comanda Nr. 14802 3.500.-Comanda Nr.14814

Modelul liftului cu trei etaje simulează un sistem de lift cu toate dispozitivele esențiale de siguranță și funcționale. Ascensorul este format dintr-o cabină cu transmisie prin curea dinţată, puţul liftului şi trei etaje.
Solicitare către PLC:
• 26 intrări PLC digitale
• 26 de ieșiri PLC digitale

Mai multe informații: 
christiani.de/14807

5.200,-Comanda-Nr. 14807

Modele industriale Christiani
Modele de sine stătătoare
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Video de prezentare: https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/mechatronische-systeme/industriemodelle/christiani-industriemodell-pneumatischer-kommissionierer.html?_gl=1*10rpim7*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB
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Kombi-Modelle
Gama de produse „Kombi-Modelle” este un sistem de modele modular. Aceste modele industriale 
pot fi combinate de la stația individuală la simularea completă din fabrică. Transport, prelucrare, 
sortare, mutare, depozitare. Cu modelele combinate, vă puteți monta propriul sistem automat 
mecatronic. În acest fel, procesele așa cum au loc efectiv în producție pot fi simulate.

Exemple de aplicații pentru modele combinate:
• Depozit înalt cu stație de depozitare
• Selector pneumatic de separare
• Bandă transportoare cu mașină unealtă

Mai multe informații: 
christiani.de/19156

Mai multe informații: 
christiani.de/14825

Depozit înalt cu stație 
de depozitare

Seperator pneumatic cu 
bandă transportoare

Banda transportoare 
cu mașină unealtă

Seperator pneumatic cu bandă transportoare

Banda transportatoare cu 
mașină unealtă

Depozit înalt cu stație de depozitare

2.600,-Comanda Nr.14811

4.400,-Comanda Nr. 14825
4.800,-Comanda Nr.19156

Este alcătuit dintr-un depozit înalt cu 3 x 3 locuri de depozitare, un stivuitor care poate fi deplasat în direcția X și o stație de depozitare.
Cerințe PLC: • 16 intrări PLC digitale • 10 ieșiri PLC digitale

Formată din module cu bandă transportoare și separatoare pneumatice. Containerele sunt transportate de banda transportoare pe lângă rândul de separatoare . 
Cerințe PLC: • 11 intrări PLC digitale • 9 ieșiri PLC digitale

Mai multe informații: 
christiani.de/14811 

Constă din module bandă transportoare și mașină unealtă cu freză laterală. Banda transportoare aduce piesa de prelucrat în zona de lucru a mașinii-unelte. Acolo este procesat și transportat în continuare. 
Cerințe PLC: • 6 intrări PLC digitale • 8 ieșiri PLC digitale

Modele industriale Christiani
Kombi-Modelle

36
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Conveior cu ventuzăModelul combinat constă din 2 module benzi transportoare , un robot portal cu 2 axe și o zonă de depozitare intermediară.
Cerințe PLC: • 10 intrări PLC digitale • 3 intrări PLC cu numărătoare • 9 ieșiri PLC digitale

Mai multe informații: 
christiani.de/14820

Bandă transportoare cu 2 împingătoareModelul combinat constă din modulul cu bandă transportoare, două împingătoare electromotoare și o zonă de depozitare.
Cerințe PLC: • 10 intrări PLC digitale• 8 ieșiri PLC digitale

Mai multe informații: 
christiani.de/14819

Bandă transportoare, placă turnantă, bandă cu roleModelul combinat constă din module cu bandă transportoare, platou rotativ și transportor cu role. O piesă de prelucrat este fie aruncată pe transportorul cu role pe o masă rotativă, fie transmisă la următoarea bandă transportoare.
Cerințe PLC: • 8 intrări PLC digitale• 9 ieșiri PLC digitale

Mai multe informații: 
christiani.de/14810

Bandă rulantă cu role și unitate de citire În modelul combinat, piesele de prelucrat sunt preluate individual în depozitul de registre și transportate pe banda transportoare. Între depozitul de registre și banda transportoare se află o unitate de citire, cu care pot fi recunoscute patru piese de prelucrat codificate diferit.
Cerințe PLC: • 6 intrări PLC digitale• 3 ieșiri PLC digitale

Mai multe informații: 
christiani.de/14822

1.900,-Comanda Nr. 14822

Puteți găsi alte variante la: 
christiani.de/industriemodelle

3.500,-Comanda Nr. 14820 2.650.-Comanda Nr. 14819

2.700,-Comanda Nr. 14810

Modele industriale Christiani
Kombi-Modelle
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Model de instruire și simulare pentru aplicațiile Industriei 4.0 în educație:• Instruire și simulare pe o imagine de producție realistă• Învățare în profunzime prin înțelegere haptică• Aplicații optice și senzoriale• Trasabilitate digitală cu NFC/RFID• Producție personalizată în dimensiunea lotului 1• Conexiune cloud integrată, control prin dispozitive inteligente
• Utilizarea și funcționarea tablourilor de bord• Monitorizare de la distanță bazată pe web• Conectarea datelor de producție și dispoziție• Conectarea proceselor logistice din amonte/aval• Pentru experți: crearea propriului program în C/C++

Învățarea și înțelegerea Industriei 4.0
Aplicații 
Compact și economic cu fischertechnik learning factory 4.0 24 V 

Schimbarea digitală în producția industrială necesită o 
rețea mai puternică și informații mai inteligente la 
toate nivelurile de producție. Cu learning factory 
fischertechnik 4.0 24 V, aceste activități de digitizare 
pot fi simulate, învățate și aplicate la scară mică 
înainte de a fi implementate la scară largă. Un model 
de antrenament și simulare extrem de flexibil, 
modular, rentabil și robust, care poate fi utilizat 
extrem de sensibil.

Mediul de învățare fischertechnik este utilizat pentru 
învățarea și înțelegerea aplicațiilor Industrie 4.0 în 
școlile profesionale și formarea profesională, precum 
și pentru cercetare, predare și dezvoltare în 
universități, în companii și departamente IT. Simularea 
cartografiază procesul de comandă, procesul de 
producție și procesul de livrare în etape de proces 
digitalizate și conectate în rețea.

6.300.-Comanda Nr. 46489

Tabla de învățare Christiani a fost dezvoltată și construită special pentru ft Lernfabrik 4.0 24V.
Compatibil cu:
Placă de învățare pentru ft Learning Factory 4.0 24V 

Comanda Nr. 41587 EUR 6.400,–

NOU

Modele de instruire fischertechnik 
Learning Factory 4.0

38
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fischertechnik cloud și tablou de bordConexiunea la cloud-ul fi schertechnik se stabilește prin routerul WLAN care este inclus și este integrat în fabrica de învățare. Tabloul de bord poate fi accesat și operat prin intermediul dispozitivelor mobile precum tablete și smartphone-uri, precum și pe laptopuri și PC-uri. Permite afișarea a trei perspective diferite:• Perspectiva clientului• Vizualizare furnizor• Vedere producție

Avantaje:• Permite o învățare aprofundată prin înțelegerea haptică a unei imagini realiste de producție• Trasabilitate digitală prin NFC/RFID, monitorizare de la distanță prin cameră, aplicații senzoriale• Conexiune cloud integrată cu tablou de bord, control prin dispozitive inteligente, cloud propriu și tablou de bord pot fi integrate, Raspberry Pi 4 cu interfață Node-RED• Comunicare prin OPC/UA și MQTT• Includerea programului PLC complet scris ca ST (Text structurat)

Controlul modelelor fischertechnik Lernfabrik 4.0 24 V

Learning Factory 4.0 24V este controlat de un PLC, care 
nu este inclus în pachetul de livrare. Un exemplu de 
program gata făcut ca text structurat este disponibil ca 
descărcare gratuită. Plăcile adaptoare de 24 V nou 
dezvoltate ca interfață la PLC sunt pre-asamblate în 

Mai multe informații pot fi 
găsite la:christiani.de/46489

WLAN Router Stație de depozitare și recuperare Stație de calibrare
El

ec
t r

o

Modele de instruire fischertechnik
Lernfabrik 4.0
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Learning Factory 4.0 24V și sunt conectate la PLC prin 
terminale. Printre altele, această ultimă generație de 
plăci adaptoare poate fi folosită pentru a controla viteza 
motoarelor encoder prin PWM. Există, de asemenea, 
trepte de ieșire push/pull pentru fototranzistoare și 
butoane.
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În standardul industrial global de 24 V, puteți utiliza 
controlere industriale cu software-ul asociat și, astfel, 
puteți planifica, programa și testa procesele în mod 
realist și ieftin.Fiecare model are o conexiune la un PLC sub forma unei plăci de circuit imprimat cu relee pentru inversarea sensului de rotație al motoarelor. Toate intrările și ieșirile sunt scoase atât pe conectori de cutie (26 pini, pas de 2,54 mm) cât și pe blocuri de borne cu terminale de conectare (push-in). Câteva modele sunt disponibile și ca versiune de 9V, inclusiv controlerul TXT programabil, ușor de utilizat, de la fischertechnik.

Înțelegerea automatizării se face mai ușor 
cu Modelele de instruire de la fischertechnik

Cu modelele de practică compacte, complet asamblate 
de la fischertechnik Simulation, procesele industriale 
precum transportul, depozitarea sau prelucrarea 
pieselor de prelucrat pot fi simulate în mod realist. 
Modelele de instruire și demonstrație sunt realizate 
din componentele binecunoscute fischertechnik și sunt 
ideale pentru lecții sau orientare în carieră.
• Ilustrați fluxurile de proces
• Transmite cunoștințele SPS cu ușurință și înțeles
• Cu conexiune standard pentru PLC
• Operare cu PLC și limbaje de programare 
corespunzătoare

Simulare ca în FabricăCombinația de modele• Linie de sortare cu recunoaștere a codului de culoare,• Statie multiprocesare cu cuptor,• Depozitul înalt automat și ventuzele cu vid au ca rezultat un ciclu complet de depozitare a pieselor.Piesele de prelucrat sunt preluate din depozitul cu compartiment înalt, prelucrate în stația de prelucrare, apoi sortate după culoare în sistemul de sortare și apoi depozitate din nou în depozitul cu compartiment înalt.Model finit, montat pe un panou stabil din lemn (controlul PLC nu este inclus în pachetul de livrare)

3.600,-Comanda Nr. 13784

Mai multe informații: 
christiani.de/13784

Modele de instruire fischertechnik
Simulare ca în Fabrică
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Mai multe informații:
christiani.de/13780

Mai multe informații:
christiani.de/13781

Statie multiprocesare cu cuptorStație de prelucrare din aval cu convertor pneumatic, inclusiv pinza de aspirare, mașină de frezat cu plată turnantă și bandă transportoare.
Depozit automatizatStație de transfer cu bandă transportoare, stivuitor (RGB) pentru depozitarea și preluarea suporturilor speciale pentru piese de prelucrat cu 9 locuri de depozitare.

Ventuza cu vid

Robotul cu 3 axe cu ventuză cu vid poziționează rapid și precis piesele de prelucrat în spațiu tridimensional.
Linie de sortare cu recunoaștere a culorilorRecunoaște piese de prelucrat colorate diferite și le sortează în magazinele desemnate prin intermediul unei benzi transportoare.

Mai multe informații:
christiani.de/13783

Mai multe informații:
christiani.de/13782

840,-Cda Nr. 13783 970.-Cda Nr. 13782

840,-Cda.-Nr. 13780 700,-Cda.-Nr.13781

Modele de instruire fischertechnik
Simulare ca în fabrică

41

versiunea de 24 V, fără control PLC
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Avantajele plăcilor de învățare• Sistem modular:Numeroase setări de testare posibile• Sisteme de predare combinate tematic• Învățare practică• Adaptat sistemului de învățământ dual din Germania• Poate fi folosit într-un cadru de experiment sau plasat oriunde pe o suprafață de lucru• Poate fi utilizat în cadre experimentale comune: nu sunt specifice producătorului• Durabil

Plăci de învățare Christiani
 combină teoria și practica 

Plăcile de învățare și sistemele de predare de la 
Christiani oferă cursanților posibilitatea de a-și 
aprofunda cunoștințele teoretice și de a dobândi 
abilități practice în inginerie electrică. Datorită 
structurii modulare, plăcile de învățare pot fi 
combinate în moduri diferite și oferă astfel un număr 
mare de configurații experimentale posibile. Claritatea 
este obținută printr-un număr mic de ansambluri 

Instrucțiuni adecvate pentru sistemul de predareInstrucțiuni experimentale pentru exerciții practice, inclusiv instrucțiuni și soluții, sunt disponibile pentru multe sisteme de predare - și în limbi străine și, desigur, și în formă digitală pentru tablete sau computere.
Aplicații digitaleCarcasele Christiani e-learning și mobileLab sunt un plus util pentru laboratorul electric. Experimente interesante îi învață pe elev bazele, regularitățile și relațiile ingineriei electrice.

Principiul construcției plăcilor de învățare

Clar și sigurPlăcile de învățare pot fi conectate ușor, rapid și clar cu linii de siguranță de laborator și mufe de punte. Plăcile de învățare oferă o protecție ridicată împotriva contactului accidental.
Modular și flexibilPlăcile de învățare pot fi combinate tematic și schimbate în cel mai scurt timp. Oferim seturi complete, compatibile.

Transparent si practicCarcasa transparentă a panoului din plastic oferă cursanților o perspectivă asupra interiorului plăcilor de învățare.

pe placa de învățare. O valoare de recunoaștere a 
lecțiilor de teorie prin simboluri, standarde înalte de 
siguranță precum și o structură organizată și clară a 
tablelor de învățare sprijină în mod optim cursanții. Pe 
lângă documentele didactice de la Christiani, veți primi 
un pachet complet pentru a transmite în cel mai bun 
mod posibil conținutul de tehnologie de acționare, 
siguranța mașinii, tehnologie de control și tehnologie 
digitală.
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Mai multe informații:
christiani.de/98200 Mai multe informații: 

christiani.de/98206  sau 48464

Placă de învățare SINAMICS G120Cunoscut deja din programul SCE de la Siemens, convertizorul de frecvență SINAMICS G120 este acum disponibil și ca placă de învățare. Fie că este vorba de exerciții pentru pompare, ventilare, comprimare, manipulare sau procesare: SINAMICS G120 este unitatea universală pentru o mare varietate de cerințe.

Set de plăci de învățare PLC și convertor de frecvență

Mit Engineering Tool PS501 für sechs Programmiersprachen, 
integrierte Visualisierung und Konfi guration des Gesamtsystems 
inkl. Feldbusse und Vernetzung. Das Komfort-Bedienpanel des 
Frequenzumrichters ist abnehmbar. Die Verbindung zwischen 
SPS und Frequenzumrichter erfolgt über ein Feldbus-Modul.

Placă de învățare a sistemului de management al 
motorului și demarorului de motor hibridTransmite conținut practic al controlului electronic al motoarelor electrice. Placa de învățare constă dintr-un sistem de management al motoarelor și un demaror de motor hibrid, fiecare dintre acestea oferind un număr mare de opțiuni de monitorizare și confi gurare pentru a opera motoarele electrice în mod eficient și ușor.Sunt incluse instrucțiuni pentru experimente din biblioteca noastră media (MOLA).

Motor trifazat cu colivie

Motor pentru plăcile de învățare 40720 și 98205, care 
pot fi conectate rapid și ușor cu cablul de conectare 
corespunzător. Motor 98206 (cu mufa M12) pentru 
placa de antrenament 98205, motor 48464 (cu mufa 
Harting) pentru placa de antrenament 40720.

Mai multe informații:
christiani.de/40720

Mai multe informații:
christiani.de/98205

2.780,-Cda.-Nr. 40720

1.940,-Cda.-Nr. 98200

Toate panourile noastre de învățare pot fi găsite la:
Christiani.de/lehrsysteme-elektrotechnik

840,-Cda.-Nr. 98205
IN LIMITA 
STOCURILOR

Artikel Best.-Nr. EURMotor trifazat cu colivie cu conector M12      98206 1470,-Motor cu colivie trifazat 48464 
cu conector Harting 1470,-

(48464 imagini similare)

Sisteme de invățare
Plăci de învățare 
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A.

Control programat de conectare a 
sistemului de antrenament (VPS)

Sistemele automate sunt o parte integrantă a 
industriei noastre. Cu acest sistem de instruire 
modular, pot fi predate elementele de bază ale 
tehnologiei de acționare și VPS (control programat 
prin conexiune). Datorită gradului ridicat de 
modularitate și alegerii componentelor, o gamă 
largă de experimente pot fi efectuate și în afara  

instrucțiunilor de experiment. Combină diferite 
sisteme de predare și generează propriile scenarii 
de învățare. Cu designul Christiani, acest sistem de 
antrenament oferă o claritate excelentă, care se 
realizează prin zone de tensiune separate spațial și 
efort redus de cablare folosind mufe jumper.

(instrucțiuni pentru experimente pentru formatori și cursanți)

Avantajele tablelor de învățare:• Sistem modular:Numeroase setări de testare posibile• Sisteme de predare combinate tematic• Învățare practică• Adaptat sistemului de învățământ dual din Germania• Poate fi folosit într-un cadru de experiment sau plasat oriunde pe o suprafață de lucru• Poate fi utilizat în cadre experimentale comune: nu sunt specifice producătorului• Durabil

Instrucțiuni pentru experimente pentru 
formatori și cursanți:În legătură cu materialele didactice corespunzătoare, veți primi o soluție completă de la Christiani pentru a vă pregăti în mod optim cursanții pentru examene și lucrări practice.

Potrivit pentru:• Tehnician electronist pentru tehnologia de automatizare• Inginer electronist  pentru inginerie industrială• Tehnician electronist  pentru energie și tehnologie a clădirilor• Inginer electronist  pentru sisteme de constructii si infrastructura• Tehnician electronist  pentru dispozitive si sisteme• Tehnician electronist  pentru mașini și tehnologie de antrenare
Danciu GheorgheTel.:  +40 744703966danciu@teraimpex.ro
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Conținutul setului de panouri de învățare:2 x 98144 placă electronică de învățare a releului de suprasarcină1 x 98145 placa de învățare pentru lumini indicatoare de semnal 2 x 98146 placa de invatare pentru comutator protectie motor1 x 98148 placa de invatare pentru  2 relee de timp multifunctionale1 x 98149 placa de învățare cu conexiune stea-triunghi și  releu de timp multifuncțional1 x 98150  placa de învățare a întrerupătorului de circuit1 x 98152 placa de învățare cu 4 butoane1 x 98153 placa de invatare 4 comutatoare rotative1 x 98154 Placă de învățare a contactorului auxiliar4 x 98155 placa de învățare cu contactor cu contacte auxiliare1 x 98198 placa de învățare cu sursă de alimentare  24V / 4,2 A

Articol Cda.-Nr. EUR
Masini electrice -Set de plăci de învățare pentru control programat prin conexiune (VPS). 98199 6.900,–
Tehnologia de acționare electricăParte: Conexiune Control programat –Instrucțiuni pentru experimente formator/profesor 98100 52,-
Tehnologia de acționare electricăParte: Conexiune Control programat –Instrucțiuni pentru experimente pentru cursanți/elevi 98101 39,-Set de cabluri de testare din PVCMasini electrice 4mm 98141 780,–
Mai multe informații: 
christiani.de/98199

Toate panourile noastre de învățare pot fi găsite 
la:christiani.de/lehrsysteme-elektrotechnik

Set de plăci de învățare pentru control programat prin 
conexiune (VPS)  - Mașini electrice

El
ec

t r
o

Sisteme de învățare
Plăci de învățare 
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A.

Noua noastră serie de plăci de învățare PLC
Cu noua serie de plăci de învățare PLC, conceptul nostru 
de automatizare existent a fost dezvoltat în mod optim 
în continuare. Folosind produse și componente care sunt 
deja utilizate în modelele noastre mecatronice, creem un 
grad ridicat de compatibilitate cu sistemul nostru 
mecatronic modular. Puteți utiliza prizele de interfață 
folosite aici pentru a stabili rapid o conexiune la 
hardware sau pentru a conecta placa de învățare la un 
model simulat. Datorită modularității plăcilor de 
învățare, acestea pot fi integrate rapid în lecții sau 
antrenamente de zi cu zi. Ați dori să predați Profi Net? 
Nicio problemă, conectați PLC-ul la modulul PN și intrați 
în periferia descentralizată. Ar trebui să fie IO-Link? Sau 
este securitate cibernetică? La Christiani nu trebuie să 
iei o decizie, modularitatea și flexibilitatea sunt în 
programul nostru. Noile diagrame de învățare pot fi, 
desigur, combinate cu diagramele de învățare uzuale.

Avantaje:• Disponibilitate rapidă• Nu sunt necesare sarcini lungi de cablare• Poate fi extins cu conexiuni de 4 mm dacă este necesar• Conector de interfață pentru preluarea directă a semnalelor• Conexiune interfață la alte plăci de învățare sau ansambluri mecatronice (modele mMS / industriale)• Transferați tehnologii de la SSC 4.0 la tablele de învățare• Integrarea rapidă a noilor tehnologii• Profi Net / periferice descentralizate• IO-Link ca nivel extins de comunicare• Securitate cibernetică prin placa de învățare a routerului

Danciu GheorgheTel.: +40 744703966danciu@teraimpex.ro

Placă de învățare Putere

Placă de învățare TP700

Placă de învățare PN-Modul

NOU

Sisteme de invățare
Plăci de învățare 
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Extensie placa de învățare Di-DQ

Placă de invățare SPS -1512C Placă de invatare SPS-1215C

Placă de învățare 
I/O-Link Master
4 porturi

Placă de învățare 
I/O-Link Master 
8 porturi

Placă de învățare cu 
Router industrial

Placă de învățare 
Smart Light

Extensie Nivel de comunicare 

Extensie Prize 

Sisteme de invățare
Plăci de învățare 
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A.

Mai multe informații:
christiani.de/43315

Mai multe informații:
christiani.de/43379

Placă de învățare-PutereAlimentare flexibilă de intrare 230V până la 24V. Conector IEC sau prize de 4 mm cu comutator pentru selectarea sursei de tensiune
Extensie placă de învățare DI/DQAceastă placă de învățare este o extensie cu prize de 4 mm. Prin intermediul 8 x DI și 8 x DQ pe soclul SUB-D, poate fi combinat rapid cu alte plăci de învățare. Octetul de intrare este echipat cu comutatoare.

Placă de învățare PLC SIMATIC-1512CAceastă placă de învățare oferă o introducere ideală în procesele complexe de programare.• 8 x DI cu comutator basculant• 8x DQ• 2 x AI• 2 x AQ• 4 x SUB-D fiecare cu un octet de intrare și un octet de ieșire• Includerea unei licențe software

Placă de învățare PLC SIMATIC-1215CAceastă placă de învățare este o modalitate rapidă și ușoară de a începe programarea.• 8 x DI cu comutator basculant• 8x DQ• 2 x AI• 2 x AQ• 3 x SUB-D fiecare cu un octet de intrare și de ieșire• Includerea unei licențe software

Mai multe informații:
christiani.de/43315
christiani.de/43316

Mai multe informații:
christiani.de/43317

Panourile noastre de învățare 
pentru control PLC dintr-o privire

630,-Cda.-Nr. 43316 840,-Cda.-Nr. 43317

4.600,-Cda.-Nr. 43315 2.650,-Cda.-Nr. 43379

NOU NOU

NEU NEU

Sisteme de invățare
Plăci de învățare
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Mai multe informații:
christiani.de/43320

Mai multe informații:
christiani.de/43322

Mai multe informații: 
christiani.de/43319

Placă de învățare modul PNPeriferice descentralizate de la Turck pentru conectarea rapidă a intrărilor/ieșirilor prin Profi Net.• 16 x canale digitale universale (DI/DQ)• Extensibil la 32 de canale digitale

Placă de învățare TP700Cu elementul central SIMATIC Touch Panel TP700CONFORT, sistemele, mașinile și comenzile pot fi operate și monitorizate. Creați-vă propriile concepte de operare pentru aplicația dvs. de învățare. Inclusiv o licență de software.

Placă de învățare Master IO-Link Placă de învățare Router Placă de învățare   SmartLightOferă posibilitatea de a integra senzori și actuatori inteligenți în scenariul de învățare. Aflați cum funcționează protocolul IO-Link și utilizați sistemul de comunicare în laboratorul de învățare. Poate fi utilizat cu toate componentele comune IO-Link.
Placă de învățare cu router industrial SCALANCE S615. Comunicarea sporită în rețelele de producție industrială necesită un anumit grad de securitate. Conectați două rețele separate. Aflați cum să configurați Securitatea Ethernet industrială și să vă testați propria rețea.

Cu IO-Link SmartLight de la Baluff, știți întotdeauna starea actuală a sistemului dumneavoastră. Configurați și controlați lumina. Pentru funcționare este necesar un master IO-Link.

Mai multe informații:
christiani.de/43318

Mai multe informații:
christiani.de/59829

2.030.-Cda.-Nr. 598291.190,-Cda.-Nr. 43318

950,-Cda.-Nr. 43319940,-Cda.-Nr. 43320 1.300,-Cda.-Nr. 43322

NEU NEU

NOU NOU NOU

Sisteme de invățare
Plăci de învățare
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A.

EDUSAFE – sistem de instruire pentru 
siguranță a operatorilor pe mașini 
Tehnologia de siguranță a operatorilor conform DIN EN ISO 13849-1
Ideal pentru a oferi cunoștințe despre siguranța operatorilor 
pe mașini. Cu placa de învățare TRISAFE, plasăm un dispozitiv 
de comutare de siguranță configurabil în centrul sistemului. 
Acest lucru vă oferă un nivel ridicat de flexibilitate și vă 
permite să combinați o mare varietate de plăci de învățare și 
să implementați fără efort circuite de siguranță simple până la 
foarte complexe.
Obiectivele de învățare:• Funcții de siguranță la mașini pentru apărătoare interblocate cu întrerupătoare de poziție electromecanice• Dispozitive de protecție neseparatoare cu întrerupătoare electronice de poziție fără contact• Dispozitive de protectie neseparatoare cu perdea luminoasa• Dispozitive de siguranță neseparatoare cu comandă cu două mâini• Dispozitive de protecție neseparatoare cu comutator de activare• Acțiune în caz de urgență (oprire de urgență/oprire de urgență) pentru a proteja oamenii• Încuiere de protecție a ușii de protecție• Oprire directă cu blocare a ușii de protecție• Circuite de siguranţă redundante• Utilizați și interconectați dispozitivele de comutare de siguranță

Componente de bază

Articol Cda.-Nr. EURSet complet EDUSAFE 33625 14.450,–
Mai multe informații: 
christiani.de/33625

Perdea luminoasă AOPD:Dispozitiv de protecție optoelectronic activ cu dispozitiv de transmisie și recepție. Configurați funcții de siguranță, inclusiv lumini indicatoare folosind o cortină luminoasă. Emițătorul și receptorul sunt atașate magnetic, astfel încât să poată fi efectuat și un exercițiu de aliniere.

Sferă de protecție:Placă de învățare cu actuator ergonomic pentru acționare cu una/două mâini. Sfera cu două butoane încorporate pentru a proteja împotriva acționării accidentale.

Mai multe informații: 
christiani.de/32674

Mai multe informații: 
christiani.de/58151

Danciu GheorgheTel.: +40 744703966 danciu@teraimpex.ro

Aflați mai multe despre panourile noastre de învățare!

Sisteme de invățare 
Plăci de învățare
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Articole de ieșire Semnal dinamic de monitorizare a protecției

JSHD4:Comutatorul de activare în 3 trepte poate fi utilizat pentru funcții speciale de siguranță din categoria „dispozitive de protecție neseparatoare”.

MCS:Placă de antrenament cu comutator codificat magnetic pentru implementarea monitorizării ușii de protecție.

Mkey:Model de ușă glisantă cu două întrerupătoare de poziție a pârghiei atașate, un comutator de poziție cu actuator separat și un comutator de poziție cu blocare de protecție (blocare cu arc).

TRISAFE:Ca element central al sistemului de instruire EDUSAFE, TRISAFE poate reprezenta toate circuitele obișnuite de siguranță până la SIL3 sau nivelul de performanță E ca dispozitiv de comutare de siguranță programabil. Dispozitivul de comutare de siguranță poate fi configurat folosind software-ul gratuit SAFECONF folosind drag & drop.

INCA1:Panou de învățare EDUSAFE INCA1 Piesă de comandă pentru acțiune în caz de urgență (oprire de urgență/buton de stop) cu lumină de semnalizare integrată.

Mai multe informații:  
christiani.de/58152

Mai multe informații:  
christiani.de/39873

Mai multe informații:  
christiani.de/58167

Mai multe informații: 
christiani.de/39871

Mai multe informații: 
christiani.de/58164

Sisteme de invățare
Plăci de învățare
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Inteligența artificială poate fi foarte simplă!Cu curriculumul Deep Learning, tema inteligenței artificiale este transmisă într-un mod clar și practic. Cu camera programabilă InspectoP621 de la SICK și software-ul industrial bazat pe cloud „dStudio”, cursanții își pot crea propriile rețele neuronale în patru pași și apoi le pot încărca pe cameră. Pe baza rețelei neuronale create, cursanții experimentează modul în care camera împarte independent rezultatul controlului calității în clase definite anterior.

Asigurarea calității cu inteligență artificială
Sistem de învățare KI-Kamera

Dezvoltat de SICK, acest sistem de instruire este menit să ofere o introducere în procesarea 
industrială a imaginilor. Înțelegerea și manipularea inteligenței artificiale sunt instruite. În 
cooperare cu SICK, dorim să oferim un pachet optim de instruire cu acest sistem de instruire. Este o 
imagine comprimată a unei componente a mașinii care permite procesarea sarcinilor autonome. 
Funcționalitatea, precum și posibilele aplicații și utilizări în industrie sunt tratate în detaliu.

Pachetul conține:• Cameră AI montată în cutie de transport                                              • Acces la software-ul KI „dStudio”                                                            • E-learning „Învățare profundă”                                                                • Test despre e-learning „Deep Learning”                                                 • Butoane pentru cote                                                                                    • Cablu Ethernet cu adaptor USB                                                                • Adaptor AC
Acces la preluarea online:• Instrucțiuni pentru experimente pentru cursanți• Ghidul instructorului cu soluții

Danciu GheorgheTel.: +40 744703966danciu@teraimpex.ro

Obiectivele de învățare:• Diferențierea și delimitarea programării și inteligenței artificiale• Cu software-ul industrial „dStudio”, rețelele neuronale individuale potrivite pentru diferite scenarii pot fi antrenate, exportate și utilizate în aplicație• Înțelegerea sistematicii și utilizarea învățării profunde• Evaluați și instruiți imaginile eșantioane folosind criterii de calitate relevante• Analizați rețelele neuronale care au fost deja antrenate pe baza procesului de antrenament• Să fie capabil să evalueze matricele de formare

Ce face camera KI?• Suportul rapid și direcționat al KI poate fi implementat în aplicații reale• Înțelegerea sistematicii și utilizarea învățării profunde permite evaluarea și exploatarea tehnologiei KI• Împărțirea conținutului pentru a transmite cunoștințele în cel mai scurt timp

NOU

Sistemul de învățare KI-Kamera este potrivit 
pentru o dimensiune de grup între 2-4 cursanți.
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E-learning „Deep Learning” („învățare profundă”)Prin e-learning, sunt transmise cunoștințe de bază relevante pentru practică despre inteligența artificială. Învățarea electronică „Deep Learning” pregătește, de asemenea, cursanții pentru aplicarea practică și pune bazele pentru experimentarea semnificativă cu camera KI.
Test e-learning"Deep Learning" Un mic test suplimentar, care se desfășoară în mod ideal la câteva zile după finalizarea e-learning-ului, permite o interogare de succes a învățării și activarea conținutului de învățare.Testul constă din 18 întrebări, dintre care 10 întrebări sunt puse pe sărite.

Articol Cda.-Nr. EURPachet complet de sistem de predare KI-Kamera 19327 4.700,–
Mai multe informații: 
christiani.de/19327 

KI-Kamera – Instrucțiuni de caz și experimentCu ajutorul camerei KI și a instrucțiunilor de experiment digital asociate „Industria 4.0 - Cameră AI”, cursanții pot lua, evalua și sorta imagini exemple adecvate, ținând cont de criteriile de calitate relevante. Ei dezvoltă rețele neuronale individuale și le evaluează ei înșiși.
KI-Software dStudioAi acces gratuit la software-ul KI „dStudio”, care permite utilizarea necomercială a rețelelor generate timp de 120 de minute. O repornire a senzorului resetează oricând limita de timp, ceea ce înseamnă că aproape că nu există restricții.

Conceptul- Sistemului de învățare KI-Kamera Acest sistem de predare oferă un loc de învățare pentru intrarea independentă în lumea rețelelor neuronale. Acest lucru este posibil prin dezvoltarea conținutului în 3 etape.1. E-Learning „Deep Learning”  prin intermediul aplicației noastre C-Learning2. Test de cunoștințe3. Hardware, software KI și instrucțiuni de experiment pentru utilizare practică la școală sau la locul de muncă

Industrie 
4.0

Mai multe informații despre camera KI la:
christiani.de/ki-kamera

Studiu de caz
KI-Kamera 
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A.

Comunicați elementele de bază ale roboticii 
rapid și ușor
Roboții inovatori HORST reprezintă tehnologia sistemelor robotizate înalt optimizate. Roboții industriali 
moderni cu 6 axe sunt echipați cu cea mai recentă tehnologie de ultimă oră fabricată în Germania și sunt 
imbatabil de ieftini datorită cinematicii speciale.Aceste stații de învățare roboți pot fi folosite pentru a învăța elementele de bază ale tehnologiei de automatizare, robotică și Industrie 4.0. Stațiile de învățare oferă numeroase exerciții cu diferite niveluri de dificultate. Datorită interfeței intuitive cu utilizatorul, nu sunt necesare cunoștințe anterioare de programare. Utilizatorii avansați pot trece la o interfață de utilizator textuală. Actualizările regulate ale performanței și caracteristicilor asigură un proces fără probleme.Stațiile de învățare cu roboți au fost dezvoltate în cooperare cu Christiani de către producătorul german Fruitcore, special pentru instituții de învățământ și companii în scopuri de instruire. Sistemul este potrivit în special pentru ucenicia în mecatronică și electronică pentru tehnologia automatizării. Interfețele deschise permit transferul de programe și integrarea mașinilor externe. Domeniul de livrare include interfața grafică de utilizator horstFX cu 10 licențe software, precum și un „geamăn digital” cu care toate exercițiile pot fi simulate pe computer.

Componență:• Panou de control al robotului• Cabinet de comandă, inclusiv control complet de siguranță• Robot electric de prindere cu fălci de prindere pentru aplicații• 10 licențe software pentru programarea offline a horstFX• Vizualizare completă cu digital twin• Limbajul de programare JavaScript
Aplicații de practică:• Precizie și mișcări liniare în labirint• Paletizarea • Programe bucle în pista • Tutoriale, inclusiv exerciții și soluții
Avantaje:• Plug & Play: Conectați-vă și mergeți!• Interfeţe pentru transferul de programe şi controlul maşinilor externe• Compact și flexibil de utilizat (format europalet)• Experimentați și aflați despre Industria 4.0 într-un mod practicAm fi bucuroși să vă sfătuim personal

Danciu Gheorghe+40 744703966 



Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe

HORST600 – Lernstation A (stationär)

Roboter: HORST600

• 6-Achs-Industrieroboter
• Traglast: 3 kg
• Reichweite: 584 mm
• Wiederholgenauigkeit +/- 0,05 mm

Umhausung:

• Komplett geschlossene Schutzumhausung
• Sicherheitstüre
• Halterung für Roboter-Bedienpanel
• 

Software:

• 10 Softwarelizenzen zur Offl ineprogrammierung 
• Vollständige Visualisierung mit digitalem Zwilling 
• Programmiersprache JavaScript

HORST600 – Stația de învățare A (staționară)

Robot: HORST600 Cu pompă de vid• Robot industrial cu 6 axe• Capacitate de încărcare: 3 kg• Cursa: 584mm• Repetabilitate +/- 0,05 mm
Incintă:• Carcasă de protecție complet închisă• Ușă de securitate
• Suport pentru panoul de control al robotului
• Suprafața de lucru cu model de găurire pentru o varietate de exerciții
Software:• 10 licențe software pentru programare offline
• Virtualizare completă cu digital twin• Limbajul de programare JavaScript

Cda.-Nr. EUR101399 24.000,–
Mai multe informații: 
christiani.de/42995

HORST600 – Lernstation B (mobil) 

Robot: HORST600 Cu prindere paralelă cu 2 fălci• Robot industrial cu 6 axe• Capacitate de încărcare: 3 kg• Extindere: 900 mm• Repetabilitate +/- 0,05 mm
Baza mobila de robot• Platformă utilizabilă universal închisă pe două laturi• Buton de oprire în caz de urgență• Suport pentru panoul de control al robotului• Scanner de securitate 2D• Suprafata de lucru cu model de gaurire pentru o varietate de aplicatii de exercitii• Cu roți pentru utilizare mobilă
Software:• 10 licențe software pentru programare offline• Vizualizare completă cu digital twin• Limbajul de programare JavaScript

Cda.-Nr. EUR101400 29.400,–
Mai multe informații: 
christiani.de/42996

Robotică
Elementele de bază
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Sistem mecatronic modular (mMS) – 
dezvoltarea se întâlnește cu tehnologia 

Descoperiți inovațiile noastre în jurul sistemului mecatronic modular, conceptul universal în 
tehnologia de automatizare. Ansambluri funcționale într-un mediu digital în software-ul de simulare 
mecatronică 3D, noi plăci de învățare PLC, cea mai recentă tehnologie de robot, precum și aplicații VR 
și inteligență artificială.

NEU

NOU

mMS stație robotică UR3e

Seria de plăci de învățare PLC

Stația mMS pick-to-light

KI-Kamera

Extensie placa de învățare Di-DQ

Modulul PN al plăcii de învățare
Placa de invățare Putere

Tabla de invatare TP700

               Placă de învățare SPS-1215C

I/O-Link Master

4 porturi

Placă de învățare I/O-Link MasterRouter -placa invatare

Placă de 
învățare 
SmartLight

Nivel de comunicare- extensie

Prize- extensie

NOU

NOU

NOU

mMS-Sim4edu
Software de simulare mecatronică 3D

Aplicație VR

Comanda/consiliere telefonica: +40 744703966 Danciu Gheorghe
Internet:

christiani.de

Telefon: 07531 5801-100 

Mo. bis Fr. 8.00 – 17.00

E-Mail: 

info@christiani.de

Ne 
urmariti 
pe: 

Placă de învățare SPS-1512C 

8 porturi




