CONSORȚIU EDUCATIONAL DE FORMARE
REGIONAL PRIN PNRR
Tera Impex SRL Sibiu, reprezentant unic a firmei germane Christiani Konstanz, proiectează atelierele și
laboratoarele dumneavoastră specializate și le dotăm complet de la instrumente, media specializate, standuri
de formare și sisteme de predare până la fișele didactice și documentele necesare.
Astfel, va propunem o modalitate ideala de amplasare a atelierelor și laboratorelor într-un centru educațional
complet (https://www.christiani.de/cms/fachraeume/bildungszentren/).

La parter:
hidraulica
Pneumatică / electropneumatică
Tehnologia CNC
suspensie si frane
Tehnologia de înaltă tensiune în autovehicule
tehnologia motoarelor și vehiculelor
tehnologie de sudare
Prelucrarea materialelor
Prelucrarea manuală a materialelor

La etaj:
Laboratorul de electrotehnică
Atelier de electrotehnică
Industria 4.0
Atelier de montaj
Protecția mediului
Tehnologie de furnizare
Scoala MakerSpace
Training MakerSpace XR
Lab – R/VR
Săli amfiteatru pentru prezentări
PREȚ 3.288.834 EURO fără TVA pentru dotarea tuturor atelierelor din cadrul centrului educațional

Sălile de specialitate, sălile de studiu, laboratoarele și atelierele sunt spații educaționale, spații în care
formarea și formarea continuă prind viață. Săli care sunt concepute și proiectate în așa fel încât predarea și
învățarea să se desfășoare în cele mai bune condiții posibile. Ateliere care pregătesc în mod ideal ucenicii
pentru cerințele profesiei lor tehnice. Cu cele mai moderne dotări tehnice, cu sisteme de predare practice și
cu materiale pregătite didactic.
Cerințele, așteptările și obiectivele educației și formării se schimbă. Conceptele clasice, cum ar fi modelul
povestirii complete, sunt încă valabile. Dar accentul se schimbă. Există și alte abilități importante care sunt
necesare pentru a supraviețui într-o lume a muncii digitalizată, colaborativă și în rețea.
Am implementat deja o mare parte din conținutul de învățare necesar în mediile digitale, cum ar fi aplicații,
e-learning, webinarii, instruire online și aplicații virtuale. Potrivit pentru utilizare în sala de specialitate, sala de
clasă, în atelier sau pentru învățare de acasă.
Evoluțiile în domeniul tehnologiei și al digitalizării progresează adesea mai repede decât ia în considerare
planul de formare. Integrarea mediilor digitale are, de asemenea, o prioritate redusă de multe companii. Ca
urmare, există o discrepanță între competențele transmise în timpul formării și competențele care sunt
importante mai târziu în viața profesională. Acest decalaj trebuie să fie recuperat.
Media digitale în educația și formarea profesională oferă o oportunitate excelentă pentru formatori, profesori
de școli profesionale și cursanți.

1.Electrotehnică/ Mecatronică / Automatizare
1.1 Industry 4.0
De la programarea și controlul PLC la procese complexe în sistemele de producție în rețea: sistemele de
instruire flexibile clarifică conexiunile și oferă cursanților cunoștințele de care au nevoie, atât în formarea, cât
și în formarea ulterioară a specialiștilor.
Nucleul central al camerei de specialitate este SmartFactory modular și scalabil. Aici totul se învârte în jurul
programării, controlului și producției folosind cea mai recentă tehnologie. Mesele de laborator echipate cu
sisteme de antrenament sunt un plus util la sistemul de instruire SmartFactory.
În sala de specialitate Industry 4.0, atât cursanții, cât și specialiștii pot învăța multe: de la formarea de bază
la tehnologia de control și robotică până la comunicare și analiza datelor, toate aspectele internetului
obiectelor (IoT) pot fi predate într-un mod practic și orientat spre acțiune.
Toate materialele didactice și sistemele de predare sunt coordonate modular între ele. Prin urmare, vă puteți
extinde treptat echipamentul dacă este necesar.
Obiectivele de învățare
senzori
Pneumatică/Electro-pneumatică
Programare PLC
Procese industriale, Industrie 4.0/IoT (IO-Link și RFID)
Siguranța sistemului, a mașinii și a operatorului
Configurare HMI
Comunicare în rețea
Tehnici de codificare și programare web
Colectarea, stocarea, analiza datelor si protectia datelor
Întreținere și depanare
Documentație tehnică și comunicare
Planificarea muncii, implementarea și cooperarea interdisciplinară
Specificațiile camerei
PREȚ 509.903 EURO fără TVA
aproximativ 204 m²
pentru
dotarea laboratorului INDUSTRY 4.0
pentru 16 elevi
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/elektrotechnik-automatisierung/industrie-4-0/
Dotări recomandate
- 8 buc masă de laborator dreaptă 1.800 x 800 x 1.600 mm, cadru de aluminiu de experiment pe 2 rânduri
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/labortisch-straight.html

- 1 buc mMS-Sim4edu Simulare mecatronică 3D- 20 licențe
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/steuerungstechnik/sps-technik/mms-sim4edu.html

- 2 buc mMS station robotics UR3e sistem de predare integrat sau autonom
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/mechatronische-systeme/modulares-mechatroniksystem-mms/mms-station-robotik-ur3e.html

- 2 buc Sistem mecatronic modular SSC 4.0- sistem de sortare Compact 4.0 ca sistem gata de utilizare
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/mechatronische-systeme/modulares-mechatroniksystem-mms/modulares-mechatronik-system-ssc-4-0.html

- 8 buc set de plăci de învățare pentru control programat prin conexiune (VPS) - Mașini electrice.

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/lerntafeln/elektrische-maschinen-verbindungsprogrammiert
es-steuern-vps.html

- 8 buc EDUSAFE – set de plăci de învățare a siguranței mașinilor

https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/maschinen-und-antriebstechnik/maschinensicherh
eit/edusafe-maschinensicherheit.html

- 16 buc E-learning inginerie electrică de bază - pachet complet -licență per utilizator

https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/grundlagen/e-learning-elektrotechnik-gesamtpaket
-basics-chr.html

- 8 buc Mecatronică avansată print și digital

https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/grundlagen/christiani-advanced-mechatronik-plus.
html

Alegeți dumneavoastră
Alte standuri de învățare și practică recomandate
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/schulungsstaende/

Placi de învățare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/lerntafeln/

Mese de laborator
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/labortische/

Dulapuri
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/

e-Screens pentru ateliere de instruire și săli de clasă
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/

Scaune
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/sitzmoebel/

1.2 Laborator de electrotehnică
Sistemele didactice de predare oferă baze practice.
În laboratorul de electronică, elevul lucrează într-un mediu sigur cu componente industriale originale.
Începând cu elementele de bază, laboratorul oferă o mulțime de oportunități de învățare și experimentare.
Lucrările de proiect, cărțile de specialitate, cursurile, panourile de învățare și programele de învățare îl ajută
pe trainer să transmită conținutul de învățare necesar într-un mod clar și practic.
Obiectivele de învățare
tehnologie de antrenare
electronica de putere
tehnologie de control
senzori
siguranța mașinii
Tehnologia PLC
Specificațiile camerei
aproximativ 126 m²
16 elevi
Potrivit pentru
Tehnician electrotehnist
în inginerie industrială
Tehnician electrotehnist
pentru tehnologie de
automatizare
Tehnician electrotehnist
pentru mașini și
tehnologie de antrenare
Tehnician mecatronist

PREȚ 218.402 EURO fără TVA
pentru dotarea Laboratorului de electrotehnică

https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/elektrotechnik-automatisierung/elektrotechnik-labor/

Dotări recomandate
- 8 buc Masă de laborator dreaptă 1.800 x 800 x 1.600 mm, cadru de aluminiu de experiment pe 2 rânduri
h ttp s://w w w .ch ristia n i.d e /a u sb ild u n g /fa ch ra u m a u ssta ttu n g /b e trie b se in rich tu n g -m o e b e l/la b o rtisch -stra ig h t.h tm l

- 8 buc Trusă mobilă pentru tehnologia DC
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/grundlagen/mobilelab-dc-koffer.html

- 8 buc Trusă mobilă pentru tehnologie AC
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/grundlagen/mobilelab-ac-koffer.html

- 2 buc Trusă mobilă pentru tehnologia digitală
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/grundlagen/mobilelab-digital-koffer.html

- 2 buc Dulap depozitare și încărcare truse mobile 1.665 x 460 x 525 mm
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/grundlagen/mobilelab-lade-und-aufbewahrungssch
rank-chr.html

- 2 buc Sistem de instruire pentru mașini electrice
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/maschinen-und-antriebstechnik/lehrsystem-elektris
che-maschinen-ac.html

- 4 buc Dulap inalt 800 x 650 x 2.064 mm
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/fluegeltuerschraenke/hochschran
k-lerntafelvariante-chr.html

- 8 buc Set de plăci de învățare pentru control programat prin conexiune (VPS) - Mașini electrice.
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/lerntafeln/elektrische-maschinen-verb
indungsprogrammiertes-steuern-vps.html

Alegeți dumneavoastră
Placi de învățare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/lerntafeln/

Mese de laborator
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/labortische/

Dulapuri
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/

e-Screens pentru ateliere de instruire și săli de clasă
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/

1.3 Atelier de electrotehnică
Atelierul de electrotehnică este potrivit pentru toate profesiile din domeniul electrotehnicii. Montarea,
cablarea, instalarea și punerea în funcțiune se concentrează aici. Fie că este vorba despre montajul de
dulapuri de distribuție, construcția de dispozitive, tehnologia instalațiilor electrice sau automatizarea
clădirilor în atelierul de electrotehnică, toate activitățile iau contur.
Foarte specific și practic. De la lucru pe proiect până la pregătirea examenelor: atelierul de electrotehnică
este perfect echipat pentru orice.
Obiectivele de învățare
fabricarea componentelor manual
montajul componentelor
cablarea
optimizarea funcționării
montarea in circuite mari
Specificațiile camerei
aproximativ 198 m²
pentru 16 elevi
Potrivit pentru
toate meseriile din domeniul electrotehnic

PREȚ 257.318 EURO fără TVA
pentru dotarea Atelierului de electrotehnică
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/elektrotechnik-automatisierung/elektrotechnik-werkstatt/

Dotări recomandate
- 8 buc Stand de practică cu dulap de control, comutator - comanda de lucru- set complet de materiale
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/grundlagen/ausbildungskonzept-schaltschrank-arbeit
sauftrag-basismodul.html

- 4 buc Suporturi perforate pentru fixare plăci de învățare în domeniul electrotehnic, cu sursă de energie și
dulap interior.
https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/grundlagen-shk/lerninsel-mit-el
ektro-lochblechen.html

-16 buc Banc de lucru în linieT750 R 18-24, 1.500 x 750 x 859 mm, 4 sertare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/reihenwerkbank-t750-r-18-24.html

-16 buc Sursă pentru alimentare cu energie EVA Professional trifazat, 400 V / 50 Hz
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/energieversorgungs
aufsatz-eva-professional-1500-x-160-x-133-mm-chr.html

- 8 buc set de plăci de învățare pentru control programat prin conexiune (VPS) pentru mașini electrice.
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/lerntafeln/elektrische-maschinen-verbindungsprogrammiertessteuern-vps.html

- 4 buc Suport suplimentar pe 3 rânduri pentru echipamente -insulă de învățare
https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/grundlagen-shk/experimentierr
ahmen-3-reihig.html

- 10 buc Dulap cu 7 sertare seria T500-9, 1.019 x 980 x 500 mm
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/schubladenschraenke/schubladens
chrank-serie-t500-9-chr-2.html

- 3 buc Mașina de găurit de banc OPTIdrill B 24H cu suport de fixare- set promotional
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/bohrmaschinen/optidrill-b-24h-aktions-set.html

Alegeți dumneavoastră
Alte standuri de învățare și practică
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/arbeitsplatzsysteme-lerntraeger/

Placi de învățare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/lerntafeln/

Bancuri de lucru
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/

Dulapuri de incărcare și depozitare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/

Utilaje, mașini de prelucrare CNC
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/

Instrumente specializate, echipamentele de măsurare și testare, compresoare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/werkstattbedarf/

Mobilier și scaune
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/sitzmoebel/

2.Tehnologia metalelor
2.1 Prelucrarea manuală a materialelor
Atelierul de instruire pentru prelucrarea manuală a materialelor oferă cursanților dumneavoastră condiții
ideale pentru dobândirea elementelor de bază esențiale ale prelucrării metalelor și plasticului. Toate
abilitățile și cunoștințele necesare în prelucrarea manuală a materialelor pot fi predate la posturile de lucru
manuale și pe mașini-unelte simple.
Obiectivele de învățare
Fabricarea pieselor cu unelte de mână
Montarea de ansambluri simple
Fabricarea pieselor individuale cu
masini-unelte din atelierul de lăcătușerie
Specificațiile camerei
aproximativ 162 m²
pentru 16 elevi
Potrivit pentru
toate meseriile în domeniul prelucrării
manuale a materialelor

PREȚ 63.278 EURO fără TVA
pentru dotarea atelierului de instruire pentru
Prelucrare manuală a materialelor
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/metalltechnik/manuelle-werkstoffbearbeitung/

Dotări recomandate
- 3 buc Banc de lucru cu 6 posturi de lucru, 6x dulap cu sertare, 1x blat banc de lucru, 2.500 x 2.165 x 859

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/6-eck-werkbank.html

- 2 buc Masa cu placa de măsurare si testare 800 x 600 x 120 mm

https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/pruefen-qualitaetssicherung-prueftechnik/mess-und-pruefplatte.html

- 2 buc Banc de lucru în linieT750 R 18-24, 1.500 x 750 x 859 mm, 4 sertare

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/reihenwerkbank-t750-r-18-24.ht
ml

-18 buc Lucrare de proiect -elicopter-invățare prin execuția unui proiect, set de materiale + documente

https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/projektarbeit/1-lehrjahr/projektarbeit-hubschrauber-chr.html

- 3 buc Trusă de măsurare specific pentru prelucrarea metalelor
https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/pruefen-qualitaetssicherung-prueftechnik/messkurs-metalltechnik.htm
l

- 4 buc Mașină de găurit de banc OPTIdrill DX17V
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/bohrmaschinen/optidrill-dx-17v.html

- 4 buc Mașină de găurit cu coloană OPTIdrill B 34HV și suprafața de fixare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/bohrmaschinen/optidrill-b-34hv-aktions-set.html

- 2 buc Dulap cu uşă cu balamale, 1.950 x 930 x 500 mm, 4 rafturi
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/fluegeltuerschraenke/fluegeltueren
schrank-chr-1.html

Alegeți dumneavoastră
Instrumente specializate, echipamentele de măsurare și testare, compresoare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/werkstattbedarf/

Utilaje, mașini de prelucrare CNC
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/

Bancuri de lucru
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/

Dulapuri
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/
Mobilier și scaune
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/sitzmoebel/

2.2 Prelucrarea materialelor pe mașini unelte
Tehnologia metalelor oferă o varietate de ucenicii diferite. Prelucrarea materialelor este una dintre
calificările de bază comune ale tuturor profesiilor din metal. În această sală de specialitate, cursanții învață
abilitățile de bază ale prelucrării metalelor moderne și manipularea în siguranță a mașinilor-unelte
corespunzătoare până la pregătirea pentru examen.
Obiectivele de învățare
Găurire, frezare, alezare, filetarea,
strunjire și rectificarea
Unitățile funcționale ale mașinilor
și modul lor de funcționare
durata de viata a sculei
Datele de producție și calculul
acestora
Tehnologia pieselor pe
mașini-unelte
Productia de piese individuale cu
masini-unelte
Specificațiile camerei
aproximativ 324 m²
pentru 16 elevi
Potrivit pentru
toate meseriile în domeniul prelucrării
materialelor pe mașini unelte

PREȚ 660.658 EURO fără TVA
pentru dotarea atelierului de instruire pentru
Prelucrare mecanică a materialelor pe mașini- unelte

https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/metalltechnik/maschinelle-werkstoffbearbeitung/

Dotări recomandate
- 8 buc Strung OPTIturn TZ 4V

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/drehmaschinen/optiturn-tz-4v-leit-und-zugspindeldrehmaschine.html

- 8 buc Masina de frezat OPTImill MZ 4S

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/fraesmaschinen/werkzeugfraesmaschine-optimill-mz-4s.html

- 2 buc Banc de lucru T750 R 18-24, 2000 x 750 x 859 mm, 4 sertare, 1 usa cu balamale

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/kastenwerkbank-t750-r-18-24-chr-14.html

- 2 buc Mașină de rectificat plană OPTIgrind GT 22

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/schleifmaschinen/optigrind-gt-22.html

- 20 buc Dulap cu sertare T 736 R 24-24, 705 x 736 x 919 mm, cu 6 sertare

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/schubladenschraenke/schubladensch
rank-t-736-r-24-24-chr-8.html

- 2 buc Polizor dublu premium GZ 20DD

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/schleifmaschinen/premium-doppelschleifmaschine-gz-20dd.html

- 2 buc Mașină de găurit cu coloană și suprafața de fixare OPTIdrill B 34HV
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/bohrmaschinen/optidrill-b-34hv-aktions-set.html

- 2 buc Dulap cu uşă cu balamale, 1.950 x 930 x 500 mm, 4 rafturi

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/fluegeltuerschraenke/fluegeltuerensch
rank-chr-1.html?_gl=1*mpb3vo*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9
iAswWe-CRq2Tka

Alegeți dumneavoastră
Instrumente specializate, echipamentele de măsurare și testare, compresoare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/werkstattbedarf/

Utilaje, mașini de prelucrare CNC
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/

Bancuri de lucru
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/

Dulapuri
h ttp s://w w w .ch ristia n i.d e /a u sb ild u n g /fa ch ra u m a u ssta ttu n g /b e trie b se in rich tu n g -m o e b e l/sch ra e n ke /

Mobilier și scaune
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/sitzmoebel/

2.3 Tehnologia CNC
În sala de specialitate pentru tehnologia CNC, cursanții în tehnologia metalelor învață elementele de bază
ale programării și producției CNC pe mașini-unelte CNC. Inima acestei camere sunt două mașini CNC cu
comenzi SIEMENS pentru frezare și strunjire. Pentru configurarea și simularea programelor CNC sunt
disponibile stații de lucru computerizate, care pot fi echipate cu sisteme CAD/CAM.
În această sală de specialitate, toți pașii de lucru din tehnologia CNC modernă pot fi predați într-un mod
practic și realist. Echipamentul vă permite să realizați propriile proiecte de prelucrare a metalelor.
Materialul didactic adecvat asigură succesul de învățare de durată.
Obiectivele de învățare
Plan de lucru, plan de instrumente, fișă de instalare
Structura și funcționarea mașinilor CNC
Sisteme de coordonate, puncte de referință, date de
geometrie, date tehnologice
structura programului
corectarea sculei
Instalare
Specificațiile camerei
aproximativ 216 m²
pentru 16 elevi
Potrivit pentru
- toate meseriile în domeniul prelucrării materialelor
pe mașini unelte
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/metalltechnik/cnc-technik/?_gl=1*1vmbn06*_up*MQ..&gclid=Cj0KC
QjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Dotări recomandate

PREȚ 175.254 EURO fără TVA
pentru dotarea atelierului Tehnologia CNC

- 1 buc Mașină de frezat CNC OPTImill F150 HSC cu dispozitiv de prindere pentru 24 scule

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/fraesmaschinen/cnc-fraesmaschine-optimill-f150-hsc.html?_gl=1*zwbn78*_up*M
Q..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

- 1 buc Strung CNC OPTIturn L 44 cu control Siemens 828 Basic T

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/drehmaschinen/optiturn-l-44.html?_gl=1*1v9ni1k*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtS
SBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

- 1 buc Cap de imprimare OPTImill 3X Cap de imprimare 3D pentru freza CNC

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/fraesmaschinen/druckkopf-optimill-3x.html?_gl=1*1xt94ki*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYA
RIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

- 2 buc Dulap cu 3 sertare pentru CNC T736 R 18-24

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/cnc-schubladenschrank-t736-r-18-24-chr.html?_gl=1
*svgmzd*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

- 2 buc Dulap cu 3 sertare pentru CNC T736 R 24-24

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/cnc-schubladenschrank-t736-r-24-24.html

- 2 buc Carucior CNC 560 x 630 x 950 mm

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/cnc-wagen-chr.html?_gl=1*19ht677*_up*MQ..&gclid
=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Alegeți dumneavoastră
Instrumente specializate, echipamentele de măsurare și testare, compresoare

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/werkstattbedarf/

Utilaje, mașini de prelucrare CNC

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/

Bancuri de lucru

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/

Dulapuri

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/

Mobilier și scaune

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/sitzmoebel/

Mese

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/tische/?_gl=1*1c48gbo*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhD
YARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

e-Screens display pentru ateliere de instruire și săli de clasă

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/

2.4 Pneumatică/ Electropneumatică
Pneumatica și electropneumatica sunt subiecte importante în prelucrarea industrială a metalelor. Am
dezvoltat această sală de specialitate astfel încât să existe încă suficient loc pentru experimentare atunci
când lucrezi și studiezi pentru examenul final. Atât bazele teoretice, cât și abilitățile practice pot fi învățate
și exersate pe sistemele locurilor de formare - de la tehnologia de control și reglare la programarea PLC și
GRAFCET. Desigur, această sală de specialitate este potrivită și pentru formare continuă. Oferim, de
asemenea, cursuri de formare pentru planificare și execuție completă – de la ateliere de formatori până la
seminarii tehnice pentru specialiști.

Obiectivele de învățare
Integrarea componentelor tehnologiei de control și reglare
Planificarea sistemelor de control
Instalarea si punerea in functiune a sistemelor de control
Asigurarea operatiunii sistemelor automatizate
Construcția și testarea comenzilor pneumatice și
electropneumatice
Programare PLC
GRAFCET

Specificațiile camerei
aproximativ 119 m²
pentru 16 elevi

Potrivit pentru
- toate meseriile în domeniul prelucrării materialelor
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/metalltechnik/pneumatik-elektropneumatik/?_gl=1*9wb14c*_up*MQ..&
gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

PREȚ 227.646 EURO fără TVA
Dotări recomandate
pentru dotarea atelierului de Pneumatică/ Electropneumatică
- 8 buc Sistem multifuncțional de practica MAPS c u s ta ție d e lu c r u u tiliz a b ilă u n ila te ra lă

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/arbeitsplatzsysteme-lerntraeger/maps-professional-ein
seitig.html?_gl=1*1cg2c61*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2

- 8 buc Set de componente de electropneumatică pentru exerciții BIBB(nr.art.95500), varianta SMC
https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/steuerungstechnik/elektropneumatik/bibb-geraetesatz-elektropneumatik-chr-1.html?_gl=1*jce6ez*_up*M
Q..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulq
-16 buc FlowLab4edu versiunea 7.8.E- s o ftw a r e p e n tr u c r e a r e a , s im u la r e a ș i c o n tr o lu l p la n u r ilo r G R A F C E T ,
p r e c u m ș i a c ir c u ite lo r p n e u m a tic e ș i e le c tr o p n e u m a tic e - lic e n ță in e n g le z ă
https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/steuerungstechnik/flowlab4edu-chr-4.html?_gl=1*ebcgqs*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwx
tSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB
- 8 buc Setul de echipamente - Pneumatic Starter- elemente de bază ale tehnologiei de comandă pneumatică

https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/steuerungstechnik/pneumatik/geraetesatz-koffer-1-pneumatik-starter.html?_gl=1*5loh
8g*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB
- 8 buc Set de echipamente pneumatice SMC, pentru circuite pneumatice, exerciții BIBB
https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/steuerungstechnik/pneumatik/bibb-geraetesatz-pneumatik-chr.html?_gl=1*ve2yge*_up
*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB
- 8 buc Stand de asamblare automată- Presiunea de lucru este de 4 bari, tensiunea de lucru este de 24 V,DC
https://www.christiani.de/ausbildung/elektro-automatisierung/ausbildungsinhalte/mechatronische-systeme/modulares-mechatronik-system-mms/funkti
onsbaugruppe-montageautomat.html?_gl=1*iijwd4*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF
5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB
- 8 buc Controler LOGO! Modulul logic 8- utilizare, programare cu comunicare cu interfața Ethernet în rețea și cu CPU-urile
SIMATIC S7 și panourile SIMATIC HMI
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/lerntafeln/logo-8-lerntafel.html?_gl=1*1gavexn*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtS
SBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB
- 1 buc Dulap 1.200 x 650 x 2.064 mm cu 6 rafturi pentru prinderea plăcilor de învățare și pentru accesorii
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/fluegeltuerschraenke/hochschrank-lerntafelvariante.
html?_gl=1*w7q675*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2
- 1 buc Display e-Screen ETX-20 de 86 de inchi și un suport mobil, reglabil electric pe înălțime.
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/e-screen-etx-8620-paket-mit-montageloesung.html?_gl=1*1lcbdqx*_up
*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Alegeți dumneavoastră

Sistem multifuncțional de practica MAPS cu posturi de lucru care pot fi utilizate pe ambele părți

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/arbeitsplatzsysteme-lerntraeger/?_gl=1*11c8yss*_up*MQ..&gcl
d=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Truse de învățare pentru pneumatică și hidraulică

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/geraetesaetze/?_gl=1*1qbbk2i*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAE
n0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Mese de lucru
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/

e-Screens display pentru ateliere de instruire și săli de clasă

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/?_gl=1*cteatq*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqV
QqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

i

2.5 Hidraulică
Know-how-ul tehnic și competența de soluții în domeniul aplicațiilor industriale de la Bosch Rexroth se revarsă fără
probleme în sistemele de instruire modulare. Ei îndeplinesc astfel nivelurile de calificare cerute de industrie.
Pas cu pas, atât începătorii, cât și cei avansați dobândesc cunoștințe de specialitate orientate spre practică în
domeniul hidraulicii. Documentele didactice însoțitoare se bazează pe sarcini industriale.

Obiectivele de învățare
Industria 4.0 în hidraulice
Sistem hidraulic de comutare manuală / electrică
Mentenanță
Tehnologia supapelor continue – hidraulic proporțional /
hidraulic de control
Hidraulica mobila - Controlul clapetei / Controlul Load
Sensing / Controlul LUDV / Hidrostat. Sisteme de direcție /
telecomandă programabilă (joystick)
Tehnologia PLC

Specificațiile camerei
aproximativ 180 m²
pentru 16 elevi

PREȚ 227.734 EURO fără TVA
pentru dotarea atelierului de Hidraulică

Potrivit pentru
Operator mașină de tăiat, mecanic industrial, Mecanic de scule, tehnician mecatronist, toate meseriile în domeniul
prelucrării materialelor
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/metalltechnik/hydraulik/?_gl=1*142x1vv*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARI
sAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Dotări recomandate
- 4 buc Sistem multifuncțional de practica XITE Hydraulix 300, cu grilă, 230V/50Hz, față-verso pentru 2 - 6 elevi

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/schulungsstaende/arbeitsstation-xite-hydraulix-300-mit-gitter-chr-1.html?_gl=1*
1xsjpeo*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARI

- 4 buc Set de echipamente XITE Hydraulix 201 pentru statie de lucru Hydraulix 200/300- operare manuala

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/geraetesaetze/geraetesatz-xite-hydraulix-201-fuer-arbeitsstation-hydraulix-200
300.html?_gl=1*10p3s4l*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARI

- 4 buc Suport componente XITE Hydraulix 200 cu grilă, cu două fețe

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/schulungsstaende/komponententraeger-xite-hydraulix-200.html?_gl=1*1ec5ng

- 4 buc Set dispozitive de extensie XITE Hydraulix 416 - pentru comutație hidraulică - acționare electrică

https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/steuerungstechnik/hydraulik/erweiterungsgeraetesatz-xite-hydraulix-416-schalthydrauli
k.html?_gl=1*wfmybj*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe

- 4 buc Set echipament electric XITE Hydraulix 504 pentru statie de lucru Hydraulix 300, actionare electrica, (conform

BIBB), cu modul I/O

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/geraetesaetze/geraetesatz-elektrik-xite-hydraulix-504-fuer-arbeitsstation-hydra
ulix-300.html?_gl=1*1nfmlgj*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARI

- 16 buc Model în secțiune al supapei de limitare a presiunii

https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/steuerungstechnik/hydraulik/schnittmodell-druckbegrenzungsventil.html?_gl=1*1wljn3k
*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

- 1 buc Display e-Screen ETX-20 de 86 de inchi și un suport mobil, reglabil electric pe înălțime.

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/e-screen-etx-8620-paket-mit-montageloesung.html?_gl=1*eoh6ca*_up*i
MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARI

Alegeți dumneavoastră

Sistem multifuncțional de practica MAPS cu posturi de lucru care pot fi utilizate pe ambele părți

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/schulungsstaende/

Standuri de practică

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/geraetesaetze/?_gl=1*xzcth4*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn
0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Plăci de învățare și controlere

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/lerntafeln/?_gl=1*1andx58*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0th

Accesorii, mese de lucru

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/arbeitsplatzsysteme-lerntraeger/maps-mechatronik-doppelseiti
g.html?_gl=1*1ssb2g0*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAul
qEALw_wcB

2.6 Tehnologia de sudare
Vă oferim produse de înaltă calitate pentru tot ce are legătură cu tehnologia de sudare. Începând cu echipamente
profesionale de sudură, cabine de sudură, accesorii de sudură până la mesele de sudură de instruire și sistemele
moderne de simulare. În prezent oferim și un sistem complet de sudare virtuală. Beneficiați de posibilitățile de
învățare virtuală teoretică și practică.

Obiectivele de învățare
sudare prin fuziune cu gaz
lipirea
Sudarea manuală cu arc
Sudare MIG/MAG
Tăiere termică
tratament termic
ștanțare la cald
sudare TIG

Specificațiile camerei
aproximativ 289 m²
pentru 16 elevi

Potrivit pentru
Mecanic auto, toate meseriile în domeniul prelucrării materialelor

PREȚ 125.291 EURO fără TVA
pentru dotarea atelierului de Tehnologia de sudare
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/metalltechnik/schweisstechnik/?_gl=1*11apw4y*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSB
hDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Dotări recomandate
- 8 buc Aparat de sudura MIG/MAG PRO-MIG synergie 352-4 W

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/schweisstechnik/pro-mig-synergie-352-4-w-aktions-set-352-4-w.html

- 8 buc Masă de sudură de instruire KEMPER D = 600 mm, L = 900 mm, H = 800 mm

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/schweisstechnik/ausbildungsschweisstisch.html

- 8 buc Dispozitiv de aspirație MaxiFil cu filtru de cărbune activ și schimbare sigură a filtrului
- 4 buc Masa de slefuit cu aspirare Kemper L = 1.160 mm, D = 1.060 mm, H = 1.700 mm
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/schweisstechnik/schleiftisch-mit-absaugung.html
- 1buc Foarfecă mecanică MTBS 1255-40 E pentru tăierea tablelor de oțel și a metalelor neferoase
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/schneiden/motorische-tafelschere-chr-2.html
- 1 buc Masină de găurit OPTIdrill DH 45G
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/bohrmaschinen/optidrill-dh-45g.html
- 1 buc Display e-Screen ETX-20 de 86 de inchi și un suport mobil, reglabil electric pe înălțime.

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/schweisstechnik/maxifil-absauggeraet.html

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/e-screen-etx-8620-paket-mit-montageloesung.html?_gl=1*1lcbdqx*_u
p*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

- 1 buc Mașină de îndoit cu 3 role, RBM 1050-22

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/maschinen/rbm-1050-22.html

Alegeți dumneavoastră
Instrumente specializate, echipamentele de măsurare și testare, compresoare

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/werkstattbedarf/

e-Screens display pentru ateliere de instruire și săli de clasă

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/?_gl=1*cteatq*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqV
QqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Dulapuri

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/?_gl=1*z42bk5*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBh
DYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Mese
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/

3. Tehnologia vehiculelor
3.1 Tehnologia HV la autovehicule
Orientat către sistemele hibride și electrice moderne, acest atelier de instruire îndeplinește toate cerințele
necesare pentru antrenament. Reglementările de siguranță aplicabile sunt implementate într-o manieră
orientată spre practică și îndeplinesc standardele cerute. Sala de specialitate pentru tehnologie de înaltă
tensiune este echipată cu modele funcționale practice și standuri de antrenament pentru lucrul cu sisteme
de propulsie hibride și pur electrice. În combinație cu mediile adecvate de predare și învățare, sala de
specialitate creează condiții ideale pentru formarea modernă și educația ulterioară în tehnologia de înaltă
tensiune.
Obiectivele de învățare
Respectarea normelor de prevenire a accidentelor
Manipularea și utilizarea echipamentelor de siguranță electrică
și materiale periculoase
Deconectați componentele de înaltă tensiune, asigurați-vă
împotriva repornirii, stabiliți o stare fără tensiune
Selectarea dispozitivelor de testare și măsurare adecvate și
sigure
Efectuarea măsurătorilor de tensiune, rezistență de izolație și
egalizare de potențial
Evaluarea valorilor măsurate și a semnalelor pentru
plauzibilitate
Crearea rapoartelor de testare
Specificațiile camerei
a p ro xim a tiv 352 m ²
p e n tru 1 2 e le vi

https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/fahrzeugtechnik/hv-technik/
Potrivit pentru
PREȚ 122.195 EURO fără TVA
Tehnician în mecatronică autovehicul în tehnologie auto

pentru dotarea atelierului de instruire pentru

Tehnician în mecatronică auto cu accent pe tehnologie de
Tehnologia de inaltă tensiune, HV
sistem și de înaltă tensiune
https://www.christiani.de/ausbildung/fahrzeugtechnik/ausbildungsinhalte/systemtechnik-hochvolttechnik/
D o tă ri re c o m a n d a te

- 1 buc Stand de instruire pentru pericolele HV și prevenirea accidentelor cu module HV1 - HV5, Mașină de
transport modul complet

https://www.christiani.de/ausbildung/fahrzeugtechnik/ausbildungsinhalte/systemtechnik-hochvolttechnik/sicherheit-und-arbeitsschutz/hv-gefahren-undunfallverhuetung.html

- 1 buc Stand de practică Christiani HV-Trainer, E-drive. Acționări electrice și sisteme HV în vehicule

https://www.christiani.de/ausbildung/fahrzeugtechnik/ausbildungsinhalte/systemtechnik-hochvolttechnik/e-mobilitaet-hochvolttechnik/christiani-hv-train
er-chr.html

- 1 buc Kit de înaltă tensiune CATU Sistem de marcare, bariere și sisteme de blocare

https://www.christiani.de/ausbildung/fahrzeugtechnik/ausbildungsinhalte/systemtechnik-hochvolttechnik/catu-hochvolt-satz.html

- 4 buc Banc de lucru cutie T750 R 18-24, 2.000 x 750 x 859 mm, 7 sertare

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/kastenwerkbank-t750-r-18-24-chr-2.html

- 12 buc Cursuri de e-learning în tehnologia auto - cunoștințe de bază și de specialitate. Învățare digitală, modulară și

interactivă
https://www.christiani.de/ausbildung/fahrzeugtechnik/ausbildungsinhalte/systemtechnik-hochvolttechnik/e-learning-kfz-technik-gesamtpaket.html

Alegeți dumneavoastră
Sisteme de predare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/

Bancuri de lucru

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/

Dulapuri

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/

e-Screens display pentru ateliere de instruire și săli de clasă

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/

Fișa tehnică 13497

Stand de instruire pentru pericolele HV
și prevenirea accidentelor cu module HV1- HV5- stand mobil complet
Obiectivele învățării
Modul de instruire HV1 - Pericole în salvarea persoanelor vătămate
UVV, recunoașterea și evitarea pericolelor în domeniul tehnologiei HV
reguli de bază pentru siguranța HV
Comportamentul în caz de accidente electrice
Utilizarea unui echipament de salvare adecvat
Modulul de instruire Hv2 – Pericolele tăierii liniilor HV
UVV, recunoașterea și evitarea pericolelor în domeniul tehnologiei HV
reguli de bază pentru siguranța HV
lucrări precise, concentrate și curate
Producția de cabluri HV
Caracteristici speciale la lovirea conexiunilor pentru cabluri ecranate
Modul de antrenament HV3 – Efectul fluxului corporal prin curent electric (AC/DC)
UVV, recunoașterea și evitarea pericolelor în domeniul tehnologiei HV
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la pericolele de înaltă tensiune în general
Clarificarea diferitelor pericole ale tensiunii de curent continuu și curent alternativ
Modul de instruire HV4 - Formator de activare pentru sistemele HV la autovehicule
UVV, recunoașterea și evitarea pericolelor în domeniul tehnologiei HV
reguli de bază pentru siguranța HV
Utilizarea unui echipament de siguranță adecvat
Utilizarea instrumentelor de măsurare adecvate
Modul de antrenament HV5 - Rezistență la izolație și exerciții de măsurare a
legăturilor cu echivalarea.
UVV, recunoașterea și evitarea pericolelor în domeniul tehnologiei HV
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la pericolele de înaltă tensiune în general
Clarificarea importanței sistemelor de monitorizare a izolației în tehnologia HV
Clarificarea importanței măsurilor de lipire echipotențiale în tehnologia HV

Detalii

PRET EURO fără TVA 35514

Modul de instruire HV1 - Pericole în salvarea persoanelor vătămate
ilustrează reprezentarea pericolelor în salvarea persoanelor rănite pe sistemele HV. Acesta include o baterie simulată de înaltă tensiune, inclusiv o
priză de deconectare a serviciului specifică vehiculului.
Modulul de instruire Hv2 – Pericolele tăierii liniilor HV
ilustrează pericolele tăierii cablurilor de înaltă tensiune sub tensiune. Acest test poate fi efectuat atât sub tensiune de curent alternativ, cât și sub
tensiune în curent continuu.
Modul de antrenament HV3 – Efectul fluxului corporal prin curent electric (AC/DC)
efectele curentului electric asupra corpului uman pot fi ilustrate prin intermediul unui "test la grătar". Într-un recipient transparent care poate fi
încuiat, fie curentul direct, fie curentul alternativ vor fi trecuți printr-un lanț prin intermediul terminalelor cu 2 stâlpi. Datorită configurației
experimentale transparente, efectul fluxului de curent asupra țesutului uman simulat cu cârnații, precum și efectul distructiv este clar vizibil. Corpul
poate fi curățat cu ușurință după test.
Experimentul "Body Flow" servește la sensibilizarea oamenilor atunci când manipulează piese sub tensiune și ilustrează importanța respectării
regulilor de siguranță și importanța utilizării echipamentelor de siguranță adecvate.
Modul de instruire HV4 - Formator de activare pentru sistemele HV la autovehicule
Modulul de instruire Activation Trainer ilustrează implementarea deblocării și reactivării sistemelor HV. Acesta include mai multe sisteme de la
diferiți producători, inclusiv priza de deconectare a serviciului specifică vehiculului.
Modul de antrenament HV5 - Rezistență la izolație și exerciții de măsurare a legăturilor cu echivalarea.
Modulul de instruire Exerciții de măsurare a rezistenței izolației HV5 și a legăturii cu echiparea, permite efectuarea tuturor măsurătorilor necesare
care trebuie efectuate în contextul dezafectării, reparării și recommisiei unui sistem HV la autovehicule, pe lângă măsurarea tensiunii pe toți stâlpii.
Defecțiunile în izolarea sistemului HV (rețeaua IT) și conexiunile de legătură e-mailențială dintre componentele HV și caroseria vehiculului pot fi
comutate și măsurate în ambele zone prin intermediul circuitului de avarie încorporat.

Ce conține fiecare modul și ce accesorii mai sunt necesare
Modulul de instruire HV1: Baterie HV simulată cu comutator de deconectare a serviciului, păpușă conductoare electric cu
îmbrăcăminte, braț conductiv electric, Personalul de salvare, 10 seturi de întreținere, Instrucțiuni extinse cu foi de exerciții
Accesorii necesare: Echipamente de siguranță personală pentru lucrul la sistemele HV, Tester de tensiune adecvat
Modul de instruire HV2: Modulul HV2 incl. cablu HV de 10m (10mm²), 50 lugs cablu țeavă, Clește crimp, Tubulatură
termocontractivă, Dulap de comandă cu contactor și comutator AC/DC, Instrucțiuni extinse cu foi de exerciții
Accesorii necesare: Echipamente de siguranță personală pentru lucrul la sistemele HV, Pistol de căldură, Tăietori laterali, Cuțite
Modul de instruire HV3: Modul ca model de masă, inclusiv banda de prindere rola, Dulap de comandă cu contactor și comutator
AC/DC, Instrucțiuni extinse cu foi de exerciții
Accesorii necesare: Echipamente de siguranță personală pentru lucrul la sistemele HV, Foarfece de placă
Modul de instruire HV4: Trainer de activare a modulului cu comutator de deconectare a serviciului
interval de timp infinit variabil și 4 metode diferite de fabricare a vehiculului, 10 remorci de întreținere, Instrucțiuni extinse cu foi de
Accesorii necesare: Echipamente de siguranță personală pentru lucrul la sistemele HV, Tester digital de tensiune, Sursa de
alimentare: 100-240 V 50/60Hz
Modul de instruire HV5: Exerciții de măsurare a rezistenței la izolație a modulului și a îmbinării cu balonare cu circuit integrat de
avarie, Sursă de alimentare pentru sursa de alimentare
Accesorii necesare: Instrumente de măsurare adecvate pentru măsurarea izolației și măsurarea legăturii cu echivalarea
Specificatii
Dimensiuni W x D x H: 1.500 x 800 x 1.980 mm,
Modul de instruire HV1: Tensiune la ralanti – 7000 V, tensiune la 500 – 2200 V
Module de instruire HV1-HV4: Tensiunea de alimentare: 230 V 50/60Hz,
Modul de instruire HV5: Tensiunea de alimentare: 100-240 V 50/60Hz

Fișa tehnică 45860

Stand de practică Christiani HV-Trainer, E-drive.
Acționări electrice și sisteme HV în vehicule
Descriere
Model funcțional de e-drive și sisteme HV în autovehicule
Modelul funcțional E-drive și sisteme HV la autovehicule constă dintr-un modul de acționare și un modul de alimentare și control. Sistemul HV
funcționează cu o tensiune de 96 volți. Sunt construite o unitate de alimentare completă cu management electronic al bateriei (BMS), un încărcător
integrat pentru bateria HV, o unitate de control cu sistem de management al motorului, toate componentele de siguranță necesare, conexiunea de
încărcare Mennekes (tip 2). Sistemul HV poate fi activat fie printr-o deconectare de serviciu în circuitul de 12 V, fie printr-o deconectare de serviciu
în circuitul HV (în bateria HV). În plus, sistemul de practică are un punct de deconectare de salvare pentru a reprezenta deconectarea unui vehicul
avariat în urma accidentului. Bateria HV, cu tensiune nominală de 96 volți, este echipată cu 32 celule LiFePO4 / 40 Ah. Sistemul de management al
bateriei are o interfață Bluetooth.
Modulul de acționare
Modulul de antrenare constă dintr-un motor complet, vehicul electric cu mașină asincronă de 1,6 kW, unitate de control cu controler (E-Car-Box),
convertor DC/DC, siguranțe, contactor principal de înaltă tensiune și software de control cu mai multe trepte modul de recuperare reglabil pentru
afișarea recuperării energiei, precum și o frână hidraulică pentru simularea sarcinii (deplasare în deal).
E-Car-Box
E-Car-Box este inima conducerii. Toate componentele importante pentru controlul motorului sunt instalate în acesta într-un mod economic, sigur și
conform EMC și cablate conform celor mai înalte standarde de siguranță. Pe lângă controlerul Curtis răcit cu aer pentru controlul motorului, acesta
conține și contactorul principal, un convertor DC/DC și toate siguranțele necesare de înaltă și joasă tensiune.
Sistem de management al bateriei (BMS)
Sistemul de management al bateriei este utilizat pentru a monitoriza celulele bateriei cu litiu fier fosfat instalate în HV-Trainer și pentru a le proteja
de supratensiune și subtensiune în timpul procesului de încărcare și în timpul conducerii. Unitatea centrală de control comunică prin interfața CAN
cu încărcătorul conectat și controlerul motorului. Sistemul de gestionare a bateriei are un modul Bluetooth pentru comunicarea între BMS și un
instrument de afișare, cum ar fi un smartphone, o tabletă sau un computer Windows compatibil Bluetooth. Acest modul poate fi folosit pentru a
monitoriza starea de încărcare a bateriilor și diferiți alți parametri. Software-ul pentru Windows și o aplicație Android sunt disponibile pentru
descărcare.
Detalii
Ce se poate face pe sistemul de instruire HV:
Deconectarea de tensiune cu circuitul de înaltă tensiune de deconectare
de serviciu
Deconectarea de tensiune cu circuitul de joasă tensiune de deconectare
de serviciu
Deconectare de tensiune cu punct de deconectare de salvare
Determinați absența tensiunii
Securizat împotriva reconectarii
Măsurarea curbei de încărcare și descărcare a condensatorului DC link
Localizați celulele bateriei defecte prin măsurare
Înlocuirea modulelor bateriei
Verificați conectorul dintre celule pentru rezistența la contact
Testul de funcționare al contactoarelor
Verificarea liniei de siguranță (circuit de interblocare)
Verificarea monitorului de izolație
Verificați codificatorul motorului și senzorul de temperatură al motorului
Afișează în mod vizibil și măsurabil simularea sarcinii (în urcare).
PRET EURO fără TVA 69000
Programarea controlerului HV cu programator portabil sau interfață PC
Posibilitati de măsurare:
Tensiunea de fază și semnalul de fază (U, V, W) către motorul electric- Tensiune de bord 12 V- Tensiunea bateriei HV- Măsurarea egalizării
potențialului- Măsurarea rezistenței de izolație- Semnal de monitorizare a izolației (semnal PWM)- Tensiunea circuitului intermediar al invertoruluiSemnal CP la priza de încărcare (comunicare cu stația de încărcare)- Linie de siguranță (circuit de interblocare și tensiune de semnal de
interblocare)- Convertor de intrare DC/DC (plus și minus)- Convertor DC/DC de ieșire (plus și minus)- Temperatura și tensiunea unei singure celule
de baterie (prin BMS)- Semnal senzor de curent- Senzorul de viteză și temperatură al motorului electric- Circuite de defect
Modelul funcțional are un circuit de defecțiuni integrat cu care pot fi comutate 10 defecțiuni în modulul de alimentare și 16 defecțiuni în modulul de
acționare. Circuitul de defecțiune este controlat cu o aplicație special dezvoltată (Android) prin Bluetooth cu o tabletă sau un smartphone (inclus în
pachetul de livrare).
Circuit de eroare în modulul de acționare:
Descărcarea energiei reziduale a condensatorului DC nu funcționează- condensatorul circuitului intermediar descărcarea energiei reziduale prea
lentă- contactorul principal al bobinei din modulul de acţionare întrerupt- contactorul principal HV din modulul de acţionare defect- contactorul
principal HV din modulul de acţionare blocat/sudat împreună- Convertorul DC/DC nu pornește- senzor de temperatură a motorului defect
Linia de fază a codificatorului motorului este întreruptă- CAN deranjat- Faza motorului (W) întreruptă- avertizare defecțiune de izolație HV+,
Defecțiune de izolație HV+ alarmă, Defecțiune de izolație HV- avertisment, Defecțiune de izolație HV- alarmă, Problemă de izolație HV+
Problemă de izolație HVCircuit de eroare în modulul bateriei:
rezistența de izolație sub pragul de avertizare- rezistența de izolație sub pragul de alarmă- deconectarea serviciului de interblocare a fost întreruptă
supratemperatura a celulei bateriei- întreruperea liniei DC a încărcătorului- Contactorul bateriei HV+ nu se închide- Contactor baterie HV+
blocat/sudat împreună- comunicarea de încărcare întreruptă- Alimentarea modulului AUX Linia HV+ întreruptă, Comunicarea modulului celular a
fost întreruptă- Siguranța F3 (convertor DC/DC) defectă- Siguranta F4 (baterie+ Kl. 30) defecta- Siguranța F5 (oprire de urgență a modulului de
acționare) defectă
Potrivit pentru
Tehnician în mecatronică auto
Tehnician în mecatronică auto cu accent pe tehnologie de sistem și de înaltă tensiune
Obiective de invatare
Respectarea normelor de prevenire a accidentelor- Evitarea pericolelor la manipularea curentului electric și a substanțelor periculoase- Alegerea
echipamentelor de testare și măsurare adecvate și sigure- Manipularea și utilizarea echipamentului de siguranță- Aplicarea rutinelor de testare
specifice producătorului- Deconectarea componentelor de înaltă tensiune, asigurându-le împotriva repornirii, asigurându-vă că sunt lipsite de
tensiune- Recunoașterea pericolelor prezentate de dispozitivele electrice de stocare (condensatori, baterii de înaltă tensiune).- Recunoașterea
legilor generale ale ingineriei electrice- Creați diagrame de sistem și bloc- Identificarea efectelor cantităților electrice asupra organismului umanAnalizarea variabilelor dependente de timp și evaluarea tiparelor de semnal
Aplicarea cunoștințelor legilor de generare a tensiunii (inducție), redresare (rectificare unidirecțională și multidirecțională), principiul electromotor
și stocarea energiei electrice- Evaluarea pericolelor în timpul măsurătorilor sub tensiune, elaborarea măsurilor de protecție și verificarea eficienței
măsurilor electronice de protecție ale sistemului de înaltă tensiune
Efectuarea măsurătorilor sub tensiune (izolație, legături echipotențiale și măsurători de cădere de tensiune, tensiuni ale celulelor bateriei,
determinarea temperaturii)- Testarea funcțională a sistemelor de înaltă tensiune (semnale de control ale motorului electric în timpul conducerii)
Evaluarea valorilor măsurate și a semnalelor pentru plauzibilitate și crearea de rapoarte de testare- Planificarea diagnosticării și reparației
sistemului de înaltă tensiune și a componentelor acestuia

3.2 Sistemul de suspensii și frânare
Vehiculele moderne au un număr mare de sisteme electronice care aduc o contribuție semnificativă la
siguranța de zi cu zi. Sistemele electronice de șasiu măresc stabilitatea condusului, iar sistemele
electronice de frânare, împreună cu sistemele de control al alunecării și de asistență, asigură o mai mare
siguranță și o dinamică de condus mai bună. Toate aceste sisteme necesită cunoștințe specifice despre
structura lor, relațiile structurale și interacțiunea în cadrul sistemelor vehiculului. Diagnosticarea și
remedierea defecțiunilor în aceste sisteme impun cerințe mari asupra personalului atelierului, motiv pentru
care departamentul de șasiu și frâne este o parte importantă a pregătirii ca tehnician în mecatronică auto.
Obiectivele de învățare
Fundamentele sistemelor de șasiu și ale sistemelor de frânare
Test funcțional pe șasiu și frâne
Diagnosticarea și depanarea șasiului și a sistemului de frânare
Șasiu electronic și sisteme de frânare
Testarea funcțională a sistemelor de asistență pentru șofer
Diagnosticarea și depanarea sistemelor de asistență pentru
șofer
testarea vehiculului
Echilibrarea roților și montarea anvelopelor
Specificațiile camerei
a p ro xim a tiv 352 m ²
p e n tru 1 2 e le vi
Potrivit pentru
profesii auto
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/fahrzeugtechnik/fahrwerk-und-bremsen/

Dotări recomandate

PREȚ 85.496 EURO fără TVA
pentru dotarea atelierului
Sistemului de suspensii și frânare a vehiculelor

- 1 buc Stație de diagnosticare AVL DITEST MDS 650 pachet complet

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/trainingsmodelle/avl-ditest-mds-650.html

- 1 buc Controlul dinamicii vehiculului bazat pe VW, ABS, EDS, ASR, ESP model functional

https://www.christiani.de/ausbildung/fahrzeugtechnik/ausbildungsinhalte/personenkraftwagentechnik/bremssysteme/fahrdynamik-regelung-basis-vw.h ml

t

- 3 buc Dulap de uși cu balamale 1,950 x 930 x 600 mm, 4 rafturi

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/fluegeltuerschraenke/fluegeltuerenschrank-chr-2.htm

- 12 buc Banc de laborator, masa laterală cu clapeta de cablu, 1.200 x 800 x 750 mm

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/labortische/labortisch-append.html

- 2 buc Banc de lucru tip cutie T750 R 18-24, 2.000 x 750 x 859 mm, 7 sertare

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/kastenwerkbank-t750-r-18-24-chr-2.html

- 5 Dulap sertar T736 R 24-24, 705 x 736 x 1,019 mm, 9 sertare

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/schubladenschrank-t736-r-24-24-chr-1.html

Alegeți dumneavoastră
Sisteme de predare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/

Consumabile atelier

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/

Mobilier și scaune

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/sitzmoebel/

Mese

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/tische/

e-Screens display pentru ateliere de instruire și săli de clasă

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/

Fișa tehnica 96729

Stație de diagnosticare AVL DITEST MDS 650- pachet complet
Descriere
Construit pe module sofisticate, AVL DITEST MDS 650 îndeplinește toate cerințele din atelierul modern. AVL DiTEST MDS 650
include tehnologia modulelor de măsurare a gazelor de eșapament, diagnosticarea ECU, testarea motorului și a componentelor,
sistemul informatic și multe altele.
Funcţii:
Diagnosticare ECU
Metrologie auto
UA/Măsurarea oficială a gazelor de eșapament
EOBD pentru citirea variabilelor auxiliare
Analiza gazelor de eșapament
Sistemul informatic

Diagnosticare ECU
Sistem de diagnosticare pentru autoturisme, vehicule utilitare ușoare și grele și remorci
Citirea/ștergerea codurilor de eroare și a valorilor măsurate cu afișare grafică
Teste de acționare, parametrizare, codificare, furnizarea de servicii, setare de bază
Detectarea independentă a vehiculelor diesel/pe benzină
Funcții de filtrare și valori măsurate în timp real
Funcții TOP definite fără selecție ECU
Citire automată VIN și Km-Stand
Afișarea permanentă a stării conexiunii vehiculului
Control continuu al tensiunii la bord
Una dintre cele mai mari baze de date de vehicule din lume, de la Alfa Romeo la Wabco
Noua orientare revoluționară a utilizatorilor duce la obiectiv în doar trei clicuri
Scanarea completă a vehiculului la o viteză unică de diagnosticare
Experți complet automati și funcții de căutare inteligente

PRET EURO fără TVA 17290

Metrologie auto
Măsurarea și testarea pe motoare, senzori și dispozitive de acționare cu peste 400 de măsurători preconfigurate
Ajutorul detaliat și descrierile susțin și ghidează măsurarea
Configurarea automată a intervalului de măsurare permite afișarea și evaluarea semnificativă a curbei
Comparație directă a curbei de referință pentru evaluarea bună/rea
Funcția de înregistrare a curbelor permite înregistrarea semnalelor pentru evaluări ulterioare
Măsurători pe termen lung pentru analiza erorilor sporadice
Utilizare și funcționalitate simple și coerente
Ghidare simplă, ghidată de meniu, a operatorului în trei pași pentru măsurarea și determinarea erorilor
Funcția multimetru

Operator de transport de sistem
Compartiment mare de depozitare
Mobilitate ridicată datorită roților mari
Utilizarea materialelor de înaltă calitate Deosebit de robustă
Spune la revedere de la conceptul de radio cuprinzătoare opțional
Ușor de citit din orice poziție monitor pivotant mare 22 TFT
Înlocuirea ușoară a modulelor individuale în caz de service

Tehnologia de măsurare a gazelor de eșapament
Analiza cuprinzătoare a gazelor de eșapament pe vehiculele pe benzină și motorină
Măsurarea legală a gazelor de eșapament (specifică fiecărei țări)
Selecția EOBD
Varietate de caracteristici suplimentare, fără costuri suplimentare: baza de date a vehiculelor și a clienților
Cameră de măsurare diesel conectată radio, protocoale detaliate, înregistrarea datelor
Întreținere
Operare intuitivă
Cea mai rapidă disponibilitate de măsurare și secvență de proceduri
Protecția investițiilor și returnarea celor mai recente tehnologii, adaptate viitorului

Conține
Cărucior hardware (Slim Line PC, afișaj TFT, imprimantă laser b / w)
Interfață de diagnosticare AVL DITEST VCI 1000 (Fără licență software de diagnosticare inclusă, consultați "Soft necesar")
AVL DITEST SCOPE 1400 4-channel scope module
Modul de evacuare benzina AVL DITEST GAS 1000
Modul de evacuare Diesel AVL DISMOKE 480 Bluetooth
AVL DITEST AUX 2000 cu măsurarea integrată a vitezei
Cablu de diagnosticare

Soft necesar
AVL DITEST Diagnostic Package Car/Commercial Vehicle pentru 24 luni cod 96996
AVL DiTEST XDS 1000 Pachetul software de diagnosticare a mașinilor/vehiculelor utilitare, Durata 24 luni, cod 13460
AVL DiTEST XDS 1000 Software de diagnosticare a vehiculelor comerciale , Durata 24 luni, cod 13459
AVL DITEST XDS 1000 Software de diagnosticare auto, Durata 24 luni, cod 13458

Fișa tehnica 33430

Controlul dinamicii - ABS, EDS, ASR, ESP -model functional VW
Descriere
Pe acest model funcțional, funcțiile și secvențele, erorile și valorile
măsurate pot fi ilustrate și examinate ca pe sistemul de frânare original
cu control al dinamicii vehiculului. Sistemul de frânare ABS/ESP
complet funcțional ilustrează diferitele stări de funcționare și control.
Toate componentele originale și componentele necesare sunt aranjate
în mod clar în principiul EVA de pe panoul frontal imprimat color.
Detalii
Aranjament în principiul EVA: intrare - prelucrare - ieșire
Controlul dinamicii vehiculului bazat pe VW Golf 6 al componentelor
originale utilizate, cu servodirecție electrică, măsurarea tuturor pieselor
și componentelor relevante din câmpul central de măsurare
schematică prin prize de măsurare a siguranței de 4 mm. Corp mobil
pentru utilizare în practica de laborator și atelier cu dulap de bază și
uși încuiabile
Model funcțional gata de utilizare și mobil, inclusiv servodirecție
electromecanică, sursă de alimentare cu comutare de 12 volți
stabilizată de tensiune, pompă de vid, fișe tehnice, diagrame de circuit,
instrucțiuni manuale și de funcționare.
Ce conține
Servodirecție electromecanică cu pinion dublu
Abs / ESP MK 60 EC1 Sistem de la ATE
Cilindru principal de frână cu rapel de frână și acționare mecanică
Sursă de alimentare de comutare stabilizată de tensiune în dulapul de bază blocabil
PRET EURO fără TVA 30600
Pompă de vid pentru susținerea forței de frânare în dulapul de bază blocabil
Circuit de defect cu 12 defecțiuni ale sistemului în dulapul de bază blocabil
Senzori ABS magnetorezistivi
Roți multipole cu alternante segmente magnetice polarizate diferit cu motoare electrice de acționare și control al vitezei
Simularea coeficientului de frecare adeziv poate fi ajustată pe roată
Partea frontală imprimată color și inscriptibilă cu pixuri din folie
Afișaje pentru afișarea măsurătorilor și setarea urmelor de lovituri
Câmp de măsurare schematic cu prize de măsurare de 4 mm
Panou de control cu interfață de diagnosticare OBD
Interfață pentru stațiile de măsurare practică
Butonul ESP original
Comutator de pornire a aprinderii
Comutator de oprire de urgență
Supliment necesar
cod 43313 - Control dinamicii vehiculului ABS/ESP- Editie schematica- Echipament suplimentar pentru modelul functional
cod 83454 - Stație de măsurare practică

3.3 Tehnologia motoarelor și a vehiculelor
Sisteme de control și reglare. Această cameră de specialitate acoperă atât domeniile de service și
întreținere pe vehicule, cât și zona tehnologiei de diagnosticare pentru managementul motoarelor. Pe
lângă funcționalitatea sistemelor moderne de management al motoarelor la motoarele pe benzină și
diesel, cunoașterea funcției senzorilor și actuatoarelor, principiul EVA, achiziția și evaluarea semnalelor și
transmiterea acestora prin magistrala de date, precum și gestionarea diagnosticului modern. iar sistemele
de măsurare sunt predate
Obiectivele de învățare
Aplicați manualele de reparații și schemele de cablare specifice
producătorului
Identificarea ansamblurilor pe vehicule
Diagnosticare si depanare la motoarele pe benzina si diesel
Test funcțional asupra sistemului de management al motorului
Sisteme de posttratare a gazelor de eșapament pentru
motoarele pe benzină și diesel
Testarea senzorilor și actuatoarelor
Măsurarea și evaluarea semnalelor
Verificați schimbul de date și transmiterea datelor
Adaptați unitățile de control și calibrați sistemele
Efectuați depanarea prin interfața de diagnosticare
Citiți și ștergeți memoria de erori

Specificațiile camerei
a p ro xim a tiv 352 m ²
p e n tru 1 2 e le vi
PREȚ 185.898 EURO fără TVA
Potrivit pentru
pentru dotarea atelierului de învățare a
profesii auto
Tehnologiei motoarelor și a vehiculelor
D o tă ri re c o m a n d a te
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/fahrzeugtechnik/motoren-und-fahrzeugtechnik/
- 1 b u c S ta n d d e in v ă ța re V W 2 .0 T D I-C R B lu e M o tio n G o lf 7 , c u S C R , m o to r fu n c țio n a l

https://www.christiani.de/ausbildung/fahrzeugtechnik/ausbildungsinhalte/personenkraftwagentechnik/vw-2-0-tdi-cr-blue-motion-golf-7.html

- 1 buc Stație de diagnosticare AVL DITEST MDS 650 pachet complet

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/trainingsmodelle/avl-ditest-mds-650.html

- 1 b u c V W 2 .0 T S I + S R E M Q B C J A X /C , cu d u b lă in je cție , m o to r fu n cțio n a l

https://www.christiani.de/ausbildung/fahrzeugtechnik/ausbildungsinhalte/personenkraftwagentechnik/vw-2-0-tsi-sre-mqb-cjax-c.html

- 1 b u c M o d e l fu n c țio n a l s is te m d e in je c ție d ie s e l V W T D I-C R - model funcțional

h ttp s://w w w .ch ristia n i.d e /a u sb ild u n g /fa h rze u g te ch n ik/a u sb ild u n g sin h a lte /vw -td i-cr-d ie se l-e in sp ritzsyste m .h tm l

- 3 buc Dulap de uși cu balamale 1,950 x 930 x 600 mm, 4 rafturi

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/fluegeltuerschraenke/fluegeltuerenschrank-chr-2.htm

l

- 12 buc Banc de laborator, masa laterală cu clapeta de cablu, 1.200 x 800 x 750 mm

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/labortische/labortisch-append.html

- 2 buc Banc de lucru tip cutie T750 R 18-24, 2.000 x 750 x 859 mm, 7 sertare

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/kastenwerkbank-t750-r-18-24-chr-2.html

- 5 Dulap sertar T736 R 24-24, 705 x 736 x 1,019 mm, 9 sertare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/schubladenschrank-t736-r-24-24-chr-1.html

Alegeți dumneavoastră
Sisteme de predare
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/

Consumabile atelier

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/werkstattbedarf/

Mese
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/tische/

B a n c u ri d e lu c ru
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/
D u la p u r i
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/

M o b ilie r ș i s c a u n e
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/sitzmoebel/

M ese
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/tische/?_gl=1*1c48gbo*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhD
YARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

e-Screens display pentru ateliere de instruire și săli de clasă
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/

t

Fișa tehnică 13859

Stand de invățare VW 2.0 TDI-CR Blue Motion Golf 7, cu SCR, motor funcțional

Descriere
Simularea componentelor este utilizată pentru a afișa diferite stări de funcționare și proprietăți de funcționare de urgență. Prin
manipularea senzorilor individuali, reacția conducerii motorului poate fi urmărită vizibil, e.B. prin evaluarea blocurilor de valori
măsurate sau a intrărilor de eroare. Pe panoul frontal inferior se află interfața OBD originală și interfața pentru stațiile de măsurare
pentru studenți. Acest lucru face posibilă conectarea sistemelor de diagnosticare și a stațiilor de măsurare pentru studenți (până la
14 unități în serie) care sunt obișnuite în atelier. Un raft extensibil pentru instrumente de măsurare, laptop sau documente de lucru
este situat sub placa de interfață. Cu circuitul de defect încorporat și blocabil, pot fi conectate 24 de defecțiuni electrice diferite în
cadrul sistemului de control al motorului, al sistemului de alimentare cu energie, al sistemului de injecție a combustibilului și al
sistemului de alimentare cu combustibil. Tulburările funcționale rezultate permit formatorului să efectueze situații de învățare diferite,
realiste.
Pentru depanare, sunt disponibile stații opționale de măsurare pentru studenți sau cutii de testare cu adaptor de testare pentru
gestionarea motorului. Acestea pot fi utilizate pentru a măsura sau diagnostica semnalele și valorile tensiunii tuturor părților și
componentelor relevante pentru sistem. În plus, adaptoarele de măsurare paralele pot fi instalate opțional pe conexiunile de priză
ale componentelor care pot fi încărcate cu defecțiuni. Acest lucru face posibilă măsurarea conexiunilor de cablu electric fără
dezmembrare, chiar și în locuri greu accesibile.
Pentru a genera semnalele necesare de la componentele de acționare neinstalate, standul de antrenament are o simulare de
magistrală reziduală pentru a asigura o funcționare ireproșabilă și o capacitate de diagnosticare fără restricții.
Detalii
Se poate executa:
Testarea și repararea circuitelor și sistemelor mecanice,
electrice și electronice
Lucrări de asamblare și dezasamblare a motorului
Lucrul cu schemele de întreținere și cablare
Măsurarea cantităților și semnalelor electrice, precum și
documentarea și evaluarea acestora
Identificarea componentelor individuale și cunoașterea
proprietăților și parametrilor lor de funcționare
Aflați cum să utilizați echipamentul standard de diagnosticare
în atelier
Lucrul cu echipamente electrice și mecanice de măsurare și
testare, de exemplu, măsurarea cantității returnate
Inspecția componentelor pentru a putea decide cu privire la
măsurile de reparație necesare
Potrivit pentru
Tehnician mecatronică auto cu accent pe tehnologia autoturismelor
Tehnician service
Specializare tehnicieni auto

PRET EURO fără TVA 46000
Obiectivele de învățare
Lucrul cu planuri de întreținere, diagrame de circuite, simboluri de circuite, nume terminale, cabluri, conexiuni de linie
Denumirea componentelor, ansamblurilor și sistemelor mecanice, electrice și electronice
Testarea și repararea circuitelor și sistemelor mecanice, electrice și electronice
Selectarea și utilizarea echipamentelor mecanice și electrice de măsurare și testare
Măsurarea și evaluarea cantităților și semnalelor electrice
Documentarea rezultatelor lucrărilor și evaluarea acestora prin compararea acestora cu cantitățile calculate și specificațiile
producătorului
Utilizarea posibilităților dispozitivelor de diagnosticare standard
Includerea strategiilor sau alternativelor de rezolvare a problemelor în diagnostic
Documentați valorile măsurate, semnalele și jurnalele de eroare și analizați-le și evaluați-le
Verificarea componentelor individuale și luarea deciziilor cu privire la măsurile de reparație necesare
Domenii de învățare:
Nivel de bază: Domeniile de învățare 5, 6 și 8
Nivel subiect: Câmpurile de învățare 11P și 12P
Contine
Model de funcții gata de utilizare și mobil, inclusiv circuit de defect, fișe tehnice, diagrame de circuit și instrucțiuni de funcționare
și interfață pentru stația de măsurare a studenților.
Toate componentele originale necesare pentru a funcționa de la producătorul respectiv
Panou de comandă cu panou de instrumente, comutator de pornire a aprinderii, comutator de oprire de urgență și conexiune
OBD
Simularea stării componentelor blocabile pentru manipularea diferitelor valori ale senzorului și pentru afișarea proprietăților de
funcționare de urgență
Interfață pentru stația de măsurare a studenților
Rezervor de combustibil din tablă de oțel (20 litri) cu pompă originală în rezervor inline, unitate de comandă pentru pompa de
combustibil și sistem de aerisire închis original al rezervorului
Indicator de nivel prin intermediul panoului de instrumente
Comutator baterie
Specificații
Dimensiuni (L x L x H): 1.700 x 850 x 1.600 mm
Greutate: aproximativ 200 - 380 kg în funcție de versiune

Fisa tehnica 14524

VW 2.0 TSI + SRE MQB CJAX/C, cu dublă injecție, motor funcțional
Obiective de invățare
Lucrul cu planuri de întreținere, scheme de circuit, simboluri de circuit,
denumiri de terminale, linii, conexiuni de linii
Denumirea componentelor, ansamblurilor și sistemelor mecanice, electrice
și electronice
Verificarea si repararea circuitelor si sistemelor mecanice, electrice si
electronice
Selectarea și utilizarea echipamentelor mecanice și electrice de măsurare
și testare
Măsurarea și evaluarea mărimilor și semnalelor electrice
Documentarea rezultatelor lucrărilor și evaluarea acestora prin
compararea lor cu dimensiunile calculate și specificațiile producătorului
Utilizarea posibilităților dispozitivelor standard de diagnosticare de atelier
Includerea strategiilor sau alternativelor de rezolvare a problemelor în
diagnostic
Documentarea valorilor măsurate, semnalele și jurnalele de erori și
analizarea și evaluarea acestora
Verificarea componentelor individuale și luarea deciziei asupra măsurilor
de reparație necesare

PRET EURO fără TVA 46000
Potrivit pentru
Tehnician mecatronică auto cu accent pe tehnologia
autoturismelor
Tehnician service
Specializare tehnicieni auto

Conține
Model de funcții gata de utilizare și mobil, inclusiv circuit de avarie, fișe tehnice, diagrame de circuit și instrucțiuni de funcționare,
interfață pentru stația de măsurare practică.

Panou de comandă cu panou de instrumente, comutator de pornire a aprinderii, comutator de oprire de urgență și conexiune OBD
Simularea stării componentelor blocabile pentru manipularea diferitelor valori ale senzorului și pentru afișarea proprietăților de
funcționare de urgență
Interfață pentru stația de măsurare practică
Interfață suplimentară pentru stația de măsurare a celei de-a doua practici pentru măsurarea subzonelor definite
Rezervor de combustibil din tablă de oțel (20 litri) cu pompă originală în rezervor inline, unitate de control pentru pompa de
combustibil și închis
Sistem original de ventilație a rezervorului
Indicator de nivel prin intermediul panoului de instrumente
Comutator principal al bateriei în conexiune plus și minus
Circuit de defect integrat, blocabil, cu 24 de defecțiuni
4 interfețe pentru instalarea rezistențelor de contact în senzorii și componentele sistemului de combustibil
Diverse componente manipulate pentru instalarea suplimentară a defecțiunilor
Puncte de măsurare suplimentare la toate componentele și conexiunile componentelor care pot fi încărcate cu defecțiuni
Componente originale de imobilizare cu o cheie de vehicul manipulată
Detalii
Testarea și repararea circuitelor și sistemelor mecanice, electrice și electronice
Lucrări de asamblare și demontare la motor Lucrări cu scheme de întreținere și circuite
Măsurarea variabilelor și semnalelor electrice, precum și documentarea și evaluarea acestora Identificarea componentelor
individuale și cunoașterea caracteristicilor și parametrilor lor operaționali Învățarea modului de utilizare a echipamentelor standard
de diagnosticare de atelier
Lucrul cu dispozitive electrice și mecanice de măsurare și testare, de ex. B. Măsurarea cantității returnate
Verificarea componentelor pentru a putea decide asupra măsurilor de reparație necesare
Specificații tehnice
Tip motor: 4 cilindrii în formă de linie cu turbocompresor de gaz de eșapament și intercooler
Cod motor: CJXA, CJXC
Prelucrare generală: management complet electronic al motorului cu E-Gas, injecție combinată directă și în galeria de admisie,
control lambda adaptiv, aprindere mapată cu distribuție statică de înaltă tensiune, control selectiv al cilindrilor, control adaptiv al
detonației cilindru: 4
Supape: 4
Cilindrată în cmc: 1984
Putere în kW: 206 la rpm 5500 - 6200
Cuplu in Nm: 380 la rpm 1.500 - 4.500
Recircularea gazelor de eșapament: internă (reglarea arborelui cu came)
Standard de emisii: Euro 6
Injectoare de înaltă presiune (FSI): 4
Supape de injecție în galeria de admisie (MPI): 4
Reglarea arborelui cu came în admisie: da
Reglarea arborelui cu came în evacuare: da
Clapete ale galeriei de admisie: da
Pompa de ulei reglata: da
Transmisia cu lanț: da

4.Energii regenerabile / salubritate, încălzire, aer condiționat
4.1Distribuția căldurii în sistemele de încălzire și bazele hidraulicii
Sala de specialitate este dotata cu sisteme de predare mobile pentru instalatii de gaz, baie si apa potabila precum si
pentru incalzirea hidraulica si distributia caldurii in sistemele de incalzire. Fiecare dintre aceste subiecte este predată cu
trei sisteme de predare. Sistemele mobile de predare necesare pentru tema respectivă pot fi mutate cu ușurință din
camera de depozitare în camera de specialitate. Acest lucru vă permite să vă folosiți spațiul în mod optim - pentru
succesul maxim de învățare al cursanților.
Obiectivele de învățare
Împărtășirea noțiunilor de bază și a cunoștințelor specifice
de specialitate în ingineria furnizării
Cunoștințe aprofundate despre planificarea, construcția și
punerea în funcțiune a sistemelor
Bazele distribuției căldurii în sistemele de încălzire și bazele
hidraulice bine fundamentate
Specificațiile camerei
aproximativ 190 m²
pentru 12 elevi
Potrivit pentru
Mecanic de dezvoltare produse SHK
Formare continuă în domeniul tehnologiei HVAC/furnizare PREȚ 148.085 EURO fără TVA
agent termic
pentru dotarea atelierului de învățare a aplicării

Energiei Regenerabile în Sistemele de Încălzire
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/versorgungstechnik/

Dotări recomandate
- 1 buc Stand de practica tehnologia gazelor

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/gastechnik/schulungsstand-gastechnik.html

- 1 buc Stand de instruire pentru instalațiile pentru baie

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/badezimmer-installation/schulungsstand-badezimmer-installation
.html

- 1 buc Stand de practică apă potabilă DIN EN 1717

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/trinkwasser/schulungsstand-trinkwasser-din-en-1717.html

- 1 buc Stand de practică pentru incalzire. Noțiuni de hidraulică

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/heizungshydraulik-wilo-brain/schulungsstand-heizungshydraulik.html

- 1 buc Stand de practică pentru încălzirea cu calorifere Wilo Brain Box clasic

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/heizungshydraulik-wilo-brain/wilo-brain-box-classic-plus.html

- 3 buc Insulă de învățare cu combinație de foi perforate cu atașament energetic și dulap interior

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/grundlagen-shk/lerninsel-mit-kombi-lochblechen.html

-

2 buc Banc de lucru în linie T750 R 18-24, 1.500 x 750 x 859 mm, 4 sertare

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/reihenwerkbank-t750-r-18-24.html

Alegeți dumneavoastră
Sisteme multifuncționale de practică

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/arbeitsplatzsysteme-lerntraeger/?_gl=1*14bg2m3*_up*MQ.
.&g clid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Standuri de practică
https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/schulungsstaende/

Bancuri de lucru

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/werkbaenke/

Dulapuri

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/schraenke/

Mobilier și scaune

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/sitzmoebel/

Mese

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/tische/?_gl=1*1c48gbo*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhD
YARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8DGT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

e-Screens display pentru ateliere de instruire și săli de clasă

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/interaktive-displays/

t

Fisa tehnica 95740

Tehnologia de instruire pe standul de practică pentru instalații de gaz
Obiective de invățare
Documentele didactice sunt o parte esențială a tehnologiei gazelor de
nivel de formare și includ următoarele situații de învățare orientate
spre teren:
Analiza funcțională a componentelor relevante pentru gaz (piesă
izolatoare, regulator de presiune a gazului, monitor debit gaz,
contoare de gaz, dispozitive de oprire, supape ale aparatului cu gaz)
Materiale aprobate și posibile procese de îmbinare
Testarea scurgerilor conductelor de gaz
Protecția activă și pasivă împotriva manipulării frauduloase în
instalațiile de gaz
Inspecția unei instalații de gaz
Testarea utilizabilității conductelor de gaz
Situațiile de învățare sunt abordate prin muncă practică la nivel de
formare. Documentele didactice conțin sarcini, soluții propuse și
exemple de calcule pentru evaluarea valorilor măsurate determinate
la nivelul instruirii.
Domenii de învățare:
Nivelul de formare poate fi deja utilizat în primul an de formare ca
mecanic bransament SHK în domeniile de învățare 1 și 2, precum și
în domeniile de învățare 10 și 15.
Potrivit pentru
Şcoli
Centre de formare pentru întreprinderi
Intreprinderi

PRET EURO fără TVA 17952

Detalii
Funcționarea în siguranță a standului de antrenament cu aer comprimat generat de un compresor
Cu o cameră prin port USB, de exemplu cu un laptop, procesul de declanșare a monitorului fluxului de gaz poate fi făcut vizibil
pentru a transmite funcționalitatea.
Utilizarea diferitelor materiale de țeavă în conformitate cu TRGI
Efectul secțiunilor de țeavă de diferite lungimi asupra debitului de volum
Cu flotoare de debit pentru vizualizarea consumatorilor de gaze și comportamentul fluxului atunci când operează mai mulți
consumatori de gaze
Cu duza de încercare de măsurare pentru măsurarea presiunilor rezultate
Pentru procesarea comenzilor de vânzare, inclusiv:
Efectuarea testului de sarcină și scurgere
Executarea ordinelor de întreținere (test controler, test de utilizare)

Specificații
Dimensiuni (W x D x H în mm): 1.500 x 900 x 1.940
Greutate: 140 kg
Conexiune: Aer comprimat
Cameră endoscopică în monitorul fluxului de gaz: Conexiune prin USB

Fișa tehnica 95741

Stand de instruire pentru instalațiile pentru baie
Obiective de invățare
Planificarea si amenajarea instalatiilor sanitare tinand cont
de cerintele clientilor.
Pregătirea lucrărilor de asamblare
Elaborarea propunerilor de planificare
Evaluarea fitingurilor și a aparatelor în ceea ce privește
funcția și modul de acțiune
Luarea în considerare a posibilităților de economisire a apei
potabile și de utilizare eficientă a energiei Comparați și
evaluați diferite opțiuni de echipamente Documentarea
planurilor
Prezentarea deciziilor sub formă de consultări orientate
către client
Crearea desenelor de bază și de elevație
Domenii de învățare:
Mecanicul sistemelor HVAC
clasa 9: Dotarea instalațiilor sanitare
clasa11: Instalarea sistemelor de încălzire a apei potabile
clasa13: Instalarea sistemelor de ventilatie
clasa15: Menținerea sistemelor de aprovizionare
Potrivit pentru
Şcoli
Centre de formare pentru
întreprinderi
Intreprinderi

PRET EURO fără TVA 16440

Descriere

De la planificarea unei băi până la evaluarea comenzii
La acest stand de instruire pot fi procesate comenzile clienților pentru instalarea băii, cum ar fi de exemplu:
Înființarea unei băi pentru oaspeți (analiza standard și a componentelor, crearea de desene etc.)
Alegerea unui pisoar: secvențe funcționale (clătite cu apă și fără apă), atașarea pisoarelor, utilizarea covorașelor de izolare fonică,
mecanismele de declanșare a procesului de clătire, compararea consumului de apă pentru diferite tipuri de pisoar etc.
Ventilarea băilor
Secvența funcțională a unei revărsări ascunse pe o chiuvetă fără dispozitiv de preaplin Utilizarea diferitelor aeratoare și vizualizarea
formelor fasciculului
Generarea apei calde cu incalzitor electric de apa instant
Racorduri electrice ale componentelor HVAC pentru a obține calificarea de electrician pentru activități specificate
Nivel de instruire pentru predarea elementelor de bază ale instalațiilor electrice din băi, de exemplu pentru obținerea calificării de
electrician pentru activitățile specificate. Indiciu: Camera de instalare trebuie să aibă o scurgere de podea pentru a scurge apa.
Alternativ, un sistem de ridicare poate fi conectat la cadă și apa poate fi pompată într-o chiuvetă.
Detalii
Un pisoar cu declanșare a spălării optoelectronice
Lavoar cu revărsare ascunsă
Cutii de joncțiune și cabluri pentru conectarea ventilatoarelor și a controlerelor ventilatorului Cutii de joncțiune și
cabluri pentru conectarea lămpilor de baie și controlul iluminării Cutii de joncțiune și cabluri pentru conectarea
degajării optoelectronice
Specificații tehnice
Dimensiuni (W x D x H în mm): 1.500 x 900 x 1.940
Greutate: 120 kg
Conexiune electrica: 230 V / CE priza
Racord la apă: cuplaj GK sau 3/4 inch

4.2 Tehnologia de protecția mediului.
Energii regenerabile
În special în tehnologia de încălzire, energiile regenerabile au avut mult timp un loc ferm, iar ponderea "energiilor
regenerabile" crește continuu. În centrul departamentului pentru tehnologia mediului se află tehnologia de încălzire a
sistemului de predare cu energii regenerabile.
Aceasta constă acum din nouă standuri de formare mobile, care pot fi combinate foarte diferit în funcție de conceptul
de sistem și de obiectivul de învățare. Laboratorul de energie solară poate fi, de asemenea, utilizat pentru a
transmite elementele de bază și cunoștințele de specialitate ale fotovoltaicelor.
Obiectivele de învățare
Fotovoltaice
Pompă de căldură
Energia termică solară
Încălzire pe biomasă
Stocarea energiei electrice cu management al energiei
pentru optimizarea autoconsumului
Specificațiile camerei
aproximativ 190 m²
pentru 10 elevi
Potrivit pentru
Mecanicul sistemelor HVAC
Tehnician electronic specializat în tehnologia construcțiilor
Formare suplimentară în domeniul HVAC/tehnologiei de
PREȚ 217.800 EURO fără TVA
pentru dotarea atelierului deTehnologia de
mediu

Protectie a mediului. Energii Regenerabile

https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/umwelttechnik/

Dotări recomandate

- 1 buc Standuri de practica S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 pentru sistemul de încălzire respectând principiile
energiilor regenerabile

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/heizungstechnik-heizungsregelung/lehrsystem
-heizungstechnik.html

- 1 buc Stand de practică Laboratorul de energie solară

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/schulungsstaende/solarstromlabor.html

- 5 buc Trusă cu modul solar integrat, o baterie pentru stocarea energiei, precum și diverși consumatori care pot fi
operați cu energia solară auto-generată.

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/photovoltaik/solar-funktionskoffer.html

- 1 buc Bicicleta generatoare de energie pentru diversi consumatori

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/lehrsysteme/trainingsmodelle/energierad.html

- 1 buc Generator curent cu panouri fotovoltaice- Sistem de predare mobil

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/photovoltaik/mobiles-lehrsystem-pv-generator.html

- 1 buc Managementul energiei pentru sistemele conectate la rețea. Nivel de instruire S8

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/photovoltaik/schulungsstand-energiemanagement-fuer-netzgeko
ppelte-systeme.html

- 1 buc Managementul energiei pentru sisteme de sine stătătoare. Nivel de instruire S8+

https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/photovoltaik/schulungsstand-energiemanagement-fuer-inselsyste
me.html

Alegeți dumneavoastră
Sisteme multifuncționale de practică

h ttp s ://w w w .c h ris tia n i.d e /a u s b ild u n g /fa c h ra u m a u s s ta ttu n g /b e trie b s e in ric h tu n g -m o e b e l/a rb e its p la tz s y s te m e -le rn tra e g e r/? _ g l= 1 *1 4 b g 2 m 3 *_ u p *M Q ..
& g clid=C j0K C Q jw xtS S B hD Y A R IsA E n0thT vqV Q qhG 3uP oA m kR -1Y 21sP o-k8D G T 8zvcZ F 5H k9iA sw W e-C R q2T kaA ulqE A Lw _w cB

Standuri de practică

h ttp s ://w w w .c h ris tia n i.d e /a u s b ild u n g /fa c h ra u m a u s s ta ttu n g /le h rs y s te m e /s c h u lu n g s s ta e n d e /

Dulapuri

h ttp s ://w w w .c h ris tia n i.d e /a u s b ild u n g /fa c h ra u m a u s s ta ttu n g /b e trie b s e in ric h tu n g -m o e b e l/s c h ra e n k e /

Mobilier și scaune

h ttp s ://w w w .c h ris tia n i.d e /a u s b ild u n g /fa c h ra u m a u s s ta ttu n g /b e trie b s e in ric h tu n g -m o e b e l/s itz m o e b e l/

e-Screens display pentru ateliere de instruire și săli de clasă

h ttp s ://w w w .c h ris tia n i.d e /a u s b ild u n g /fa c h ra u m a u s s ta ttu n g /in te ra k tiv e -d is p la y s /

Accesorii, echipamente utile, dispozitive

https://www.christiani.de/ausbildung/fachraumausstattung/betriebseinrichtung-moebel/tische/

t

Fisa tehnica 96431

Energii regenerabile pentru sistemul de încălzire
Standuri de practica S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7
Detalii
Tehnologia de încălzire a sistemului de predare cu energii
regenerabile este formată din șapte niveluri de formare:
S1: Sursă geotermală sau încălzire prin pardoseală
S2: Ventiloconvectoare ca sursă sau chiuvetă
S3: Energie termică solară cu simulare solară
S4: Componenta de cuplare cu comutator hidraulic,
schimbător de căldură cu plăci și rezervor tampon
S5: Pompă de căldură
S6: Colector hibrid cu componente FOTOVOLTAICE
S7: Încălzire pe peleți

PRET EURO fără TVA 114499
https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/heizungstechnik-heizungsregelung/lehrsystem-heizungstechnik.html

Obiective de invățare
Înțelegerea condițiilor tehnice de sistem ale sistemelor de încălzire cu energii regenerabile în general și ale
încălzitoarelor cu pompă de căldură, ale sistemelor de încălzire pe peleți din lemn, ale sistemelor termice
solare și ale sistemelor hibride de colectare a energiei termice solare și a fotovoltaicelor, în special.
Cunoașterea condițiilor de funcționare electrice, hidraulice și de control folosind exemplul unui sistem de
încălzire cu pompă de căldură sau al unui sistem de încălzire pe peleți sau al unui sistem termic solar sau al
unui sistem colector hibrid pentru energia termică solară și fotovoltaică.
Cunoașterea proceselor fizice în circuitul de refrigerare al unei pompe de căldură.
Cunoștințe de bază despre sistemele de încălzire pe biomasă, precum și cunoștințe despre procesele
implicate în procesul de ardere a unui sistem de încălzire pe peleți.
Acțiune sistematică pentru punerea în funcțiune a unui sistem de încălzire cu pompă de căldură, a unui
sistem de încălzire pe peleți sau a unui sistem termic solar sau a unui sistem colector hibrid pentru energia
termică solară și fotovoltaică.
Abilități de planificare, construcție și punere în funcțiune orientată spre acțiune a sistemelor de pompe de
căldură, peleți și încălzire termică solară, precum și a sistemelor hibride de colectare a energiei termice
solare și fotovoltaice.
Abilitatea de a crea rapoarte de testare privind sistemele de încălzire cu pompă de căldură, sistemele de
încălzire pe peleți și sistemele termice solare, combinate cu fotovoltaice.
Competență în înregistrarea și evaluarea metrologică a proceselor electrice și hidraulice folosind exemplul
pompei de căldură, al încălzirii pe peleților și al sistemelor termice solare și al sistemelor hibride de colectare
a energiei termice solare și fotovoltaice.
Înțelegerea proceselor de optimizare energetică în sistemele de încălzire cu pompe de căldură, arzătoare pe
peleți, energie termică solară și sisteme hibride de colectare a energiei termice solare și fotovoltaice.
Cunoașterea termenilor și echipamentelor de pompe de căldură, încălzire pe peleți și sisteme termice solare
și a sistemelor hibride de colectare a energiei termice solare și fotovoltaice
Capacitatea de a evalua valorile măsurate electric și hidraulic în sistemele de încălzire cu pompă de căldură
și în sistemele de încălzire a peleților și de a planifica modificările de proces aferente
Înțelegerea controlului și optimizărilor energetice ale pompelor de circulație în sistemele de încălzire.
Competenta pentru optimizarea proceselor energetice in sistemele de incalzire
Competență în planificarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea unui sistem de încălzire cu
pompă de căldură și a unui sistem de încălzire pe peleți și a unui sistem termic solar.
Competență de consultanță cu privire la caracteristicile esențiale ale unei încălziri cu pompă de căldură, a
unui sistem de încălzire pe peleți și a unui sistem termic solar, inclusiv în comparație cu alte sisteme de
încălzire.
Înțelegerea integrării sistemului energetic a unei încălziri cu pompă de căldură, a unui sistem de încălzire pe
peleți și a unui sistem termic solar în sistemele hidraulice de alimentare existente.
Potrivit pentru formare inițială / reprofilare:
Mecanic sistem SHK
tehnician electrician pentru energie regenerabilă și tehnologia construcțiilor (fost: electrician)
Formare suplimentară în domeniul energiilor regenerabile și SHK în domeniul pompelor de căldură și al
energiei termice solare:
Operatorul energie solară
Specialist în tehnologia solară
Specialist în energie termică solară
Specialist în pompe de căldură
Solar Consultant
Pentru centrele de formare în cadrul întreprinderilor
Universităţi
Cercetare și dezvoltare operațională
Cercetare și dezvoltare științifică

Fișa tehnică 98385

Sistem de predare mobil GENERATOR PV
Detalii
Noile piețe globale pentru "energiile regenerabile" se află în principal în sectorul
intern în domeniul fotovoltaicelor cu stocarea suplimentară a energiei solare ce
necesită funcția de gestionare a energiei cu monitorizarea rețelei, stocarea
bateriei și cererea de energie electrică în casă.
Toate cunoștințele extinse necesare pot fi înregistrate cu nivelul de instruire S8
cu valori reale de funcționare prin proiectarea tehnologiei circuitului și metrologic.
Formarea meșteșugarilor specializați, în special a "EfEG's" (tehnicieni electronică
pentru energie și tehnologia clădirilor) este extinsă de la calificarea anterioară a
alimentării cu energie electrică și a utilizării energiei la funcția de generare a
energiei.
În acest scop, extinsele "reguli recunoscute ale tehnologiei" trebuie predate în
teorie și practică în formare. Prin prestructurarea tehnologiei extinse a sistemelor
la nivelul de formare S8, stagiarului i se oferă o cale practică de învățare care
poate realiza eficient toate aceste sarcini educaționale.

PRET EURO fără TVA 8814
https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/photovoltaik/mobiles-lehrsystem-pv-generator.html

Descriere
Clădirile moderne nu mai sunt doar consumatori de energie, ci și producători de energie. Datorită noilor tehnologii și adaptării condițiilor cadrului
legal, scopul este de a consuma energia autogenerată cât mai sensibil posibil la fața locului, în loc să o alimenteze în rețea. În acest scop, există
deja sisteme inovatoare de gestionare a energiei cu tehnologie de stocare adecvată, iar dezvoltarea progresează rapid. Acest lucru impune noi
cerințe privind calificarea planificatorilor și tehnicienilor, precum și formarea meșteșugarilor.
Noul stand de instruire S8 "Managementul energiei pentru sistemele conectate la rețea" introduce tehnologia sistemelor de management al
energiei și ilustrează funcționarea și funcționarea acestor sisteme. Nivelul de instruire permite cursanților să planifice, să instaleze, să pună în
funcțiune și să mențină sisteme fotovoltaice hibride.
Nivelul de instruire S8 completează tehnologia de încălzire Christiani cu sistemul de predare a energiilor regenerabile cu componenta
managementului energiei. Sistemul de predare include astfel toate tehnologiile importante, de la tehnologia pompelor de căldură și tehnologia de
încălzire a peleților la fotovoltaice și conectarea la rețea.

Obiective de invățare
Utilizarea energiei fotovoltaice împreună cu stocarea LiFePo și un concept de gestionare a energiei
Procesare inteligentă a energiei cu opțiune pentru alimentarea cu energie autosuficientă
Responsabilizarea cursanților prin predarea orientată spre acțiune a conținutului de învățare relevant (pentru educația inițială și continuă)
Planificarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea sistemelor de stocare cu invertoare pentru sisteme fotovoltaice

Conține
Invertoare pentru funcționarea paralelă a rețelei și pentru funcționarea autosuficientă
Stocare litium fier fosfat, 5 kWh
Sistem de management al energiei cu senzori pentru dimensiunea și direcția fluxurilor de energie

Specificatii
W x D x H = aproximativ 160 x 80 x 198 cm
Greutate: aproximativ 200 kg
Intrare 80 - 400 V DC: Max. 4.4 kW
Ieșire 230V AC: Max. 3.7 kW
eficiență: 98 %
Baterie: U = 42 până la 60 V
Putere de încărcare a bateriei: 2,5 kW
ENS: conform VDEAR-N4105
Managementul energiei: prin intermediul autobuzului CAN

Potrivit pentru
formare inițială / reprofilare:
Mecanic sistem SHK
tehnician electrician pentru energie regenerabilă și tehnologia construcțiilor (fost: electrician)
Formare suplimentară în domeniul energiilor regenerabile și SHK în domeniul pompelor de căldură și al energiei termice solare:
Operatorul energie solară
Specialist în tehnologia solară
Specialist în energie termică solară
Specialist în pompe de căldură
Solar Consultant
Pentru centrele de formare în cadrul întreprinderilor
Universităţi
Cercetare și dezvoltare operațională
Cercetare și dezvoltare științifică

Fișa tehnica 33327

Managementul energiei pentru sisteme de sine stătătoare
Nivel de instruire S8+
Detalii
În timp ce până în prezent utilizarea energiei fotovoltaice a
constat în alimentarea cu rețea, cerințele legale ale UE și ale
guvernului federal privind protecția climei și "utilizarea energiei
din surse regenerabile" transformă din ce în ce mai mult în
realitate autoutilizarea energiei solare cu sisteme de stocare a
bateriilor.
Sistemele controlate de rețea cu sisteme de stocare a bateriilor
oferite de industrie permit aceste planuri foarte eficient.
Cu standul de instruire
sistemele conectate la
experimental practic care
acestor sisteme pentru
măsurabile.

S8 "Managementul energiei pentru
rețea", Christiani oferă un sistem
deschide toate procesele tehnice ale
formarea specialiștilor și le face

Un dezavantaj al acestor sisteme fotovoltaice suportate de
baterii este lipsa funcției de alimentare de urgență în cazul unei
defecțiuni a rețelei.
Standul de instruire S8+ "Managementul energiei pentru
sisteme de sine stătătoare" este, prin urmare, o completare
importantă la nivelul de instruire S8 "Managementul energiei
pentru sistemele conectate la rețea", care permite funcția de
alimentare de urgență necesară (UPS = sursă de alimentare
neîntreruptibilă) pentru alimentarea standardizată cu energie
solară susținută de baterii, controlată de rețea.

PRET EURO fără TVA 8320
https://www.christiani.de/ausbildung/erneuerbare-energien-sanitaer-heizung-klima/ausbildungsinhalte/photovoltaik/schulungsstand-energiemanagement-fuer-inselsysteme.html

Obiective de invățare
Înțelegerea de către sistem a diferențelor dintre sistemele de alimentare cu energie solară și funcționarea paralelă pură a rețelei, sursele de
alimentare cu energie solară controlate de rețea și cele sprijinite de baterii și sistemele de alimentare cu energie autosuficiente cu funcție UPS.
Cunoașterea variantelor de circuit ale acestor trei soluții de sistem de bază ale sistemelor de energie solară.
Cunoștințe și abilități privind soluțiile legate de siguranță ale sistemelor de energie solară în UPS și funcționarea autonomă.
Cunoștințe și abilități cu metode metrologice pentru evaluarea și punerea în aplicare a siguranței și eficienței surselor de energie solară
autosuficiente.
Capacități de planificare, instalare, extindere, exploatare și întreținere a sistemelor de energie solară controlate de rețea și autosuficiente cu
stocare a bateriei.
Judecata și înțelegerea soluțiilor pentru gestionarea energetică a sistemelor de energie solară controlate de rețea și autosuficiente.

Conține
Invertoare pentru o funcționare autonomă de sine stătătoare
2 baterii solare (tip AGM, 100 Ah fiecare), 12 V
Sistem de management al energiei cu interconectare inteligentă
Programabil pentru operare off-grid și on-grid - programabil prioritar
Sincronizarea automată cu rețeaua de alimentare (UPS)

Potrivit pentru
formare inițială / reprofilare:
Mecanic sistem SHK
tehnician electrician pentru energie regenerabilă și tehnologia construcțiilor (fost: electrician)
Formare suplimentară în domeniul energiilor regenerabile și SHK în domeniul pompelor de căldură și al energiei termice solare:
Operatorul energie solară
Specialist în tehnologia solară
Specialist în energie termică solară
Specialist în pompe de căldură
Solar Consultant
Pentru centrele de formare în cadrul întreprinderilor
Universităţi
Cercetare și dezvoltare operațională
Cercetare și dezvoltare științifică

MakerSpace
Dezvoltarea de idei, construirea de prototipuri, lucrul împreună la soluții și învățarea multor lucruri toate acestea și multe altele
sunt posibile în MakerSpace. MakerSpace oferă spațiu și echipamente pentru a încerca o mulțime de lucruri noi. Întărește
calitățile care devin din ce în ce mai importante pentru cei din lumea profesională, conform "modelului de învățare 4K", acestea
sunt creativitatea, comunicarea, colaborarea și gândirea critică

MakerSpace pentru școală

MakerSpace oferă soluțiile optime pentru a promova învățarea co-creativă și pentru a vă dezvolta propriile idei. Fie că este vorba
de descoperirea principiilor tehnice, design, codificare și robotică, desen tehnic sau abilități manuale, MakerSpace creează mediul
de învățare potrivit și este disponibil cu concepte contemporane.

Spațiul experienței de învățare pentru STEM – Maker – Coding
Digitalizarea în creștere a mediului nostru de viață necesită idei, metode și spații de învățare extinse și flexibile pentru elevi și
studenți. Noua cultură a învățării se dezvoltă de la transferul pur de cunoștințe la transferul de competențe direcționat.
MakerSpace oferă soluțiile optime pentru a promova învățarea colaborativă și pentru a vă dezvolta propriile idei.

Obiectivele de invățare
Promovarea învățării auto-organizate
Responsabilitatea personală pentru proiecte și progresul învățării
Organizarea independentă a informațiilor
Învățarea în timp ce lucrați și proiectați
Predarea competențelor durabile

Subiecte abordate
MINT - Maker - codificare
Fenomene fizice și științifice
Subiecte de zi cu zi relevante pentru curriculum
Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale

Specificațiile camerei
aproximativ 160 m²
16 elevi
Potrivit pentru
Elevii și profesorii de gimnaziu

Dotări recomandate

PREȚ 53.376 EURO fără TVA
pentru dotarea Laboratorului Maker Space
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/makerspace/makerspace-schule/

- 5 buc fischertechnik® educație STEM Gear Tech pentru lecții STEM- Bazele unităților pentru învățământul gimnazial
https://www.christiani.de/schule/technik-und-naturwissenschaften/mechanik-statik/fischertechnik-education-stem-gear-tech.html
- 8 buc LEGO® Education SPIKE™ Prime Set pentru 2 elevi, inclusiv referința curriculumului disciplinelor STEM pt. gimnaziu
https://www.christiani.de/schule/lego-education/lego-education-spike-prime/lego-education-spike-prime-set-fuer-2-schueler-innen.
html
- 4 buc Dulap de depozitare (sideboard), mobil, pentru pana la 16 truse experimentale (mici). Culoare RAL 9002 - Gri alb
pentru dimensiunea carcasei trusei de 460 x 370 x 110 mm
https://www.christiani.de/schule/makerspace/moebel/schraenke/aufbewahrungsschrank-sideboard-fahrbar-fuer-bis-16-experimenti
erkoffer-klein.html
- 4 buc FiloCUT3 cu trusă de transport, inclusiv licență școlară FiloCAM (WIN10 / WIN11)
https://www.christiani.de/schule/technik-und-naturwissenschaften/cnc-technik-filocut/schmelzschneidemaschine-filocut3-mit-trans
portkoffer.html
- 2 buc Makeblock Education Laserbox Rotary, pregătit pentru prelucrarea obiectelor cilindrice, Clasa de siguranță laser clasa I
https://www.christiani.de/schule/coding-und-robotics/makeblock-education-laserbox-rotary.html
- 2 buc Ultimaker 2 +, imprimanta 3D single cu extruder imprimantă cu conectivitate avansată în tehnologie aplicată
https://www.christiani.de/ausbildung/metall/ausbildungsinhalte/3d-druck/ultimaker-2-connect-3d-drucker.html
- 8 buc Banc de lucru cu sistem universal cu manivelă de prindere UW1
https://www.christiani.de/schule/makerspace/moebel/werkbanksystem-universell-mit-spannkurbel-uw1.html
- 1 buc Mașină de găurit OptIdrill B 17PRO cu masă de bază și cu transmisie cu curea în V
https://www.christiani.de/schule/makerspace/hand-und-tischmaschinen/optidrill-b-17pro-basic.html

Alegeți dumneavoastră
Sisteme modulare de învățare- Kiturile de construcție de la LEGO® Education sau fischertechnik® education conțin materiale
de învățare extinse și versatile. Cu acestea economisiți timp prețios în pregătirea lecției și aveți ocazia să răspundeți în mod optim
nevoilor cursanților dumneavoastră. Cu diferitele sarcini ale kiturilor, elevii dumneavoastră își desfășoară propria creativitate și
dezvoltă gândirea de rezolvare a problemelor.
https://www.christiani.de/schule/makerspace/baukastensysteme/
Medii de prezentare- Ecranele electronice sunt capabile să comunice cu diverse medii și sunt echipate cu tehnologie de ultimă
generație și oferă un ecran HD și sticlă fără strălucire.
https://www.christiani.de/schule/makerspace/praesentationsmedien/
CAD/CAM- Desen, proiectare, programare, producție. Proiectarea și construcția de produse sunt cel mai bine experimentate de
către elevii și studenții dumneavoastră cu produsele noastre software de simulare ale sistemului nostru FiloCUT-CAM.
Prezentați-le elevilor această nouă tehnică și, în același timp, instruiți-i în:
Înțelegerea programelor de construcție CAD
Imaginația spațială
Design orientat spre producție
Dezvoltarea ideilor proprii tehnice și de proiectare
Limbajul mașinii
Matematică aplicată
Aplicarea sistemelor tehnice de gândire în practică
https://www.christiani.de/schule/makerspace/cad-cam/
Truse de învățare specifice domeniului studiat- Experimentele garantează o predare de succes și motivantă. Experimentele
demonstrative impresionante și experimentele pur și simplu funcționale ale studenților îmbunătățesc înțelegerea fenomenelor
fizice. Pe lângă subiectele noastre de tehnologie, electronică și ecologie, vă prezentăm portofoliul nostru de produse aici.
https://www.christiani.de/schule/makerspace/experimentierkoffer/
Programarea și experimentarea cu diferite microcontrolere: Arduino® Education, senseBoxedu, Makeblock Education
https://www.christiani.de/schule/makerspace/mikrocontroller/

Învățarea virtuală
Aplicațiile cu realitate virtuală și realitate augmentată (AR/VR) își găsesc din ce în ce mai mult drumul către educație și formare.
Experimentați și experimentați fascinația lumilor virtuale.

Laboratorul XR- AR/VR
- Cameră specializată pentru învățarea extinsă a realității
creează posibilități complet noi de transfer de cunoștințe folosind realitatea virtuală și augmentată. Ca spațiu experiențial și de
învățare pentru învățarea imersivă, apar noi potențiale pentru profesori și cursanți, care contribuie semnificativ la succesul învățării
și la motivația învățării. Am configurat complet laboratorul XR – inclusiv certificarea.
Laboratorul XR oferă companiei/organizației dumneavoastră posibilitatea de a testa conceptele de formare și conținutul ca aplicații
de realitate virtuală și realitate augmentată într-un cadru adecvat și de a le integra în formarea de zi cu zi și educația ulterioară. În
laboratorul XR nu numai că puteți utiliza aplicațiile de învățare VR/AR/360° existente, ci și să vă creați propriul conținut de învățare.
Ca spațiu experiențial și de învățare pentru învățarea imersivă, apar noi potențiale pentru profesori și cursanți, care contribuie
semnificativ la succesul învățării și la motivația învățării.
Împreună cu partenerul nostru, "Institutul pentru învățare imersivă", certificăm și laboratorul dumneavoastră XR. Nu ezitați să ne
contactați și să ne sfătuim.

Blocurile noastre de construcție
Analiza pieței
Planificare și consultanță
Concepție și realizare
Ateliere ar/VR și concepte de formare
Certificarea laboratorului XR ca mediu de predare/învățare pentru
învățarea imersivă
Servicii pentru clienți finali și garanție de 12 luni pentru hardware-ul
AR/VR

Specificațiile camerei
aproximativ 80 m²
6 stagiari

Potrivit pentru
Educație și formare tehnică și non-tehnică
Scenarii de învățare în învățământul profesional și general (teoretic)
pentru diferite tipuri de școală
Se poate urmări o animație la următoarea pagină
https://www.christiani.de/cms/fachraeume/fachraumkonzepte/virtuelles-lernen/xr-lab-ar-vr/

Calificarea profesorilor și a formatorilor

PREȚ 10.500 EURO fără TVA
pentru dotarea Laboratorului XR- AR/VR

Ofertele noastre AR / VR pentru formatori

-3 buc VR/AR Online Experience Day - Atelier online
cu conceptul său inovator face posibilă experiența diferitelor tehnologii de 360, VR și AR în biroul de acasă sau la locul de muncă. În
plus față de un smartphone, veți avea nevoie de ochelari VR
https://www.christiani.de/akademie/ausbildende-fachkraefte/virtuelles-lernen-ar-vr/xr-vr-ar-experience-day.html
- 3 buc Expert în colaborare VR – Certificare online
Proiectați și desfășurați cu succes întâlniri virtuale, ateliere sau traininguri în realitate virtuală (VR)
Întâlnirile virtuale, atelierele și instruirea într-un mediu virtual imersiv sunt viitorul în mediile moderne de învățare și de lucru.
Numeroase instrumente precum MS Teams, ZOOM, Vitero sau EduDip își ating limitele și se deschid noi posibilități prin utilizarea
mediilor virtuale multi-utilizator în realitatea virtuală (VR). Noile soluții necesită o extindere a competențelor formatorilor, profesorilor
și moderatorilor.
https://www.christiani.de/akademie/ausbildende-fachkraefte/virtuelles-lernen-ar-vr/vr-collaboration-experte-in.html
- 1 buc Arhitect al învățării/ proiectării și integrării sistemelor VR/AR- Online Masterclass
Obiectivele de atins prin acest curs:
Înțelegerea valorii adăugate și a beneficiilor VR/AR în învățare
Cunoașteți și aplicați concepte holistice de predare-învățare în mediul VR/AR
Integrați/implementați cu succes învățarea VR/AR în organizația dvs.
Capabil să ia în considerare și să utilizeze cu succes condițiile-cadru și factorii de influență în toate fazele de proiectare a proiectului
VR / AR în organizație
https://www.christiani.de/akademie/ausbildende-fachkraefte/virtuelles-lernen-ar-vr/vr-ar-learning-architect-designer.html
- 4 buc Certificare VR Trainer- Online
Obiectivele de atins prin acest curs:
Înțelegeți și permiteți integrarea VR în procesele de învățare mixtă
Testarea rolului trainerului/coach-ului în VR
Înțelegeți diferite scenarii de învățare VR și obțineți propriile aranjamente de învățare din ele
Posibilitatea de a proiecta spații de învățare ale viitorului cu VR
Experimentați colaborarea VR și proiectați-o singur
https://www.christiani.de/akademie/ausbildende-fachkraefte/virtuelles-lernen-ar-vr/vr-trainer-in.html

Învățare virtuală – Realitate augmentată și virtuală în educația și formarea profesională
Ofertele noastre pentru aplicații AR/VR și 360 de grade
Participați și dezvoltați oferte educaționale virtuale
În cooperare cu Institutul pentru Învățare imersivă, dezvoltăm cursuri de formare pe tema realității augmentate și virtuale (AR/VR) în
educație și formare. Împreună cu dvs., dorim să ne extindem rețeaua. Am dori să facem schimb de experiență, să ne gândim la un
posibil conținut de învățare cu dumneavoastră și, dacă este necesar, să îl implementăm și pe acesta. Împreună, am putea stabili
standarde pentru aplicarea realității virtuale/augmentate în educația și formarea tehnică.
Puteți fi acolo.
Deveniți parte a unei idei puternice și ajutați-vă să modelați viitorul!
Data viitoare: 20.06.2022, 3-5 pm
Metaverse poate oferi valoare adăugată pentru educația și formarea profesională?
În Metaverse, sunt create spații digitale care pot fi practic extinse în propriile lor lumi. Cum înveți și lucrezi în aceste lumi virtuale?
Metaverse poate oferi valoare adăugată pentru educația și formarea profesională?
Dorim să explorăm aceste întrebări în cadrul întâlnirii rețelei AR/VR din data de 20.06.2022. Torsten Fell, un expert în învățarea
imersivă, va fi acolo ca întotdeauna. Părțile interesate cu experiență AR/VR sunt invitate cordial.
Suntem foarte încântați de participarea dumneavoastră. Vă rugăm să vă înregistrați fără obligații prin intermediul următorului link.
Date suplimentare – vă rugăm să rețineți
27.09.2022, 3-5 pm
29.11.2022, 3-5 pm
La ce vă puteți aștepta?
Am dori să ne scufundăm în următoarele subiecte împreună cu dvs., să colectăm idei și să le aducem în discuție.
Intrarea în realitatea virtuală și augmentată
Discuții despre idei – cerințe – conținut
Prezentarea oportunităților de învățare pentru a începe lucrul cu VR/AR
Formarea personalului – Competențe
Discutie pentru oferte/idei comune – cerinte – continut
Prezentarea oportunităților de învățare pentru profesori și formatori pe VR/AR
Prezentarea conținutului VR/AR existent al participanților
Prezentarea ideilor și subiectelor actuale de proiect – căutarea partenerilor de proiect
Suntem foarte încântați să vă urăm bun venit la una dintre datele menționate.
Toți participanții beneficiază de o reducere de 10% la toate cursurile de formare VR/AR oferite de Academia Christiani.

Oportunități de realitate augmentată și virtuală pentru educația și formarea profesională
Realitatea virtuală (VR) și realitatea augmentată (AR) permit noi concepte de învățare digitală pentru educația și formarea
profesională într-un mediu practic fără frontiere. În special în profesiile tehnice, meșteșugărești și industriale, AR și VR oferă
posibilități de aplicare interactive de anvergură. Ambii termeni sunt, de asemenea, denumite XR (Mixed Reality).
Procesele pot fi învățate și explorate în diferite lumi de învățare. Cursanții se cufundă în scenariul de învățare al profesiei și formării
lor profesionale și sunt capabili să interacționeze cu obiecte virtuale. Vă aflați într-o cameră sigură unde puteți, de exemplu, să
operați mașini sau sisteme virtuale fără riscuri. În procesul simulat, ei primesc feedback direct cu privire la performanța lor.
AR & VR în formarea profesională:
crește motivația
să permită instruirea în procesele tehnice și pe mașini fără riscul de erori (sisteme deteriorate, vătămări etc.)
creșterea efectului de învățare și accelerarea procesului de învățare
să transmită relațiile tehnice în mod eficient și durabil
Un avantaj suplimentar al VR sunt așa-numitele aplicații cu mai mulți utilizatori: profesorii și elevii sunt integrați în același mediu de
învățare. Pentru a acționa împreună practic, nu trebuie să fie activ în același loc, este suficient să fie conectați digital. Acest lucru
deschide posibilități complet noi de învățare și interacțiune.mpreună dezvoltăm răspunsuri la aceste întrebări și la alte întrebări:
Cum sunt integrate ochelarii de date de realitate virtuală sau realitate augmentată în lecțiile/cursurile mele existente?
De care dintre diferiții ochelari de date avem nevoie?
Ce forme de predare și învățare sunt eficiente?
Îmi pot crea propriul conținut pentru ochelarii de date și cum fac asta?
Ce aspecte juridice trebuie să iau în considerare atunci când utilizez modelele 3D existente pentru ochelarii de date?
Acest lucru vă oferă o perspectivă reală asupra:
Posibilitățile de aplicare de bază ale AR și VR
Aplicații utile în educația și formarea tehnică
Potentialele diverse ale unui laborator/laborator digital VR multifunctional
Utilizarea soluțiilor VR/AR în învățarea mixtă
Idei pentru aplicații virtuale pentru propria educație și formare
De la trucuri la valoare adăugată didactică
Identificăm situații și scenarii de învățare care sunt deosebit de potrivite pentru mediul virtual de învățare pentru a le îmbogăți cu
realitate virtuală și realitate augmentată. Acest lucru face posibilă formarea proceselor și a proceselor de învățare fără riscul de erori,
chiar și în domenii de aplicare care sunt foarte sensibile și critice fără AR și VR. Utilizarea ochelarilor VR sau a ochelarilor de date în
educația și formarea profesională este, de asemenea, adaptată diferitelor funcții și roluri (formator, stagiar etc.). Accentul se pune pe
cerința de a transmite cunoștințe de acțiune și cunoștințe specifice de specialitate sprijinite digital. În acest fel, pot fi dezvoltate
diferite tipuri de vizualizare:
Scenarii de învățare pentru educația și formarea profesională bazată pe ochelari de date, în care formatorul îi îndrumă pe elevi cu
instrucțiuni audiovizuale ("formare la distanță"),
abordarea scenariilor 3D special programate pentru a înțelege mai bine, de exemplu, funcționarea unei mașini-unelte.

Diferențele dintre realitatea virtuală și realitatea augmentată
Realitate virtuală (VR)
Reprezentarea realității în lumea virtuală
Cu ajutorul ochelarilor VR, realitatea virtuală poate fi
experimentată. Printre altele, acest lucru permite învățarea
etapelor de proces pe mașinile industriale fără riscul de erori,
adică riscul de rănire sau deteriorare în cazul unor erori de
aplicare.
Utilizatorul este complet în mediul virtual, o imagine la 360 de
grade, video la 360 de grade sau într-o lume 3D special creată în
care se poate mișca liber
În domeniul formării și educației ulterioare, de exemplu, un
utilizator poate efectua pași reali de lucru în simularea virtuală –
fără a fi nevoie să fie la locul de muncă în viața reală.
Relațiile devin inteligibile în realitate, chiar și procesele
complicate, cum ar fi funcționarea interioară a mașinilor, pot fi
descrise
Utilizatorul poate practica procesele ori de câte ori îi place și este
implicat cu toate simțurile sale - acest lucru crește capacitatea de
a-și aminti și crește efectul de învățare
Colaborarea virtuală și învățarea în rețea cu alte persoane sunt
posibile – indiferent de locație

Realitate augmentată (AR)

Realitatea augmentată îmbogățește realitatea cu informații
digitale și, prin urmare, nu are loc doar în spațiul virtual. De
exemplu.B instrucțiunile de operare sau avertismentele pot fi
proiectate în câmpul vizual al utilizatorului.
Pentru informatiile digitale folositi un smartphone sau o tableta,
un sistem holografie sau ochelari de realitate augmentata
(ochelari inteligenti). Utilizatorul poate naviga prin informații prin
vorbire, imagine și recunoașterea obiectelor fără a-și folosi
mâinile, iar informațiile îi pot fi, de asemenea, furnizate, de
exemplu, în funcție de sarcina sa și proactiv.
Manipularea uneltelor, mașinilor, sistemelor sau vehiculelor poate
fi practicată cu suport virtual și repetată ori de câte ori este
necesar.
Obiectele, cum ar fi ansamblurile sau mașinile, pot fi "examinate"
în detaliu – informațiile pot fi preluate cu un clic.
Pentru învățare și pregătirea examenelor, aplicațiile de realitate
augmentată pot fi combinate cu funcții de interogare sau test acest lucru nu numai că sporește înțelegerea, ci și învățarea
distracției.
Permite persoanelor cu dizabilități să participe activ la viața de zi
cu zi a afacerilor și, astfel, promovează incluziunea. Utilizatorii pot
fi instruiți individual și în funcție de nivelul lor de cunoștințe sau de
handicap.
În acest fel, instruirile individuale pot adapta performanța și procesele de învățare la abilitățile stagiarului.
Informațiile afișate în ochelarii de date sunt similare cu mediul de antrenament din VR, care are un efect de recunoaștere asu
cursantului. În acest fel, pașii de proces învățați pot fi realizați pe mașina reală în realitatea augmentată în același mod în care au
învățați în realitatea virtuală.

