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LABORATOR ELECTRONICA INDUSTRIALA
Cod: 42766

INGINERIE ELECTRICĂ
SOFTWARE ÎN LIMBA GERMANĂ, LICENŢĂ ANUALĂ

Conţinut:
Elementele de bază ale ingineriei electrice
Electronică 1 - rezistențe componente pasive
Electronică 2 - condensator de componente pasive și bobină
Electronics 3 - elementele de bază ale componentelor active
Tehnologia curentului AC 1 - Tehnologia AC
Tehnologia curentului AC 2 - Tehnologia curentului alternativ trifazic
Cabluri electrice
ESM 1 - Măsuri de protecție electrică
Tehnologia instalatiilor electrice (Inginerie Electrica) 1 - Instalatii de constructii
Tehnologie de control 1 - Electromecanica (VPS)
Tehnologia de control 2 - Funcții de bază logice
Tehnologia de control 3 - Comenzi secvențiale
Tehnologia de control 4 - Elementele de bază ale tehnologiei PLC
Tehnologia de control 7 - Siguranța mașinilor
Transformatoare 1 - elementele de bază
Tehnologia de acționare electrică 1 - elementele de bază

PRET LA CERERE

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

Fisa tehnica 76801

TRUSA DE INVATARE PENTRU TEHNICA CURENTULUI
CONTINUU - MobileLab DC
•

Descriere:

•

Caracteristici generale:

•

Caracteristici produs: Trusa Electrotehnică de Curent Continuu conține:

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

✓
✓
✓
✓
✓

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

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

- Analizarea procesului de incarcare si descarcare a
unui condensator
- Circuite pentru masurarea rezistentelor neliniare
- Analiza si diagramele dispozitivelor
semiconductoare (dioda sau tranzistor)
- Diode in circuite de CC, Circuite cu punte
redresoare, Tranzitor NPN

PRET UNITAR fara TVA: 29 5 0 Eur
•

Se recomandă și achiziționarea:
oDocumentatiei tehnice pentru profesor (76803) 27 Eur

oDocumentatiei tehnice pentru un elev (76802) 14 Eur
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Fisa tehnica 76806

TRUSA DE INVATARE PENTRU TEHNICA CURENTULUI
ALTERNATIV - MobileLab AC
•
•

Descriere:
Caracteristici generale:

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

•

Caracteristici produs: Trusa Electrotehnică de Curent Alternativ conține:

✓
✓
✓
✓
✓

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

•

Obiective de invatare:

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

•

Elemente de baza ale circuitelor electronice:

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

PRET UNITAR fara TVA: 4690 Eur
•

Se recomandă și achiziționarea:
o Documentatiei tehnice pentru profesor (76808) 27 Eur
o Documentatiei tehnice pentru elev (76807)
14 Eur
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TRUSA DE INVATARE CIRCUITE DIGITALE
MobileLab DIGITAL

Descriere:
•

Caracteristici generale:

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

•

Obiective de invatare:

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

•

Conectarea, măsurarea și analizarea elementelor de bază:

•

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

•

Subiecte ale tehnologiei digitale de expansiune 2:

- Invertor și tampon
- Element Si

- Circuite ȘI cu invertor
- Circuite SAU cu invertor

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

•
✓
✓
✓
✓
✓

- Element SAU

- Circuite NAND
- Circuite NOR

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

Caracteristici produs: Trusa de invatare Circuite Digitale conține:

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

PRET UNITAR fara TVA: 3420 Eur
• Se recomandă și achiziționarea:
o Documentatiei tehnice pentru profesor pentru tehnologia digitală 1 + 2 (93712) 40 Eur
o Documentatiei tehnice pentru elev pentru tehnologia digitală 1 + 2 (93711)
27 Eur
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Fisa tehnica 42947

DULAP DE INCARCARE SI DEPOZITARE
PENTRU TRUSELE MobileLab
• Descriere:

-

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

PRET UNITAR fara TVA: 2765 Eur
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SET APARATE DE MASURA IN DOMENIUL ELECTRIC

*Imagini cu scop informativ !
• Descriere:
Setul contine:
- Multimetru digital / 1 buc / - display LCD, Cat III 600V
- Multimetru analogic / 1 buc / - 10 A, AC/DC
- Frecventmetru digital / 1 buc /
- Punte RLC / 1 buc /
- Cronometru / 1 buc / - 1/100 sec

PRET UNITAR fara TVA: 350 Eur

SET ECHIPAMENTE DE LABORATOR
Fisa tehnica 59442

Fisa tehnica 59220

Osciloscop digital

Generator de functii

30 Mhz, 2 canale

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

PRET UNITAR fara TVA: 1200 Eur

Fisa tehnica 58573

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

Modul de invatare si
aplicatii practice

Partea 1:
Electricitate
•

Descriere:
Modulul trateaza in detaliu competențele planurilor de formare pentru meserii electrice.
Activitățile de fasonare, dirijarea și conectarea cablurilor (mono și multifilare) precum și instalarea
circuitelor electrice de bază sunt prezentate utilizand exemple practice de sisteme de iluminat și
circuite de contactoare. Alte subiecte sunt circuitele, analiza funcțională și testarea echipamentelor
electrice. Modulul de invatare este format din documentatia pentru profesor, documentatia pentru elevi
cu 27 exercitii practice, soluțiile exercitiilor practice, 165 slide-uri colorate pe CD in limba romana si
kituri de materiale pentru executia celor 27 de exercitii:
Exercitiul 1 - DEZIZOLAREA CONDUCTORILOR CU FIRE
CU IZOLATIE DE PLASTIC SI MONTAREA MANSOANELOR
DE CAPAT DE FIR
Exercitiul 2 - INDOIREA PAPUCILOR INELARI SI
SERTIZAREA PAPUCILOR DE CABLU
Exercitiul 3 - CONECTAREA CONDUCTORILOR I
Exercitiul 4 - CONECTAREA CONDUCTORILOR II
Exercitiul 5 - MONTAREA PAPUCILOR DE CABLU
Exercitiul 6 - CABLARE PRIN CANAL

Exercitiul 14 - DECUPLARE UNIPOLARA
Exercitiul 15 - DECUPLAREA CU CIRCUIT DE CURENT
SEPARAT
Exercitiul 16 - CONEXIUNE SERIE FARA CIRCUIT DE
CURENT DE PRIZA
Exercitiul 17 - CUPLARE ALTERNATIVA CU PRIZA
Exercitiul 18 - CONEXIUNE IN CRUCE FARA PRIZE
Exercitiul 19 - CIRCUIT CU RELEU BISTABIL PENTRU
230V

Exercitiul 7 - REALIZAREA UNUI CABLAJ CU MANUNCHI
Exercitiul 20 - CONEXIUNE CU RELEU BISTABIL PENTRU
ROTUND DE CONDUCTORI CU FIR DE IZOLATIE DE
TENSIUNI JOASE
PLASTIC
Exercitiul 8 - DEZIZOLAREA CONDUCTORILOR CU
Exercitiul 21 - CIRCUIT DE COMUTATIE PENTRU CASA
IZOLATIE DE PLASTIC SI INDOIREA PAPUCILOR INELARI
SCARII
Exercitiul 9 - DEZIZOLAREA SI POZAREA
Exercitiul 22 - CIRCUIT SONERIE CU DESCHIZATOR DE
CONDUCTORILOR CU INVELIS DE PLASTIC NYM
USA
Exercitiul 10 - INTRODUCEREA CONDUCTORILOR IN
Exercitiul 23 - CIRCUIT CU LAMPI FLUORESCENTE
DOZELE DE RAMIFICATIE
Exercitiul 11 - PREGATIREA CONDUCTORILOR COAXIALI Exercitiul 24 - CONEXIUNE DUALA
Exercitiul 12 - CONECTAREA STECHERULUI SI MUFEI DE
Exercitiul 25 - LAMPI FLUORESCENTE CONEXIUNE
APARATE SI CONECTAREA STECHERULUI SI MUFEI DE
TANDEM
CONTACT DE PROTECTIE
Exercitiul 13 - CONECTAREA STECHERULUI SI MUFEI
Exercitiul 26 - CIRCUIT DE PROTECTIE CU O POZITIE DE
CEE; CONECTAREA STECHERULUI SI MUFEI PERILEX
COMANDA
Exercitiul 27 - CIRCUIT DE PROTECTIE CU DOUA POZITII DE COMANDA
Acest modul este compatibil cu urmatoarele kituri - set de materiale pentru executia practica a exercitiilor:
• 68041 Set de materiale mecanice - piese de schimb
• 68042 Set de materiale si componente electrice de baza
• 68043 Set de materiale consumabile

PRET UNITAR fara TVA: 3050 Eur

Pretul include 1 buc modul de invatare si cateo buc de seturi de materiale compatibile!
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Bazele circuitelor electrice si
electronice

Modul de invatare si
aplicatii practice

Partea 2:
Electronica
•

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

Recomandare:
Acest modul este compatibil cu urmatoarele kituri - set de materiale pentru executia practica a
exercitiilor:
68027 Set de materiale (fara placi)
68029 Placi de montaj
PRET UNITAR fara TVA: 1300 Eur

Pretul include 1 buc modul de invatare, 1 buc set de materiale si 1 buc set placi de montaj compatibile!
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Reglementari VDE
Modul de invatare si aplicatii practice
Cursul de formare "Reglementările VDE"
oferă cunoștințe și competențe relevante în
conformitate cu Regulamentul pentru profesiile
electronice industriale.
Printre subiectele abordate, sunt tratate si
cele de mai jos:
o Efectul curentului electric la om;
o Componente ale regulamentelor de lucru VDE;
o Evaluarea siguranței instalațiilor și a
echipamentelor electrice;
o Punerea în funcțiune a echipamentelor
electrice.
Acest modul contine: Cursul complet,
constând din Ghidul formatorului, CD de
prezentare și documentația pentru cursanți.

Exercitii:
Efectele curentului electric
Simboluri și termeni
VDE Prezentare generală
Tipuri de erori ale sistemului de alimentare

Reguli de protecție în diferitele sisteme
Instrucțiuni de instalare
Diferitele măsurători, etc

• Elevii invaţă reglementarile VDE - să cunoască și să atribuie denumirile de eroare corespunzătoare și să definească
condițiile cerute.
• Elevii invaţa particularitățile, condițiile și efectele măsurilor de protecție fără conductor de protecție în domeniile de
joasă tensiune și o listă de protecție de joasă tensiune.
• Elevii invaţă despre legarea la pământ, măsurile de precauție ce trebuie respectate în cazul conductoarelor de
protecție, să cunoască condițiile și motivele pentru egalizarea potențialului suplimentar.
• Cursanții învaţă să identifice și să explice condițiile, eficiența și particularitățile măsurilor de precauție enumerate.
• Elevii învaţă diverse defecte de curenti în TN - cunosc sistemul și sunt în măsură să obțină compoziția rezistențe.
• Elevii trebuie să cunoască și să explice dispozitivele de protecție la supracurent și parametri, structura și domeniile
de aplicare.
• Cursanții trebuie să selecteze cabluri, fire și instrumentele de urmărire și să efectueze revizuirea protecției la
scurtcircuit.

PRET UNITAR fara TVA: 300 Eur
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•

Modul de invatare si aplicatii practice
TRANSFORMATOARE

Descriere:
Cursul de formare " Transformatoare" abordează domeniul
transformatoarelor, cu planurile de formare pentru domeniul electric.
Performanța transformatoarelor cu o fază în starile de operare de mers
în gol, sarcină și scurtcircuit sunt discutate în detaliu. Alte preocupari
sunt studiul comutarilor si influenta asupra performantei
transformatoarelor cu trei faze. Contine 6 exerciții complexe, fiecare cu
diagrame de circuit, informații de lucru, probleme de aprofundare,
monitorizare si evaluare. Conținutul cursului este consolidat prin
misiuni practice de lucru. Exercițiile sunt structurate în conformitate cu
textul explicativ și să urmeze modelul aciunii complete. Contine: Cursul
complet, constând din Ghidul formatorului, CD de prezentare și
documentația pentru cursanți.
Exercitii:
• Performanța unui transformator monofazat (inactiv)
• Performanța unui transformator monofazat (sarcină)
• Performanța unui transformator monofazat (scurtcircuit)
• Transformatoare de curent alternativ
• Protecție Buchholz și protecție diferențială, etc
Subiecte abordate:
• Cursanții învaţă să măsoare parametrii electrici pentru a înţelege comportamentul de mers în
gol a unui transformator cu o singură fază și de a determina și descrie relațiile.
• Cursanții învaţă să măsoare variabilele electrice pentru evaluarea unui transformator monofazat
cu sarcină rezistivă și de a determina și descrie relațiile.
• Cursanții învaţă să măsoare mărimile electrice pentru diferite transformatoare cu scurt-circuit
și calcularea diferitelor mărimi. Din aceste date, acestea ar trebui să tragă concluzii cu privire la
modul de încărcare al transformatorului.
• Stagiarii studiază transformatoarele cu trei faze şi diferite grupe de conexiuni și descriu
regimurile de funcţionare.
• Cursanții învaţă să ilustreze sarcini și aplicații de protecție Buchholz și protecție diferențială.
• Stagiarii trebuie să efectueze vizite de lucru la companii pentru însuşirea de informații practice
cu privire la un transformator de putere și mediul său tehnic.
Recomandare:
Acest modul este compatibil cu:
Fisa tehnica 800771 - Transformatoare – Documentatie pentru elev
PRET UNITAR fara TVA: 500 Eur
(Pretul contine 1 buc modul de invatare Transformatoare (Documentatie pentru
profesor) si 1 buc Transformatoare (Documentatie pentru elev)
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KIT DE PRACTICA – DETECTOR ALARMA

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

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

PRET UNITAR fara TVA: 225 Eur

Pretul include 1 buc kit de practica, 1 buc documentatie pentru profesor si 1 buc documentatie pentru elev!

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

SET KITURI DE PRACTICA

•

Descriere:

Setul contine urmatoarele kituri de practica:
- 94627 – Kit de practica - Zar
- 81630 – Kit de practica - Inima
- 81628 – Kit de practica – Roata norocului
- 81624 – Kit de practica – Ruleta electronica
- 59557 – Kit de practica – Smiley animat
- 59550 – Kit de practica – Stroboscop cu LED
PRET UNITAR fara TVA: 250 Eur

Pretul include cateo bucata din fiecare kit de practica!

SC TERA IMPEX SRL
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2
Tel / Fax: 0369.408.948
didactic@teraimpex.ro
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Fisa tehnica 56490

STATIE DE LIPIT
•

Descriere:

Stație de lipit, profesionala, cu temperatură
controlată electronic
Temperatura (150-450 ° C).
Tensiune de alimentare 230 V / 50 Hz, puterea
de încălzire de 80 W
Unitate de alimentare PU 81
Vârf de lipire 2.4mm
Suport de lipit
PRET UNITAR fara TVA: 410 Eur
Fisa tehnica 97181

SURSA DE ALIMENTARE DE LABORATOR (DC)
•

Descriere:

Tensiunea de ieșire 0 - 30 V CC
Curent de ieșire 0 - 5. A
Display albastru digital cu LED-uri, 3 cifre , 14 mm
Prize de siguranță pentru toate ieșirile
Transformator de siguranță
PRET UNITAR fara TVA: 240 Eur
Fisa tehnica 57528

TRUSA DE LUCRU PENTRU ELECTRICIENI
•

Descriere:

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

PRET UNITAR fara TVA: 700 Eur

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

Fisa tehnica 91970

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

•

PRET UNITAR fara TVA: 50 Eur

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

Fisa tehnica 97907

PACHET DE INVATARE – ELECTRONICA DIGITALA

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

• PRET UNITAR fara TVA: 50 Eur

SC TERA IMPEX SRL
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2
Tel / Fax: 0369.408.948
didactic@teraimpex.ro
www.teraimpex.ro
Fisa tehnica 33682

Arduino® CTC GO! - Concepte de clasă pentru modul de
bază pentru predarea inovatoare STEM, inclusiv
platforma de invatare online cu 20 de unitati didactice si
proiecte


Descriere:

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

Obiective:

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

critică,
creativitate,
colaborare

PRET UNITAR fara TVA: 1750 Eur

comunicare,

SC TERA IMPEX SRL
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2
Tel / Fax: 0369.408.948
didactic@teraimpex.ro
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Fisa tehnica 34352

Arduino® CTC GO! - Set de extensii Motion Expansion
Pack pentru Arduino® CTC GO! - Module de bază cu
accent pe mișcare - motoare și mecanisme de transmisie


Descriere:

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

Obiective:

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

Mediu de dezvoltare simplu și
integrat Arduino IDE pentru
programare

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

PRET UNITAR fara TVA: 1260 Eur

SC TERA IMPEX SRL
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2
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Fisa tehnica 54738

Sistemul de instruire de bază în electronicăcu suport PC
Descriere
Cu "Sistemul de bază de predare Elektronik PC" oferim un sistem universal de predare și învățare care este ideal
pentru următoarele grupuri experimentale:
 DC, AC și tehnologia curentă trifazată
 Curbe caracteristice ale diodelor și tranzistoarelor
 Curbe caracteristice ale tiristoarelor
 Circuite amplificator
 Circuite de pod
În plus față de sursele de alimentare necesare pentru efectuarea testului, sistemul de predare Basic Elektronik PC are un
câmp plug-in mare pentru configurarea testelor cu componente pluggable. Cu acest panou plug-in, prizele de siguranță de
4 mm sunt dispuse într-un pas de 19 mm. Un grup de patru bucșe este conectat electric conductiv unul la celălalt (indicat
prin gravură albă).
Construcția unui circuit se realizează prin conectarea prizelor individuale prin prize de conectare sau cabluri de conectare
și prin componentele pluggable specificate de circuit.
 Cu suport pentru PC
 Datorită interfeței de măsurare (punctul nr. 52745) inclusiv software-ul de măsurare, sunt disponibili doi curenți
și două intrări de tensiune.
 Osciloscopul USB (elementul nr. 52746) permite afișarea semnalelor în domeniul timpului și frecvenței.
Prin utilizarea interfeței de măsurare, inclusiv a software-ului de măsurare (punctul nr. 52745), datele de măsurare pot fi
afișate practic pe monitorul PC-ului fără probleme.
Acest sistem de predare este, de asemenea, disponibil fără suport PC (a se vedea "alte variante")!
 Sistem universal de predare și învățare pentru elementele de bază ale ingineriei electrice și electronicii
 Cu sursă de alimentare integrată în curent continuu, curent alternativ și trifazat, precum și generator de funcții
 Generatorul de funcții, sursa de curent continuu și sursa de alimentare trifazată sunt rezistente la scurtcircuit și
monitorizate de LED-uri
 Prin interfața USB integrată și software-ul de operare, semnalele de ieșire ale surselor de tensiune pot fi ajustate
cu precizie pe PC și proiectate simultan printr-un proiector conectat
 Dispunerea clară a accesoriilor pe placa de depozitare separată imprimată Instrucțiuni detaliate de testare cu
partea de soluție
Pentru a efectua teste, pc-ul de bază Electronic Board este plasat pe masă sau atârnat într-un rack experimental A4 pentru
demonstrație.
Pentru depozitarea componentelor pluggable, este disponibilă o placă de depozitare, a căreia partea frontală este
imprimată cu simbolurile de comutare, în funcție de componentele care urmează să fie conectate, permițând astfel o
stocare simplă și clară.
PC-ul de bază Electronic Board este, de asemenea, disponibil într-o cutie. În versiunea cutiei, kitul de accesorii este montat
în capacul cutiei.
Indiciu: Domeniul de livrare include 6 adaptoare în roșu și 6 adaptoare în negru.

Obiectivele de învățare











Circuitul electric / Legea lui Ohm / Legile lui Kirchhoff
Circuitul de eroare de tensiune și curent
Rezistoare electrice
Surse de tensiune de rezervă
Conectarea în serie a surselor de tensiune
Conectarea paralelă a surselor de tensiune
Energie electrică și muncă
Eficiența energiei electrice
Reglarea tensiunii, curentului și puterii
Determinarea și reprezentarea parametrilor în tehnologia curentului alternativ

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









Curent alternativ trifazat (curent trifazat)
Condensator în circuitul de curent alternativ
Bobină în circuitul de curent alternativ
Interconectarea rezistorului, condensatorului și bobinei
Transformator, transformator
Diode / Tranzistori / Tiristoare
Amplificatoare operaționale
Circuite bridge (Wheatstone Bridge, Thevenin Theorem, Norton Theorem, Maxwell Bridge, Maxwell Vienna
Bridge, Capacitor Measurement Bridge)

PRET UNITAR fără TVA: 3170 EUR

SC TERA IMPEX SRL
Sibiu, Str Dorului, Nr 20, Corp A, Etaj 2
Tel / Fax: 0369.408.948
didactic@teraimpex.ro
www.teraimpex.ro
Fisa tehnica 52745

Interfață de măsurare, inclusiv software de
vizualizare
Descriere
Cu software-ul de vizualizare, următoarele BOARD-uri pot fi conectate și controlate prin interfața USB
a unui computer personal:
 PC BASIC ELECTRONIC BOARD (la cerere)
 PC ELECTRONIC BOARD (art.-nr. 52743)
 PC GENERATOR BOARD (la cerere)
Fără o interfață universală de măsurare (elementul nr. 52745), generatorul de funcții încorporat și
sursa de tensiune DC pot fi operate prin intermediul PC-ului. Valorile de setare ale acestor dispozitive
virtuale sunt afișate pe monitorul PC-ului.
Generator de funcții (poate fi utilizat cu și fără interfață de măsurare):
 Setarea frecventei: 2.5 Hz ... 250 kHz
 Selectarea funcției: Sine / Dreptunghi / Triunghi / TTL
 Pwm / DC offset
 AmplitudineA U1: 0 ... 2 VSS
 Amplitudine U2: 0 ... 20 VSS
Sursă de tensiune DC (poate fi utilizată cu și fără interfață de măsurare):
 Tensiune de iesire: 0 ... 25 V DC
Cu interfața universală de măsurare (punctul nr. 52745), sunt disponibile și două contoare de
tensiune și două de curent. Valorile de afișare ale acestor dispozitive virtuale de măsurare sunt, de
asemenea, afișate pe monitorul PC-ului.
Instrumente de măsurare (pot fi utilizate numai cu interfață universală de măsurare):
 2 contoare de tensiune: 0 ... 30 V AC / DC
 2 contoare de curent: 0 ... 0.1A AC/DC
PC-ul este conectat la bord cu o linie USB.
După pornirea software-ului, elementele de operare individuale pot fi numite.
De îndată ce conexiunea dintre BOARD și computerul personal a fost stabilită prin intermediul liniei
USB conectate și software-ul a fost pornit, controalele de pe BORD sunt dezactivate automat.
Pe BORD există o zonă separată grafic "MĂSURAREA INTRĂRILOR", cu patru intrări de măsurare
izolate galvanic. Prin prizele de 2 mm ale acestor intrări de măsurare, valorile electrice măsurate pot fi
transmise către PC și afișate simultan pe două contoare virtuale de tensiune și două contoare de
curent.
PRET UNITAR fără TVA: 300 EUR
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Fisa tehnica 52746

D ouă C anale U S B O s cilos cop și s of tw are-ul
de viz ualiz are

Descriere
Osciloscopul și software-ul de vizualizare este utilizat pentru reprezentarea simplificată a semnalelor
măsurate pe osciloscopul USB, împreună cu dispozitivele menționate mai sus.
Caracteristici ale software-ului:












Prezentare: Fiecare canal poate fi afișat individual sau împreună
Funcția autoscale (poate fi pornită/oprită)
Declanșare automată, canal A sau canal B, margine pozitivă sau negativă
Operarea X / Y, astfel încât afișarea cifrelor Lissajous posibile
Bază de timp variabilă
Funcția Start and Stop, individual sau ciclic
Zoom
Proprietățile afișajului canalelor individuale reglabile (e.B. culoare, tip de linie etc.)
Funcția dispozitivelor de afișare virtuale cu funcție de înregistrare pentru afișarea
vizualizărilor simple
Limba: Tehnic Engleză
Livrarea software-ului pe CD-ROM

Specificații


Osciloscop cu 2 canale, Ch A + Ch B



Intrări separate de curent continuu și curent alternativ pe canal, conectabile prin prize de 2
mm



Tensiune de intrare max.: +/-30 V DC



Masă: teren izolat



Interfață USB, de la USB 1.1



Rulează sub Windows XP / VISTA / 732 + 64 biți

PRET UNITAR fără TVA: 240 EUR

