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LABORATOR PROTECTIA MEDIULUI 
SI RESURSE NATURALE 

Fisa tehnica Co 1077080 

Laboratorul mobil de mediu ECOLABBOX 

DESCRIERE: 

Trusa pentru studiul mediului ECOLABBOX este conceputa astfel incat toate masuratorile sa se 
poata efectua direct afara la balta, la rau, la lac, in gradina sau pe camp. Prin intermediul trusei, se 
explica in mod simplu si detaliat, cum se cerceteaza natura si mediul inconjurator, astfel incat sa se 
poate descoperi in mod independent sau prin lucru in echipa, care este sitatia in ce priveste mediul 
din aer, apa si sol. Inainte de toate, se pot efectua aproximativ 21 de experimente cu mijloace si 
ustensile normale din gospodarie sau din bucatarie. Trusa trateaza urmatoarele tematici: 

TOTUL DESPRE AER - Aici trusa prezinta cele mai importante informatii despre domeniul aer: 
compozitia si insemnatatea aerului, fara soare nu exista viata, poluarea aerului, aerul poluat este 
daunator pentru oameni, animale si plante si altele. Pentru aceasta exista experimente interesante cu 
ajutorul carora se poate constata poluarea aerului, poluarea apei de ploaie, prezenta fotosinteza; etc 

TOTUL DESPRE APA - Domeniul apei este prezentat detaliat: fara apa nu exista viata, ciclul 
apei, utilizarea apei; reserve de apa, ceea ce traiste in apa, arata cat de curate este apa, solutii si 
emulsii, apa exista pentru a spala…, apa si calcar, etc. Si in acest domeniu avem experimente 
interesante, care ajuta la intelegerea si exersarea urmatoarelor subiecte: carbuni active curate apa, 
construirea unui filtru din pietris, construirea uni disc Secchi (pentru masurarea tulburarii apei), 
solutiile din apa; experiment model pentru taria apei, influentarea sau tensiunea la suprafata, 
formarea si distrugerea unei emulsii, etc 

TOTUL DESPRE SOL - Pentru acest capitol am adunat multa informatie despre: fara sol nu 
merge nimic, fertilitatea solului si capacitatea apei, viata in sol si altele. Si la acest capitol se pot 
efectua experimente precum: si pamantul de flori poate absorbi materiale, metoda biologica de 
cercetare a solui in privinta impuritatilor daunatoare, aparatul Berlese (determinarea vietuitoarelor 
din sol), acizi si baze (ploaie acida, acizi si baze in gospodarie, acizi si baze in natura), etc. 

PRET UNITAR fara TVA: 155 Eur 
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Mtd 2000

TRUSA CONTROLUL MEDIULUI UW2000 

DESCRIERE: 

Kitul de măsurare mediu UW2000 servește în primul rând la testarea apei, dar poate fi folosit 
si pentru analiza solului. Carcasă din aluminiu robust, bine compartimentat, cu spatiu de depozitare 
pentru echipamente si reactivi în trei niveluri. 

Domeniul de aplicare: 
o Echipamente de laborator (cuve, pahar, perie de curatare, seringi de probă, eprubete, spatula); 
o Un set de reactivi pentru fotometru - determinare amoniu, azotat, fosfat, fier, cupru, cromat, 

clorură, sulfat, sulfura, cianura, clor și nitrit, hidroxid de sodiu și acid clorhidric; 
o Controlat de un microprocesor - fotometru, termomentru, pH - cu interfață serială; 
o Electrod combinat pentru măsurarea pH-ului; 
o Senzor de temperatură PTC cu 5 m de cablu și de măsurarea temperaturii adâncimii apei; 
o Măsoara conductivitatea cu interfață serială și logger de date; 
o Sonda de conductivitate; 
o Luxmetru cu 5 m de cablu ce poate fi folosit ca un indicator de adâncime. 

PRET UNITAR fara TVA: 3900 Eur 
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Fisa tehnica Co 1001914 

TRUSA FENOMENE ALE NATURII 

DESCRIERE: 

Cu aceasta trusa, se pot efectua, in mod independent, experiemente cu 2-3 grupe de elevi. 
Montajul experimentelor este rapid si se poate face in clasa obisnuita. Piesele sunt depozitate intr-o 
cutie robusta. Este necesare apa pentru experimente. Cuprinde instructiuni ilustrative cu peste 100 
experimente. 

Teme studiate: 
Putere/energie - Ce este puterea?; Forță și contraforță; Poate fi salvata energia?; etc 
Apa - Ce este apa?; Inot – Scufundare – Plutire; Corpurile solide pot fi invizibile; etc 
Energie electrica – Circuit simplu; Lampi in paralel; Lampi in serie; etc 
Magneti - Poate pluti un magnet?; Cum sa faci un magnet?; Un motor magnetic; etc 
Aer si sunet - Aerul este un corp elastic; Aerul poate transmite energie; Undele sonore; etc 
Lumina - Poți colecta lumina?; In fata și în spatele oglinzii; Ce culoare este lumina?; etc 
Caldura -  Răcire prin evaporare; Un termometru de apă; Căldură fără flacără; etc 
Plante – Cum se hidrateaza plantele?; Plantele produc oxigen; Plante genereaza dioxid de carbon; etc 

Continut: baloane, tuburi de sticla, parghii, dopuri de cauciuc, inele de cauciuc, cabluri, pahare 
Erlenmayer, balanta, cantare, greutati, busola, lentile, magneti, tija si suport tija pt. masurare, 
eprubete, suport eprubete, cutii rezonanta, diapazon, seringa, tub, arzator, termometru, lanterna, etc 

PRET UNITAR fara TVA: 500 Eur 
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Fisa tehnica Co 1040418 

TRUSA ANALIZA AERULUI 

DESCRIERE: 
Cu ajutorul acestei truse se pot realiza aproximativ 14 experimente, printre care: Aerul este un 

corp, și ocupă un spațiu; Aerul nu este vizibil; Aerul poate exercita o forță; Aerul poate fi comprimat; 
etc. 

PRET UNITAR fara TVA: 560 Eur 

Fisa tehnica Co1003731 

TRUSA ANALIZA OXIGENULUI 

DESCRIERE: 

Trusa este foarte usor de folosit pentru 
testari titrimetrice, bazat pe metoda Winkler. 

Kit-ul de testare conține soluții suficiente 
pentru efectuarea de teste de oxigen – 110 teste. 
Materialele necesare pentru efectuarea testelor 
sunt plasate într-p cutie de transport practic. 
Conținut: 6 sticle de soluție de reactiv și titrare, 
sticla Winkler, vas special si seringa. 

PRET UNITAR fara TVA: 95 Eur 
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Fisa tehnica Co 1040022 

TRUSA SOARE – CALDURA - AER 

DESCRIERE: 
Cu aceste materiale pot fi realizate urmatoarele experimente: 

 Aerul este peste tot; Ce este in aer?; Aerul este un corp?; Aerul opune rezistenta; Aerul 
contra apei; Aerul poate sa salveze energie; Aerul poate sa transmita forta; Aerul 
poate sa se dilate; Presiunea aerului – forta invizibila. 

 Efectele presiunii aerului: Schimburi de presiune; Presiunea aerului poate fi masurata; 
Circulatia cu ajutorul aerului; Ascensiune prin aer lichefiat; Ascensiune prin curent de 
aer; 

 Mai cald sau mai rece?; Caldura poate fi masurata;. Ce este temperatura?; Bimetal sau 
termometru?; Caldura are energie; Caldura se dilate; Caldura poate circula in cerc; 
Caldura se concentreaza; Caldura poate transforma materialele; Caldura poate fi 
transferata; Caldura poate fi colectata; Caldura de la soare; Transformarea energiei 
solare 

PRET UNITAR fara TVA: 415 Eur 
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Fisa tehnica Co 1003700 

TRUSA ANALIZA APEI 

DESCRIERE: 

Trusa de lucru pentru analiza biologica a 
apelor, necesar pentru 2 grupe de lucru. Trusa 
contine dispozitive pentru strangerea si analizarea 
de organisme acvatice (larve de insecte, 
amphipode etc). Este potrivit pentru toate tipurile 
de invatamant, etc. Acest set este construit in urma 
experientelor practice ale profesorilor. 

PRET UNITAR fara TVA: 340 Eur 

Fisa tehnica Co 1037520 

TRUSA ANALIZA APEI VISOCOLOR® ECO

DESCRIERE: 

Trusa pentru analiza apei permite obtinerea rapida a 
tuturor datelor de analiza pentru controlul apei. Nu 
necesita cunostinte de chimie. Toate piesele au etichete 
si coduri colorate. Contine ustensile pentru teste 
colorimetrice si titrimetrice. 
Fara substante toxice. 

PRET UNITAR fara TVA: 285 Eur 

Fisa tehnica Co 1037530 

TRUSA ANALIZA SOLULUI VISOCOLOR® 

DESCRIERE: 

Acest kit ofera un echipament complet, astfel incat oricine sa 
poata face o analiza, chiar daca nu detine cunostinte chimice. 
Contine instrumente necesare pentru a determina structura 
solului, azotul (amoniu, nitrit, nitrat), fosfat, potasiusi PH-ul, 
reactivii necesari, echipamentele si accesoriile necesare. 

PRET UNITAR fara TVA: 760 Eur 
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Fisa tehnica 81800 

SISTEM EXPERIMENTAL FOTOVOLTAIC – SOLARTRAINER JUNIOR 

DESCRIERE: 

Sistemul experimental este potrivit pentru predarea în școlile cu specializarea Protectia Mediului și 
școli profesionale.. Materialele disponibile experimentale permit realizarea tuturor experimentelor de 
bază din domeniul fotovoltaic. Materialele sunt organizate într-o cutie specială și întotdeauna foarte la 
îndemână. Experimentele pot fi asamblate și dezasamblate rapid. 
Va prezentam cateva dintre subiectele care se pot aborda cu ajutorul acestei truse: 
• Celula solară ca un convertor de energie 
• Celula solară ca un convertor de energie / dioda 
• Tensiunea circuitului deschis a unei celule / umbrire solara 
• Curentul de scurt circuit al unei celule / umbrire solare 

PRET UNITAR fara TVA: 1820 Eur 

Fisa tehnica 81801 

SIMULATOR MASURARE PC / INVERTOR SOLARTRAINER JUNIOR 

DESCRIERE: 

Se poate folosi doar impreuna cu sistemul 
experimental fotovoltaic SOLAR TRAINER JUNIOR 
(81800). Kitul contine: CD-ul cu software de 
masurare (PC); cablu de interfata RS232 si convertor 
de curent alternativ 

Utilizare: 
• logare de date pentru PC; 
• U / I curba caracteristică a unei celule solare; 
• Inregistrarea valoarii măsurate: conversia CC in CA 
• Inregistrarea valoarii măsurate: încărcare si / sau 
descărcare a unui condensator capac de aur 
• acumulator 

PRET UNITAR fara TVA: 410 Eur 
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Fisa tehnica 81802 

SISTEM EXPERIMENTAL ENERGIE EOLIANA – WINDTRAINER JUNIOR 

DESCRIERE: 

Materialele disponibile permit realizarea tuturor experimentelor de baza privind energia eoliana. 
Experimentele pot fi rapid asamblate și dezasamblate. Materialele sunt organizate într-o cutie 
specială și întotdeauna foarte la îndemână. Va prezentam cateva dintre subiectele care se pot aborda 
cu ajutorul acestei truse: 
• masurarea vitezei vantului din zona 
• iesire a generatorului in functie de forma aripii (plane, curbe) 
• iesire a generatorului in functie de numarul de lame (2, 3, 4) 
• iesire a generatorului in functie de pozitia cercevelei, etc 

PRET UNITAR fara TVA: 2100 Eur 

Fisa tehnica 81803 

TURBINA EOLIANA SAVONIUS PENTRU WINDTRAINER JUNIOR 

DESCRIERE: 
Energia eoliană - sistem experimental de predare în școli permite 
efectuarea tuturor testelor fundamentale pe tema energiei vântului pe 
baza instrucțiunilor de testare ușor de înțeles, iar sugestiile de predare, 
informațiile suplimentare de fond și soluțiile experimentale sunt 
disponibile pentru profesor.
Înregistrarea curbei caracteristice U/I pe rotorul Savonius la o viteză 
constantă a vântului. Puterea de ieșire pe rotorul Savonius cu și fără 
decalaj

PRET UNITAR fara TVA: 390 Eur 
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Fisa tehnica 81804 

SISTEM EXPERIMENTAL HIDROGEN – H2 TRAINER JUNIOR 

DESCRIERE: 
Materialele disponibile experimentale 
permit realizarea tuturor experimentelor 
de bază în domeniul tehnologiei moleculei 
de hidrogen / combustie. Experimentele 
pot fi rapid asamblate și dezasamblate. 
Materialele sunt organizate într-o cutie 
specială și întotdeauna foarte la 
îndemână. Va prezentam cateva dintre 
subiectele care se pot aborda cu ajutorul 
acestei truse: 
 măsurarea raportul volumetric al 
gazelor generate 
 măsurarea gazelor produse pe unitatea 
de timp, în funcție de intensitatea curentului, etc 

PRET UNITAR fara TVA: 2100 Eur 

Fisa tehnica 81805 

SISTEM EXPERIMENTAL ENERGIE – ENERGIECHECK JUNIOR 

DESCRIERE: 
Materialele disponibile experimentale 
permit realizarea tuturor experimentelor de 
bază de economisire a energiei, climat 
interior, consumul de apă, iluminat și 
consumul de energie al aparatelor electrice. 
Experimentele pot fi rapid asamblate și 
dezasamblate. Materialele sunt organizate 
într-o cutie specială și întotdeauna foarte la 
îndemână. Va prezentam cateva dintre 
subiectele care se pot aborda cu ajutorul 
acestei truse: 
 Calitatea aerului din interior 
 Temperatura interioara si exterioara 
 Temperatura suprafetei (apei, aerului, etc) 
 Iluminarea 
 Consumul de apa 
 Consumul de energie al aparatelor electrice 

PRET UNITAR fara TVA: 1200 Eur 
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Fisa tehnica Lxs 1103 

TRUSA FOTOVOLTAICA - PV LARGE 2.0 

DESCRIERE: 
Cu ajutorul acestei truse se pot afectua urmatoarele experimente: Dependența de alimentare de pe 
suprafața celulei solare; Dependența puterii de unghiul de incidență; Dependența puterii de nivelul de 
iluminare; Determinarea eficienței conversiei raportului energiei; Rezistența internă a celulelor 
solare; Curba întunecată a celulei solare; Inhibarea și conducerea direcției în iluminare și întuneric; 
Dependența puterii celulei solare asupra temperaturii; Umbrirea celulelor solare în serie; Efectul de 
umbrire al celulelor solare în conexiune paralelă; Celula solară, ca măsură de transmisie, etc 

PRET UNITAR fara TVA: 475 Eur 

Fisa tehnica Lxs 1105 
TRUSA FOTOVOLTAICA -PV Read y -to-go

DESCRIERE: 
Complet echipat poate fi folosit oriunde vă aflați. Acest kit include deja toate echipamentele auxiliare 
necesare, cum ar fi echipamentele de măsurare, și este livrat într-o carcasă de aluminiu cu inserții de 
spumă rezistente. Scopul experimentelor variază de la simple încercări care arată caracteristicile de 
bază ale energiei solare, până la experimente mai provocatoare care tratează subiecte precum 
caracteristicile I-V sau dependența de temperatură a celulelor solare. Datorită gamei largi de potențiale 
experimente, produsul este potrivit și pentru atelierele interne din companii.

PRET UNITAR fara TVA: 999 Eur 
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Fisa tehnica Lxs 1404 și 1404-01 

TRUSA ENERGIE EOLIANA – WIND LARGE 2.0 

DESCRIERE: 
Acest sistem va ofera toate raspunsurile de care aveti nevoie in ceea ce priveste elementele de baza 
ale utilizarii energiei eoliene. Cu ajutorul unor studii bazate pe curriculum, se discuta diferite teme, 
care sunt necesare pentru intelegerea functiilor centralelor electrice eoliene. Studiul modului viteza 
vantului, directia vantului sau tipurile de rotor si influenta asupra puterii de iesire sunt doar czteva 
exemple de posibile experimente. 
Experimente: 
Dependența puterii centralei electrice de viteza vantului, Variatia tensiunii generate produse prin 
schimbarea sarcinii cu rezistenta, cu sarcina de la motor și bec, analiza vitezei vantului in fata si in 
spatele rotorului, determinarea eficientei unei centrale de energie eoliana, economisirea energiei, 
conversia si utilizarea energiei eoliene, analiza diferitelor tipuri de rotor, caracteristici ale unui 
generator de vant etc 

PRET UNITAR fara TVA: 540 Eur 
Fisa tehnica Lxs 1400-02 

ANEMOMETRU – EXTENSIE PENTRU WIND LARGE 2.0 

DESCRIERE: 
Anemometru pentru utilizarea cu leXsolar Wind Large. 
Dimensiuni: 39 x 17 x 98 mm 

PRET UNITAR fara TVA: 100 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 Lxs 1218 

TRUSA TEHNOLOGIA CELULEI DE COMBUSTIE – H2 LARGE 2.0 

DESCRIERE: 
Acest sistem va ofera posibilitatea efectuarii urmatoarelor experimente: Stabilirea unui electrolizor și 
celulele de combustie diferite; Caracteristicile unui electrolizor; Funcționare a unui electrolizor; 
Caracteristici ale unei celule  cu pile de combustie; Funcționarea celulei cu pile de combustie; 
Caracteristici ale unei celule SOFC-combustibil; Funcționarea celulei SOFC-combustibil; Faraday și 
eficiența energetică a electrolizorului; Faraday și eficiența energetică a celulei  cu pile de combustie 

PRET UNITAR fara TVA: 715 Eur 

Fisa tehnica Lxs 1219

TRUSA TEHNOLOGIA CELULEI DE COMBUSTIE – H2 Read y -to-go 2.0 

DESCRIERE: 
Oferă întregul spectru al tehnologiei actuale cu celule de combustibil pentru sala de clasă. Acest produs 
a fost complet refăcut și acum conține cele mai noi celule de combustibil în scopuri educaționale. 
Modulul solar, electrolizorul și celula de combustibil permit asamblarea și examinarea unui ciclu 
solar-hidrogen. Principiile de funcționare, curbele de eficiență și caracteristici ale electrolizatorului și 
celulei de combustibil sunt doar câteva dintre subiectele abordate.
Pe lângă celula de combustibil PEM, acesta conține și o celulă de combustibil etanol pentru a compara 
diferitele tehnologii. Î ncărcătorul cu stocarea H2 permite generarea și stocarea ușoară a hidrogenului 
necesar pentru experimente diferite.

PRET UNITAR fara TVA: 3399 Eur 
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Fisa tehnica Lxs 1304 

TRUSA ENERGIE TERMALA – THERMAL ENERGY READY-TO-GO 2.0 

DESCRIERE: 
Acest sistem va ofera posibilitatea efectuarii urmatoarelor experimente: Absorbanta si reflectivitatea 
din materiale diferite; Concentratia luminii printr-o lentila Fresnel prin convectie termica si 
stratificarea termoconductor; Izolatie termica; Colector solar termic cu pompa de recirculare; Colector 
solar termic cu circulatie termosifon; Variatia vitezei de curgere; Cicuit colector cu schimbator de 
caldura; Circuit colector cu rezervor de caldura parafina; Colector jgheab parabolic cu ciclu pompa; 
Demonstratia calitativa a principiului functinonal; Investigarea generatorului termoelectric; 
Determinarea cantitativa a energiei electrice 

PRET UNITAR fara TVA: 1900 Eur 

Fisa tehnica Lxs 1306 
TRUSA ENERGIE TERMALA –  T h ermalEnerg y  Professional 

DESCRIERE: 
Permite aplicarea diferitelor tehnologii de transformare a energiei solare termice. Produsul nu contine 
doar diverse sisteme de colectoare solare, care pot fi actionate cu sau fara pompe, ci si tehnologia CSP 
(Concentrated Solar Power) si un element Peltier pentru transformarea directa in energie electrica.
O altă caracteristică principală sunt experimentele privind bazele termodinamicii, cum ar fi absorbția 
radiației de căldură și fluxul convectiv de căldură, care oferă o înțelegere cuprinzătoare a efectelor fizice 
aplicate. ThermalEnergy Professional uimește prin capacitatea de utilizare flexibilă și independentă de 
locație, care nu necesită echipamente suplimentare.
PRET UNITAR fara TVA: 2100 Eur 
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Fisa tehnica Lxs 2003

TRUSA ENERGIE NOUA – NEW ENERGY Read y -to-go 

DESCRIERE: 
Oferă  înțelegerea temelor fotovoltaic, energie eoliană, hidroenergie, mobilitate electrică și pile de 
combustie.
Utilizarea sa este flexibilă și independentă de locație și nu necesită niciun echipament suplimentar.

PRET UNITAR fara TVA: 1900 Eur 

Fisa tehnica Lxs 2002

TRUSA ENERGIE NOUA – NEW ENERGY KIT 

DESCRIERE: 
Este adaptat special pentru tinerii elevi de la liceu și oferă prin experimente calitative și cantitative o 
înțelegere a temelor fotovoltaic, eolian, hidroenergie, mobilitate electrică și pile de combustie. Cu 
componentele Smart Control incluse, este disponibil un sistem inovator de măsurare și control și toate 
accesoriile necesare precum sursa de alimentare, cablurile și dispozitivele de măsurare 

PRET UNITAR fara TVA: 1500 Eur 
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Fisa tehnica Lxs 1502 

TRUSA ECONOMIA ENERGIEI – E-SAVE READY-TO-GO 

DESCRIERE: 
Intelegerea energiei 
Energie primara si secundara, resurse si rezerve 
Unitati si conversii, dimensiuni cheie 
Productia de electricitare, compararea centralelor electrice 
Consumul de energie la nivel mondial 
Schimbarile climatice si CO2 
De ce sa economisim energie? 
De unde avem nevoie de energie? 

Incalzirea 
Aflati mai multe despre scoala voastra. Ce surse de energie sunt utilizate? Care sunt locatiile si 
costurile lor? 
Temperatura in clasa; Pierderea de caldura a cladirilor; Calitatea aerului 
Sistem de incalzire si ventilatie: comportamentul corect 
Umiditate 

Apa 
Aflati mai multe despre scoala voastra. De unde provine apa potabila? Ce se intampla atunci cand nu 
functioneaza reteaua de apa? Care sunt consumurile si costurile anuale? 
Preparaea apei calde menajere; In cazul in care apa este consumata, care este comportamentul corect? 

Consumul de energie electrica 
Aflati mai multe despre scoala voastra. De unde provine energia? Care sunt consumurile si costurile 
anuale?; Energia electrica in viata de zi cu zi; Energia electrica in bucatarie; Consumuri energetice 
Pierderi ascunse: modurile „stand-by” si „oprit”. 

Lumina 
Lumina in clasa, comparatie intre diverse surse de lumina, diverse luminozitati 

PRET UNITAR fara TVA: 1215 Eur 
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Fisa tehnica Lxs 1605 

TRUSA RETEA INTELIGENTA – SMART GRID READY-TO-GO 

DESCRIERE: 

Experimente retele inteligente: 
 Fluctuatii de performanta ale unei centrale electrice solare intr-o zi 
 Fluctuatii de performanta ale unei centrale electrice eoliene intr-o zi 
 Motive si consecinte ale ofertei excedentare si ale lipsei de enegie dintr-o retea electrica 
 Alimentarea cu energie a unei locuinte cu o centrala electrica solara 
 Alimentarea cu energie a unei locuinte cu o centrala electrica eoliana 
 Incarcarea si stocarea energiei electrice 
 Descarcarea energiei electrice stocate 
 Furnizarea de sarcini electrice si depozitarea energiei de catre o centrala electrica solara 
 Furnizarea de sarcini electrice si depozitarea energiei de catre o centrala electrica eoliana 
 Instabilitatea unei retele datorita generarii de energie descentralizat 
 Transmisia eficienta a energiei, cu controlul temperaturii liniei electrice 
 Experimente de baza: 
 Fotovoltaice (4) 
 Energie eoliana (5) 
 Pile de combustie (3) 
 Tehnologii de stocare (2) 
 E-mobility (2) 

PRET UNITAR fara TVA: 2570 Eur 
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Fisa tehnica Lxs 1702 

TRUSA COMBUSTIBIL BIO – BIOFUEL LARGE 

DESCRIERE: 
Partea 1: Producerea de biodiesel 
Transesterificarea de grasime pentru biodiesel (FAME) 
Determinarea parametrilor de grasime 
Extractia de grasimis din alimente si plante oleaginoase 

Partea 2: Fermentarea alcoolului 
Producerea unei fermentatii alcoolice 
Fermentarea diferitelor tipuri de zahar (inclusiv divizarea catalitica a amidonului) 
Dovada gazelor de fermentatie 

Partea 3: Distilarea si productia de bioetanol 
Distilarea mustului 
Caracteristicile etanolului produs 

Partea 4: Combustibil etanol 
Pile de combustie 
Introducere celulei cu etanol 
Curba I-V a celulelor de combustie cu etanol 
Depdendenta pilelor de combusite cu etanol de concetratie si temperatura 
Echilibrul energetic al intregului proces 

PRET UNITAR fara TVA: 720 Eur 
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Fisa tehnica Lxs 1802 

TRUSA E-MOBILITATE – E-MOBILITY LARGE 

DESCRIERE: 
Experimente: 

 Legea lui Ohm 
 Conexiune serie – rezistene ohmice 
 Conexiune paralel- rezistene ohmice 
 Tensiunea nominala si capacitatea surselor de tensiune 
 Sensor de patru terminale 
 Rezistena interna a surselor de tensiune 
 Conxiunea in serie a surselor de tensiune 
 Capacitatea unul modul de baterie 
 Densitatea energetica a modulelor de baterii 
 Eficienta Ri a unul modul de baterie 
 Randamentul total al unui modul de baterie 
 Comportamentul depdendent de temperatura a celulei litiu-polimer 
 Procesul de incarcare a unui condensator 
 Procesul de descarcare a unui condensator 
 Caracteristicile I-V ale modulului cu un singur acumulator NiMH 
 Caracteristicile I-V ale modulului bateriei NiZn 
 Caracteristicile I-V ale modulului bateriei LiFePo 
 Caracteristicile I-V ale modulului bateriei cu 

plumb 
 Caracteristicile I-V ale modulului bateriei litiu-

polimer 

PRET UNITAR fara TVA: 850 Eur 


