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LABORATOR MINT-IT-ROBOTICA
Fisa tehnica14868

Fischertechnik® education MINT 
Module cu aplicații practice pentru învățare pentru elevi
Cunoașteți și aprofundați subiecte precum mecanică, statică, sisteme de control, sisteme de senzori, 
motoare și alte dispozitive de acționare, roboți mobili intr-un mod atractiv, prin joc.

Set complet cu 890 de componente pentru 22 de 
proiecte. 

Setul conține printre altele:

Controler ROBOTICS TXT
CD cu software de control ROBO Pro
Cameră USB (1 MP)
2 x Motor codificator
2 x motor XS
mini motor
compresor
2 x LED-uri
2 x electrovalve
cupă vid
Senzor optic de culoare
Rezistenta NTC
6 x buton
set de baterii

Broșura didactică ajută profesorul la sugerarea de 
sarcini pentru grupuri de elevi, pentru pregătirea 
rapidă a lecției și conține probleme și soluțiile 
acestora, fișe și șabloane de lucru. 

Materialele didactice oferă modele vizuale de lucru 
deosebit de atractive și pot fi descărcate gratuit de pe 
portalul eLearning .

Se dezvolta aptitudini noi prin învățarea bazată pe 
proiecte pe tema roboticii.

Scopul roboticii este de a crea o cooperare controlată 
între elementele electronice și mecanica roboților prin 
programare – și toate acestea pe baza componentelor 
fischertechnik.

Elevii se familiarizează cu subiecte precum mecanica, 
statica, sistemele de control, sistemele de senzori, 
motoarele și alte dispozitive de acționare. 

Roboții mobili construiți de ei înșiși îi motivează și îi 
ajută să exploreze legile și funcționalitățile într-o formă 
simplificată prin joc, dezvoltându-și creativitatea. 
Crescând astfel lumea le este deschisă pentru 
posibilități de construcție mai complexe.

Setul MINT poate fi folosit în lecții ghidate și gratuite, 
unde se aprofundează și se exersează munca pe 
baza unor proiecte și în grup.

PRET UNITAR FARA TVA: 880 EUR

Potrivit pentru: 
Elevi din clasa a VIII-a până la școala 
profesională

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


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

Fisa tehnica 33682
Arduino® CTC GO! – Concepte de clasă pentru modulul de 
bază pentru predarea inovatoare MINT
inclusiv platforma de invatare online cu 20 de unitati didactice si proiecte

CTC înseamnă Creative Technologies in the Classroom 
Conceptul de învățare CTC este primul program de 
educație modular Arduino® pentru lecții individuale STEM .
Următoarele pachete tematice de extensie pot fi combinate 
cu setul de clasă de bază „Modul de bază”: matematică, 
informatică, Stiintele Naturii, Tehnologie, robotică, 
Circulaţie, spaţiu, Tehnologii fără fir.
Personalizați CTC GO! lecțiile tale individuale de STEM!
CTC GO! formează inima seriei CTC. Un kit constă din 8 
plăci Arduino UNO WiFi Rev2 cu o unitate de măsură 
inerțială integrată și conexiune WiFi. Există 8 plăci 
suplimentare compatibile care au fost dezvoltate special 
pentru sectorul educațional . 
Cu acest kit, 16 până la 24 de începători Arduino® pot 
finaliza 8 proiecte interesante. Aceste proiecte sunt însoțite 
de 20 de unități didactice. După ce au fost predate 
elementele de bază ale programării bazate pe text și ale 
manipulării electronicelor , vă puteți extinde cunoștințele cu 
diferite extensii, cu un nivel de dificultate în creștere. 
Inclusiv platforma de învățare online conține diverse unități 
și proiecte de predare. 
Toate produsele Arduino® Education sunt concepute 
special pentru licee. 
Conceptul de învățare continuă are scopul de a sprijini 
educatorii cu instrumente hardware și software simple și 
intuitive în transmiterea cunoștințelor pe teme: programare, 
electronică, inginerie electrică și mecatronică cu material 
didactic gata făcut. 
Pe platforma de învățare online gratuită veți găsi toate 
materialele de care aveți nevoie pentru a vă organiza 
lecțiile, săptămânile de proiect, grupurile de studiu sau 
prelegerea. 
Cu materialul didactic foarte amplu și detaliat economisești 
mult timp în timpul pregătirii . În plus, există și acces la 
această platformă pentru elevii, cursanții și studenții dvs.
Pentru educatori: Unități de predare gata făcute, cu o 
temă specială; Sfaturi și trucuri utile, precum și o mulțime 
de materiale pregătitoare pentru predare; Sugestii pentru 
programarea lecției și conexiunea la curriculum; Manuale 
extinse ale profesorului și materiale didactice didactice și 
material însoțitor; O mulțime de materiale pregătitoare 
pentru clasă; Asistență online 24 de ore, webinarii
Pentru elevi, cursanți și studenți: Proiecte bine 
documentate și interactive și experimente ușor de construit; 
Prelegeri înregistrate; Instrucțiuni pas cu pas; instruire și 
sprijin.PRET UNITAR FARA TVA: 1750 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: liceu și scoala 
profesionala

Se recomanda pentru:
24 de elevi de liceu sau scoala 
profesionala și 3 profesori per kit
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Fisa tehnica 34352
Arduino® CTC GO! - Motion Expansion- Set de studiul mișcării 
Motoare și mecanisme 

Acest pachet de expansiune se bazează pe elementele 
fundamentale ale Arduino® CTC GO! - „Modulul de bază” 
și arată cum tehnologia poate fi utilizată ca instrument 
pentru a simula și descrie procese reale . Gândirea 
organizata pe calculator și abilitățile de rezolvare a 
problemelor sunt antrenate prin introducerea unor 
concepte complexe de programare.

Obiectivele de învățare:
Înțelegeți elementele de bază ale programării.
Explorați semnalele digitale și analogice pentru a crea 
proiecte complet funcționale și interactive.
Introducere în robotică, sisteme de acționare și motoare.
Crearea primelor dispozitive IoT bazate pe conectivitate 
Bluetooth.
Aplicarea principiilor științifice.
Deprindera unei înțelegeri a circuitelor electrice.
Predarea abilităților secolului 21 : gândire critică, 
creativitate, comunicare, colaborare.
Mediu de dezvoltare simplu și integrat Arduino IDE pentru 
programare. 
Scris în Java, Arduino IDE rulează pe un computer 
Windows, Linux sau Mac OS X. Cu acest mediu de 
programare și dezvoltare , pot fi create programe pentru 
microcontrolerul sau microprocesorul Arduino pentru a 
controla componentele conectate, cum ar fi LED-uri, 
senzori, conexiuni sau motoare.  Editorul de cod simplifică 
limbajul de programare C și C++ . Abordarea open source 
facilitează partajarea proiectelor dvs. în comunitatea 
globală cu peste 30 de milioane de utilizatori activi.
Beneficiile software-ului: 
Nu este necesară instalarea. 
Software-ul poate fi folosit cu orice placă Arduino. 
Evidențierea sintaxelor. 
Articolul Arduino® CTC GO! - Modelul de bază (nr. articol 
336682) este, de asemenea, necesar pentru a funcționa cu 
acest set de extensie.
Acest articol este disponibil momentan numai în limba 
engleză. Plăcile nu sunt incluse în pachetul de livrare.

en

PRET UNITAR FARA TVA: 1260 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: clasele 10 - 13
cursanți de 16-19 ani

Se recomanda pentru:
24 de elevi de liceu și 3 profesori per 
kit
24 de cursanți în electronică și IT
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Fisa tehnica 19238
Fischertechnik® education Sensor Station IoT 
kit de învățare utilizare senzori- set complet

PRET UNITAR FARA TVA: 540 EUR

Potrivit pentru 2 elevi: 
Nivelul școlii: clasele 5-10

Măsurarea, controlul, reglarea: elementele de bază ale achiziției 
valorii măsurate
Începeți cu achiziția de date: stația cu senzor staționar cu o 
cameră mobilă, noul senzor de mediu și alți senzori permit 
măsurarea temperaturii aerului, umidității, presiunii aerului, 
calitatea aerului, volumul și luminozitatea.
Modelele pot fi programate și controlate cu software-ul de 
programare grafică ROBO Pro și controlerul ROBOTICS TXT și 
sunt ideale pentru predarea subiectelor precum achiziția de date, 
programarea și utilizarea actuatoarelor și senzorilor. Datele 
senzorului pot fi colectate și afișate grafic. Modelele pot fi 
conectate la rețeaua WLAN. În plus, controlerul TXT poate fi 
conectat la un nor. Diferitele date ale senzorului pot fi 
monitorizate permanent, iar axele de mișcare ale camerei pot fi 
controlate printr-o interfață cu utilizatorul, așa-numita „tablou de 
bord”.
Alte modele și aplicații pe care elevii le pot construi și apoi 
controla includ:
barometru (măsurarea presiunii aerului),
monitorizare mucegai (măsurare umiditate și temperatură),
Senzor pentru starea de bine a mediului (măsurarea calității 
aerului, a temperaturii, umidității) cu afișaj LED,
Senzor de zgomot (măsurarea volumului) și
Monitorizarea înghețului (verificarea temperaturii în raport cu 
punctul de îngheț).
Un afișaj cu LED sau un sunet de alarmă indică când valorile 
limită setate sunt depășite.
Broșura didactică însoțitoare pentru profesor și material didactic 
oferă informații de bază, sarcini și sfaturi de programare.

Obiectivele de învățare:
Măsurarea, controlul și reglarea
programare
Interacțiunea dintre hardware și software
Utilizarea actuatoarelor și a senzorilor
Cunoașteți principalele subiecte de măsurare, control, reglare și 
programare
Înțelegeți interacțiunea dintre controlerul TXT și software-ul 
ROBO Pro
Înțelegeți cum funcționează camerele USB, diferitele dispozitive 
de acționare și mulți senzori
Aprofundați și exersați munca de proiect și de grup

Setul complet IoT Sensor Station include:
senzor de mediu, senzor de luminozitate, cameră USB (1 MP), 2 
x motor codificator, 2 x butoane, LED-uri
Controler TXT (nr. comandă 95399), Software ROBO Pro (nr. 
comandă 85885), Bloc de alimentare (9 V, 2,5 A) (nr. comandă 
88421).

Material didactic:
Broșura didactică asociată pentru profesor și materialul didactic 
oferă modele vizuale și sarcini pentru pregătirea rapidă a lecției și 
conține probleme și soluțiile acestora, fișe și șabloane de copiere. 
Materialele didactice pot fi descărcate gratuit de pe portalul 
eLearning .
Video de prezentare: 
https://www.christiani.de/schule/fischertechnik-education/elektroni
k/fischertechnik-education-sensor-station-iot-chr.html?_gl=1*6wxy
w5*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thQ9bsdhNQ
x1SRo9vPch1hThOULnqLvi9fEXkpAroc3lZLfz4AlhE8EaAs7MEA
Lw_wcB
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Fisa tehnica 32810
Set LEGO® Education SPIKE™ Prime
Metoda de învățare SPIKE™ Prime- programa STEM

Descriere
Noul concept de învățare LEGO® Education este conceput pentru lecții 
interdisciplinare STEM de la clasele inferioare . Indiferent de nivelul 
individual de învățare al elevilor, LEGO® Education SPIKE™ Prime 
permite modelelor de roboți să funcționeze foarte intuitiv.
Elevii din clasele de la 5 la 13 pot construi și programa cu ușurință modele 
simple cu cărămizile LEGO® colorate familiare, un hardware (hub) ușor de 
utilizat și limbajul de programare Scratch . Cu limbajul de programare 
bazat pe text Python integrat în aplicație și cu posibilitatea de a înregistra 
valori măsurate , există și numeroase utilizări posibile până la clasa 13.
SPIKE™ Prime oferă profesorilor și studenților lor posibilități creative 
complet noi, care sunt, de asemenea, foarte orientate spre practică . 
Abordarea intuitivă , fizică, digitală și creativă a LEGO® Education 
SPIKE™ Prime îi implică pe elevi în învățarea STEM bazată pe tehnologie 
Accentul este pus pe învățarea practică. Soluțiile noastre proprii conduc la 
experiențe de învățare durabile . Succesul este distractiv, întărește 
încrederea în sine a elevilor și promovează spiritul de echipă.
Ideal pentru fiecare profesor:
Începeți cu LEGO® Education SPIKE™ Prime este incredibil de ușor. 
Operarea hub-ului și programarea bazată pe Scratch sunt intuitive, 
permițând profesorilor să folosească SPIKE™ Prime fără cunoștințe 
tehnice anterioare extinse. Dimpotrivă, cu SPIKE™ Prime, ușor de utilizat, 
puteți începe imediat să realizați proiecte cu elevii care sunt provocatoare 
din punct de vedere al conținutului.
Materialele didactice cuprinzătoare, interactive sprijină profesorii în 
utilizarea imediată și interactivă a unităților de învățare în sala de clasă. 
Acestea pot fi apelate digital în aplicația asociată.
Conținutul LEGO® Education SPIKE™ Prime se aliniază cu curriculumul 
STEM actual.
Obiectivele de învățare:
Elevii testează și îmbunătățesc proiectele , învață cum abordează inginerii 
un proces de construire a modelelor .
Ei învață să analizeze și să rezolve probleme și să aplice gândirea 
algoritmică - așa corectează erorile și optimizează soluțiile propuse .
Creați variabile , colectați și procesați date din cloud , aflați despre 
structurile de date . Lucrezi cu numere întregi și experimentezi cu date.
Ei își măsoară și își ajustează modelele și le ajustează în mod optim. 
Pentru a face acest lucru, efectuați măsurătorile , identificați abaterile de la 
valoarea corectă și documentați acest lucru. Puteți reajusta dispozitivul 
până când valorile măsurate revin în intervalul de toleranță.
Ei lucrează împreună și se distrează foarte mult făcând asta. Acesta este 
modul în care își dezvoltă abilitățile de cooperare și de echipă .
Setul LEGO® Education SPIKE™ Prime include: 523 de elemente 
LEGO®; Programable Technic™ Big Stroke; Hub-ul programat are o 
matrice de lumină LED 5 x 5, 6 porturi de intrare/ieșire, un senzor giroscop 
cu 6 axe, un difuzor, Bluetooth și o baterie reîncărcabilă; Motoare: 
2 x Motor Technic™ cu unghi mare, 1 x Motor Technic™ cu unghi mediu;
senzori: Senzor de distanță Technik™,Senzor de culoare Technic™,
Senzor de forță Technic™; Minifigurine Kate și Kyle; Baterie Technic™ 
Large Hub; Cablu conector micro USB Technic™
Video de prezentare: 
https://www.christiani.de/schule/lego-education/lego-education-spike-prime
/lego-education-spike-prime-set-fuer-2-schueler-innen.html?_gl=1*jud9yc*_
up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thQ9bsdhNQx1SRo9vPch1
hThOULnqLvi9fEXkpAroc3lZLfz4AlhE8EaAs7MEALw_wcBPRET UNITAR FARA TVA: 450 EUR

Potrivit pentru 2 elevi: 
Nivelul școlii: clasele 5-13
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Fisa tehnica 96965
Electromagnetism - Kit 
Experimente ale elevilor / experimente demonstrative

Dispozitive și componente:

2 x bobine 500 spire
1 x bobină 1000 spire
1 x miez în U, turtit, cu jug și șurub de tensionare
1 x suport de lampă E 10 cu dop, albastru
1 x bară magnetică, neodim, 60 x 18 x 18 mm
1 x clapă
1 x carcasă clopot
4 x mufă plat
1 x placă de instalare pentru miez în U
1 x bobină rotor
1 x miez de fier pentru rotor
1 x comutator
1 x suport perie, pereche
1 x perie de sârmă, pereche
1 x pointer
1 x suport lampă E 10, galben, pentru bobina rotorului
1 x suport de magnet, pereche
2 x magnet bloc, neodim, 18 x 18 x 10 mm
1 x placă suport pentru magnet bară
1 x șurub, cap lung, negru
1 x șurub, scurt, cap gol
1 x placă cu cârlig
1 x mufă cu cârlig
1 x priză pentru lampă pentru element cu priză E 10
1 x comutator pentru element cu priză ON/OFF
2 x mufă de conectare
4 x lampă incandescentă E10
Sortat clar și sigur în carcasă de plastic cu inserție de 
spumă
Dimensiuni: 45x33x11cm

PRET UNITAR FARA TVA: 390 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: liceu

Descriere
Setul de echipamente pentru electromagnetism vă 

permite să examinați relațiile dintre forțele magnetice și 

cele electrice. Aplicațiile tehnice ale 

electromagnetismului pot fi implementate cu ajutorul 

diferitelor cutii plug-in care sunt disponibile separat. 

Cutiile plug-in ofera o structura clara, astfel incat 

aspectele esentiale ale circuitelor sa fie evidentiate 

clar.

Puteți aplica următoarele subiecte de testare:
Efectul magnetic al curentului electric

Releu, sonerie electrică, sonerie

motor electric

generator

Inductie electromagnetica

curenți turbionari
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Fisa tehnica 44718
Sistem de elemente electrice-electronice de bază
Experimente ale elevilor / experimente demonstrative

Setul include 1 din fiecare:

Cutie de circuite (nr. comandă 92096)
Cutie de comutare (nr. comandă 92155)
Priză universală (nr. comandă 92527)
Cutie de sonerie (nr. comandă 92152)
Cutie relee (nr. comandă 92150)
Cutie motor (nr. comandă 92151)
Cutie transformator (nr. comandă 92154)
Cutie tranzistori (nr. comandă 92148)

PRET UNITAR FARA TVA: 230 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: liceu

Descriere

Adăugarea perfectă la carcasele 
electrice/electronice și electromagnetism din 
sistemul de elemente plug-in. 
Set ieftin cu opt cutii individuale

Detalii

Sistemul de elemente plug-in pentru elevi.
Panouri cu căi de comutare și simboluri corecte
Sistemul nostru unic de elemente plug-in cu cutiile 
asociate are ca rezultat o oportunitate extrem de 
clară de a efectua experimente în domeniul 
electricității și electronicii. Atât elementele 
plug-in-uri individuale, cât și cutiile individuale sunt 
imprimate cu căi de comutare și simboluri de 
comutare clar vizibile. În acest fel, elevii ajung să 
cunoască schemele de circuit corecte în mod direct 
și intuitiv și le pot reproduce corect în orice moment.
Poziția specificată pentru elementele plug-in 
facilitează implementarea circuitelor 
corespunzătoare de către elevi. Vă puteți concentra 
pe deplin asupra elementelor fizice de bază în 
timpul asamblarii.
Nenumărate combinații cu cutiile noastre.
Cu ajutorul diferitelor cutii și a numeroaselor 
elemente plug-in, pot fi efectuate o mare varietate 
de experimente: de la circuite simple de bază la 
circuite electronice complexe.
Instrucțiunile de experiment (disponibile separat) 
conțin instrucțiuni cuprinzătoare și structurate 
didactic pentru experimentele individuale.
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Fisa tehnica 92543
Set de dispozitive plug-in  
Set complet pentru 180 de experimente de electrotehnică și electronică

PRET UNITAR FARA TVA: 1140 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: liceu

Descriere

Sistem de module plug-in pentru electrotehnică și electronică
Program experimental pentru o structură clară și concisă a circuitelor electrice și electronice 
pentru lecții introductive și avansate de fizică.
Module plug-in mari și robuste pentru experimente în domeniile electricității, electronicii și 
electromagnetismului.
Diverse circuite pot fi asamblate folosind placa de breadboard. Întregul sistem poate fi folosit de 
către elevi ca sistem clar sau pe o tablă magnetică.
Pentru mai mult de 100 de experimente electrice, peste 80 de experimente electronice
Elemente de priză.
Dimensiunile elementelor plug-in:
76 x 76 x 38 mm

Inclusiv instrucțiunile de experimentare ale profesorului pentru sistemul de module electrice cu 
priză (vândut separat: nr. articol 94429) și sistemul de module electronice cu priză (vândut 
separat: nr. articol 94430)
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Fisa tehnica 94429
Instrucțiuni ajutătoare pentru  profesor: Electrotehnică
experimente demonstrative electrice / fișă pentru profesor

Descriere
Instrucțiuni pentru experimente demonstrative 
din electrotehnică

Deja inclusă în:
Circuit de bază - Cutia 1 (Art. nr. 95491)
Set de echipamente cu module de conectare 
pentru electrică și electronică, set complet (nr. 
articol 92543)

Potrivit pentru: 
liceu

PRET UNITAR FARA TVA: 36 EUR

Fisa tehnica 94430
Instrucțiuni ajutătoare pentru  profesor: Electronică
experimente demonstrative electrice / fișă pentru profesor

Descriere

Instrucțiuni pentru experimentele elevilor în 
electronică

Peste 80 de experimente sunt descrise din 
zonele:
semiconductor
celula solara
diode
tranzistor
condensator si bobina
circuite redresoare
circuite amplificatoare
circuit rezonant
circuite logice
multivibrator

Deja incluse în cutie 2 rezistențe, piese electronice 
(95492)

Potrivit pentru: liceu

PRET UNITAR FARA TVA: 36 EUR
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Fisa tehnica 44729
Module de invățare pentru electrotehnică și electromagnetism 
Experimente ale elevilor / experimente demonstrative

Set compus din:
Carcasa electrica/electronica
Electromagnetism valiza
Set cutie - sistem de elemente electrice-electronice plug-in
Extinderea setului de echipamente pentru sonerie
Carcasa electrica/electronica
Această carcasă conține numeroase elemente de conectare 
pentru experimente de bază și avansate în electricitate și 
electronică. Sistemul nostru unic de elemente plug-in cu cutiile 
asociate, care sunt disponibile separat, are ca rezultat o 
posibilitate extrem de clară de a efectua experimente în 
domeniul electricității și electronicii. Elementele plug-in-uri 
individuale și casetele individuale sunt imprimate cu căi de 
comutare și simboluri de comutare clar vizibile. Datorită poziției 
specificate pentru elementele plug-in, este ușor pentru elevi să 
implementeze circuitele corespunzătoare și se pot concentra 
asupra elementelor de bază fizice. Instrucțiunile de experiment 
(disponibile separat) conțin instrucțiuni cuprinzătoare și 
structurate didactic pentru experimentele individuale.
Pentru subiecte electrice:
Rezistență electrică
efectul termic al curentului electric
munca si performanta
Acțiunea chimică a curentului electric
Pentru subiectele de experiment electronice:
semiconductor
celule solare
diode
tranzistor
condensator
circuite logice

Placa de bază magnetică disponibilă suplimentar face posibilă, 
de asemenea, utilizarea sistemului cutie și a elementelor 
plug-in ca experimente demonstrative pe o placă magnetică. 
Folosind același sistem pentru demonstrația pe tablă și 
experimentele elevilor, elevii pot înțelege mai ușor conexiunile.
Electromagnetism valiza
Setul de echipamente pentru electromagnetism vă permite să 
examinați relațiile dintre forțele magnetice și cele electrice. 
Aplicațiile tehnice ale electromagnetismului pot fi implementate 
cu ajutorul diferitelor cutii plug-in care sunt disponibile separat. 
Cutiile plug-in ofera o structura clara, astfel incat aspectele 
esentiale ale circuitelor sa fie evidentiate clar.
Pentru următoarele subiecte de testare:
Efectul magnetic al curentului electric
Releu, sonerie electrică, sonerie
motor electric
generator
Inductie electromagnetica
curenți turbionari
Set cutie electrica-electronica - sistem elemente plug-in
Setul cu opt cutii individuale este completarea perfectă pentru 
carcasele electrice/electronice și electromagnetism din sistemul 
de elemente de conectare.
Set de echipamente suplimentare cu cutie de contact
Pentru experimente cu forța Lorentz, legea lui Lenz, curenții 
turbionari și pendulul Wattenhofen. PRET UNITAR FARA TVA: 1750 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: liceu
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Fisa tehnica 95491
Caseta 1 - module de invățare pentru circuite de bază în: 
electrotehnică și electronică
Experimente ale elevilor / experimente demonstrative

Descriere
Sistemul de module plug-in pentru electrică și 
electronică cuprinde: 

- circuite de bază Program experimental pentru structura 
de baza a circuitelor electrice și electronice pentru lecții 
introductive și avansate de fizică.
- module plug-in mari și robuste cu dimensiunile de 
76 x 76 x 38 mm pentru experimente în domeniile 
electricității, electronicii și electromagnetismului.
Diverse circuite pot fi asamblate folosind placa de 
breadboard. Întregul sistem poate fi folosit de către elevi ca 
un sistem de bază sau pe o tablă magnetică.
- este format din 20 de blocuri pentru exerciții pentru mai 
mult de 100 de experimente electrice și mai mult de 80 de 
experimente electronice
- elemente de conectare cu accesorii de priză izolate, 
sigure la atingere
- incluse instrucțiuni pentru experimente ale profesorului 
pentru electricitate - sistem de module de conectare (art. 
nr. 94429)
- cabluri- întrerupator- socluri pentru lămpi-totul intr-o cutie 
de plastic cu capac transparentPRET UNITAR FARA TVA: 180 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: gimnaziu și liceu

Fisa tehnica 44728
set de blocuri plug-in pentru circuite: electrică și electronică
Experimente ale elevilor / experimente demonstrative

Descriere
Module speciale plug-in, triple:
dimensiuni: 232 x 76 x 38 mm

Modul baterie, comutabil
Poate fi folosit pentru un număr mare de 
experimente, în special pe tabla magnetică sau în 
experimentele de învățare a elevilor.

Tensiune: 1,5/3/6V
Comutator ON - OFF pentru polaritate
Afișare prin LED-uri roșii
Suport lampă E10
Întrerupător pornit-oprit

Potrivit pentru: gimnaziu și liceu

PRET UNITAR FARA TVA: 180 EUR
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Fisa tehnica 87284
Caseta 2 - Rezistoare, Module de învățare circuite  electronice
Experimente ale elevilor / experimente demonstrative în domeniul 
electrotehnicii și electronicii

Descriere
Sistem de module plug-in pentru electrică și electronică: cu 
rezistențe și Sistem de blocuri electronice ce cuprinde: 
Sistemul de module plug-in pentru electrică și electronică 
- circuite de bază Program experimental pentru structura de 
baza a circuitelor electrice și electronice pentru lecții 
introductive și avansate de fizică.
- module plug-in mari și robuste cu dimensiunile de       76 x 
76 x 38 mm pentru experimente în domeniile electricității, 
electronicii și electromagnetismului.
Diverse circuite pot fi asamblate folosind placa de 
breadboard. Întregul sistem poate fi folosit de către elevi ca 
un sistem de bază sau pe o tablă magnetică.
- este format din 20 de blocuri pentru exerciții pentru mai 
mult de 100 de experimente electrice și mai mult de 80 de 
experimente electronice
- elemente de conectare cu accesorii de priză izolate, sigure 
la atingere
- incluse instrucțiuni pentru experimente ale profesorului 
pentru electricitate - sistem de module de conectare (art. nr. 
94430)

Potrivit pentru:  liceu

Modulele cuprind 20 de blocuri de construcție cu:

Rezistoare: 2 x rezistență de 100Ω, 1 x rezistor de 500Ω, 1 x rezistor de 1kΩ, 1 x rezistor de 10kΩ
1 x rezistor de 47 kΩ, 1 x rezistor rotativ 10kΩ, 1 x rezistor NTC, 1 x rezistor PTC, 1x Rezistor LDR

Diode: 1 x diodă Si, 1 x diodă Zener

Semiconductoare

Condensatoare: 1 x condensator electrolitic 100uF, 1 x condensator electrolitic 1000 μF
Tranzistoare: 1 x tranzistor NPN, bază stânga, 1 x tranzistor PNP, bază stânga

1 * potențiometru 470

2 x LED-uri, roșii

1 * Buzzer

1 x cutie de depozitare din plastic cu capac transparent

PRET UNITAR FARA TVA: 180 EUR
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Fisa tehnica 87283
Caseta 3 - Rezistoare, Module speciale cu aplicații practice
Experimente ale elevilor / experimente demonstrative în domeniul 
electrotehnicii și electronicii

Descriere
Sistem de module plug-in pentru electrică și electronică: cu 
rezistențe și Blocuri speciale cu aplicații practice 
cuprinde: 
Sistemul de module plug-in pentru electrică și electronică 
- circuite de bază Program experimental pentru structura de 
baza a circuitelor electrice și electronice pentru lecții 
introductive și avansate de fizică.
- module plug-in mari și robuste cu dimensiunile de       76 x 
76 x 38 mm pentru experimente în domeniile electricității, 
electronicii și electromagnetismului.
Diverse circuite pot fi asamblate folosind placa de 
breadboard. Întregul sistem poate fi folosit de către elevi ca 
un sistem de bază sau pe o tablă magnetică.
- este format din 18 de blocuri pentru exerciții pentru mai 
mult de 100 de experimente electrice și mai mult de 80 de 
experimente electronice
- elemente de conectare cu accesorii de priză izolate, sigure 
la atingere
- incluse instrucțiuni pentru experimente ale profesorului 
pentru electricitate - sistem de module de conectare (art. nr. 
94430) 

PRET UNITAR FARA TVA: 350 EUR

Potrivit pentru:  liceu

Format din 18 blocuri de construcție ce conțin:

Module cu bobine: 
2 x bobina cablu, conexiune pe lateral, 1 x bobină de linie, 1 x bobine de linie- transformator
Modul cu Releu
1 x contact releu
1 x contact întrerupător
1 x motoreductor 12V
1 x Motor solar
1 x Rulment 
1 x buton
2 x celule solare, pivotante
2 x cablu, unghiular, dublu
1 x lampă luminoasă
1 x scară
1 x suport perie cu perii
1 x suport pentru electrozi
1 x suport pentru miez U
1 x cutie de depozitare din plastic cu capac transparent
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Fisa tehnica 87286
Caseta 4 - Module de învățare circuite  electronice 2 
Experimente ale elevilor / experimente demonstrative în domeniul 
electronicii

Descriere
Sistem de module plug-in pentru electrică și electronică: cu 
rezistențe și Blocuri speciale cu aplicații practice 
cuprinde: 
Sistemul de module plug-in pentru electrică și electronică 
- circuite de bază Program experimental pentru structura de 
baza a circuitelor electrice și electronice pentru lecții 
introductive și avansate de fizică.
- module plug-in mari și robuste cu dimensiunile de       76 x 
76 x 38 mm pentru experimente în domeniile electricității, 
electronicii și electromagnetismului.
Diverse circuite pot fi asamblate folosind placa de 
breadboard. Întregul sistem poate fi folosit de către elevi ca 
un sistem de bază sau pe o tablă magnetică.
- este format din 20 de blocuri pentru exerciții pentru mai 
mult de 100 de experimente electrice și mai mult de 80 de 
experimente electronice
- elemente de conectare cu accesorii de priză izolate, sigure 
la atingere
- incluse instrucțiuni pentru experimente ale profesorului 
pentru electricitate - sistem de module de conectare (art. nr. 
94430) PRET UNITAR FARA TVA: 260 EUR

Potrivit pentru:  liceu

Cele 20 de blocuri conțin :  linii, difuzoare, microfon, punte redresoare, condensatori, tranzistori 
1 placă de conectare, mare, magnetică (7 x 5 sloturi pentru module)
Totul  intr-o cutie de plastic cu capac transparent

Fisa tehnica 92623
Tabla magnetica pentru experimente ale elevilor / experimente 
demonstrative în domeniul electrică și electronică

Descriere
Placă metalică acoperită cu gri/alb fixată într-un cadru 
pătrat pentru instalarea verticală a dispozitivelor echipate 
cu magneți.
Pe cadrul pătrat pot fi montate prize pentru susținerea 
materialului și dispozitivelor pătrate și rotunde.
Inclus în livrare: 2 picioare, L = 300 mm
Dimensiuni: aproximativ 850 x 650 mm
Accesorii recomandate:
cleme de masă pentru fixarea plăcii de montaj pe blaturi 
de masă până la o grosime de 50 mm (Art. Nr. 89859)

Fisa tehnica 89859
Cleme de masă, pereche
Pentru fixarea plăcii de asamblare pe blaturi de masă până la o grosime de 50 mm

Potrivit pentru:  gimnaziu și liceu
PRET UNITAR FARA TVA: 260 EUR

PRET UNITAR FARA TVA: 20 EUR
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Fisa tehnica 97664
fischertechnik® education STEM Electronics
Kit de aplicații practice în domeniul electronicii 

Descriere
Cu STEM Electronics veți descoperi lumea interesantă a 
electronicelor . Trusa de construcție de la fischertechnik® 
education te învață elementele de bază ale electronicii pas 
cu pas și oferă astfel o varietate de subiecte diferite. Pot fi 
construite modele funcționale simple până la complexe.

În zona de e-learning , profesorii vor găsi și materiale 
informative pe temele respective, precum și sarcini și soluții 
gata făcute.

Obiective de învățare
Descoperiți elementele de bază ale electronicii
Subiecte principale: Circuite electrice, circuite seriale, 
paralele cu 3/4 căi, cunoașterea componentelor electronice
Măsurarea curentului și tensiunii
Înțelegeți principiul motorului electric
Înțelegeți circuitele tranzistoarelor
Aprofundați și exersați munca de proiect și de grup

Kitul conține:
2 x butoane
1 x Motor XS
2 x diode
2 x tranzistoare
3 x rezistență
2 x Condensator
1 x suport pentru baterie bloc de 9 V
1 x multimetru

PRET UNITAR FARA TVA: 220 EUR

Potrivit pentru: doi elevi de liceu 
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Fisa tehnica 33681
Arduino® Science Kit pentru laboratorul de fizică
experimente de fizică cu achiziție de date în timp real inclusiv 
platforma de invățare online cu 10 unități didactice și proiecte

Descriere
Laboratorul de fizică Arduino Science Kit oferă elevilor de 
liceu cu vârste între 11 și 14 ani o experiență practică care 
le permite să exploreze forțele, mișcarea, magnetismul și 
conductivitatea împreună cu colegii lor.
Folosind aplicația Google Science Journal, un caiet digital 
pentru desfășurarea și documentarea experimentelor 
științifice , elevii își pot face propriile ipoteze ca oamenii de 
știință reali, își pot testa ipotezele și înregistra date - în timp 
real, cu capabilitățile inteligente ale dispozitivelor mobile. Nu 
este necesară experiența în programare!
Acest set poate fi folosit și ca sistem de achiziție de date.
Inclusiv platforma de învățare online cu diverse unități și 
proiecte de predare
TPentru educatori: Unități de predare gata făcute, cu o 
temă specială; Sfaturi și trucuri utile, precum și o mulțime de 
materiale pregătitoare pentru predare; Sugestii pentru 
programarea lecției și conexiunea la curriculum; Manuale 
extinse ale profesorului și materiale didactice didactice și 
material însoțitor; O mulțime de materiale pregătitoare 
pentru clasă; Asistență online 24 de ore, webinarii
Pentru elevi, cursanți și studenți: Proiecte bine 
documentate și interactive și experimente ușor de construit; 
Prelegeri înregistrate; Instrucțiuni pas cu pas; instruire și 
sprijin.
Obiective de învățare
Predarea elementelor de bază ale fizicii tradiționale : 
magnetism, termodinamică, gravitație, accelerație, energie 
potențială și mișcare
Prezentarea datelor experimentale în tabele și diagrame
Evaluați o ipoteză științifică
Distingeți între un conductor și un izolator și măsurați 
rezistența și conductivitatea diferitelor materiale
Reprezentarea câmpurilor magnetice prin sunet
Investigarea influenței materialelor dintre un magnet și 
magnetometru asupra intensității câmpului magnetic
Compararea conductibilității termice a diferitelor materiale
Identificarea materialelor care sunt conductori termici sau 
izolatori termici pe baza observațiilor experimentale
Descrierea mișcării unui pendul, măsurarea perioadei și 
frecvența acestuia, monitorizarea accelerației sale și 
identificarea forțelor care acționează asupra acestuia
Împărtășirea abilităților secolului 21- Gândire critică, 
creativitate, comunicare, colaborare

PRET UNITAR FARA TVA: 190 EUR Potrivit pentru: 2 elevi de  gimnaziu sau liceu per kit

Kitul conține:

1 x Arduino MKR WiFi 1010
1x Arduino Science Carrier Board
2 x distanțiere din silicon
1 x cablu plat micro USB
1 x Modul senzor de lumină Arduino cu 
conector Grove
1 x Modul senzor de temperatură 
Arduino cu conector Grove
2 x Cablu Grove 20cm - conector 
universal cu 4 pini
2 x cablu pe două fețe: clemă crocodil/ 
mufă banană (50 cm)
2 x cablu pe două fețe: clemă crocodil/ 
mufă banană (20 cm)
1 * Magnet
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Fisa tehnica 99798
Echipament complet pentru lecțiile de mecanică
Experimente ale elevilor / experimente demonstrative

Descriere
Pentru experimentele elevilor în mecanică, oferim cazuri pe teme de 
mecanică de bază, mașini simple și mișcare liniară. Elevii îl pot folosi 
pentru a înțelege natura materiei solide și lichide, precum și pentru a 
investiga legile lui Newton. Toate dispozitivele sunt sortate clar în 
carcase de plastic cu inserții de spumă pentru experimente pe 
următoarele subiecte:
Mecanica 1
Măsurarea mărimilor fizice (8 experimente). Puteri (7 încercări). Mașini 
simple (10 încercări). Hidrostatică (6 încercări)
Mecanica 2 - suplimentar la carcasa Mecanica 1 
Plan înclinat. Descompunerea forțelor pe planul înclinat.
Determinarea coeficientului de frecare. Roată ondulată
Transmisie ]n trepte.Sistem cu 4 scripeți. Lucru pe plan înclinat. 
Măsurarea presiunii hidrostatice. Capilaritate
Mecanica 3 - Mișcarea liniară. Mișcare uniformă. Viteza medie si 
instantanee. Mișcare uniform accelerată. Ecuația de bază a dinamicii și 
legile lui Newton. Teste de impact - legea impulsului. Energia și 
conservarea impulsului. Determinarea dinamică a masei. Energie 
potențială și cinetică. 
Valizele conțin:
Mecanica 1: 1x H - ax- L = 300mm, 1x manșon scurt, 2x manșoane 
lungi, 2x manșoane cu bolțuri de rulment, 1x manșon rotund, 2x 
semilagăre, 1x tijă rotundă, L = 150 mm, 1x tijă rotundă, L = 250 mm, 
2x bare rotunde, L = 450 mm, 1x indicator de glisare, plastic, 1x bandă 
de măsurare 3M, 1x bară de pârghie, L = 40 cm, 2x tavi de cantarire cu 
suport, 1x Indicator cu pârghie, 1x set de greutăți, 50 g, 1x greutate de 
tarare, 6x cârlig de greutăți 50 g, 1x arc elicoidal 3N/m, 1x arc elicoidal 
20N/m, 2x dinamometru 2 N, transparent, 2x tuburi din sticla acrilica, 
L= 300 mm, I - D = 7 mm, 1x tub din sticla acrilica, L = 120 mm, I - D = 
12 mm, 1x rolă, plastic, D = 75 mm, 1x rolă, vrac, cu cârlig, KS, D = 75 
mm, 1x mulinet cablu 5m, 1x vas de preaplin, 1 x bloc tubular 
arhimedian, 1x corp de scufundare, fier de scufundat, 1x corp de 
imersie, aluminiu, 1x corp de imersie, fier, mic, 1x cilindru dozator 100 
ml, plastic, 1x pahar de plastic 100 ml.
Mecanica 2: 1x plan înclinat, L = 40 cm, 1x cărucior de măsurare, 1x 
Greutate cu fante 20 g, 2x Greutăți cu fante 50 g, 1x Suport pentru 
indicator de forță, 1x roți dințate, set de 2 bucăți, 1x roată pas, 2x role 
de scripete, 1x sonde de imersie, set de 4 piese, 1x manometru cu tub 
în U, 1x tub capilar, set de 3 piese
Mecanica 3: 1x banda de 1 m, 1x Rolă de rulare, 1 x Buton Start - 
Oprire, 2x cărucior de măsurare, 1x Greutate cârlig 2g, 1x Greutate 
cârlig 5g, 1x tambur de cablu, 2x Greutăți cu fante 20g, 4x Greutăți cu 
fante 50 g, 1x cărucior pentru baterii cu atașament solar, 1x Arc de 
compresiune, 1x Pulse Spring, 1 x cronometru, magnetic, 2x bariere 
luminoase bifurcate, pereche cu 2 x linii de conectare speciale, Sursă 
de alimentare adecvată

PRET UNITAR FARA TVA: 1020 EUR

Potrivit pentru: 
elevi de gimnaziu și liceu

Este necesar de achiziționat:
Caiet de lucru pentru elev la mecanică (art. nr. 94436)  PRET UNITAR FARA TVA: 22 EUR

Caietul de lucru al elevului Mișcare liniară (articolul nr. 95178)  PRET UNITAR FARA TVA: 18EUR

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


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

Fisa tehnica 34369
Arduino® Education Starter Kit
Perfect pentru utilizarea în sala de clasă pentru elevii de liceu inclusiv platforma de 
invatare online cu 10 unitati didactice si proiecte

Învățați elevii noțiunile de bază ale programării, codării și 
electronicii . Nu sunt necesare cunoștințe sau experiență 
anterioare , trusele vă însoțesc pas cu pas, sunteți bine susținut 
cu material didactic și lecțiile pot fi concepute în funcție de 
abilitățile elevilor dvs. 
Puteți integra kitul pe tot parcursul curriculumului și să le oferiți 
studenților posibilitatea de a explora programarea și electronica 
prin sesiuni ghidate și experimente deschise .
Cu conceptul didactic extins și fișele profesorului, puteți începe 
lecția direct, fără prea multă pregătire.
Pe lângă strategiile de rezolvare a problemelor și lucrul în grup , 
sunt predate abilități importante ale secolului 21.
Inclusiv platforma de învățare online cu diverse unități și proiecte 
de predare. 
Toate produsele Arduino® Education sunt concepute special 
pentru licee tehnologice, colegii și universități.
Conceptul de învățare continuă are scopul de a sprijini 
educatorii cu instrumente hardware și software simple și intuitive 
în transmiterea de cunoștințe pe teme: programare, electronică, 
inginerie electrică și mecatronică cu material didactic gata făcut.
Pe platforma de învățare online gratuită veți găsi toate 
materialele de care aveți nevoie pentru a vă organiza lecțiile, 
săptămânile de proiect, grupurile de studiu sau prelegerea.
Cu materialul didactic foarte amplu și detaliat economisești mult 
timp în timpul pregătirii . În plus, există și acces la această 
platformă pentru elevii, cursanții și studenții dvs.
Pentru educatori:
Unități de predare gata făcute, cu o temă specială; Sfaturi și 
trucuri utile, precum și o mulțime de materiale pregătitoare 
pentru predare; Sugestii pentru programarea lecției și 
conexiunea la curriculum; Manuale extinse ale profesorului și 
materiale didactice didactice și material însoțitor; O mulțime de 
materiale pregătitoare pentru clasă; Asistență online 24 de ore, 
webinarii.
Pentru elevi, cursanți și studenți:
Proiecte bine documentate și interactive și experimente ușor de 
construit; Prelegeri înregistrate; Instrucțiuni pas cu pas; instruire 
și sprijin

PRET UNITAR FARA TVA: 350 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: clasele 6 - 9
cursanți de 11-15 ani

Se recomanda pentru:
8 elevi de gimnaziu per kit
8 elevi în electronică și IT

Subiecte: STEM, robotică

Video de prezentare: 
https://www.christiani.de/schule/arduino-education/arduino-ed
ucation-starter-kit.html?_gl=1*fbvv2j*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQj
wxtSSBhDYARIsAEn0thTvqVQqhG3uPoAmkR-1Y21sPo-k8D
GT8zvcZF5Hk9iAswWe-CRq2TkaAulqEALw_wcB

Obiective de invatare:
Introducere în lumea electronicii
Primele experiențe pe teme de: electricitate, 
tensiune, logică digitală și programare
Explorați semnalele digitale și analogice 
pentru a crea proiecte complet funcționale și 
interactive
Aprofundați și exersați munca de proiect și 
de grup
Împărtășirea abilităților secolului XXI Gândire 
critică, creativitate, comunicare, colaborare.
Mediu de dezvoltare simplu și integrat 
Arduino IDE pentru programare. 
Scris în Java, Arduino IDE rulează pe un 
computer Windows, Linux sau Mac OS X. Cu 
acest mediu de programare și dezvoltare , 
pot fi create programe pentru 
microcontrolerul sau microprocesorul 
Arduino pentru a controla componentele 
conectate, cum ar fi LED-uri, senzori, 
conexiuni sau motoare. Editorul de cod 
simplifică limbajul de programare C și C++ .
Abordarea open source facilitează partajarea 
cu peste 30 de milioane de utilizatori activi.
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Fisa tehnica 34372
Arduino® Explore IoT Kit 
Internet of Things: Înregistrați și analizați datele senzorilor.
inclusă platforma de invatare online cu 10 unitati didactice si proiecte

Obiecte de învățare:
Utilizarea Arduino IoT Cloud și a dispozitivelor conectate: 
control de la distanță al obiectelor fizice, cum ar fi afișaje sau 
lumini
Colectați, procesați și stocați date: local, wireless și de la distanță 
pentru analiză și backup
Desenarea și vizualizarea datelor și înțelegerea semnificației 
acestora: Utilizarea diferitelor instrumente și tehnici pentru a 
prezenta datele în mod grafic și a interpreta informațiile adunate
Explorați comunicațiile seriale, API-urile, JSON și serverele web : 
înțelegeți cum funcționează API-urile (interfețe de programare a 
aplicațiilor), stochând datele primite pe servere web la distanță 
pentru a crea dispozitive care pot accesa și afișa toate tipurile de 
date din întreaga lume
Considerații privind securitatea rețelei : comunicarea modului în 
care dezvoltatorii de software protejează dispozitivele și 
informațiile împotriva accesului neautorizat
Predarea utilizării diverșilor senzori: studierea mediului cu senzori 
de temperatură, umiditate și lumină , colectarea datelor despre 
mișcări cu un accelerometru, senzori de presiune și de mișcare
Aflați despre actuatoare și cum să le utilizați: utilizarea luminii, a 
sunetului, a afișajului și a releelor și a componentelor electronice 
pentru a activa dispozitive de înaltă performanță, a vizualiza date 
și a controla dispozitivele externe. Predarea abilităților secolului 
21 : gândire critică, creativitate, comunicare, colaborare.
Arduino MKR1010
MKR IoT Carrier conceput pentru acest kit include: Două relee 
de 24 V; Slot pentru card SD; Cinci butoane; Conectori plug and 
play pentru diverși senzori; senzor de temperatura; senzor de 
umiditate; senzor de presiune; Senzor UV; accelerometru
Ecran RGB de 1,20"; Suport baterie reîncărcabilă Li-ion 18650;
Cinci LED-uri RGB; cablu micro USB; senzor de umiditate; 
Senzor PIR; Cabluri Plug and Play pentru toți senzorii.
Acces la Arduino Create, o platformă online integrată care vă 
permite să scrieți cod, să accesați conținut, să configurați 
forumuri și să partajați proiecte. Arduino Create include tot ce 
aveți nevoie pentru a finaliza cele 10 activități din kit.
Kitul Explore IoT vine cu o probă gratuită a planului Arduino 
Create Maker. Cu Arduino Create Maker Plan, puteți obține 
acces la funcții suplimentare și puteți crește productivitatea 
instrumentelor dvs. Acces la o platformă online cu tot conținutul, 
informațiile și activitățile de care aveți nevoie pentru a învăța 
elementele de bază ale IoT într-un singur loc; 10 activități practice 
pas cu pas care acoperă elementele de bază ale IoT:
hardware; Rețele; Algoritmi și programare; Securitate; procesarea 
datelor; 10 provocări deschise
În plus, ai acces la platforma online și la cloud-ul Arduino IoT, 
unde studenții pot face primii pași în lumea IoT.

PRET UNITAR FARA TVA: 140 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: clasele 10 - 13
cursanți de 16+ ani

Se recomanda pentru:
2 liceeni per set
2 Ucenici în electronică și IT

Subiecte: discipline tehnice
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Fisa tehnica 32405
fischertechnik® Hydraulics education 
Kit de învățare pentru hidraulică

Descriere
Cu acest kit de învățare realist, elevii sunt învățați noțiuni 
de hidraulică. Transmisia puterii cu ajutorul lichidelor se 
aplica tehnic cu acest set de invatare. Funcționarea 
transmisiei de semnal și putere cu medii lichide este 
prezentată folosind cinci modele diferite. Printre altele, se 
poate construi un model simplu funcțional și ilustrativ de 
elevator, un excavator, un buldozăr și alte doua modele. 
În combinație cu materialele didactice însoțitoare, sunt 
împărtășite cunoștințe și abilități extinse în domeniul 
hidraulicii. Aceste materiale însoțitoare sunt disponibile 
gratuit pe portalul eLearning și sprijină profesorii în 
pregătirea și proiectarea lecțiilor.

Setul de învățare conține
un total de 475 de piese individuale, inclusiv
8 x cilindri hidraulici
4 x cilindri de control
o instrucțiune de construcție
o cutie de depozitare stabilă

Obiective de învățare:
Cunoașterea sistemelor și componentelor hidraulice
Încercați transmisia de putere pe model cu ajutorul 
lichidului
Înțelegeți funcțiile cilindrilor hidraulici și ale cilindrilor de 
comandă
Încercați să controlați modelele dvs. folosind cilindrii 
hidraulici și de control
Consolidarea și dezvoltarea în continuare a interacțiunii 
sociale prin munca de grup

PRET UNITAR FARA TVA: 180 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: clasele 6-10. Potrivit pentru 
predarea interdisciplinară.
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Fisa tehnica 87968
fischertechnik® education Robotics: Mini Bots
kit de învățare construcție și programare roboți Mini Bots

Descriere
Cunoașteți elementele de bază ale roboticii
Cu mini-boți, elevii pot învăța cu ușurință noțiuni din 
domeniul roboticii. Cu ajutorul unor instrucțiuni de 
asamblare ușor de înțeles, construiți cinci roboți simpli de 
conducere, folosind numeroase dispozitive de acționare și 
senzori, cum ar fi motoare XS, senzori de cale IR și 
butoane. Aceste modele de robot dexter urmează liniile și 
evită obstacolele. Un șablon de curs permite testarea 
directă a modelelor.
Setul include un modul robotic pe care sunt stocate 
permanent diverse programe de control. Acestea pot fi 
selectate printr-un simplu comutator glisant.
În funcție de model, pot fi începute diferite activități: de 
exemplu, robotul care conduce, înaintează și face un viraj 
la dreapta sau la stânga. Detectorul de obstacole conduce 
drept înainte până când senzorii săi întâlnesc un obstacol. 
Apoi face o mișcare evazivă. Iar trackerul urmează o 
potecă neagră, evită obstacolele și își găsește drumul 
înapoi pe poteca neagră.

Kitul de învățare Robotics Mini Bots include:

Set complet cu 145 de componente pentru 5 modele de 
diferite niveluri de dificultate
Modul ROBOTICĂ
Senzor de traseu IR
2 x butoane
2 x motor XS
Suport baterie pentru baterie bloc de 9 V (bateria nu este 
inclusă)
Inclusiv instructiuni de asamblare si caiet didactic
Furnizat într-o cutie de plastic robustă cu o inserție de 
sortare și o vedere de ansamblu a pieselor parți 
electronice

Material didactic:
Materialele didactice pot fi descărcate gratuit de pe 
portalul eLearning

Obiective de învățare:
Controlați cinci roboți de conducere inteligenți cu modulul 
ROBOTICĂ și programele acestuia stocate permanent
Funcționalitatea și utilizarea actuatoarelor și senzorilor
Aprofundați și exersați munca de proiect și de grup.

PRET UNITAR FARA TVA: 120 EUR

Potrivit pentru  2 elevi: 
Nivelul școlii: clasele 4 - 10
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Fisa tehnica 41950
Makeblock Education Imprimantă 3D programabilă mCreate 2.0
cu carcasă

Descriere:
mCreate 2.0 este o imprimantă 3D desktop versatilă, cu 
tehnologie inovatoare Genius Smart Leveling pentru 
imprimare precisă. Duza noastră inteligentă brevetată, 
placa de construcție magnetică flexibilă și capacitatea de 
a continua să funcționeze chiar și după o întrerupere de 
curent permit mCreate să atingă o rată de succes și o 
calitate remarcabile a imprimării. Trecând rapid la modul 
de gravare cu laser, mașina răspunde nevoilor unei game 
mai largi de aplicații în educația STEAM sau alte proiecte 
creative. MCreate a fost dezvoltat pentru a realiza 
creativitatea și a face ideile tangibile.                              
Rată de succes la imprimare fiabilă și ridicată.           
Imprimarea de la SuccesNew Technologies mărește rata.

Imprimare 3D și gravare cu laser Modul de gravare cu 
laser2-în-1                                                                 
prezintă modele strălucitoare

Ușor de utilizat, gata de imprimat                                                 
Operare ușor de utilizat pentru începători

Educație STEAM acceptată                                                    
Combină cu mBuild, Laserbox pentru a construi mai mult

Sistem de filamente diferite                                                  
Acceptă filamente de imprimare 3D de la diferiți furnizori. 
Vă recomandăm să utilizați filamente marca eSun și 
Innofil.

Sistem „Open-to-Pause”                                          
Securitate mai mare

Componența:

1 * cadru, 2 * Placă de construcție, 1 * duză, 1 * cap laser, 
1 x suport de filament, 2 * perie de oțel, 1 * cablu de 
alimentare, 1 x cablu de date, 1 * ac, 1 * cheie hexagonală 
, 4 x șurub 1, 3 x șurub 2, 1 * ochelari de protecție, 1 x 
filament PLA, 1 * Manual de utilizare, 1 x carcasă mCreate

Cerințele sistemului: 
OS: Windows 7+ pe 64 de biți / macOS Mojave 10.13+
CPU: Intel Core i3 sau mai mare, RAM: 4G
Mediul de operare:
Cerințe de alimentare: 100-240V, temperatura de 
funcționare 50-60Hz : 15 ~ 32 ° C, Umiditate de funcționare: 
30 ~ 60 %  (umiditate relativă) Temperatura de depozitare: 
10 ~ 40 ° C

PRET UNITAR FARA TVA: 1200 EUR
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