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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: 2000 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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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. 

en

PRET UNITAR FARA TVA: 1318 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

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. 

Acest pachet de expansiune se bazează pe fundamentele Arduino® CTC GO! - "Modulul de 
bază" și arată modul în care tehnologia poate fi utilizată ca instrument pentru a simula și descrie 
procesele reale. Prin introducerea conceptelor complexe de programare, sunt instruite gândirea 
asistată de calculator și abilitățile de rezolvare a problemelor.
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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

Set de Truse de 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: 1294 EUR

Potrivit pentru: 
Nivelul școlii: liceu

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 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

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 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

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 

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

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: 1207 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 

Arduino® Education Starter Kit
Perfect pentru utilizarea în sala de clasă pentru elevii de gimnaziu 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

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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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: 541 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 44993

DescriereUltimaker S3 este o imprimantă 3D FDM (Fused Deposition Modeling) cu dublă extrudare, care oferă performanțe de înaltă calitate și compatibile cu compozitul într-o dimensiune compactă. Datorită alimentării cu materiale revizuite, pot fi utilizate nu numai materiale compozite, cum ar fi fibrele de carbon, fibrele de sticlă sau Kevlar, ci și procesele lungi de imprimare pot fi posibile. Senzorul filamentului întrerupe imprimarea dacă materialul este discontinuu sau apare orice altă problemă. Combinată cu profilurile de materiale testate în Ultimaker Cura, imprimanta stabilește standarde în domeniul fiabilității. Ultimaker S3 oferă nu numai o imprimantă 3D de ultimă generație, ci și software-ul Ultimaker Cura, care este îmbunătățit continuu, precum și filamente potrivite hardware-ului și software-ului.
PRET UNITAR fara TVA: 5150 Eur 

Imprimantă 3D Ultimaker S3 cu dublă extrudare
tehnologie FDM (Fused Deposition Modeling)

Accesorii ce mai trebuie achizitionate:480 euro fara TVA Ultimaker Cover Kit (42490) include un capac și un bloc de filtrare cu care Ultimaker S3 poate fi acoperit rapid, ușor și complet. Filtrul poate fi utilizat timp de până la 1200 de ore (în funcție de material și setare).

Obiectivele de invatareCunoștințe de bază despre proiectarea 3DProiectarea și imprimarea prototipurilor (gata de utilizare și gata de utilizare, de înaltă calitate)Proiectarea și imprimarea pieselor de schimbProiectarea și imprimarea obiectelor de zi cu zi, kituri, modele funcționale
Tehnologie: FDMDiametrul filamentului: 2,85 mmDimensiuni imprimanta (HxWxD): 394 x 489 x 637 mmCap de imprimare: Extruder dual / sistem de ridicareDiametrul duzei: 0,25 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mmPlatforma de imprimare: ÎncălzitMateriale suportate: Toate filamentele și compozitele comuneZona maximă de imprimare (HxWxD): 230 x 190 x 200 mmConectivitate: USB/Ethernet/WiFiSoftware: Ultimaker CuraCerințe: Windows/Mac/LinuxFormat fișier: .stl, .obj, .3mfArăta: Touchscreen 11.9 cm full colorGreutate: 14,4 kgCaracteristici speciale: Detectarea camerelor live și a materialelor

Caracteristici tehnice

1 x Ultimaker S3 imprimantă 3D1 x Placă de sticlă de masă de imprimare2 x Printcore AA 0,4 mm1 x Printcore BB 0.4 mm1 x Ultimaker Dur PLA Negru 750 g1 x Ultimaker PVA1 x suport bobină1 x Ghid filament1 x Cablu de alimentare1 x Cablu de rețea1 x unitate flash USB1 x Ulei Unilube1 x unsoare Magnalube1 x șurubelniță cu priză hexagonală de 2 x <> mm1 x ghid de calibrare XY1 x Z-card de calibrare3 x Capac duză siliconică

Pachetul contine:
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