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TOUCH SERIE 9 PRO
Display-ul interactiv, complet și intuitiv

Sursă imagine: 
ORBYS
BE THE CHANGE

Descriere
Seria Pro își multiplică x2 memoria de procesare până la 8 GB de memorie RAM LPDDR4 de mare viteză. Acest 
lucru vă permite să lucrați mai rapid și mai ușor cu orice tip de aplicație, chiar și cu cele care necesită o procesare 
intensivă a datelor. Bucurați-vă de agilitate Pro în videoconferințele voastre, rulează aplicații de modelare 3D, 
vizionează videoclipuri 4K sau pur și simplu lucrează zi de zi cu aplicațiile voastre preferate într-un mod mai fluid.
Spațiu pentru astăzi și mâine, în total 64 GB
Instalează atâtea aplicații de care profesorii sau echipele tale au nevoie zilnic. Seria Pro are un spațiu de stocare 
dublu, în total 64 GB, ceea ce vă permite să aveți pe ecranul interactiv mai mult de 170 de aplicații descărcate sau 
resurse off-line pe care le poți utiliza în orice moment. Uita de spațiul disponibil astăzi și bucură-te de display-ul tău 
interactiv ORBYS TOUCH 9 SERIES PRO pentru mulți ani de acum încolo.
Colaborare nelimitată
Contacteaza-te și colaborează prin partajarea ecranului PC-ului, tabletei sau telefonului mobil în timp real, fără a fi 
legat de cabluri sau mese. Datorită tehnologiei wireless bidirecționale EShare 4S, poți proiecta până la 4 
dispozitive simultan sau poți duplica ecranul pe toate dispozitivele studenților sau partenerilor tăi de ședință. 
Facilitează colaborarea pentru orice invitat prin activarea unei rețele Wi-Fi private pentru sala de clasă sau sala de 
ședințe datorită funcției Hotspot, fără a fi nevoie să împarți date sensibile.
Design ZeroAir
În cazul display-ului nostru interactiv, am redus distanța dintre sticlă și ecran la aproape zero, evitând reflectarea 
luminii și oferind o experiență de scriere naturală. Bucură-te de pixul Dual Pen și recuperează senzația scrisului de 
mână cu viteza de trasare, în plus, îți permite să scrii caractere sub 1 cm cu vârful său fin și să folosești vârful gros ca 
o radieră de precizie sau să scrii simultan pentru doi utilizatori în culori diferite.
Adaptat la nevoile voastre
Display-ul nostru interactiv din seria TOUCH Pro se adaptează la nevoile voastre. Găsiți dimensiunea perfectă pentru 
sala de clasă sau de ședințe și conectați cu ușurință camere web, difuzoare, microfoane și alte dispozitive prin 
Bluetooth. Chiar dacă trebuie să lucrați în medii 100% Windows sau Linux, integrează OPS-ul nostru cu tehnologia 
Intel inside și bucură-te de ce este mai bun din ambele lumi.
Totul este în continuare sub control
Cu serviciul DMCS™ poți gestiona în mod convenabil și centralizat toate display-urile tale interactive ORBYS. 
Instalează și decide ce aplicații sunt disponibile prin generarea de profiluri personale sau departamentale. Împiedică-i 
să dezinstaleze aplicații sau să modifice setările dispozitivului, să primească alerte de stare, să programeze sarcini de 
întreținere sau să blocheze monitorul până când se identifică cu cardul sau PIN-ul CEI. Puteți chiar să urmăriți ecranul 
în timp real sau pur și simplu să verificați dacă toate sunt închise la sfârșitul zilei.
DMCS-TS-1Y 1 YEAR ORBYS DMCS SUSCRIPTION 39,00 €
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Descoperiți prezentările 
pe care vi le oferă cea mai PRO serie.

65”

75”
86”1511.6 mm

IFPO-TS9-965P

1722.5 mm

IFPO-TS9-975P

1967.9 mm

IFPO-TS9-986P

PRET EUR FARA TVA
SPECIFICAȚII TEHNICE

IFPO-TS9-965P
INTERACTIVE PANEL DISPLAY ORBYS TS965 PRO 65" 4K MTK9950 8GB/64 GB WIFI 802.11AC ANDROID 9
PRET EUR FARA TVA 1.990,00 €IFPO-TS9-975P
INTERACTIVE PANEL DISPLAY ORBYS TS975 PRO 75" 4K MTK9950 8GB/64 GB WIFI 802.11AC ANDROID 9
PRET EUR FARA TVA 2.690,00 €

IFPO-TS9-986P
INTERACTIVE PANEL DISPLAY ORBYS TS965 PRO 86" 4K MTK9950 8GB/64 GB WIFI 802.11AC ANDROID 9
PRET EUR FARA TVA 3.290,00 €

DMCS-TS-1Y

1 YEAR ORBYS DMCS SUSCRIPTION  49,00 €              DMCS-TS-2Y2 YEARS ORBYS DMCS SUSCRIPTION 79,00 €
DMCS-TS-3Y

3 YEARS ORBYS DMCS SUSCRIPTION 109,00 €             DMCS-TS-5Y 5 YEARS ORBYS DMCS SUSCRIPTION 169,00 €

PRET EUR FARA TVA Software



Valenciană / Catalană
Galego
Euskera

Specificații tehnice 
TOUCH SERIE 9 PRO

Display

Dimensiunile 
ecranului 

65"
75"
86"

Interfață posterioară
HDMI 2.0 IN-4K
HDMI 2.0 OUT-4K
VGA IN DB15
AUDIO IN Φ3.5mm mini
AUDIO OUT Φ3.5mm mini
USB-A 2.0
USB-A 3.0
USB-B 3.0 Touch 
LAN Gigabit RJ45 IN/OUT
SPDIF 16Mbps
RS232 IN DB9
MIC IN Φ3.5mm mini
DISPLAY PORT 1.2a IN-4K
OPS Intel JAE slot

x 2
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 2
x 1
x 2
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1

Serviciul DMCS compatibil cu TS9 Pro

Limba
Română
Spaniolă 
Engleză
Franceză
Italiană
Portugheză

Interactivitate 

Comenzi frontale

Tehnologie tactilă 
Puncte 
Rezoluție tactilă
Timp de răspuns 
Precizie tactilă

Dimensiunea 
obiectului (Min)

Stilou inteligent

Senzor de lumină, On/Off, 
Acasă, Înapoi, Setări, Vol-, 
Vol+, Led de stare

IRTF-20
20 tactile
32768 x32768
≤8ms
90% ±1mm

SingleTouch ≥1.6
MultiTouch ≥2mm

DualPen cu vârfuri 
inteligente x2

Detectarea gesturilor 

Suport creion

Compatibilitate

Diferențiere cu creionul/ degetul, 
ștergere, zoom, selecție...

Cadru magnetic 

Windows XP, Linux, 
Mac OS X,Chrome 

Interfață frontală 
USB Type-C 4K Touch 20V/3A
HDMI 2.0 IN-4K
USB-B 3.0 Touch
USB-A 3.0 Public

x 1
x 1
x 1

Senzor de lumină x 1
x 2

TS965 Pro Dimensiuni și logistică TS975  Pro TS986 Pro
Mărime (L x P x H)
Greutate 
Material 
Culoare 
Dimensiunea ambalajului 

1511.6mm x 87.8mm x 920.3mm 
41,5 Kg

Aluminum/Metal plate
Black/Black

1660mm x 220mm x 1010mm

1722.5mm x 87.1mm x 1034.6mm
54,10 Kg

1900mm x 225mm x 1125mm 

1967.9mm x 87.1mm x 1172.6mm 
76,00 Kg

2160mm x 225mm x 1310mm 
Greutatea ambalajului 
Greutatea pe palet (5) 

54,65 Kg
303,25 Kg

65,35 Kg
361,75Kg

95,00 Kg

Suport de perete VESA 4-M8 Screw Hole 600mm x 400mm 4-M8 Screw Hole 800mm x 400mm 4-M8 Screw Hole 800mm x 600mm
515,00 Kg

TS965 Pro Energie și mediu de lucru TS975  Pro TS986 Pro
Cerințe de alimentare 
Consumul de energie
Consumul de energie (standby) 
Energie OPS
Temperatura de funcționare

AC 100V~240V, 50/60 Hz 
300 W

<= 0,5 W
DC 18V/5A
0°C ~ +40°C

380 W 460W

Temperatura de depozitare
Umiditate de funcționare

-10°C ~ +60°C
20% ~ 80% RH Non-Condensing

Umiditatea de depozitare 10% ~ 80% RH Non-Condensing

Instalare : Instalarea unui ORBYS TOUCH SERIES 9 Pro trebuie 
efectuată de personal calificat. Utilizarea unor componente care nu 
sunt furnizate de ORBYS sau care nu respectă specificațiile minime 
poate afecta performanța, siguranța și garanția.

Sistem de operare 
Chipset
Versiunea
RAM
ROM
CPU 
GPU 

MediaTek 9950
Android 9.0 
8 GB LPDDR4
64GB eMMC Flash
Quad Core (4xA73 1.8GHz)

Actualizări OTA (Hosted in EU)
MaliG52 MP2 

Conectivitate 
Wi-Fi Built-In 802.11a/b/g/n/ac  2.4/5 GHz

Software
Software inclus

Aplicații educaționale

DMCS Inclus

ORBYS MY CLASS
ORBYS QUIZ

Alte aplicații proprii QR Cloud, ORBYS Board

Tipul de ecran 
Raportul de aspect 
Zona de afișare 

Culori
Rezoluția 
Timp de răspuns 
Raportul de frecvență 
Raport de contrast
Viața estimată
Unghi de vizionare
Luminozitate/(cd/m2), typ

Tehnologie

TFT Direct LED (Garde A)
16:09
65": 1428.48(H) x 803.52(V)
75": 1649.664(H) x 927.936(V)
86": 1895.04(H) x 1065.96(V)
1.07 Billion (8bit+FRC)
4K UHD 3840x2160

8 ms (typ.)
60 Hz
1200:1 (typ.)
≥ 50.000 Hrs
178°(H) / 178°(V)
400 cd/m2
Infraroșu

Sticlă 

Anti-reflectorizant
Grosime

Sticlă Mohs 7

AG 10%
Puterea sunetului 2x15W/ 8Ω (frontal)

4mm

Accesorii
Telecomandă
Pix cu vârf dublu DualPen
Cablu de alimentare 3m
Cablu USB A-B 3m
Cablu HDMI 3m
Șuruburi suport de perete 4-M8

Suport perete VESA 
600x400mm

x 1
x 2
x 1
x 1
x 1
x 1

x 1

Gestionarea centralizată și 
masivă a aplicațiilor

Crearea accesului pe multinivel 
și a unei liste albe/negre de 
aplicații

Controlul la distanță al afișajului 
(închidere, blocarea NFC sau 
RFID...)

Autentificare Wi-Fi WEP, WPA, WPA2 PSK, 
WPA2 ENTERPRISE 802.1X 

2.1+EDR/4.2/5.0
LAN(RJ45) 100/1000 
Bluetooth
Hotspot Wi-Fi

x 2 SWITCH  AITCH MODE 

Da
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ORBYS TAB F21 NEO 
+ ORBYS TAB F COVER KEYBOARD & TRACKPAD [EN] ENGLISH + 3 MONTHS ORBYS DMCS LITE

Sursă imagine: 
ORBYS
BE THE CHANGE

Caracteristici principale:
- MediaTek 6765 OctaCore la 2,3 GHz
- 4 GB memorie LPDDR4
- 64 GB stocare internă
- Ecran IPS FullHD de 10,1"
- Wi-Fi Dual-Band 2,4 GHz/5 GHz
- Conectivitate 4G/LTE
- Baterie de 8.000 mAh
- Sistem de operare Android 10

OTAB-NEO-ENPACK

- Tastatură electromagnetică cu Trackpad
- 3 luni licienta ORBYS TAB DMCS LITE

Include:

PRET EUR FARA TVA 269,00 €

Caracteristici principale:

- Tastatură QWERTY cu 78 
de taste
- 14 taste funcționale
- Trackpad de 100x60 mm
- Conexiune PoGo cu 5 pini 
Mod suport pliabil
- Mod carcasă de protecție
- Culoare albastru OCEAN
- Disponibil în 
ES/US/PT/FR/IT
Disponibil pentru :
- ClickTabDS F19 / ORBYS 
TAB F20, F21 și F21 NEOPRET EUR FARA TVA 69,00 €

TASTATURA ORBYS TAB
Tastatură electromagnetică cu 
Trackpad

              PRET EUR FARA TVA 49,00 €

ORBYS TAB DMCS PLUS

- Licență anuală 
- Acces nelimitat la 
CallCenter de asistență
- MDM cu utilizare și 
profiluri de securitate
- Licență AulaWeb

Exclusiv pentru:
- ORBYS TAB F20, F21 
și F21 NEO
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Scanner 3D Portabil V2 Matter and Form
Art.-Nr. EMG

PRET UNITAR FARA TVA: 1200 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Descriere
Conceput pentru a transforma incepatorii in profesionisti, scannerul Matter & Form V2 3D + 
Quickscan este urmatoarea evolutie a scanarii 3D pe desktop.
Deblocati-va potentialul cu un scanner 3D alimentat de MFStudio si experimentati sentimentul placut 
de a urmari obiectele voastre reale sa devina digitalizate in fata ochilor dvs. Scanerul Matter & Form 
V2 3D + Quickscan ofera o precizie de pana la 0,1 mm si poate genera scanari complete in doar 65 
de secunde.
Avantaje: 

Obtineti o precizie de 0,1 mm cu precizia acestor lasere rosii pentru ochi.
Suportat atat pe Windows cat si pe Mac, cu posibilitati de export multiple pentru imprimare 3D.
+ Quickscan va permite sa obtineti geometrie completa in timp de 65 de secunde.
Pur si simplu scanati, plasati si exportati creatia, pentru a fi utilizata cu orice imprimanta 3D din lume.
Detalii tehnice: 
Acuratetea scanarii cu ± 0,1 mm
Imagine HD CMOS
2 lasere clasa 1 (cu ochi)
Dimensiunea maxima a obiectului: 25 cm inaltime x 18 cm diametru (9,8 "x 7")
Greutatea maxima a obiectului: 3 kg (6,6 lb)
Interfata USB 2.0 de mare viteza
100-240V
MFStudio software
MFStudio este un instrument software puternic care va permite sa navigati prin proiecte cu usurinta. 
Bucurati-va de controlul total al configuratiei de scanare pentru a obtine rezultate excelente. Creati 
ceva spectaculos!
Specificatiile softului MFStudio:
5 ani de dezvoltare bazat pe feedback-ul utilizatorului.
Compatibil cu Windows 7, 8.1, 10 (64 Bit) si MacOS 10.11+
Specificatii recomandate pentru computer: procesor i5, memorie RAM de 4 GB
Exporturile de cloud din punct de vedere al punctului includ PLY & XYZ
Exporturile de ochiuri includ STL & OBJ
Engleza, Franceza, Spaniola, Portugheza, Araba, Chineza (Trad. & Simplificata), Germana, Italiana
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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:  5 45 5  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:

mailto:didactic@teraimpex.ro
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Fisa tehnica 101798

DescriereMakeblock Laserbox Rotary este o mașină laser revoluționară și ecologică, concepută special pentru sectoarele educaționale și creative. The Laserbox conține, de asemenea, filtrul de aer circulant xTool pentru modul de recirculare.
În comparație cu modelul predecesor al Laserbox Pro, Laserbox 
Rotary poate fi completat opțional cu un dispozitiv rotativ, care 
poate fi pur și simplu montat  într-o adâncitură a Placi de bază. 
Este detectat automat și permite gravarea obiectelor cu 
suprafețe cilindrice și simetrice rotative. Diametrele variază 
între 3 mm și 70 mm. Cu ajutorul unei camere cu unghi ultra-larg, cutia laser rotativă detectează un model desenat și programează automat calea laserului. Deci, ai tăiat sau grava Nasture! Laserbox-ul rotativ poate procesa zeci de materiale diferite. De la hârtie și carton ondulat la lemn, acrilic și țesături la cauciuc și fibră de sticlă! Planificarea inteligentă a căii software-ului Laserbox vă permite o cale optimă de tăiere și gravare, pe care o verificați într-o previzualizare înainte de procesare putea. De asemenea, puteți urmări starea actuală a proiectului și timpul rămas în timp real.PRET UNITAR fara TVA: 7182  Eur Cu trei moduri simple de focalizare automată, nu trebuie să reglați manual capul laser. Software-ul Laser-Box vă oferă posibilitatea de a seta diferiți parametri într-o bibliotecă, astfel încât să o puteți prelua în orice moment pentru proiecte repetitive. O oprire automată, în cazul în care capacul este deschis, face ca Laserbox Rotary să fie o afacere sigură pentru studenții dvs. Pentru a realiza întregul potențial Descoperiți biblioteca Laserbox Rotary makeblock ce vă oferă o introducere ușoară în lumea tăierii și gravării cu laser. Aruncați o privire la idei de proiecte gratuite.

Proiectat pentru sala de clasă: Datorită dimensiunii compacte a cutiei laser Makeblock, aceasta poate fi plasată cu ușurință în sala de clasă fără a ocupa mult spațiu. Makeblock Laserbox și filtrul de aer inteligent pot fi conectate cu un singur cablu și un tub. De îndată ce este pornit, sunteți gata să începeși și nu mai aveți nevoie de setări complicate
*Filtru de recirculare: Filtrul de aer recirculant xTool este capabil să trateze mai eficient fumul tăietorilor cu laser și să elimine majoritatea mirosurilor. Filtrul de aer circulant xTool poate fi folosit în interior fără a fi nevoie să se disipeze fumul care sunt produse printr-o fereastră. Se utilizează filtre HEPA și carbon activ special dezvoltate, iar sistemul de filtrare funcționează foarte silențios. Filtrul de aer circulant xTool este stabil și durabil și are, de asemenea, o carcasă metalică. Convinge mai presus de toate cu nivelul său de zgomot silențios. Filtrul în trei trepte (prefiltru, HEPA și carbon activ) asigură o purificare excelentă a aerului. Rotile pivotante asigura o mobilitatea ridicată a dispozitivului.
Emisii zero: Echipată cu un filtru de aer / dispozitiv de curățare a gazelor de ardere, cutia laser Makeblock este absolut sigură pentru sălile de clasă. Sistemul inteligent de curățare a fumului reglează automat și volumul în funcție de starea de funcționare a cutiei laser Makeblock, ceea ce previne zgomotul de fundal inutil. Filtrul Aspiratorul de gaze de ardere poate fi înlocuit cu ușurință.
Funcția de pauză automată: Cutia laser Makeblock nu mai funcționează atunci când deschideți capacul. Când închideți capacul, setați proiectul cu unul singur Continuați prin apăsarea unui buton.
Sisteme de avertizare timpurie: Makeblock Laserbox este monitorizat în timp real de diverși senzori de înaltă performanță și are mai multe notificări de siguranță care vă permit să atrageți imediat atenția asupra unor probleme precum supraîncălzirea și erorile din sistemul de răcire.Desenați o schiță și plecați!Laserbox poate fi, de asemenea, utilizat fără software-ul. Desenați-vă ideile pe o piesă de prelucrat și plasați-o în cutia laser - prin apăsarea unui buton, cutia laser vă scanează schița și o transformă într-un produs real.Certificate: Makeblock Laserbox este certificat CE, FCC și FDA. Laserul a fost clasificat de FDA ca un laser nepericulos din clasa 1.
Software-ul (download gratuit): Software-ul puternic și ușor de utilizat (disponibil numai pentru PC) dezvoltat de Makeblock vă permite să Introduceți fișiere JPG, PNG, BMP, TIF, DXF, SVG, CR2. Ea poate planifica calea optimă de tăiere și gravare pentru fiecare proiect. Înainte de tăiere, Cameră cu unghi ultra-larg încorporată de 5MP, o previzualizare a traseelor reprezentate grafic. Software-ul arată, de asemenea, starea proiectului în timp real, precum și timpul rămas din ordinea curentă. 

Laserbox Rotary

Accesorii ce mai trebuie achizitionate:199 euro fara TVA Dispozitiv rotativ (101429) pentru Laserbox Rotary  pentru prelucrarea suprafețelor obiectelor cilindrice 222 euro fara TVA Set de filtre de înlocuire (101792 ) pentru filtrul de aer circulant xTool (101791)
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Fisa tehnica 42877

DescriereSistemul de tăiere FiloCUT/CAM este format din mașina de tăiat cu fuziune FiloCUT3 și programul FiloCAM ca licență școlară.Sistemul media Filo CAD/CAM este deosebit de potrivit pentru utilizarea în școlile de învățământ general, cu accent pe disciplinele STEM:Matematică pentru înțelegereProgramare cu rezultate tangibileCreați singur obiecte de experimentDezvoltarea practică a gândirii sistemelor tehnicePromovați imaginația și creativitatea tridimensionalăSistemul FiloCUT/CAM este un sistem cnc de topire foarte usor de utilizat pentru spuma de polistiren.Este instrumentul motivant pentru elevii dumneavoastră de a dobândi abilități orientate spre viitor. Cu mașina de tăiat filoCUT3 ușor de utilizat și programul FiloCAM structurat pedagogic și configurabil, este posibil să experimentați tehnologia modernă de producție într-un mod activ și orientat spre produs.PRET UNITAR fara TVA: 1003 Eur 

FiloCUT3 controlat de microcontroler este livrat gata de funcționare cu sursă de alimentare de comutare, cablu USB, suport magnet, sârmă de tăiere și instrucțiuni de funcționare.FiloCUT3 poate fi controlat complet autonom prin intermediul navigației și al tastelor funcționale.Teach in - metoda salvează secvențe de tăiere pentru repetiție sau citire și procesare în FiloCAM.Setările de bază (viteza, puterea firului de încălzire etc.) sunt afișate în afișaj și pot fi modificate în meniu.Toate stările de funcționare sunt afișate în afișaj și prin LED-uri în tastele funcționale.Porniți, opriți și întrerupeți funcțiile direct la mașină.Schimbarea vitezei în timpul procesului de tăiere.Sistemul de autodiagnosticare cu funcție de protocol și resetarea la setările din fabrică poate fi efectuat direct la mașină sau prin intermediul instrumentului software.Ghidaj vertical rabatabil și unghiuri de tăiere reglabile pentru modificări geometrice ale tăieturilor. de exemplu, conversia de la tipul standard la tipul cursiv.

Mașină de tăiat prin fuziune FiloCUT3Caz de transport FiloCUTSoftware-ul FiloCAM (WIN10/WIN11)Cablu USBUnitate de alimentare cu energie electrică10 fire de tăiere2 magneți de susținere

FiloCUT3- Tăiere prin fuziune (topire) 

"Utilizarea sistemului de tăiere FiloCUT/CAM este permisă în învățământul tehnic dacă este utilizată conform destinației" este hotărârea RGUVV și afirmă că "în aceste condiții de lucru se poate exclude în condiții de siguranță că fumul din concentrațiile care pun în pericol sănătatea este generat în timpul tăierii". *Precizia dimensională reală a geometriei tăieturii depinde de lățimea spațiului de tăiere (care rezultă din combinarea puterii parametrilor, a vitezei de tăiere și a proprietăților materialului) și de corecția traseului selectat.

Detalii

Date tehniceDimensiuni carcasă cu masă (L x L x H): 490 x 240 x 65 mmVolum de lucru: până la 400 x 300 x 200 mmAcționare: 2 motoare pas cu pas prin curea dințatăRezolutie mecanica: 0,02 mm*.Interfață de comunicare USB 2.0Viteză de tăiere de până la 25 mm/sDiametrul firului de tăiere 0,1 mmTăierea puterii sârmei de până la 20 W
Pachetul contine

Atentie!
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Fisa tehnica  29225

DescrierePachet complet de accesorii pentru FiloCUT3.

PRET UNITAR fara TVA: 432 Eur 

următoarele 5 accesorii:
Oprire transversalăPentru o pozitionare mai usoara la origine cu suport magnetic
Masă rotativăPentru tăieturi multiple la unghiuri preselectabile, cu scală de unghi, grilă de poziționare și suport magnetic
Dispozitiv de tăiere a punctului de aliniereDispozitiv pentru tăierea profilelor conice cu suport magneticPoate fi, de asemenea, utilizat ca oprire longitudinală
Suport placă (2 bucăți)Pentru poziționarea verticală a plăcilor subțiri (de exemplu, 1mm până la 6mm) cu suport slip-on, care poate fi reprodus de utilizator
Set de tăietor de găuri6 tăietori de găuri (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) cu ajutoare de aliniere, care pot fi făcute de unul singur

FiloCUT3 Full Pachet Accesorii  

Pachetul contine
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ATELIER AUTO 

SIMULATOR AUTO 

• Descriere: 
✓ Permite dobandirea unor deprinderi corecte necesare oricarui sofer in timpul conducerii 

autoturismului intr-un trafic aglomerat; 
✓ Imita jumatatea din fata a unui autoturism avand toate elementele de control si semnalizare ale unei 

masini reale. Volanul este prevazut cu un sistem de revenire, astfel ca directia masinii revine 
automat in jurul axei longitudinale fara interventia cursantului; 

✓ Are un monitor prin intermediul caruia se vizualizeaza spatiul virtual in care se deplaseaza masina 
si se transmit mesajele referitoare la greselile efectuate in timpul conducerii pe simulator; 

Instruirea pe un simulator auto înlesneşte un transfer rapid şi consistent de cunoştinte necesare 
unui trafic modern şi permite dobândirea unor deprinderi corecte privind abilităţile necesare unui şofer 
în timpul conducerii autoturismului într-un trafic aglomerat. 

Pe lângă cele menţionate, un simulator auto produce efecte favorabile atât persoanei care se 
instruieşte, cât şi comunităţii deoarece activitatea de instruire este preluată în mare parte de simulator. 
Trebuie subliniat faptul că, avantajul major pe care îl rezolvă instruirea pe simulator constă în formarea 
unei atitudini responsabile şi preventive care va duce la creşterea siguranţei traficului rutier. Pentru 
formarea unei atitudini preventive se pot genera situaţii de risc care se întâlnesc în trafic, astfel viitorul 
şofer va fi capabil să anticipeze anumite accidente şi în consecinţă să le evite sau să diminueze efectele 
acestora. 

• PRET UNITAR FARA TVA: 6800 EUR 
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Set de Mașini simple 
Art.-Nr. F 564061

Predarea ludică a principiilor mecanice și tehnice de bază

Set de clase pentru nivelul primar
Un set de clase conține 16 seturi individuale
Un set de clasă este potrivit pentru, de exemplu, 30 de elevi și un profesor
Familiarizarea cu principiile mecanice și tehnice de bază
Informații pe această temă, precum și mai multe experimente disponibile online

Întâlnim mașini simple peste tot în viața de zi cu zi. Ele ne ajută să lucrăm cu cât mai puțin efort 
posibil. Principiile mecanice și tehnice de bază și interacțiunile forțelor sunt transmise pe baza unor 
modele clare și rapid asamblate. Explorând aceste principii și exemple practice, ceea ce s-a învățat 
este solidificat într-un mod ludic. Gloria încununată a kitului de construcție este o mașină pentru 
trecerea pe o minge, în care întreaga clasă este implicată cu diferite module și în care principiile 
învățate sunt combinate cu construirea și jocul distractiv. În acest fel, abilitățile sociale și motorii fine 
sunt promovate în același timp.
Materiale didactice însoțitoare:
Produsele fischertechnik Education conțin materiale didactice extinse, accesibile gratuit. Acestea 
au fost dezvoltate împreună cu colegiile de formare a profesorilor, profesorii și didactica și răspund 
în mod ideal nevoilor de predare. În plus față de introducerea subiectului, sunt disponibile planuri 
de lecție cu fișe de sarcini și referințe ale planului educațional.

- Introducerea subiectului oferă conținut care poate fi utilizat în mod optim pentru pregătirea lecției 
și integrat în lecție. Definiția, istoria, cunoștințele de bază și multe altele sunt predate.

- Materialul didactic conține o imagine de ansamblu a obiectivelor de învățare, a timpului necesar 
pentru sarcini, precum și a referințelor curriculare respective ale statelor federale individuale din 
Germania.
- În funcție de subiectele relevante pentru programa școlară, sunt incluse diverse sarcini, în cadrul 
cărora sunt tratate diferite experimente.

- Proiectele sunt împărțite într-o sarcină de proiectare, sarcină tematică și sarcină experimentală. 
În acest fel, se crește de la construirea la învățarea conținutului tehnic, la aplicarea cunoștințelor 
dobândite.

Sursă imagine: fischertechnik.

Descriere

Pe scurt

PRET UNITAR FARA TVA: 550 EUR

pentru o clasă
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Set de Control electric - pentru o clasă
A face elementele de bază ale circuitelor electrice în școala primară inteligibile și înțelese în mod durabil!

Un set de clase conține 16 seturi individuale
Un set de clasă este potrivit pentru, de exemplu, 30 de elevi și un profesor
Predarea prietenoasă cu copiii a conținutului de învățare pe tema circuitelor electrice
Nouă modele rapid construibile și favorabile predării
25 de experimente interesante pentru comunicarea realistă a subiectului

Sursă imagine: fischertechnik

Descriere

Pe scurt

PRET UNITAR FARA TVA: 850 EUR

Cei mai tineri cercetători și exploratori sunt curioși și pun la îndoială totul. 

Circuitele electrice stau la baza a nenumărate lucruri, de la simple întrerupătoare de lumină pentru 
iluminarea încăperilor până la procesoare de alimentare la roboți și computere. Cu tensiuni 
electrice scăzute, de exemplu de la o baterie, fenomenele și tehnicile electrice pot fi reprezentate, 
experimentate și înțelese în mod viu. 

Diferite întrebări:
• Cum funcționează o lanternă?
• Cum pornesc și opresc un motor electric?
• Cum pot schimba direcția de rotație a unui motor?
• Cum pot controla o lampă din mai multe locații, cum ar fi iluminatul scării?
• Cum funcționează comenzile electrice simple?
își găsesc răspunsul

Totul despre circuitele electrice este transmis într-un mod prietenos pentru copii prin cele mai 
simple aplicații. Modelele pot fi construite cu ușurință în sala de clasă și integrate direct cu sarcinile 
și soluțiile gata făcute. 

Art.-Nr. F 559893

Circuite electrice
Conexiune in Serie și paralel
Sincronizarea motorului

Evidențiază:
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Set de Optica - pentru o clasă
Faceți ca elementele de bază ale opticii să fie inteligibile în școala primară și să le înțelegeți în mod durabil!

Un set de clase conține 16 seturi individuale
Un set de clasă este potrivit pentru, de exemplu, 30 de elevi și un profesor
Cercetarea fenomenelor optice
Experimentarea cu lumina
Modele care pot fi construite rapid și, prin urmare, sunt ușor de predat

Sursă imagine: fischertechnik

Descriere

Pe scurt
PRET UNITAR FARA TVA: 1040 EUR

Undele de lumină determină proprietățile luminii: direcția, luminozitatea și culoarea.
Dar cum apare culoarea? 
Cu experimentele acestui kit de construcție fischertechnik, putem explora jucăuș cele trei 
proprietăți de bază ale luminii și putem stabili referința în viața de zi cu zi. Este ideal pentru 
integrarea în activitatea de proiect:
• direcția luminii poate fi determinată și schimbată cu oglinzi 
• luminozitatea luminii poate fi influențată cu umbre 
• Examinați lumina și culoarea cu experimente giro 
• înțelegeți funcționarea ecranelor cu lupe
- Materialul didactic 
conține planuri de lucru detaliate
Cu fischertechnik Class Set Optics, toate obiectivele de învățare pot fi îndeplinite.
sunt studiate principalele caracteristici ale luminii:
• Proprietățile luminii: reflexie, refracție, propagare, grupare
• Lumină și umbră
• Descompunere spectrală a luminii. Lumină, culori și viziune.
- Sarcinile sunt împărțite într-o sarcină de proiectare, sarcină tematică și sarcină experimentală. În 
acest fel, se crește de la construirea la învățarea conținutului tehnic, la aplicarea cunoștințelor 
dobândite.

Art.-Nr. F 559892

fenomene optice
Experimente ușoare
Mărire cu lupa
Reflectare
Lumină și umbră

Evidențiază:
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Set de Energie solara - pentru o clasă
Faceți elementele de bază ale energiilor regenerabile inteligibile la nivel primar și înțelegeți-le în mod durabil!

Art.-Nr. F 559894

Producția de energie din energie solară regenerabilă
Serie și conexiune paralelă

Evidențiază:

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  1080 E U R
Pe scurt
Un set de clase conține 16 seturi individuale
Un set de clasă este potrivit pentru, de exemplu, 30 de elevi și un profesor
Medierea energiei solare și utilizarea acesteia
Două panouri solare și un motor solar incluse
10 experimente disponibile online pentru a fi utilizate în sala de clasă
Descriere
Componente fischertechnik incluse:
Micromotorul solar fischertechnik mic, puternic. Funcționează cu tensiune dc de 0,5-2V.Art.-Nr. 156494
Două celule solare 60x60 1.0V 0.44A conectate in serie asigură puterea necesară pentru a 
conduce modelele sau ca convertor de energie pentru stocarea energiei Art.-Nr. 146142
Un Miniswitch cu putere maxima de conectare de max. 2A, 50V Art.-Nr. 37783

Materiale didactice
Prin acestea investigăm energia solară pe baza unui model funcțional pentru fotovoltaice și 
cunoaștem o formă alternativă de energie pentru generarea de energie în contextul energiilor 
regenerabile.Va sunt oferite planurile de lecție pentru cele trei proiecte cu exercitii si solutii:
Model functional 1 
Model functional 2
Ventilator solar
Principalele obiective:
• Producția de energie din energii regenerabile. De la energie radiantă (energie solară) la energie 
electrică (electricitate).
• Influențarea factorilor în generarea de energie solară.
• Optimizarea sistemelor solare.
• Energia solară devine curent continuu.
• Conexiune serie, conexiune paralelă a modulelor solare
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ROBOTICS First Coding 
Faceți ca elementele de bază ale codării să fie inteligibile și înțelese în mod durabil încă din școala primară!

Art.-Nr. F 560843

• Prima aplicație de codificare
• Control Bluetooth
• Învață să codifici

Evidențiază:

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  140 E U R  
Pe scurt
Set pentru intrarea în lumea informaticii și roboticii
Două motoare și senzori deja integrați în model
Mediu simplu de programare grafică cu exemple gata făcute
Descriere
Dispozitive de acționare și senzori Șasiul robotului conține senzori și actuatori, care sunt 
picioarele, ochii și urechile robbilor. Acest lucru le permite să vadă ce se întâmplă în jurul lor și să 
se deplaseze. 
Acţionare Două motoare sunt instalate în fiecare șasiu robot pentru a conduce roțile lui Robby. Un 
motor conduce roata din stânga, una din dreapta. Robby se mișcă înainte și înapoi atunci când 
ambele roți se rotesc în aceeași direcție. Se rotește pe loc atunci când roțile se rotesc în direcții 
diferite. Și face o curbă atunci când roțile se rotesc la viteze diferite.
Senzori Senzorii sunt componente cu care Robby percepe mediul său. Cu ei poate vedea ceva 
sau poate simți ceva.
Bara de protecție mobilă (cu butoane)
Când bara de protecție este apăsată, 2 butoane din interiorul robotului detectează dacă bara de 
protecție a fost apăsată la stânga, la dreapta sau în mijloc. Imaginea din partea dreaptă sus a 
ecranului First Coding App arată pe ce parte a fost apăsată bara de protecție: stânga – mijloc 
(ambele butoane apăsate) – dreapta. Puteți reacționa la aceste evenimente într-un program și, de 
exemplu, puteți evita un obstacol. 
"Ochii" (senzorul de urmărire în infraroșu) Pe partea inferioară, Robby are "ochi". Cu ei, el 
poate distinge o pistă neagră de un fundal luminos și, astfel, să urmeze o pistă. "Ochii" constau 
dintr-o diodă emițătoare în infraroșu care emite lumină infraroșie invizibilă și două diode infraroșii 
care detectează lumina infraroșie reflectată de la sol. Deoarece un fundal alb reflectă mai multă 
lumină infraroșie decât un fundal negru, Robby poate, de exemplu, să detecteze o pistă neagră pe 
un fundal alb și să urmeze traseul. Imaginea din partea dreaptă sus a ecranului Primei aplicații de 
codificare arată dacă "ochii" sunt lumină sau întuneric.

Materialul didactic însoțitor conține obiective de învățare, teme, precum și sarcini și soluții.
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Robotica BT Incepator - Robot Kit
Măsurarea, controlul și reglarea

Art.-Nr. F 540587

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  225 E U R  
Pe scurt
12 modele
380 componente
Nivel primar, nivel gimnazial, studii/școală profesională
Descriere
Intrarea ușoară în prima programare! Robotica BT Beginner explică elevilor principiile de 
programare bazate pe software-ul de programare grafică ROBO Pro Light pentru controlul 
modelelor fischertechnik staționare și mobile. Cu ajutorul senzorilor și a elementelor de acționare, 
studenții pot mai întâi să proiecteze și apoi să controleze modele ușor de înțeles, cum ar fi 
uscătoare de mâini, caruseluri, bariere, benzi transportoare cu mașini de perforare sau modele de 
șenile mobile. Controlerul »BT Smart Controller« cu 4 intrări pentru senzori și 2 ieșiri pentru 
motoare sau lămpi are o interfață USB și o interfață Bluetooth 4.0. Software-ul »ROBO Pro Light« 
(descărcare gratuită) permite o programare rapidă, clară și ușor de înțeles, în special pentru 
studenții mai tineri. În plus, există posibilitatea de a controla și programa toate modelele cu tableta 
(iOS / Android) printr-o aplicație gratuită. ROBOTICS BT Beginner poate fi folosit în lecții ghidate și 
gratuite și este o introducere ideală și ușor de înțeles în lumea programării pentru tinerii studenți.
Materiale didactice suplimentare:
Materialul didactic inovator fischertechnik vă sprijină în transmiterea înțelegerii tehnice în practică și 
în apropierea acesteia de elevii, studenții sau stagiarii dumneavoastră. Broșura didactică 
însoțitoare cu profesorul și materialul didactic oferă modele și sarcini ilustrative pentru pregătirea 
rapidă a lecțiilor și conține probleme și soluțiile acestora, fișe de lucru și șabloane de copiere. 
Materialele didactice sunt disponibile gratuit sub formă de descărcare gratuită în Portalul de 
eLearning.
Compoziția produsului:
Totalul de 380 de componente fischertechnik sunt sortate în mod clar într-o inserție de sortare. 
Împreună cu instrucțiunile de construcție ușor de înțeles pentru 12 modele de diferite niveluri de 
dificultate, totul este livrat într-o cutie de depozitare robustă.
Principalele domenii de predare:
Măsurarea, controlul și reglarea
Programare
Interacțiunea dintre hardware și software
Utilizarea dispozitivelor de acționare și a senzorilor
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Mașini simple STEM
Studiul fundamentelor mecanice importante și a efectele lor fizice

Art.-Nr. F 564062

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  120 E U R                                                                  
Pe scurt
Familiarizarea cu principiile mecanice și tehnice de bază
Echilibrarea fortelor si măsurarea forței 
Studiul mecanismelor frânghie și tijă, pârghie, rolă și plan înclinat
Numărul de modele 13
Numărul de componente 347
Descriere
Termenul "mașini simple" (cunoscute și sub numele de mașini de economisire a energiei, de 
formare a forței sau de economisire a muncii) se referă la unelte sau dispozitive mecanice care 
servesc la conversia unei forțe sau la optimizarea acțiunii unei forțe. Exemple de mașini simple sunt 
frânghia, maneta, rola și planul înclinat (pană), care apar într-o anumită combinație în aproape 
fiecare mașină de putere. 
Lecțiile de fizică îi pot ajuta pe elevi să-și perceapă mediul în mod diferit și să recunoască principiile 
fizice ale mașinilor simple ca un model în aplicațiile diverse de zi cu zi. 
Următoarele subiecte și termeni tehnici sunt de obicei tratate în combinație cu mai multe modele de 
aplicații foarte diferite din viața de zi cu zi: mecanism manivelă, articulații, mecanism cu excentric,
mecanism tip paralelogram, angrenajul treptelor de viteză, plan inclinat, scripeti, angrenaj diferențial
angrenaje cu melc si roata melcata, forțele și măsurarea lor.
Fișele de exercitii sunt formulate conform planurilor educaționale orientate spre competență. Scopul 
este de a controla, reflecta și evalua propria gândire atunci când rezolvă probleme și, astfel, de a 
construi noi cunoștințe. Ar trebui identificate probleme, ar trebui elaborate și aplicate strategii de 
rezolvare a problemelor. Tot timpul elevul este provocat sa raspunda la urmatoarele intrebari:
Unde sunt punctele slabe de proiectare într-o structură?
Cum pot fi rezolvate acestea?
De ce anumite detalii sunt rezolvate în acest fel și nu altfel?
Există alternative? Care ar fi consecințele?
Sunt instruite și experimentate în executia acestor 13 proiecte urmatoarele competențe:
Competență legată de conținut: Mecanică simplă cu relevanță in viața de zi cu zi
Competență legată de proces: rezolvarea problemelor/creativitatea.
Competență matematică: gândire logică și strategică.
Competență personală și socială: găsirea de soluții împreună într-o echipă.
Competență lingvistico-comunicativă: Elaborarea termenilor tehnici.
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Stem Sisteme pneumatice
Faceți elementele de bază ale pneumaticii inteligibile și înțelese în mod durabil!

Art.-Nr. F 559878

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  180 E U R                                                                  
Pe scurt
Sunt incluse 273 de componente
8 modele construibile rapid și 29 de experimente interesante pentru gimnaziu
Timpul necesar pentru foile de sarcini este de 45 până la 90 de minute
Instrucțiuni de construcție tipărite închise
Potrivit pentru lucrul în grup de la 2 la 4 elevi
Descriere
Elementele de bază ale trusei pneumatice de la fischertechnik:
Compresor 9VDC / 0,7bar / 2l / min / 200mA Art.-Nr. 121470. 
Acumulator de aer comprimat Art.-Nr. 156493. 
Manometrul Art.-Nr. 181148 este un dispozitiv de măsurare a presiunii aerului.
Supapă solenoidă cu 3/2 căi 9-12V Art.-Nr. 35327. Sarcina de a controla fluxul de aer către cilindrul 
pneumatic în așa fel încât cilindrul fie să se extindă, fie să se retragă. Acționarea unei supape se 
poate face fie manual, pneumatic, fie, ca și în cazul modelelor tehnice, electromagnetic. 
Cilindru pneumatic 60 Art.-Nr. 36938. Cilindru cu dublă acțiune 
Cilindrul 60 cu arc Art.-Nr. 133027. Cilindru cu o singură acțiune 
Supapă Pneumatică cu comutator de mână Art.-Nr. 36934. Supapă cu 4/3 căi pentru a retrage un 
cilindru, a-l extinde sau a-l menține într-o anumită poziție.
Materiale didactice:
Planurile de lectie sunt:
In format editabil al foilor de activități.
Specifice fiecarui proiect. 8 Modele fiecare cu Planul sau de lectii.Astfel, avem plan de lectie pentru:
Experimentează aerul comprimat, Compresor, manometru, limitare sau accelerarea aerului, Cilindru 
cu o singură acțiune, supapă solenoidă, Actiune direcțională cu un cilindru cu dublă actiune, 
Crearea și lucrul cu presiune negativă, Motor de aer electro-pneumatic, Ascensor pneumatic, Model 
de proiect - Vacuum Deposit Game
Principalele domenii de predare:
Generarea și distribuția aerului comprimat
Controlul cilindrilor pneumatici
Controlul vitezei de mișcare prin intermediul supapelor de accelerație
Mișcare în direcții diferite
Diferite aplicații și tipuri de supape
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STEM Electronics
Faceți ca elementele de bază ale electronicii să fie inteligibile și înțelese în mod durabil!

Art.-Nr. F 559884

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  225 E U R                                                                    
Pe scurt
Predarea instructivă și ludică a electronicii
Diferite niveluri de dificultate
Activitățile gata făcute sunt disponibile pentru descărcare
Numărul de componente 250
Descriere
Descoperiți lumea interesantă a electronicii cu Stem Electronics! Pas cu pas, acest kit învață 
elementele de bază ale electronicii și oferă o varietate de subiecte diferite de electronică. De la 
modele simple la modele complexe, multe modele funcționale interesante pot fi proiectate cu acest 
sistem modular. Profesorii vor găsi materiale informative pe această temă, precum și sarcini și 
soluții gata făcute în zona noastră de e-learning.
Materiale didactice suplimentare:
Planuri de lecție privind electronica, referință curriculară, sarcini și soluții. 
Planurile de lectie sunt:
In format editabil al foilor de activități.
Specifice fiecarui proiect. 
Temele principale:
• Componentele electronice și funcția lor.
• Tehnologia semiconductorilor.
• Electronică de putere.
• Măsurarea parametrilor componentelor.
• Circuite de bază ale electronicii.
• Aplicarea practică a circuitelor de bază. 
Compoziția produsului:
Inclus în setul de educație printre cele 250 de componente: Butoane 2x, Motor 1x XS, Diodă 2x
Tranzistor 2x, Rezistor 3x, Condensatori 2x, Suport baterie bloc 1x 9V, 1x Multimetru
Principalele domenii de predare:
Circuite electrice
Rezistenţe
Măsurarea curentului și a tensiunii
Principiul motorului electric
Semiconductori (diodă, tranzistor)
Circuite tranzistoare
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ENERGII REGENERABILE STEM
Faceți ca elementele de bază ale energiilor regenerabile să fie inteligibile și înțelese în mod durabil!

Art.-Nr. F 559881

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  300 E U R                                                                   
Pe scurt
Sunt incluse 268 de componente
9 modele construibile rapid și 28 de experimente interesante pentru gimnaziu
Timpul necesar pentru foile de lucru este de 45 până la 90 de minute
Instrucțiuni de construcție tipărite 
Potrivit pentru lucrul în grup de la 2 la 4 elevi
Descriere
Cum poate fi generată energia electrică într-un mod ecologic? Cum funcționează o celulă de 
energie și cum poate fi produsă folosind ca si combustibil hidrogenul. Energiile regenerabile vor fi 
cele mai importante surse de energie ale viitorului. Generarea, stocarea și utilizarea energiei 
electrice din surse naturale de energie apă, vânt și soare este explicată în mod clar folosind nouă 
modele și 28 de experimente. Modulele solare puternice cu multe opțiuni de montare deschid o 
utilizare flexibilă în proiecte. Acumulatorul de energie servește la stocare a energiei și poate elibera 
din nou energia alimentată. Cu ajutorul celulei de combustibil, este ilustrat în mod clar modul în care 
apa este împărțită în cele două componente hidrogen și oxigen. În acest fel, principiul formelor 
viitoare de energie este învățat și abilități importante sunt instruite. Cu planurile de lecție extinse, 
energiile regenerabile STEM pot fi utilizate în mod optim în sala de clasă.
Materiale didactice suplimentare:
Planuri de lecție privind electronica, referință curriculară, sarcini și soluții. 
Planurile de lectie sunt: In format editabil al foilor de activități, Specifice fiecarui proiect: fluxul de 
energie și conversia energiei, Turbină de apă / hidroenergie, Energia solară, Stație de încărcare a 
pilelor de combustie, Turbine eoliene / Energie eoliană
Compoziția produsului:
Inclus în setul de educație printre cele 268 de componente: Panou solar 2x 1V, Motor solar 1x
1x acumulator, 1x LED-uri, 1x celulă de combustibil, Transformator de tensiune 1x, Multimetru
Principalele domenii de predare:
Descoperiți formele de energie ale viitorului
Pile de combustie pentru producerea de hidrogen incluse
Multimetru pentru măsurarea curentului și tensiunii
Transformatoare de tensiune pentru up-transformare a tensiunii
Producția, stocarea și utilizarea energiei electrice
Cunoașterea și înțelegerea diferitelor surse regenerabile de energie: apă, vânt, soare și hidrogen
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Masina cu celule de combustibil H2 
Tehnologia de ultimă oră ca si  kit de construcție

Art.-Nr. F 559880

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  110 E U R                                                                   
Pe scurt
Producția de hidrogen
Utilizarea hidrogenului ca tehnologie de propulsie
Sursă de alimentare 3V inclusă
Premiul "TOP 10 jucării 2021"
Numărul de componente117
Descriere
Hidrogenul și pilele de combustie – una dintre cele mai promițătoare tehnologii energetice din ultimii 
ani și un subiect cu care industria auto se confruntă de mult timp.  Acest sistem modular, o mașină 
cu pile de combustie poate fi mai întâi proiectată și apoi pusă în mișcare cu ajutorul hidrogenului. 
Întrebări precum: "Cum funcționează o celulă de combustibil și cum poate fi produs hidrogenul cu ea 
și folosit ca unitate?" primesc un răspuns simplu și ușor de înțeles cu ajutorul modelului practic. 
Folosind electrolizorul celulei de combustibil reversibile, se poate observa, de exemplu, modul în 
care hidrogenul și oxigenul pot fi obținute din apă, care, la rândul lor, asigură generarea de energie 
și propulsia fără emisii. Kitul de experiment cu pile de combustie este potrivit pentru copiii de la 9 ani 
și garantează un efect clar de învățare, pe lângă distracție și jocuri. 
Materiale didactice suplimentare:
Cunoștințele dobândite pot fi, de asemenea, aprofundate cu materiale însoțitoare extinse pe tema 
energiilor regenerabile, care sunt disponibile online în portalul de eLearning. Planuri de lecție privind 
electronica, referință curriculară, sarcini și soluții. 
Planurile de lectie sunt: In format editabil al foilor de activități, Specifice fiecarui proiect: Principiul 
de funcționare a celulei de combustie, Tipuri de pile de combustie, Funcționarea celulei de 
combustibil, Producerea hidrogenului și oxigenului (electroliză), Generarea de energie electrică, 
Vehicul cu pile de combustie, Modele H2 Fuel Cell Car și Green Energy,etc.
Compoziția produsului:
Inclus în setul de educație printre cele117 de componente: 1x celulă de combustibil, Sursă de 
alimentare 3V 
1x motor cu pile de combustie
Principalele domenii de predare:
Producția de hidrogen
Utilizarea hidrogenului ca tehnologie de propulsie
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Mecanica 2.0
Faceți ca elementele de bază ale mecanicii și staticii să fie inteligibile și înțelese permanent!

Art.-Nr. F 538423

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  170 E U R                                                                   
Pe scurt
30 de modele
500 componente
Invatamant Primar, gimnazial
Descriere
Acest kit de învățare este ideal pentru viitorii ingineri mecanici, tehnicieni sau ingineri: Cum 
funcționează o unitate de ax cardan sau o transmisie manuală? Ce este o cutie de viteze planetară? 
Cum construiești un pod stabil? Acestea și alte întrebări elementare din domeniile mecanicii și 
staticii au răspuns în acest kit de învățare folosind 30 de modele diferite. Setul oferă teme relevante 
pentru curriculum din domeniile STEM ale fizicii, tehnologiei, științelor naturii și sprijină elevii în 
dobândirea cunoștințelor de bază ale principiilor mecanice și tehnice. Mecanica 2.0 poate fi utilizată 
în lecții ghidate și gratuite și este deja utilizată în multe școli astăzi.
Cele mai importante obiective de învățare:
Cunoașteți elementele de bază ale tehnologiei
Explicați principalele subiecte mecanica, statica și dinamica
Înțelegeți funcționalitatea mașinilor, motoarelor, diferitelor cutii de viteze, direcției, pârghiilor etc.
Construirea de poduri robuste, macarale, scaune înalte
Aprofundarea și punerea în practică a activităților de proiect și de grup
Materiale didactice suplimentare:
Planuri de lecție privind mecanica, referință curriculară, sarcini și soluții. 
Planurile de lectie sunt: In format editabil al foilor de activități, Specifice fiecarui proiect.
Compoziția produsului:
Inclus în setul de educație printre cele 500 de componente: XS Motor, Bloc Suport baterie pentru 9V
Contine o Brosura didactica si un Manual de constructie a celor 30 de modele.
Principalele domenii de predare:
Mecanica
Statica
Dinamică
Efectul forțelor asupra corpului și obiectelor
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ROBOTICS TXT 4.0- Set de bază 
Făcând elementele de bază ale roboticii inteligibile și înțelese în mod durabil!

Art.-Nr. F 559888

Senzori analogici și digitali
Transmisie de date, criptare
Codificarea și decodarea
Procesarea imaginilor
Programare grafică și bazată pe text

Principalele domenii de predare:

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  550 E U R  
Pe scurt
Set complet de robotică cu controler TXT 4.0, software de codificare ROBOPro și conexiune de 
alimentare
Sunt incluse 244 de componente
12 modele construibile rapid și 25 de experimente interesante pentru învățământul gimnazial
Instrucțiuni de construcție tipărite 
Potrivit pentru lucrul în grup de la 2 la 4 elevi
Descriere
Setul de bază Fischertechnik Robotics TXT 4.0 este începutul perfect pentru a programa ca 
profesioniștii! În plus față de camera cu procesare a imaginii, sistemul modular extins conține un 
senzor ultrasonic, două motoare codificator, un senzor de cale, un fototransistor, precum și două 
butoane și două LED-uri. Modelele pot fi programate și controlate cu software-ul de programare 
grafică ROBO Pro Coding și controlerul ROBOTICS TXT 4.0. Începătorii pot accesa programe de 
probă gata făcute, avansații și profesioniștii pot începe direct într-un mediu de programare Blockly 
sau în Python. Sunt incluse 12 modele interesante, de la semafoare pietonale la o barieră, un 
scaner de coduri de bare și roboți mobili de conducere cu motoare codificatoare, cameră foto, 
bandă și senzor de distanță. Pe lângă informațiile introductive și de bază, materialul didactic extins 
include 20 de experimente cu soluții pentru cele 12 modele.
Materialul didactic însoțitor conține obiective de învățare, teme, precum și sarcini și soluții.Pe 
lângă informațiile introductive și de bază, materialul didactic extins include 25 de experimente cu 
soluții pentru cele 12 modele.Sunt oferite planurile de lecție pe diferite teme:Termometru, 
determinarea rezistenței, măsurarea distanței; Bariera parcului auto; Semafor și lumină 
intermitentă; Codificare; Codul Morse;Proiectăm un buggy și îl echipăm cu senzori; Robot de 
pictură; Buggy-ul nostru este echipat cu detectarea obstacolelor, etc.
Compoziția produsului:
Inclus în setul de educație printre cele 244 de componente: Cameră 1x, 1x senzor cu ultrasunete,
Senzor de cale 1x, Butoane 2x, 1x Phototransistor, LED-uri 2x, Motor codificator 2x, Controler TXT 
4.0 1x Art.-Nr. F 560166, 1x Accu Set, Software de codificare ROBO Pro
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Robotica Add On: IoT
Set suplimentar pentru IoT la setul de baze de robotică

Art.-Nr. F 559897

Înregistrarea datelor
Conexiuni de rețea
Cloud computing
Iot

Principalele domenii de predare:

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  130 E U R  
Pe scurt
Set de suplimente de robotică pentru setul de bază TXT 4.0 robotică
Sunt incluse 72 de componente
Un model rapid construibil și 6 experimente interesante pentru gimnaziu
Instrucțiuni de construcție tipărite 
Potrivit pentru lucrul în grup de la 2 la 4 elevi

Descriere
Intrarea profesională în achiziția de date cu Robotics Add On: IoT! Împreună cu setul de baze 
robotice, stația de senzori staționari permite măsurarea temperaturii aerului, umidității, presiunii 
aerului, calității aerului și luminozității. Stația de senzori poate fi programată și controlată cu 
software-ul de programare grafică ROBO Pro Coding și controlerul ROBOTICS TXT 4.0 și este 
ideală pentru transmiterea de subiecte precum achiziționarea de date, programarea și utilizarea 
actuatoarelor și senzorilor. Datele de măsurare sunt înregistrate prin conectarea controlerului TXT 
4.0 la un cloud în care sunt stocate și preluate datele senzorului și afișate grafic. Prin intermediul 
interfeței cu utilizatorul, așa-numitul "tablou de bord", diferitele date ale senzorului pot fi controlate 
permanent, iar camera, care poate fi rotită în două axe, poate fi controlată de la distanță. 

Materialul didactic 
Programul de completare robotică: IoT este completat de materialul didactic, care include șase 
experimente cu soluții asociate. Sunt oferite planurile de lecție pe diferite teme: Stația meteo; 
Control Climat interior; Sistem de alarmă, etc.

Compoziția produsului:
Inclus în setul de educație printre cele 72 de componente: Senzor de mediu, Senzor de 
luminozitate
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Robotica Add On: Omniwheels
Set suplimentar pentru Omniwheels la setul de bază robotică

Art.-Nr. F 559898

Controlul vehiculelor 
omniwheels
Procesarea imaginilor
Tehnica de control

Principalele domenii de predare:

Sursă imagine: fischertechnikP R E T  U N I T A R  F A R A  T V A :  225 E U R  
Pe scurt
Set de suplimente de robotică pentru setul de bază TXT 4.0 robotică
Sunt incluse 331 componente
4 modele construibile rapid și 7 experimente interesante pentru gimnaziu
Instrucțiuni de construcție tipărite 
Potrivit pentru lucrul în grup de la 2 la 4 elevi
Descriere
Programați-vă proprii roboți cu fischertechnik Robotics Add On: Omniwheels. Împreună cu 
Robotics Base Set, pot fi construite patru modele omniwheel interesante care așteaptă să fie 
aduse la viață. Roboții de conducere cu diverse sarcini pot fi construiți, cum ar fi un robot de fotbal, 
un robot de fotografiere care detectează și împușcă ținte și un robot de pictură cu un stilou care 
poate fi coborât și ridicat. Un punct culminant în acest kit sunt omniwheels, care sunt conduse de 
patru motoare codificator, dintre care două sunt incluse în setul de bază, permițând mișcarea în 
orice direcție! Camera inclusă în setul de bază permite procesarea imaginilor, prin care, de 
exemplu, robotul de fotbal poate recunoaște o minge - și este împușcată cu toată forța! Noul 
controler Fischertechnik TXT 4.0 oferă multe caracteristici noi cu noul software de programare 
ROBO Pro Coding. În plus față de programarea grafică într-un mediu Blockly, programarea prin 
Python este acum, de asemenea, posibilă! Software-ul este independent de sistemul de operare și 
poate fi utilizat și pe dispozitive mobile. În plus, un motor servo este inclus în set. Conceptul este 
completat de șapte experimente cu soluții asociate.
Materialul didactic Sunt oferite planurile de lecție pe diferite teme: Navigare-Programăm un 
senzor de distanță cu detectarea obstacolelor pentru vehiculul Mecanum; Senzor de urmărire- 
Cu ajutorul camerei, programăm un senzor de pistă pentru vehiculul Mecanum, etc.
Compoziția produsului:
Inclus în setul de educație printre cele 331 de componente: 1x Servo; Motor cu angrenaj 2x; 4x 
Mecanum Omniwheels
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TXT 4.0 Controller
Măsurarea, controlul și reglarea cu controlerul fischertechnik TXT 4.0

Art.-Nr. F 533506

PRET UNITAR FARA TVA: 350 EUR   Sursă im agine: f ischert echnik

Pe scurt
512 MB RAM și 4 GB spațiu de stocare eMMC
3 iesiri servo si afisaj tactil capacitiv
Integrarea perfectă a controlerului în modele
Actualizări automate de firmware prin cloud
Descriere
Controlerul TXT 4.0 oferă o mulțime de caracteristici noi, cu spațiul său de stocare de 512 MB RAM și 4 GB 
eMMC, cele trei ieșiri servo și un afișaj tactil capacitiv care acceptă gesturi de glisare. Modulul WLAN și 
Bluetooth îmbunătățit oferă interfața wireless potrivită pentru numeroase aplicații. O altă interfață este portul 
gazdă USB, la care, de exemplu, poate fi conectată camera USB fischertechnik sau stick-urile USB. Până la 
opt controlere suplimentare pot fi conectate la un controler ca extensii. Datorită carcasei înguste, controlerul 
poate fi perfect integrat în modele. Pentru a fi mereu la zi, actualizările de firmware sunt descărcate automat 
prin cloud, menținând în același timp propriile programe. Software-ul de codificare ROBO Pro poate fi utilizat 
pentru a programa atât grafic, cât și cu Python. Este independent de sistemul de operare și poate fi utilizat și 
pe dispozitive mobile. Alte caracteristici ale controlerului includ: 
- Procesor: Arm® dual Cortex-A7 650 MHz + Cortex-M4®®- Capacitate memorie: 512 MB MEMORIE RAM 
DDR3, 4 GB eMMC- Extinderea memoriei: Slot pentru card Micro SD t
- Afisaj tactil color: 2,4", 320x240 pixeli, capacitiv (permite gesturi de glisare)- design plat, dimensiuni: 
90x90x17,5mm- 8 intrări universale: digital/analogic 0-9VDC, analogic 0-5 kΩ /
- 4 intrari de numarare rapida: digital, frecventa pana la 1kHz- 4 iesiri motor 9V/250mA (max. 1 A): viteza 
infinit variabila, rezistenta la scurtcircuit, alternativ 8 iesiri individuale, de exemplu pentru LED-uri- 3 iesiri 
servo 5V (max. 2A), scurtcircuit dovada- Modul radio combinat Bluetooth/WLAN: Bluetooth 5.0 (BR, LE & 
EDR), WLAN dual band 2.4 GHz și 5 GHz 802.11 a/b/g/n- Client USB 2.0: Mini priza USB pentru conectarea 
la PC- Interfață gazdă USB: priză USB-A, de exemplu, pentru camera USB fischertechnik sau stick-uri USB- 
Interfata camerei: prin intermediul gazdei USB, driverul camerei Linux integrat in sistemul de operare- Antet 
2x pini cu 6 pini: pentru extinderea intrărilor și ieșirilor (pot fi cuplate până la 9 controlere TXT 4.0) și interfață 
I²C- Difuzor integrat pentru redarea sunetelor (fișiere WAV)- Sistem de operare open-source bazat pe Linux, 
actualizare firmware prin cloud, stick USB sau card micro SD- Programare cu ROBO Pro Coding (grafic și 
Python), compilator C / C ++ (nu este inclus)- alte opțiuni de programare prin intermediul interfeței REST. 
Tensiuni de ieșire disponibile 9V, 5V și 3.3V. Sursa de alimentare: priza dc 9V 3.45 mm, sau prize 
fischertechnik 2.5 mm (pentru acumulatori). 
Materialul didactic 
Manual in limba engleza pentru controlerul TXT 4.0. Instrucțiunile sunt introducerea perfectă pentru a 
cunoaște toate caracteristicile și posibilitățile controlerului.
Aplicația de codificare ROBO Pro descarcata de pe Magazinul Google Play
Compoziția produsului:
TXT 4.0 Controller
Cablu Mini USB
Cablu de expansiune cu 6 pini
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Mașini simple
Faceți ca tehnicile de zi cu zi să fie inteligibile și înțelese permanent!

Art.-Nr. F 533506

PRET UNITAR FARA TVA: 130 EUR    Sursă im agine: f ischert echnik

Pe scurt
40 de modele
500 componente
Pre-primar, primar, secundar
Descriere
Setul Mașini simple oferă subiecte relevante pentru curriculum din domeniile STEM ale fizicii, 
tehnologiei, științelor naturii și sprijină studenții în dobândirea cunoștințelor de bază ale principiilor 
mecanice și tehnice. Pe baza a 40 de modele, sunt tratate subiecte precum scripetele, transmisia, 
direcția, statica și multe altele. Mașinile simple pot fi utilizate în lecții ghidate și gratuite și este deja 
un clasic larg răspândit în multe școli.
Cele mai importante obiective de învățare:
Înțelegerea tehnologiei vieții de zi cu zi
Obțineți o perspectivă asupra lumii tehnologiei
Cunoașterea modului în care funcționează vehiculele, transmisia, scripetele, direcția, troliul, turbina 
eoliană
Consolidarea creativității
Aprofundarea și punerea în practică a activităților de proiect și de grup
Materialul didactic 
Lista pieselor individuale. Manual de constructie. Documente pentru elev.
Compoziția produsului:
Totalul de 500 de componente fischertechnik sunt sortate în mod clar în două inserții de sortare. 
Împreună cu instrucțiunile de construcție ușor de înțeles pentru 40 de modele de diferite niveluri de 
dificultate, totul este livrat într-o cutie de depozitare robustă.
Principalele domenii de predare:
Transmisie
Scripete
Direcţie
Guvernator centrifugal
Troliu
Statica
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Hidraulica
Faceți ca tehnicile de zi cu zi să fie inteligibile și înțelese permanent!

Art.-Nr. F 548896

PRET UNITAR FARA TVA: 170 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Pe scurt
5 modele
500 componente
Primar, secundar
Descriere
Cu acest kit de învățare realist, elevii sunt învățați conținutul hidraulicii. Transmisia puterii cu 
ajutorul lichidelor este aplicată tehnic cu acest set de învățare. Folosind cinci modele diferite, este 
demonstrată funcționalitatea transmisiei semnalului și a forței cu medii lichide. Printre altele, se 
poate construi un model funcțional și demonstrativ simplu, un excavator și alte trei modele. 
Cele mai importante obiective de învățare:
Familiarizați-vă cu sistemele și componentele hidraulice
Încercați transmisia puterii cu ajutorul lichidului de pe model
Înțelegerea modului în care funcționează cilindrii hidraulici și cilindrii de control
Încercați controlul modelului utilizând singur cilindrii hidraulici și de control
Dezvoltarea și exersarea interacțiunii sociale prin lucrul în grup
Materialul didactic 
Pe portalul de eLearning fischertechnik puteți accesa gratuit următoarele Materiale didactice 
însoțitoare: Lista pieselor individuale. Manual de constructie. Documente pentru elev. În combinație 
cu materialele didactice însoțitoare, sunt transmise cunoștințe și abilități extinse pe tema hidraulicii. 
Aceste materiale însoțitoare sunt puse la dispoziție gratuit pe portalul de eLearning și sprijină 
profesorii în pregătirea și proiectarea lecțiilor.
Compoziția produsului:
475 de piese individuale în total, dintre care 8x cilindri hidraulici, 4x cilindri de control și 1x 
instrucțiuni de construcție ca supliment tipărit, 1x material didactic însoțitor disponibil online și 1x 
cutie de depozitare stabilă cu foaie de acoperire și listă de articole.
Principalele domenii de predare:
Învățarea modului în care funcționează fluxul de lichide
Înțelegeți semnalul și transmisia forței încercând lucrurile pe model
Construiți cunoștințe aprofundate prin modele ușoare / medii / grele
Cooperarea elevilor prin lucrul în grup în diferite roluri
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Banda transportoare 24V - Educație
Banda transportoare simulează transportul pieselor de prelucrat

Art.-Nr. F 50464

PRET UNITAR FARA TVA: 280 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Avantaje
Model ideal de instruire, simulare și demonstrație pentru educație și formare, automatizări industriale 
și industrie 4.0/digitalizare
Model de formare deja construit, stabil
Montat pe panou robust din lemn, ambalarea modelului în carton robust
Opțional disponibil în tensiunea standard de 9V, precum și în standardul mondial al industriei de 24V
ATENȚIE: un controller PLC 24V este absolut necesar pentru funcționare (nu este inclus)
Descriere
Banda transportoare cu o lungime de 275 mm transportă piese de prelucrat cu un diametru de până 
la 29 mm. Mai multe benzi transportoare pot fi conectate între ele pentru a forma o bandă 
transportoare de orice lungime. Modelul poate fi combinat ideal cu modelul de antrenament "robot 
cu 3 axe cu clești de prindere".
Conectarea la controlul PLC: Modelul are o placă de circuit cu releu pentru inversarea direcției de 
rotație a motoarelor. Toate intrările și ieșirile sunt conduse la prize (26 de pini, pitch 2.54mm), 
precum și la blocuri terminale cu push-in.
Detalii tehnice: Intrări digitale: 3, Iesiri 24V: 1, Sursă de alimentare (baterie)24V
Materialul didactic 
Educatorii de top subliniază cu tărie importanța unei educații STEM (știință, tehnologie, inginerie și 
matematică). Acest lucru necesită materiale didactice adecvate care să permită profesorilor să 
transmită elevilor informații semnificative într-un mod atrăgător și practic. Pentru aceasta, materialul 
didactic fischertechnik este cea mai bună alegere! Fișele de lucru, exercițiile și informațiile 
suplimentare sunt disponibile pentru descărcare gratuită pe portalul fischertechnik E-Learning. Acest 
lucru le oferă învățătorilor ocazia de a pregăti subiectele abordate în clasă rapid și intenționat. 
Școala este distractivă cu kiturile de construcție de la fischertechnik!
Incluse în modelul de formare:
Motor 2x XS (motor de curent continuu)
Butoane 2x (comutatoare limită)
Fototransistor 2x
2x bariere de lumină CU LED-uri
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Masina de ștanțat cu banda transportoare 24V - Edu
Simularea transportului și prelucrării pieselor de prelucrat

Art.-Nr. F 96785_edu

PRET UNITAR FARA TVA: 380 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Avantaje
Model ideal de instruire, simulare și demonstrație pentru educație și formare, automatizări industriale 
și industrie 4.0/digitalizare
Model de formare deja construit, stabil
Montat pe panou robust din lemn, ambalarea modelului în carton robust
Opțional disponibil în tensiunea standard de 9V, precum și în standardul mondial al industriei de 24V
ATENȚIE: un controller PLC 24V este absolut necesar pentru funcționare (nu este inclus)
Descriere
Mașina de ștanțare cu bandă transportoare simulează transportul și ștanțarea pieselor de prelucrat. 
Modelul poate fi combinat ideal cu modelul de antrenament "robot cu 3 axe cu clești de prindere".
Conectarea la controlul PLC: Modelul are o placă de circuit cu releu pentru inversarea direcției de 
rotație a motoarelor. Toate intrările și ieșirile sunt conduse la prize (26 de pini, pitch 2.54mm), 
precum și la blocuri terminale cu push-in.
Detalii tehnice: Intrări digitale: 4, Iesiri 24V: 4, Sursă de alimentare (baterie)24V
Materialul didactic 
Educatorii de top subliniază cu tărie importanța unei educații STEM (știință, tehnologie, inginerie și 
matematică). Acest lucru necesită materiale didactice adecvate care să permită profesorilor să 
transmită elevilor informații semnificative într-un mod atrăgător și practic. Pentru aceasta, materialul 
didactic fischertechnik este cea mai bună alegere! Fișele de lucru, exercițiile și informațiile 
suplimentare sunt disponibile pentru descărcare gratuită pe portalul fischertechnik E-Learning. Acest 
lucru le oferă învățătorilor ocazia de a pregăti subiectele abordate în clasă rapid și intenționat. 
Școala este distractivă cu kiturile de construcție de la fischertechnik!
Incluse în modelul de formare:
Motor XS (motor de curent continuu)
Buton de împingere (comutator limită)
Fototransistor 2x
2x bariere de lumină CU LED-uri
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Robot cu 3 axe cu prindere cu ventuze cu vid 24V - Edu
Transportul sigur și precis al pieselor de prelucrat

Art.-Nr. F 536630_edu

PRET UNITAR FARA TVA: 980 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Avantaje
Model ideal de instruire, simulare și demonstrație pentru educație și formare, automatizări industriale 
și industrie 4.0/digitalizare
Model de formare deja construit, stabil
Montat pe panou robust din lemn, ambalarea modelului în carton robust
Opțional disponibil în tensiunea standard de 9V, precum și în standardul mondial al industriei de 24V
ATENȚIE: un controller PLC 24V este absolut necesar pentru funcționare (nu este inclus)
Descriere
Robotul cu 3 axe cu ventuză în vid poziționează piesele de prelucrat rapid și precis în spațiu 
tridimensional. Domeniu de lucru: axa X 270°, axa Y (înainte/spate) 140 mm, axa Z (sus/jos) 120mm.
Conectarea la controlul PLC: Modelul are o placă de circuit cu releu pentru inversarea direcției de 
rotație a motoarelor. Toate intrările și ieșirile sunt conduse la prize (26 de pini, pitch 2.54mm), 
precum și la blocuri terminale cu push-in.
Detalii tehnice: 
Intrări digitale: 3, Iesiri 24V: 8, 
Sursă de alimentare (baterie)24V, 
Consum curent: I = aprox. 0,9A
Intrări de numărare rapidă: 3 sau 6 (cu detectarea direcției)
Materialul didactic 
Materialul didactic inovator fischertechnik vă sprijină în transmiterea înțelegerii tehnice în practică și 
în apropierea acesteia de elevii, studenții sau stagiarii dumneavoastră. Broșura didactică însoțitoare 
cu profesorul și materialul didactic oferă modele și sarcini ilustrative pentru pregătirea rapidă a 
lecțiilor și conține probleme și soluțiile acestora, fișe de lucru și șabloane de copiere. Materialele 
didactice sunt disponibile gratuit sub formă de descărcare gratuită în Portalul de eLearning.
Incluse în modelul de formare:
Motor codificator 3x (motor de curent continuu cu codificator magnetic)
Butoane de 3x (comutatoare limită)
Cupe de vid
Compresor
Supapă solenoidă
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Robot cu 3 axe cu clești de prindere 24V - Edu
Piese de prelucrat poziționate în mod fiabil și precis folosind clești de prindere

Art.-Nr. F 511938_edu

PRET UNITAR FARA TVA: 880 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Avantaje
Model ideal de instruire, simulare și demonstrație pentru educație și formare, automatizări industriale 
și industrie 4.0/digitalizare
Model de formare deja construit, stabil
Montat pe panou robust din lemn, ambalarea modelului în carton robust
Opțional disponibil în tensiunea standard de 9V, precum și în standardul mondial al industriei de 24V
ATENȚIE: un controller PLC 24V este absolut necesar pentru funcționare (nu este inclus)
Descriere
Robotul cu 3 axe cu clesti de prindere poziționează rapid și precis piesele de prelucrat în spațiu 
tridimensional. Grade de libertate: axa 1: virați 180°, axa 2: înainte/înapoi 90 mm, axa 3: 
ridicare/coborâre 150 mm. Modelul poate fi combinat ideal cu modelele de antrenament "bandă 
transportoare", "mașină de perforare" și "linie de productie".
Conectarea la controlul PLC: Modelul are o placă de circuit cu releu pentru inversarea direcției de 
rotație a motoarelor. Toate intrările și ieșirile sunt conduse la prize (26 de pini, pitch 2.54mm), 
precum și la blocuri terminale cu push-in.
Detalii tehnice: Intrări digitale: 8, Iesiri 24V: 8, Sursă de alimentare (baterie)24V
Materialul didactic 
Materialul didactic inovator fischertechnik vă sprijină în transmiterea înțelegerii tehnice în practică și 
în apropierea acesteia de elevii, studenții sau stagiarii dumneavoastră. Broșura didactică însoțitoare 
cu profesorul și materialul didactic oferă modele și sarcini ilustrative pentru pregătirea rapidă a 
lecțiilor și conține probleme și soluțiile acestora, fișe de lucru și șabloane de copiere. Materialele 
didactice sunt disponibile gratuit sub formă de descărcare gratuită în Portalul de eLearning.
Incluse în modelul de formare:
Motor 2x XS (motor de curent continuu)
Motor codificator 2x (motor de curent continuu cu codificator magnetic)
Butoane 4x (comutatoare limită)
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Robot cu 3 axe cu clești de prindere 9V - Edu 
Piese de prelucrat poziționate în mod fiabil și precis folosind clești de prindere

Art.-Nr. F 511937_edu

PRET UNITAR FARA TVA: 1200 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Avantaje
Model ideal de instruire, simulare și demonstrație pentru educație și formare, automatizări industriale 
și industrie 4.0/digitalizare
Model de formare deja construit, stabil
Montat pe panou robust din lemn, ambalarea modelului în carton robust
Opțional disponibil în tensiunea standard de 9V, precum și în standardul mondial al industriei de 24V
ATENȚIE: 
Nu include sursa de alimentare (9V/220V)Art.-Nr. 505287. Este absolut necesar pentru functionare. 

Program scris in ROBO Pro Coding
Descriere
Robotul cu 3 axe cu prindere poziționează rapid și precis piesele de prelucrat în spațiu 
tridimensional. Grade de libertate: axa 1: virați 180°, axa 2: înainte/înapoi 90 mm, axa 3: 
ridicare/coborâre 150 mm. Modelul poate fi combinat ideal cu modelele de antrenament "Bandă 
transportoare", "Mașină de Stanțare" și "Linie de productie".
Detalii tehnice: 
Dimensiunile ambalajului 48 x 40 x 22 cm
Greutate 3100 g
Cerințe de sistem pentru software Windows 7, 8 sau 10
Materialul didactic 
Educatorii de top subliniază cu tărie importanța unei educații STEM (știință, tehnologie, inginerie și 
matematică). Acest lucru necesită materiale didactice adecvate care să permită profesorilor să 
transmită elevilor informații semnificative într-un mod atrăgător și practic. Pentru aceasta, materialul 
didactic fischertechnik este cea mai bună alegere! Fișele de lucru, exercițiile și informațiile 
suplimentare sunt disponibile pentru descărcare gratuită pe portalul fischertechnik E-Learning. Acest 
lucru le oferă învățătorilor ocazia de a pregăti subiectele abordate în clasă rapid și intenționat. Școala 
este distractivă cu kiturile de construcție de la fischertechnik!
Incluse în modelul de formare:
Controler TXT ROBOTICS
Software ROBO Pro Coding
Motor 2x XS (motor de curent continuu)
Motor codificator 2x (motor de curent continuu cu codificator magnetic)
Butoane 4x (comutatoare limită)

Include TXT Controller

 Sursa de alimentare (adaptor 2.5A, 9V/220V)
Art.-Nr. F 505287 

PRET UNITAR FARA TVA: 35 EUR

Art.-Nr. F 533506
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Linie takt cu 2 statii de procesare 24V
Linie Takt cu o stație de frezare și foraj, precum și o bandă de alergare în formă de U cu două schimbări de direcție

Art.-Nr. F 96790_edu

PRET UNITAR FARA TVA: 980 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Avantaje
Model ideal de instruire, simulare și demonstrație pentru educație și formare, automatizări industriale 
și industrie 4.0/digitalizare
Model de formare deja construit, stabil
Montat pe panou robust din lemn, ambalarea modelului în carton robust
Opțional disponibil în tensiunea standard de 9V, precum și în standardul mondial al industriei de 24V
ATENȚIE: un controller PLC 24V este absolut necesar pentru funcționare (nu este inclus)
Descriere
Linie takt cu o stație de frezare și foraj cu patru benzi transportoare într-un aranjament în formă de U. 
Modelul poate fi combinat ideal cu modelul de antrenament "robot cu 3 axe cu clești de prindere".
Conectarea la controlul PLC: Modelul are o placă de circuit cu releu pentru inversarea direcției de 
rotație a motoarelor. Toate intrările și ieșirile sunt conduse la prize (26 de pini, pitch 2.54mm), 
precum și la blocuri terminale cu push-in.
Detalii tehnice: Intrări digitale:9, Iesiri 24V: 10, Sursă de alimentare (baterie)24V
Materialul didactic 
Materialul didactic inovator fischertechnik vă sprijină în transmiterea înțelegerii tehnice în practică și 
în apropierea acesteia de elevii, studenții sau stagiarii dumneavoastră. Broșura didactică însoțitoare 
cu profesorul și materialul didactic oferă modele și sarcini ilustrative pentru pregătirea rapidă a 
lecțiilor și conține probleme și soluțiile acestora, fișe de lucru și șabloane de copiere. Materialele 
didactice sunt disponibile gratuit sub formă de descărcare gratuită în Portalul de eLearning.
Incluse în modelul de formare:
Bandă transportoare 4x
Motor 8x XS (motor de curent continuu)
Butoane 4x (comutatoare limită)
Fototransistor 5x
5x bariere de lumină LED-uri
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Depozit automat high-bay 24V - Edu
Depozitarea și recuperarea pieselor de prelucrat și a containerelor

Art.-Nr. F 536631_edu

PRET UNITAR FARA TVA: 1200 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Avantaje
Model ideal de instruire, simulare și demonstrație pentru educație și formare, automatizări industriale 
și industrie 4.0/digitalizare
Model de formare deja construit, stabil
Montat pe panou robust din lemn, ambalarea modelului în carton robust
Opțional disponibil în tensiunea standard de 9V, precum și în standardul mondial al industriei de 24V
ATENȚIE: un controller PLC 24V este absolut necesar pentru funcționare (nu este inclus)
Descriere
Stație de transfer cu bandă transportoare, macara stivuitoare (SRM) pentru depozitarea și 
recuperarea suporturilor speciale pentru piese de prelucrat, 9 locații de depozitare.
Conectarea la controlul PLC: Modelul are o placă de circuit cu releu pentru inversarea direcției de 
rotație a motoarelor. Toate intrările și ieșirile sunt conduse la prize (26 de pini, pitch 2.54mm), 
precum și la blocuri terminale cu push-in.
Detalii tehnice: Intrări digitale: 6, Iesiri 24V: 8, Sursă de alimentare (baterie)24V,
Consum curent: I = aprox. 1,2A, Intrări de numărare rapidă: 2 sau 4 (cu detectarea direcției)
Materialul didactic 
Materialul didactic inovator fischertechnik vă sprijină în transmiterea înțelegerii tehnice în practică și 
în apropierea acesteia de elevii, studenții sau stagiarii dumneavoastră. Broșura didactică însoțitoare 
cu profesorul și materialul didactic oferă modele și sarcini ilustrative pentru pregătirea rapidă a 
lecțiilor și conține probleme și soluțiile acestora, fișe de lucru și șabloane de copiere. Materialele 
didactice sunt disponibile gratuit sub formă de descărcare gratuită în Portalul de eLearning.
Incluse în modelul de formare:
Motor codificator 2x (motor de curent continuu cu codificator magnetic)
2x mini motor (motor de curent continuu)
Butoane 4x (comutatoare limită)
Fototransistor 2x
2x bariere de lumină CU LED-uri
Purtătorul piesei de prelucrat
6x piesa de prelucrat (albastru, rosu, alb)
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Linie de sortare cu recunoașterea culorilor 24V- Edu
Recunoașterea și sortarea diferitelor piese de prelucrat

Art.-Nr. F 536633_edu

PRET UNITAR FARA TVA: 950 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Avantaje
Model ideal de instruire, simulare și demonstrație pentru educație și formare, automatizări industriale 
și industrie 4.0/digitalizare
Model de formare deja construit, stabil
Montat pe panou robust din lemn, ambalarea modelului în carton robust
Opțional disponibil în tensiunea standard de 9V, precum și în standardul mondial al industriei de 24V
ATENȚIE: un controller PLC 24V este absolut necesar pentru funcționare (nu este inclus)
Descriere
Recunoaște piesele de prelucrat de diferite culori și le sortează printr-o bandă transportoare în 
revistele prevăzute în acest scop.
Conectarea la controlul PLC: Modelul are o placă de circuit cu releu pentru inversarea direcției de 
rotație a motoarelor. Toate intrările și ieșirile sunt conduse la prize (26 de pini, pitch 2.54mm), 
precum și la blocuri terminale cu push-in.
Detalii tehnice: Intrări digitale: 6, Iesiri 24V: 5, Sursă de alimentare (baterie)24V,
Consum curent: I = aprox. 1,1A, Intrări analogice 0-10V DC: 1
Materialul didactic 
Materialul didactic inovator fischertechnik vă sprijină în transmiterea înțelegerii tehnice în practică și 
în apropierea acesteia de elevii, studenții sau stagiarii dumneavoastră. Broșura didactică însoțitoare 
cu profesorul și materialul didactic oferă modele și sarcini ilustrative pentru pregătirea rapidă a 
lecțiilor și conține probleme și soluțiile acestora, fișe de lucru și șabloane de copiere. Materialele 
didactice sunt disponibile gratuit sub formă de descărcare gratuită în Portalul de eLearning.
Incluse în modelul de formare:
2x mini motor (motor de curent continuu)
Fototransistor 5x
5x bariere de lumină LED-uri
3x solenoid supapă
Compresor
Senzor optic de culoare
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Simularea fabricii 24V - Edu
Fabrică automatizată de instruire și simulare

Art.-Nr. F 536634_edu

PRET UNITAR FARA TVA: 4200 EUR Sursă im agine: f ischert echnik

Avantaje
Model ideal de instruire, simulare și demonstrație pentru educație și formare, automatizări industriale 
și industrie 4.0/digitalizare
Model de formare deja construit, stabil
Montat pe panou robust din lemn, ambalarea modelului în carton robust
Opțional disponibil în tensiunea standard de 9V, precum și în standardul mondial al industriei de 24V
ATENȚIE: un controller PLC 24V este absolut necesar pentru funcționarea fiecarui modul (nu sunt 
incluse)
Descriere
Combinația liniei de sortare a modelelor cu recunoașterea culorilor, stație multi-procesare cu cuptor, 
depozit automat de High bay și Robot 3D cu ventuze de aspirație în vid. Ciclul materialelor intr-un 
proces complet: Piesele de prelucrat sunt scoase din depozitul din High bay, prelucrate în stația de 
prelucrare, apoi sortate după culoare în sistemul de sortare și apoi depozitate din nou în depozitul 
din High bay.
Conectarea la controlul PLC: Modelul are o placă de circuit cu releu pentru inversarea direcției de 
rotație a motoarelor. Toate intrările și ieșirile sunt conduse la prize (26 de pini, pitch 2.54mm), 
precum și la blocuri terminale cu push-in.
Detalii tehnice: 
Consum curent: I = aprox. 4,8A
Intrări digitale: 22
Intrări analogice 0-10V DC: 1
Intrări de numărare rapidă: 5 sau 10 (cu detectarea direcției)
Iesiri 24V: 35
Sursă de alimentare (baterie)24V/4.7A
Materialul didactic 
Materialul didactic inovator fischertechnik vă sprijină în transmiterea înțelegerii tehnice în practică și 
în apropierea acesteia de elevii, studenții sau stagiarii dumneavoastră. Broșura didactică însoțitoare 
cu profesorul și materialul didactic oferă modele și sarcini ilustrative pentru pregătirea rapidă a 
lecțiilor și conține probleme și soluțiile acestora, fișe de lucru și șabloane de copiere. Materialele 
didactice sunt disponibile gratuit sub formă de descărcare gratuită în Portalul de eLearning.
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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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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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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 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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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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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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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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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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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
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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
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