
 

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

 

Fisa tehnica 52824 

Sistem de predare a sistemelor tehnologiei 
iluminatului 
 
Descriere 
 
Cu sistemul de predare a tehnologiei de iluminat, veți primi un pachet de panouri de învățare cu care puteți 
acoperi aproape întreaga educație de bază din acest domeniu. De la lămpi cu incandescență simple la lămpi cu 
halogen și lămpi fluorescente cu diferite balasturi până la lămpi de joasă tensiune. Cu placa LED de bază, 
elementele de bază ale acestei surse de lumină utilizate pe scară largă pot fi predate și diferite tipuri de LED-
uri, sursele lor de alimentare, controalele și multe altele pot fi investigate. Opțional, este disponibilă placa 
specială de lămpi, care tratează alte lămpi speciale. 
 

Obiectivele de invățare 
 
Placă de iluminare 
Bec- Lampă cu halogen- Lampă fluorescentă cu șoc- 
Lampă fluorescentă cu balast electronic- Lampă 
fluorescentă cu temporizator- Lampă fluorescentă 
compactă (lampă de economisire a energiei)- 
Lampă de lumină mixtă 
 Placa pentru lămpile cu Halogen 
Caracteristicile și rapoartele de performanță ale 
lămpii standard cu halogen de joasă tensiune 
Caracteristicile și raporturile de performanță ale 
lămpii cu halogen-joasă tensiune cu eficiență 
sporită 
Disiparea puterii transformatorului 
Reglarea lămpilor cu halogen de joasă tensiune 
Influența secțiunii transversale a cablului și 
lungimea cablului 
 Placa led de bază 
Elementele de bază ale LED-urilor 
Investigarea circuitelor de control: tensiune, sursa 
de curent constant, PWM, LED pe tensiune AC 
LED-uri roșu, galben, verde 
Diode luminoase și ultra-luminoase care emit 
lumină 
LED-uri de 3 mm, LED-uri de 2 culori - Clipiți LED-
uri- LED infraroșu- RGB LED- Afișarea LED-urilor- 
LED de 10 mm 

Aceste LED-uri disponibile în comerț sunt o parte importantă a testelor de bază extinse. 
 Măsurarea PWM 
Câmp matrice LED de 12 V cu modulație reglabilă a lățimii pulsului de 12 volți 
Modificarea frecvenței PWM pentru a investiga frecvența optimă de control. 
Canalele de control pot fi oprite individual. Măsurători de frecvență prin intermediul a trei prize BNC. 
Măsurarea curentului la PWM; Afișarea PWM pe osciloscop. 
Utilizarea diferitelor atașamente de sticlă pentru a face vizibile schimbările de culoare, intensitatea luminii, unghiul 
fasciculului și temperatura luminii. 
 

PRET UNITAR fara TVA: 3800 Eur  
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Fisa tehnica  52798 

Placa de bază pentru iluminarea cu led-uri 
 
Descriere 
Sistemul de predare HPS "Basic LED Board" servește pentru a arata elementele de bază ale tehnologiei 
LED-urilor și extinde gama de produse HPS pentru tehnologia de iluminat.  
Tehnologia de iluminare "Placa LED de bază" permite utilizarea lămpilor led comune cu tipurile de prize 
GU10, GU 5.3, GX53, E14 și E 27. 

Prin utilizarea prizelor standardizate, lămpile LED sunt ușor de înlocuit. 
Astfel, funcționarea lămpilor cu LED-uri de la diferiți producători și parametrii de funcționare este, de 
asemenea, posibilă. 

 Măsurarea distribuției curentului, puterii și luminii 
 Măsurarea curentului la LED-uri de 12 V, la bord 
 Măsurarea temperaturii comutabilă, pe placă 

Lămpile de 230 V pot fi acționate cu ajutorul unei prize de punte de siguranță de 4 mm. 
Măsurători curente cu multimetru (RMS)-   disponibil în comerț. 

Se pot efectua următoarele subiecte și 
teste practice de bază: 

 Elementele de bază ale LED-urilor 
 Investigarea circuitelor de control: 

tensiune, sursa de curent constant, PWM, 
LED pe tensiune ac 

 LED-uri roșu, galben, verde 
 Diode luminoase și ultra-luminoase 

care emit lumină 
 LED-uri de 3 mm, LED-uri de 2 

culori 
 Clipiți LED-uri 
 LED infraroșu 
 RGB LED 
 Afișarea LED-urilor 
 LED de 10 mm 

Aceste LED-uri disponibile în comerț sunt o 
parte importantă a testelor de bază extinse. 
Măsurarea PWM 

 Câmp matrice LED de 12 V cu 
modulație reglabilă a lățimii pulsului de 12 
volți 

 Modificarea frecvenței PWM pentru a investiga frecvența optimă de control. 
Canalele de control pot fi oprite individual. Măsurători de frecvență prin intermediul a trei 
prize BNC. 

 Măsurarea curentului la PWM; Afișarea PWM pe osciloscop. 
 Utilizarea diferitelor atașamente de sticlă pentru a face vizibile schimbările de culoare, 

intensitatea luminii, unghiul fasciculului și temperatura luminii. 
 
PRET UNITAR fara TVA: 1850 Eur 

Include: Instrucțiuni de testare pentru placa led de bază (52799); Cabluri de legătură (52800) 
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Fisa tehnica 52793 

Placă de iluminare 
Descriere 
 

Cu placa de iluminare, vă oferim un concept de instruire cu care pot fi predate elementele de bază ale 
tehnologiei de iluminare, lămpile cu incandescență simple, lămpile cu halogen și lămpile fluorescente. 

 Cele mai importante tipuri de lămpi și circuite de pe o singură placă 
 5 lămpi diferite în comparație 
 Energie absorbită, putere de lumină măsurată 
 Nu sunt necesare mese speciale de laborator, priza este suficientă (230 V) 
 De asemenea, disponibil în caseta la îndemână 
 Extensibil cu placa speciala pentru experimente cu lampi special 

 
Componente încorporate 

 1 panou de distribuție (prize de siguranță, 4 mm: L / N / PE) 
 1 Bec versiunea E27 
 1 priză de lampă fluorescentă 
 1 regulator 
 1 priză de pornire 
 2 condensatori de compensare 
 1 întrerupător cu temporizator 

 
Echipamente de măsurare și testare recomandate: 

 Multimetru (RMS) 
 Aparat de măsurare a fazei 
 Aparat de măsurare a fluxului luminos 

 

 
PRET UNITAR fara TVA: 840 Eur 
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Fisa tehnica  52794 

Placă specială pentru lămpi 
 
Descriere 
 
Cu placa specială de lămpi, vă oferim o opțiune de extensie a conceptului de instruire a plăcii de 
iluminare (punctul nr. 52793), cu care se pot efectua elementele de bază ale următoarelor lămpi: 

 Lampă cu halogenuri de înaltă presiune 
 Lampă cu vapori de sodiu de înaltă presiune 
 Lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune 

 
Componente încorporate 

 1 Bec versiunea E27 
 1 priză pentru lămpi cu halogen și de înaltă presiune 
 1 dispozitiv de comutare 
 1 întrerupător cu temporizator 

 
Echipamente de măsurare și testare recomandate: 

 Multimetru (RMS) 
 Aparat de măsurare a fazei 
 Aparat de măsurare a fluxului luminos 

 

 
 

PRET UNITAR fara TVA: 790 Eur 
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