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Studiați, înțelegeți, aplicați 
Setul educativ „New Generation“ exemplifică în 
modul cel mai simplu posibilitățile oferite de 
tehnica fotovoltaică. Partea teoretică a setului 
oferă informații despre teme precum energia 
solară, tehnica fotovoltaică, generarea energiei 
solare, criteriile de test, fabricarea celulelor 
solare etc. De asemenea sunt explicate și 
diferitele tipuri de aplicații, precum sisteme 
fotovoltaice izolate sau sisteme conectate la 
rețeaua de alimentare publică cu energie 
electrică.  

 
 
 
Partea experimentală cuprinde următoarele domenii: 

 Sursele de lumină 

 Legarea în serie / în paralel a celulelor solare 

 Umbrirea parțială a celulelor solare din sistem 

 Filtrul de lumină și nivelul de înnorare 

 Avantajele sistemelor solare ajustate în funcție de căderea razelor de lumină  

 Înclinarea acoperișului și influența acestui factor asupra randamentului 
 
 

ATENȚIE – Instrucțiune de siguranță:  
Setul nu este adecvat pentru copii sub 3 ani deoarece conține mici părți componente ce pot fi înghițite!  
Recomandare: experimentele să fie realizate sub supravegherea unei persoane adulte!  
 
 
 

Solar Assistent „New Generation” 
Setul educativ oferă posibilitatea de a studia și înțelege prin experimente tehnica și aplicațiile fotovoltaice, precum și 
caracteristicile celulelor solare în producerea energiei solare.  
Prin aceste experimente se urmărește explicarea felului în care funcționează tehnica fotovoltaică. 
Celulele solare, care reprezintă elementul central al experimentelor, sunt fabricate din siliciu monocristalin și de aceea sunt 
foarte calitative. Drept urmare experimentele pot fi realizate și în spații interioare, fără acțiunea directă a razelor solare. 
 
Evident însă celulele solare au nevoie de un grad suficient de mare de luminozitate. În acest sens recomandăm folosirea unei 
veioze de birou. În plus, o asemenea lampă are avantajul că pune permanent la dispoziție același nivel de luminozitate. Acțiunea 
directă a razelor de soare însă poate varia în intensitate din cauza fenomenului de umbrire cauzat de nori, ceea ce are drept 
rezultat falsificarea valorilor măsurate.  
 

Componentele setului 
2x celule solare mono SM330 0,5 V / 330 mA 
1x motor solar RF300 
4x cablu cu cleme crocodil 
5x folii colorate 
5x capac umbrire 
1x manual de utilizare 
1x set componente din lemn: suport motor cu disc spiralat 
1x set componente din lemn: suport celulă solară cu gravuri 
1x adeziv pentru lemn 
 

Experimentele 
După introducerea generală în tematica energiei solare veți avea posibilitatea să înțelegeți principiile fundamentale care stau la 
baza tehnicii fotovoltaice. 
 

Accesorii utile: 
Motorul inclus în colet vă permite să evaluați toate experimentele pe baza turației. Pentru a putea realiza experimentele într-un 
mod cât mai științific cu putință recomandăm folosirea unui multimetru pentru realizarea măsurătorilor. Valorile măsurate pot fi 
apoi preluate și evaluate cu ajutorul protocolului măsurători. 
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Asamblarea suportului motorului  
Lista componentelor 

 
 

Asamblarea suportului celulelor solare 
Lista componentelor 

 
 

Soarele ca sursă de energie 
Soarele 
Soarele are o masă de 333000 ori mai mare decât cea a Pământului, fiind cel mai important generator de energie din Sistemul 
Solar. La un diametru de 1,392 milioane kilometri Soarele este de peste o sută de ori mai mare decât Pământul.  
 

Distanța medie dintre Soare și Pământ este de 150 milioane de kilometri. Razele Soarelui ajung pe Pământ după o perioadă de 8 
minute. În acest proces lumina străbate în fiecare secundă 299792,5 km.  
 

Dacă de ex. lumina ar străbate distanța de la Bodensee la Flensburg, adică cca. 1000 km, timpul necesar ar fi de numai o 
fracțiune dintr-o secundă, adică 0,0035 secunde.  
 

Din punct de vedere tehnic Soarele este o imensă sferă de gaze ultra fierbinte și explozivă. 
În interiorul Soarelui domină temperaturi de până la 15 milioane de grade Celsius, iar la suprafață de cca. 5700 grade Celsius.  
Temperatura Soarelui este greu de descris. Să încercăm să ne imaginăm aceste valori incredibile de temperatură pe baza 
tabelului de mai jos.  
 

Câteva date pentru a putea înțelege temperatura Soarelui: 
50 – 60 °C  Temperatura ziua în deșert 
90 – 100 °C Temperatura unei saune. 
100 °C  Apa care fierbe. 
3000 °C  Metalul se topește în câteva secunde. 
5700 °C  Temperatura la suprafața Soarelui. 
15000000°C Temperatura în interiorul Soarelui. 
 

Valorile de temperatură și de presiune din interiorul Soarelui sunt atât de mari încât generează reacții nucleare. În urma acestor 
reacții nucleare se ard 4 milioane tone de materie în fiecare secundă, iar fiecare gram de materie arsă generează 25 000 000 
kWh de energie.  
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ENERGIA SOLARĂ 
Energie care trebuie recuperată în interesul omenirii 
 

Principiul fundamental 
Tehnologia fotovoltaică este tehnologia transformării luminii în energie electrică. Denumirea provine din limba greacă, fiind 
compusă din cuvintele „phos” = lumină și „volt” = unitatea tensiunii electrice. 
Tehnologia fotovoltaică a fost descoperită în anul 1839 de către fizicianul francez Becquerel. Dar prima celulă solară a fost 
concepută abia după 100 de ani în laboratoarele Bell. Acest lucru se întâmpla în anul 1954.  
De atunci încolo oamenii de știință din întreaga lume sunt preocupați de eficientizarea celulelor solare. Drept urmare proiectele 
de cercetare folosesc anual mai multe milioane de euro pentru dezvoltarea acestei tehnici. Scopul oamenilor de știință este să 
optimizeze randamentul celulelor solare. 
 

Randamentul 
Măsurătoarea care determină randamentul unei celule solare se realizează în laborator, prin respectarea mai multor criterii. 
Astfel în timpul măsurătorilor radiația de lumină este de 1000 W/m2. În plus temperatura celulelor solare trebuie să fie 
menținută la 25 grade Celsius. La fel de precis controlată este și umiditatea aerului. Toate aceste criterii permit compararea 
diferitelor celule solare provenite de la variați producători. 
Dar ce este randamentul? 
Randamentul determină raportul dintre energia radiată și energia recuperată în procente. Exemplu: dacă o putere de intrare de 
1000 W generează o putere de ieșire de 100 W atunci randamentul este de 10%.  
 

Diferite celule solare 
Cele mai frecvent întâlnite tipuri de celule solare folosite la momentul actual: 
 

Tip celulă  Material    Randament 
Amorfă   strat siliciu cu metalizare în vid max. 7% 
 
Policristalină  discuri de siliciu   max. 16% 
 
Monocristalină  discuri de siliciu   max. 20% 
 
Cea mai ieftină variantă este de departe celula solară amorfă. Dar după un interval de numai câțiva ani această celulă solară 
pierde semnificativ din randament. Celulele solare policristaline și monocristaline își mențin același randament după mai mulți 
ani (maxim 25 de ani). Aceste celule sunt ceva mai scumpe, dar raportat la durabilitatea lor și ceva mai ieftine.  
 

Fabricarea celulelor solare 
Material 
Materialul din care sunt fabricate celulele solare este nisipul de cuarț. Acesta este purificat prin metode speciale și prelucrat 
până devine un bloc de siliciu. În funcție de tipul celulei se folosesc diferite procedee.  
 

În cazul celulelor monocristaline se folosește procedeul Czochralski. Un cristal de siliciu este scufundat în siliciul fierbinte și fluid. 
Siliciul lichid se combină cu cristalul de siliciu scufundat în timp ce acesta este scos lent din vasul de reacție. 
 

În acest fel se obțin bare de siliciu cu o lungime de peste 1 metru. În cazul celulelor policristaline siliciul fierbinte este turnat într-
o formă și răcit treptat. Acest procedeu conduce și el la formarea de bare de siliciu. Barele obținute în urma ambelor procedee 
sunt apoi tăiate în straturi subțiri (<0,5 mm). Fiecare strat este nivelat prin decapare și șlefuire. După aceea se impurifică ambele 
părți ale stratului folosind diferiți atomi, procedeu denumit „contaminare”.  
 

Prin procedeul de „contaminare” o parte este încărcată pozitiv, iar cealaltă parte negativ, ceea ce permite trecerea curentului 
electric prin acțiunea razei de lumină. Partea posterioară a celulei solare este acoperită cu un strat foarte subțire de folie de 
aluminiu. Acest strat de aluminiu reprezintă polul pozitiv. 
 

Partea frontală este și ea acoperită cu aluminiu, dar nu pe toată suprafața, ci lăsând trasee conductoare foarte înguste pe care 
cade lumina.  
 

În final se lipește o limbă pe circuitele conductoare, care reprezintă a doua conexiune, adică polul negativ.  
Celulele solare moderne au mărimea 6’’.  
 

Structura unei celule solare: 
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Convertirea luminii în energie 
Funcționarea 
Lumina este compusă din nenumărate particule purtătoare de energie denumite fotoni. După ce fotonii ajung la celula solară se  
eliberează electronii din stratul n.  
Acești electroni încearcă acum să treacă prin stratul p formându-se un flux de curent. Trecerea curentului se face întotdeauna de 
la – la +. Dacă la celula solară se conectează un consumator electronii trec prin consumator și pot pune în mișcare de exemplu 
axul unui motor.  
 
Conversia luminii în energie electrică: 

 
O celulă solară produce tensiune continuă. În funcție de calitatea celulei valoarea acestei tensiuni poate fi situată în intervalul 
0,5 – 0,65 V. Dimensiunea celulei solare determină valoarea curentului.  
 

Exemple de aplicații pentru sistemele solare fotovoltaice 
În principiu sistemele solare sunt folosite pentru generarea energiei solare în două tipuri de 
instalații: 

 Sisteme izolate 

 Sisteme conectate la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică 
Aceste două sisteme sunt descrise în detaliu în manualul de utilizare 
 

Alte exemple de aplicații pentru modulele solare: 

 Consumatori (vezi imagine).                      Lanternă solară de buzunar 
 
 

Sistemele conectate la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică  
Stocarea energiei în rețeaua de curent 
Aceste sisteme permit stocarea energiei generate prin tehnica fotovoltaică în rețeaua publică de alimentare cu curent. Un 
asemenea sistem este compus din module solare, alimentator energie electrică, întrerupător principal și dacă este nevoie un 
sistem de măsurare pentru evaluarea datelor.  
 

Schema unui sistem: 
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Invertorul convertește tensiunea continuă în tensiune alternativă pe care o trimite 
spre rețeaua publică de alimentare cu curent. Dacă echipamentul solar nu pune la 
dispoziție suficientă energie, de ex. noaptea sau în caz de vreme rea, atunci curentul 
necesar este preluat din rețeaua publică de energie electrică. 
 
 
 
 
Pentru fiecare kWh trimis spre rețeaua publică de energie electrică se primesc 43,01 
cenți. Această sumă este valabilă pentru sistemele PV de pe clădiri sau pereții pentru 
izolare fonică de maxim 30 kW (6/2009). 
 
Această valoare poate varia în funcție de tipul și dimensiunile sistemului. Pentru 
valorile actuale consultați datele de pe internet.  
 
 
 

Sisteme tip insulă 
Generarea de energie electrică independent de rețeaua publică de curent 
Sistemele izolate sunt folosite acolo unde nu există alimentare publică cu energie electrică. De ex. rulote, bărci, cabane în munți. 
Pentru a folosi un asemenea sistem este nevoie de module solare, regulatoare de încărcare și baterii, precum și consumatori 
precum lămpi, radiouri sau alte aparate similare. 
 
Schema sistemului: 

 
 
Modulul solar 
Modulul solar este compus de obicei din 36 de celule solare individuale legate în serie. Intensitatea curentului generat de celulă 
determină valoarea totală a curentului. 
 

Regulatorul de încărcare 
Regulatorul împiedică supraîncărcarea bateriei de la modulul solar, căci acest lucru este foarte dăunător 
pentru baterie. Dacă bateria este încărcată atunci regulatorul de încărcare decuplează modulul solar de la 
baterie. Regulatoarele de încărcare de calitate dispun în plus și de protecție la descărcarea profundă. 
Această funcție de protecție nu permite descărcarea bateriei de către consumator decât numai până la o 
valoare presetată de tensiune. După aceea regulatorul de încărcare decuplează automat consumatorul. 
Dacă bateria este încărcată de la modulul solar atunci este recuplat consumatorul. Dacă se folosesc 
regulatoare de încărcare fără protecție la descărcarea profundă se ajunge deseori la acest fenomen care 
limitează considerabil durata de viață a bateriei.  
 

Bateria 
Bateria este folosită pentru stocarea energiei generată de modulul solar. În acest fel se poate stoca energie atunci când există 
radiații solare, ce poate fi folosită ziua sau noaptea atunci când este nevoie.  
 

Invertorul 
Invertorul convertește tensiunea continuă de 12 V a bateriei în tensiune alternativă de 230 V. În acest fel la panoul solar pot fi 
conectate și aparate 230 V, ca de ex. televizoare, lămpi, radiouri etc.  
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Exemple de aplicații 
Exemple de sisteme fotovoltaice cu stocarea energiei în rețeaua publică de curent electric 

 
 

Exemple de sisteme fotovoltaice izolate 

 
 

 
Instrucțiuni privind experimentele 
Surse de lumină adecvate 
Cea mai bună sursă de lumină este lumina solară. Dacă vremea este proastă se pot folosi și lămpile cu becuri halogen. 
Randamentul acestor lămpi trebuie să fie de cca. 50 – 75 W. În cazul becurilor halogen trebuie să țineți cont și de generarea de 
căldură, căci aceste lămpi se pot încălzi foarte tare. ATENȚIE: pericol de arsuri! 
 

Distanța dintre sursa de lumină și celula solară (bec halogen) 
Recomandăm o distanță de siguranță de cca. 30 cm până la celula solară.  
ATENȚIE: dacă folosiți pe termen lung o distanță mai mică se poate defecta celula solară!  
 

Instrucțiune privind utilizarea celulelor solare 
Celulele solare sunt semiconductori de calitate, casante. De aceea trebuie manevrați întotdeauna cu foarte multă grijă.  
 

Instrucțiune privind multimetrul (opțional) 
Citiți neapărat manualul de utilizare al multimetrului și respectați toate instrucțiunile de siguranță. Păstrați manualul de utilizare 
al multimetrului pentru consultări ulterioare.  
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Măsurători cu multimetrul 
În majoritatea cazurilor trebuie setate următoarele domenii măsurători: 
Măsurarea curentului: 10/20 A, curent continuu 
Măsurarea tensiunii: 2 V, tensiune continuă 
Dacă valorile măsurate depășesc domeniul măsurători selectați următorul domeniu măsurători.  
 

Măsurători optice cu motorul 
În cazul măsurătorilor cu motorul se determină optic turația, iar valorile sunt repartizate în diferite domenii așa după cum se 
vede în tabelul de mai jos. Pentru a simplifica estimarea turației pentru fiecare experiment sunt indicate abreviațiile pentru 
turație.  
Astfel acestea pot fi calculate și introduse în tabelul cu valori măsurate. 
 
Semnificația abreviației și a turației: 

Abreviație S M L N U 

Viteză rotație rapid mediu lent nu se mișcă direcția de rotație se schimbă 

 
 

Diverse surse de lumină 
... și acțiunea lor asupra randamentului celulei solare 
Domeniul de tensiune = 2 V 
Domeniul de curent = 10 / 20 A 
Nu orice sursă de lumină este adecvată pentru tehnologia fotovoltaică. Folosiți aceeași distanță (cca. 30 cm) față de celulele 
solare indiferent de sursa de lumină utilizată. 
 
Sursele de lumină diferite generează randamente diferite la celulele solare. Cea mai bună sursă de lumină pentru tehnologia 
fotovoltaică este lumina solară. 

 
 

 
 
Vă rugăm să introduceți valorile măsurate. 

Sursă de lumină Bec incandescent Tub neon Bec halogen Lumină solară 

Tensiune în V     

Intensitate curent în mA     

Putere în W (P = U x l)     

Motor rotativ (S/M/L/N)     
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Filtrul de lumină 
Efectele filtrelor de lumină 
Domeniul de tensiune = 2 V 
Domeniul de curent = 10 / 20 A 
 

Filtrele de lumină obișnuite folosite în tehnica fotovoltaică dispun de grade diferite de înnorare. Astfel spectrul de înnorare se 
întinde de la „cer senin” până la înnorare ușoară, medie și puternică.  
 

Prin filtrarea luminii se pierd anumite spectre de lumină. În funcție de culoarea foliei se filtrează anumite spectre de lumină. De 
aceea celula solară generează un alt randament. 
Un experiment care explică felul în care acționează filtrul de lumină: 

 

 
Vă rugăm să introduceți valorile măsurate. 

Culoarea foliei fără folie transparent galben verde roșu albastru 

Tensiune în V       

Intensitate în mA       

Putere în W 
(P = U x l) 

      

Motor rotativ 
(S/M/L/N) 

      

 

Creșterea tensiunii prin folosirea legării în serie 
Domeniul de tensiune = 2 V 
Domeniul de curent = 10/20 A 
 

Pentru a crește valoarea de tensiune a unui sistem solar trebuie să legați în serie celulele solare individuale. 
Acest lucru este de ex. tipic pentru modulele standard, căci de obicei acestea sunt compuse din 36 – 40 de celule legate în serie. 
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Vă rugăm să introduceți valorile măsurate. 

Nr. celule solare 1 celulă solară 2 celule solare 

Tensiune în V   

Intensitate curent în mA   

Putere în W (P = U x l)   

Motor rotativ (S/M/L/N)   

    
Dacă celulele solare sunt legate în serie crește tensiunea totală.  
Formula folosită este: 
Tensiunea celulei individuale x nr. de celule = tensiunea totală. 
 
 

Creșterea curentului prin legarea în paralel 
Legarea în paralel 
Domeniul de tensiune = 2 V 
Domeniul de curent = 10 / 20 A 
 

Pentru a crește valoarea curentului unui modul solar trebuie să legați celulele solare în paralel. Pentru a demonstra acest lucru 
vom folosi circuitul de mai jos. Nu uitați că nu puteți lega în paralel decât celule solare de același tip. 

 

 
 
Vă rugăm să introduceți valorile măsurate. 

Nr. celule solare 1 celulă solară 2 celule solare 

Tensiune în V   

Intensitate curent în mA   

Putere în W (P = U x l)   

Motor rotativ (S/M/L/N)   

 
În acest experiment turația motorului se modifică foarte puțin. Puterea de rotire a axului se dublează însă și astfel și 
randamentul total al motorului.  
Dacă la o celulă solară legați o alta în paralel se dublează valoarea curentului.  
Formula folosită este: 
Curentul celulei individuale x nr. de celule = curentul total.  
 
 

Umbrirea parțială a celulelor solare 
Domeniul de tensiune = 2 V 
Domeniul de curent = 10 / 20 A 
 

Umbrirea parțială duce la pierderi considerabile de randament ale celulelor solare. Vom determina raportul dintre umbrirea 
procentuală și diminuarea randamentului celulei solare.  
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Cu cât o celulă solară este mai mult umbrită, cu atât mai mic este randamentul. De aceea alegeți întotdeauna numai locuri de 
amplasare ale modulelor solare care nu sunt în pericol de a fi umbrite.  

 
Vă rugăm să introduceți valorile măsurate. 

Acoperire în % 0 25 50 75 100 

Tensiune în V      

Intensitate curent în mA      

Putere în W (P = U x l)      

Motor rotativ (S/M/L/N)      

 
Umbrirea celulelor solare la legarea în serie 
Domeniul de tensiune = 2 V 
Domeniul de curent = 10 / 20 A 
 

Umbrirea celulelor 
Umbrirea celulelor la legarea în serie duce la căderea totală a randamentului unui sistem, căci celula solară umbrită atinge o 
valoare foarte mare pentru rezistența internă, ceea ce diminuează considerabil fluxul de curent. Soluția: șuntarea diodei. 
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Dacă la legarea în serie se umbrește o celulă atunci randamentul total scade la 0. Acest lucru este periculos în special pentru 
modulele complete, căci de obicei acestea dispun de peste 36 de celule solare legate în serie.  

 
Vă rugăm să introduceți valorile măsurate. 

Celulă solară umbrită Nicio celulă solară Celula solară stângă Celula solară dreaptă 

Tensiune în V    

Intensitate curent în mA    

Putere în W (P = U x l)    

Motor rotativ (S/M/L/N)    

 
 

Umbrirea celulelor solare la legarea în paralel 
Domeniul de tensiune = 2 V 
Domeniul de curent = 10 / 20 A 
 

Umbrirea celulelor 
Umbrirea parțială a celulelor solare la legarea în paralel duce la o pierdere de randament, dar nu la prăbușirea totală a 
randamentului sistemului.  
Acest lucru va fi demonstrat experimental. 

 
 
 

 
 
 
 
Dacă la un circuit legat în paralel o celulă solară este umbrită se reduce randamentul 
total cu valoarea randamentului celulei solare respective. 
Abia după ce sunt umbrite toate celulele solare randamentul total se prăbușește la zero.  
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Vă rugăm să introduceți valorile măsurate. 

Celulă solară umbrită Nicio celulă solară Celula solară stângă Celula solară dreaptă Ambele celule solare 

Tensiune în V     

Intensitate curent în mA     

Putere în W (P = U x l)     

Motor rotativ (S/M/L/N)     

 
 

Sfaturi și trucuri 
Scenariu 
1 
O frunză acoperă o singură celulă solară a unui modul solar. Ce se întâmplă cu 
randamentul total al modulului? 
 
Un modul solar dintr-un sistem solar este foarte murdar sau de ex. este acoperit de o 
frunză. Modulul solar generează acum mult mai puțin curent. De aceea randamentul 
total al sistemului este diminuat considerabil. 
Pentru a evita acest scenariu fiecare modul solar are integrată o diodă bypass. În 
acest fel modulul solar care nu mai livrează curent este scos din instalație, iar 
curentul generat de sistem este transferat mai departe de diodă spre modul. 
Totodată se împiedică încălzirea prea puternică a modulului, care ar putea produce 
defecțiuni. Încălzirea puternică este denumită și efect hot-spot.  
 

    
 

2 
Geamurile de la ferestre filtrează diverse frecvențe ale luminii solare. De aceea este perfect normal ca de ex. jucăriile solare să 
funcționeze mai prost într-o cameră decât afară. De ajutor în acest sens este deschiderea ferestrei.  
 
 

Mișcarea orizontală a axului 
Domeniul de tensiune = 2 V 
Domeniul de curent = 10 / 20 A 
 

Acest experiment demonstrează faptul că gradele diferite de înclinare ale acoperișului duc la randamente diferite ale celulelor 
solare. Unghiul de înclinare al acoperișului poate fi citit în lateralul suportului celulei solare.  
Important: Lumina lămpii trebuie să cadă direct din față!  
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Vă rugăm să introduceți valorile măsurate: 

Unghiul în care cade 
lumina în % 

90 67,5 45 22,5 0 

Tensiune în V      

Intensitate curent în mA      

Putere în W (P = U x l)      

Motor rotativ (S/M/L/N)      
 

Un modul solar obține randamentul optim atunci când stă în unghi drept față de sursa de lumină (soare). Dacă de ex. modulele 
solare sunt ajustate iarna la poziția orizontală a soarelui, atunci randamentul va fi mai mare. 
 
 

Mișcarea pe verticală a axului 
Domeniul de tensiune = 2 V 
Domeniul de curent = 10 / 20 A 
 

Merită să amplasați un echipament solar vertical cu soarele? 
Care este raportul dintre unghi și câștig? 
 

Un exemplu interesant cu rezultat spectaculos. 

 

 
Vă rugăm să introduceți valorile măsurate: 

Unghiul față de lumină 
în % 

0 10 20 30 40 

Tensiune în V      

Intensitate curent în mA      

Putere în W (P = U x l)      

Motor rotativ (S/M/L/N)      
 

Dacă sistemul solar este ajustat în funcție de soare crește randamentul total cu 50%. De aceea costurile cauzate de ajustare sunt 
compensate în scurt timp. 
 

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și SOL-EXPERT group (Albersfelder Straße 
8, D- 88213 Ravensburg, Germania).              © 2014 SOL-EXPERT group  & German Electronics SRL (ediția în limba română) 


