
Fyzika



SVÁŘECÍ SIMULÁTOR
guideWeld VR je virtuální svářecí simulátor umožňující uživateli 
ovládat základní dovednosti při svařování a pro nauku správné 
techniky v bezpečném virtuálním prostředí.

Sada obsahuje:
guideWELD VR pracovní stanici s připojenou 
GMAW (MIG) svářecí simulační pistolí
3 spoje (T, příčný, překrytý)
Svářecí rukavice
USB kabel k pracovní stanici
Napájecí zdroj pro pracovní stanici
Učební plán v anglickém jazyce podle 
amerických standardních předpisů









Váš autorizovaný distributor pro ČR a Slovensko

Motivujte své žáky 
zábavnou formou ke studiu 

techniky svařování!

NYNÍ S ČESKÝM SOFTWAREM!
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FYZIKA

Fyzikální výukové sady
5001.P50 - Délka, plocha, objem a obsah
Sada umožňuje provedení 32 pokusů
Prostor
Látka
Tělesa
Tři vrstvy látky
Neprostupnost
Další vlastnosti těles
Co znamená porovnávání 
různých těles?
Kvalitativní a kvantitativní 
porovnávání
Měřitelné vlastnosti - fyzikální 
veličiny
Měření fyzikální veličiny
Desítkový metrický systém

Délka
Lineární pravítko: kalibrovaný 
systém
Geometrie
Euklidova geometrie a reálný 
svět
Přímky a křivky
Měřící kolo
Křivkoměr
Úsečky
Ploché tvary – hraniční čáry a 
povrch
Obvod plochého tvaru
a další témata

Výukové sady

5001.P51 - Hmotnost, síla a gravitační síla
Sada umožňuje provedení 21 pokusů
Význam slov
Síla, jednoduchý pojem
Několik pokusů se silami
Elastické a plastické materiály
Jak porovnávat síly
Jak změřit intenzitu síly
Síla je fyzikální veličina
Různé typy sil
Hmotnost
Jak porovnat dvě hmotnosti
Jak změřit hmotnost
Měření hmotnosti v desetinném 
metrickém systému
Násobky kilogramů
Hmotnost v jednotkách SI

Siloměr
Vektorové znázornění sil
Volný pád tělesa
Vektorové znázornění tíhy
Těžiště
Proč šikmá věž v Pise nepadá
Vzdálené síly
Tíha je také vzdálená síla
Tíha nezůstává konstantní
Co dopadne dříve, těžká tělesa 
nebo lehká?
Původ hmotnosti – gravitační 
síla
Proč Měsíc nespadne na Zemi?

5001.P52 - Hustota a plování
Sada umožňuje provedení 20 pokusů
Látka a předměty
Materiály
Trocha historie
Technika
Vlastnosti materiálů
Důležitá fyzikální vlastnost 
materiálů: tíha
Jednotka pro měření hmotnosti
Jednotka pro měření objemu
Siloměr: zařízení pro měření 
hmotnosti
Jak změřit objem předmětu
Jak porovnat tíhy materiálů
Hustota

Snížení jednotek
Hustota pevných materiálů
Hustota kapalných materiálů
Hustota nasycených roztoků
Obrácené rovnice
Jak změnit tíhu předmětu
Tíha předmětu ponořeného v 
kapalině
Archimédův vztlak
Plování pevných těles
Pokusná otázka
Někdy předmět plave, někdy 
klesá
Plování kapalných těles

5001.P53 - Síla, hmotnost a hustota
Sada umožňuje provedení 23 pokusů
Co je to síla?
Co se děje, když na sebe dvě 
tělesa vzájemně působí?
Důsledek vzájemného 
působení mezi dvěma tělesy
Jiný důsledek vzájemného 
působení mezi dvěma tělesy
Jak porovnat různá vzájemná 
působení
Vyhodnocení situace
Fyzikální veličina
Síla je fyzikální veličina
Kolik sil existuje?
Gravitační síla

Váha
Grafické znázornění sil
Siloměr
Jednotka měření intenzity síly
Grafy sil, které závisejí na 
vzdálenosti
Tíha klesá se stoupající 
vzdáleností od středu Země
Objem tělesa závisí na teplotě
Proměnlivé vlastnosti a 
neproměnlivé vlastnosti
Neproměnlivá vlastnost: 
veličina pohybu
a další témata
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Výukové sady

Fyzikální výukové sady
5001.P54 - Tlak
Sada umožňuje provedení 23 pokusů
Jak chodit ve sněhu
Když je síla aplikovaná na bod
Když je síla aplikovaná na 
plochu
Hra s otisky
Jaké jsou prvky, na kterých 
závisí otisky?
Tlak a jeho význam
Tlak: nová fyzikální veličina
Zmatení v běžném jazyce
Nože, hřebíky, připínáčky, atd.
Tlak a kapaliny
Jak aplikovat sílu na kapalinu
Jak aplikovat sílu na plyn

Tlak v kapalinách
Pascalův zákon
Když je tlak v kapalině vytvořen 
její hmotností
Vlastnost tlaku vytvořená 
hmostnosí kapaliny
Stevinův zákon
Dva jevy spojené se 
Stevinovým zákonem
Tlak plynu
Plyny a Pascalův zákon
Atmosférický tlak
Jeden důkaz existence 
atmosférického tlaku

5001.P55 - Práce, energie a síla
Sada umožňuje provedení 19 pokusů
Co je to přeměna?
Fyzikální a chemická 
transformace
Vyvážené a nevyvážené síly
Pojem práce v naší každodenní 
mluvě
Pojem práce ve fyzice
Práce: další fyzikální veličina
Když není síla rovnoběžná s 
posunem
Pojem energie v naší 
každodenní mluvě
Pojem energie ve fyzice
Práce a energie
Jak změřit energii

Dvě formy mechanické energie
Kinetická energie
Gravitační potenciální energie
Elastické a tvárné materiály
Elastická potenciální energie
Další formy energie
Vlastnosti energie
Přemena mechanické energie
Nevyužitelná energie
Atomové složení látky
Elektrická potenciální energie
Hydraulický obvod
Elektrický obvod
Energie a lidské činnosti
Síla

5001.P56 - Teplota a teplo
Sada umožňuje provedení 23 pokusů
Vnímání tepla
Jak porovnat vnímání tepla
Teplota: nová fyzikální veličina
Tepelná roztažnost v 
kapalinách
Tepelná roztažnost v pevných 
látkách
Tepelná roztažnost v plynech
Jak porovnat teploty: termoskop
Teploměr
Teploměrová stupnice
Jak používat teploměr
Uvnitř látky
Tepelná excitace molekul

Tepelná energie
Způsob, jak zvýšit teplotu těla
Jiný způsob zvýšení teploty těla
Tepelná rovnováha
Teplo
Teplota a teplo
Šíření tepla v kapalinách
Šíření tepla v plynech
Vyzařování
Vztah mezi teplem a teplotou
Vztah mezi teplem a hmotností
Měrné teplo
Jak změřit teplo

5001.P60 - Fyzikální vlastnosti vzduchu
Sada umožňuje provedení 32 pokusů
Co je to atmosféra?
Vzduch existuje
Skladba vzduchu
Absolutní vlhkost a relativní 
vlhkost
Vzduch je bezmezný
Vzduch je elastický
Tlak vzduchu
Pascalův tlak
Jak aplikovat sílu na vzduch
Stlačený vzduch a zředěný 
vzduch
Teplota vzduchu
Kdy se vzduch oteplí

Vítr
Jak využít vítr
Hmotnost vzduchu
Atmosférický tlak
Využití atmosférického tlaku
Barometr
Když se vzduch pohybuje
Vzduch pro létání
Vzduch pro brzdění volného 
pádu
Vzduch pro život
Znečištění vzduchu
Skleníkový efekt
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Výukové sady

Fyzikální výukové sady
5001.P61 - Fyzikální vlastnosti vody
Sada umožňuje provedení 32 pokusů
Voda je cenným zdrojem
Voda je chemickou sloučeninou
Voda není pružná
Pohyb molekuly vody
Tři stádia vody
Voda v kapalném stádiu
Jak měřit objem vody
Jak měřit hmotnost vody
Zahřívání vody
Tepelná roztažnost vody
Odpařování vody
Vaření vody
Kondenzace vodní páry
Voda v pevném stádiu: led

Tání ledu
Koloběh vody
Déšť
Srážkoměr
Měrná hmotnost a hustota vody
Tlak v tekutinách
Archimédův zákon
Kdy těleso pluje ve vodě?
Cyklus ledu
Tlak vody
Pascalův zákon
Typy vody
Voda pro život
a další témata

5001.P62 - Rovnováha
Sada umožňuje provedení 31 pokusů
Poznávání sil
Síly v akci
Hmotnost je síla
Elasticita
Siloměr
Další typy sil
Jak sčítat síly
Zákon rovnoběžníku
Součet paralelních sil
Třecí síly
Barycentrum
Jak chytře využívat síly
Rovnováha tyče

Jednoduché stroje
Páka prvního stupně
Páka druhého stupně
Páka třetího stupně
Příklady pák
Kladky
Pevné kladky
Pohyblivé kladky
Jednoduchý kladkostroj
Nakloněná rovina
Tlak
Síly v rovnováze v kapalinách
a další témata

5001.P63 - Pohyb
Sada umožňuje provedení 18 pokusů
Pohyb
Relativní pohyb
Referenční systém
Trajektorie
Změna pozice
Časový rozvrh
Nástroje pro experimentální 
studii pohybu
Ruční počítání času
Automatické počítání času
Průměrná rychlost
Jak změřit průměrnou rychlost
Průměrné zrychlení

Typy pohybu
Rovnoměrný přímočarý pohyb
Jak dosáhnout rovnoměrného 
přímočarého pohybu
Rovnoměrně zrychlený pohyb
Jak dosáhnout rovnoměrně 
zrychleného pohybu
Příčiny pohybu
Nejsou síly aplikované na 
těleso
Co se stane, když aplikujeme 
konstantní sílu na těleso
a další témata

5001.P64 - Tepelné jevy
Sada umožňuje provedení 25 pokusů
Vnímání tepla
Termoskop
Teploměr
Teploměrová stupnice
Typy teploměru
Lineární tepelná roztažnost
Koeficient lineární tepelné 
roztažnosti
Bimetalový proužek
Objemová tepelná roztažnost
Tepelná roztažnost v 
kapalinách
Tepelná roztažnost v plynech
Tepelná excitace molekul

Tepelná energie
Jak zvýšit teplotu těla
Jiná možnost zvýšení teploty 
těla
Tepelná rovnováha
Hoření
Plamen
Teplo
Vztah mezi teplem a teplotou
Šíření tepla v pevných látkách
Dobré a špatné tepelné vodiče
Šíření tepla v plynech
Šíření tepla v kapalinách
a další témata
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Výukové sady

Fyzikální výukové sady
5001.P65 - Světelné jevy
Sada umožňuje provedení 24 pokusů
Optické projektory
Proč vidíme předměty?
Přímočaré šíření světla
Zákony osvětlení
Stín a polostín
Zatmění
Rozptyl světla
Odraz světla
Odraz světla v kulovitých 
zrcadlech
Lom světla
Zákony lomu světla

Úplný odraz světla
Čočky
Lom světla přes čočku
Obrazy vytvořené odrazem 
v rovinných zrcadlech
Obrazy vytvořené čočkami
Oko
Vady zraku
Složený mikroskop
Projektor na diapozitivy
Bílé světlo - rozptyl
Barevné filtry

5001.P66 - Zvuk
Sada umožňuje provedení 27 pokusů
Sluch
Kdy slyšíme zvuk?
Kmitání
Perioda kmitání
Frekvence kmitání
Grafické znázornění kmitání
Proč slyšíme zvuk?
Akustické vlny
Jak se z akustických vln stanou 
zvuky?
Ucho: přijímač akustických vln
Systém spojení ucha a mozku

Hranice slyšitelnosti
Citlivost sluchového ústrojí
Jak posílit citlivost sluchu
Charakteristika zvuku
Stereofonie
Odraz akustických vln
Rušení mezi akustickými vlnami
Rytmy
Měřič hluku
Rezonance
Dechové nástroje
Péče o Vaše uši

5001.P67 - Elektrostatika
Sada umožňuje provedení 15 pokusů
Začínáme
Protony a elektrony
Elektrifikace třením
Činnosti s elektřinou
Elektrostatická indukce
Dvojité elektrické kyvadlo
Elektrifikace kontaktem
Vodiče a izolanty
Elektroskop

Voltův elektrofor
Elektrický stav těla
Jak zjistit znaménko náboje
Vzduch lze také elektrifikovat
Biologické vlivy ionizovaného 
vzduchu
Blesky
Faradayova klec

5001.P68 - Elektrický proud a magnetismus
Sada umožňuje provedení 24 pokusů
Poznávání elektřiny
Elektřina v látce
Elektřina v pohybu
Baterie
Voltova baterie
Potenciální rozdíl
Voltmetr
Obvod
Vodič a izolant
Proud
Ampérmetr
Elektrický odpor
Elektřina
Sériově zapojené žárovky

Paralelně zapojené žárovky
Přeměna elektřiny na tepelnou 
energii
Domácí elektrické systémy
Magnety
Magnetické póly
Magnetické materiály
Magnetka
Zemský magnetismus
Kompas
Magnetické síly
Magnetická levitace
Magnetická indukce
a další témata
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Výukové sady

Fyzikální výukové sady
5001.S80 - Statika kapalin a pevných látek
Sada umožňuje provedení 33 pokusů
Síly a jejich vlivy
Elastické prodloužení: Hookův 
zákon
Pružinová váha
Skládádní souběžných sil
Skládání rovnoběžných a 
souhlasných sil
Rovnváha momentů
Barycentrum
Rovnováha těles v klidu
Páky
Zkušební deska
Kladky

Nakloněná rovina
Měrná hmotnost
Hustota
Tlak
Pascalův zákon
Stevinův zákon
Spojené nádoby
Atmosférický tlak
Tlakoměr: jak měřit tlak
Archimédův zákon a jeho 
využití
Plování

5001.S81 - Dynamika
Sada umožňuje provedení 22 pokusů
Pohyb
Relativní pohyb
Referenční systém
Fyzikální veličiny, které definují 
typ pohybu
Trajektorie
Změna pozice
Nástroje pro studii pohybu
Průměrná rychlost
Okamžitá rychlost
Průměrné zrychlení
Okamžité zrychlení
Typy pohybu

Rovnoměrný přímočarý pohyb
Rovnoměrný zrychlený pohyb
Zákon setrvačnosti
Základy zákona o dynamice
Třecí síla
Jak ověřit druhý zákon o 
dynamice
Uchování energie
Volný pád
Periodický pohyb
Jednoduché kyvadlo
Gravitační zrychlení
a další témata

5001.S82 - Termodynamika
Sada umožňuje provedení 27 pokusů
Vnímání tepla
Termoskop
Teploměr
Stupnice teploměru
Tepelná excitace molekul
Tepelná lineární roztažnost
Koeficient tepelné roztažnosti
Tepelná roztažnost v 
kapalinách
Tepelná roztažnost v plynech
Tepelná energie
Jak zvýšit teplotu těla
Teplo

Vztah mezi teplem a teplotou
Tepelná rovnováha
Ekvivalent ve vodě kalorimetru
Jak změřit měrné teplo pevné 
látky
Přenos tepla vedením
Přenos tepla prouděním
Vyzařování
Změny skupenství
Tání
Vypařování
Kondenzace páry

5001.S83 - Geometrická optika
Sada umožňuje provedení 27 pokusů
Optický projektor
Přímočaré šíření světla
Zatmění
Fáze měsíce
Zákony osvětlení
Rozptyl světla
Odraz světla
Odraz světla v kulovitých 
zrcadlech
Lom světla
Úplný vnitřní odraz
Rozklad bílého světla

Čočky
Obrazy vytvořené odrazem v 
rovinných zrcadlech
Body spojení v kulovitých 
zrcadlech
Obraz vytvořený spojkami
Obraz vytvořený rozptylkami
Body spojení ve spojkách
Oko a vady zraku
Náprava vad zraku
Složený mikroskop
Projektor diapozitivů
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Výukové sady

Fyzikální výukové sady
5001.S84 - Vlnová optika
Sada umožňuje provedení 16 pokusů
Dvojí povaha světla
Spektrum elektromagnetických 
vln
Optický projektor
Polovodičový laser
Spektrum optického zdroje
Emisní spektrum
Vlnové rušení
Rušení světla podle Younga
Jak měřit vlnovou délku pomocí 
rušení světla

Jeden z důkazů vlnové povahy 
světla
Lom přes štěrbinu
Jak měřit vlnovou délku pomocí 
lomu světla
Difrakční mřížka
Jak měřit vlnovou délku pomocí 
difrakční mřížky
Jak měřit vlnovou délku bílého 
světla
a další témata

5001.S85 - Elektrodynamika
Sada umožňuje provedení 24 pokusů
Elektřina
Elektrický náboj
Elektrické náboje v látce
Vodič a izolant
Elektrické pole
Energie elektrického pole: 
elektrický potenciál
Baterie
Voltmetr
Elektrický obvod
Intenzita elektrického proudu: 
ampérmetr

Ohmův první zákon
Ohmův druhý zákon
Odpor
Jak měřit elektrický odpor
Sériové odpory
Reostat
Paralelní odpory
Elektrické sítě
Potenciometr
Vnitřní odpor baterie
Elektrolýza
a další témata

5001.S86 - Elektromagnetismus
Sada umožňuje provedení 23 pokusů
Magnety
Magnetické materiály
Magnetické póly
Magnetická levitace
Magnetická indukce
Magnetické pole
Magnetické pole - proudění 
siločar
Magnetické pole - vektor
Lorentzova síla
Magnetické pole Země
Magnetický účinek elektrického 
proudu

Když je vodič přímočarý
Když je vodič cívka
Elektromagnet
Elektrický zvonek
Elektromotor 
Ampérovo pravidlo
Elektromagnetická indukce
Magnetický tok
Neumannův zákon
Lenzův zákon
Elektromagnetický indukční 
zákon

5001.S87 - Elektrostatika
Sada umožňuje provedení 18 pokusů
Elektrifikace
Protony a elektrony
Elektrické síly
Elektrostatická indukce
Kuličkový elektroskop
Vodiče a izolanty
Elektroskop se zlatými lístky
Jak určit znaménko 
elektrického náboje
Wimshurstův přístroj

Blesky
Elektrické pole
Jak odhalit přítomnost 
elektrických polí
Síla bodů
Elektrické víření
Tančící korály
Elektrostatické pero
Franklinův elektrostatický motor
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Výukové sady

Fyzikální výukové sady
5001.S88 - Statika kapalin a pevných látek
Sada umožňuje provedení 18 pokusů
Faradayův pokus s 
permanentním magnetem
Faradayův pokus s 
elektromagnetem
Magnetický tok
Neumannův zákon
Lenzův zákon
Zákon elektromagnetické 
indukce
Kdy se magnetický tok liší 
podle Sinovy věty

Střídavé proudy
Vlastnosti střídavých proudů a 
hodnoty RMS
Zařízení pro měření střídavého 
proudu
Transformátor
Výkonnost transformátoru
Samoindukce
Samoindukce a střídavý proud
Celkový odpor
Induktivní odpor

5401.1000730 - Základní studentský set
Základní set zařízení pro použití se studentskými kity pro mechaniku a 
teplotu. Obsahuje robustní podkladní desku vyrobenou z plastu, stojany 
a svorky vyrobené z anodizovaného hliníku a ostatní doplňky které jsou 
používané při pokusech s mechanikou a teplotou.

5401.1000730

5401.1000731 - Studentský set - Mechanika
Set pomůcek „Mechanika“ umožňuje provedení 26 základních experimentů 
mechaniky pevných, kapalných a plynných látek. Dodáváno v robustním 
plastovém kufříku s tvarovanou pěnovou hmotou pro bezpečné uložení 
jednotlivých částí během transportu.

5401.1000731

Základní 3B výukové sady

5401.1000732 - Studentský set - Teplo
Sada pomůcek umožňuje 10 experimentů pro studenty z oblasti tepla. 
Pomůcky jsou uloženy v robustním plastovém boxu s tvarovanou pěnovou 
vložkou a průhledným víkem.

5401.1000734 - Studentský set - Optika
Sada pomůcek „Optika“ umožňuje provedení 19 základních experimentů 
z oblasti optiky. Dodáváno v robustním plastovém kufříku s tvarovanou 
pěnovou hmotou pro bezpečné uložení jednotlivých částí během transportu.

5401.1009883 - Studentský set - Elektrostatika
Sada pomůcek k provedení 15 základních studentských pokusů v oblasti 
elektrostatiky. Obsahuje elektroskop, indikátor náboje, jednotku pro 
uchování nábojů a piezoelektrickou nabíječku.

5401.1000732 5401.1000734

5401.1009883

5401.1017213 - Studentský set - Elektřina
Sada pomůcek k provedení 28 základních studentských pokusů v oblasti 
elektřiny. Pomůcky jsou uloženy v pevném plastovém kufříku s pěnovou 
vystýlkou tvarovanou podle obsahu a zakrytou průhledným víkem. Obvody 
jsou sestavovány pomocí součástek v připojovacích krytech zapojených 
do připojovací desky. Systém je napájen pomocí 2 D-článků, LR20, 1,5 V 
baterií (baterie nejsou obsaženy v sadě), nebo přes externí zdroj napájení. 5401.1017213

Pokročilé 3B výukové sady
5401.1016651 - SEK Ultrazvukové vlny
Velká sada pomůcek s možností provedení 30 pokusů pro ukázku 
základních vlastností vln pomocí příkladu 40 kHz ultrazvukových vln. 
Uloženo v pevném plastovém kufříku s pěnovou vystýlkou tvarovanou 
podle obsahu a zakrytou průhledným víkem. Sada obsahuje 2 ultrazvukové 
vysílače, tyčový mikrofonní snímač pro zaznamenávání a analýzu kmitů 
pomocí standardního osciloskopu a ultrazvukové pero pro zaznamenávání  
čel vlny na pracovní ploše ve formě čar o stejné fázi. Mnoho pokusů lze 
provádět bez použití osciloskopu. Pro měření ultrazvukových amplitud je 
v mnoha případech vhodné použít analogový voltmetr pro střídavý proud, 
pokud má dostatečně široký frekvenční rozsah. 5401.1016651
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Pokročilé 3B výukové sady
5401.1017732 - SEK Solární energie
Velká sada pomůcek umožňuje provedení 23 základních pokusů v oblasti 
solární energie. Pomocí těchto pokusů lze ukázat základní parametry 
a vlastnosti solárních modulů a probírat aspekty, které ovlivňují jejich 
výkonnost. Sada je uložena v kovovém kufříku s pěnovou vystýlkou 
tvarovanou podle obsahu. Pokusná uspořádání lze poskládat přímo do 
víčka kufříku.

5401.1017732

5401.1008527 - SEK mechanika
Experimentální sada nástrojů umožňuje provedení 23 studentských pokusů 
z oblasti mechaniky pevných látek. Dodáváno v robustním plastovém 
kufříku.

5401.1008527

5401.1008528 - SEK teplo
Experimentální sada nástrojů umožňuje provedení 23 studentských pokusů 
z oblasti teploty látek. Dodáváno v robustním plastovém kufříku.

5401.1008528

5401.1008531 - SEK optika
Experimentální sada nástrojů umožňuje provedení 38 studentských pokusů 
z oblasti optiky. Dodáváno v robustním plastovém kufříku.5401.1008531

5401.1006804 - SEK radioaktivita
Sada pomůcek k provedení 15 základních studentských pokusů v oblasti 
radioaktivity. V pevném plastovém obalu s pěnou tvarovanou podle 
pomůcek a průhledným víčkem. 

5401.1006804
5401.1008532 - SEK elektřina a magnetismus
Experimentální sada pomůcek umožňuje provedení 34 studentských 
pokusů z oblasti magnetismu a elektřiny. Dodáváno v robustním plastovém 
kufříku.

5401.1008532

5401.1017735 - Motor s převodovkou a kladkou
Tento motor s kladkou se používá ve spojení se studentskou sadou pro 
studii solární energie jako zátěž pro ukázku převodu energie. Motor je 
připevněn na podstavné desce a má kladku připevněnou na provázku. Je 
napájen přes 4 mm bezpečnostní zdířky. Lze s ním zvednout hmotnost až 
1 kg.5401.1017735

Mechanika na bílé tabuli
5401.1000735 - Mechanický set k bílé magnetické tabuli
Mechanický set k bílé magnetické tabuli obsahuje více než 25 velkých, 
barevných a snadno rozlišitelných dílů uložených v kufříku polstrovaném 
molitanem. V krátkém čase lze sestavit více než 30 pokusů.
Velké součástky zaručují, že pokus bude dobře vidět i z větší vzdálenosti.
Bezpečné přichycení je zaručeno díky prvotřídním magnetům AlNiCo.
Měřící jednotky, vektorové diagramy a vysvětlivky můžete umístit hned 
vedle sestaveného pokusu na tabuli.

Gravitace
5401.1008661 - Oběžná dráha
Atraktivní a snadno ovladatelný trojrozměrný model Slunce, Měsíce a 
Země pro porozumění jejich pohybům. Země a Měsíc ve dvou různých 
velikostech pro ukázku dne a noci, pohybu Slunce oblohou, ročních období, 
změn množství denního světla, fází Měsíce a zatmění Slunce a Měsíce. 
Stíny jsou jasně viditelné, protože Slunce je simulováno světlou žárovkou s 
reflektorem SunbeamTM. Lze ručně nastavit otáčení Země na ose a pozici 
Měsíce na oběžné dráze Země.

5401.1003337 - Cavendishova torzní váha
Cavendishova torzní váha ukazuje gravitační sílu mezi dvěma hmotami a 
umožňuje určení gravitační konstanty. Díky krátké době kmitu pouze 2-4 
minuty, může být gravitační konstanta určena během jedné vyučovací 
hodiny s přesností větší než 10%.

5401.1000735

5401.10086615401.1003337
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Měření délky
5401.1002600 - Externí mikrometr
Přesný mikrometr s prstencovým blokovacím systémem. Povrchy k 
měření jsou pokryty tvrzeným kovem. Měřící šroub s jemným závitem, 
chromovaný izolovaný oblouk mikrometru, měřící válec a nátrubek s matně 
chromovaným zakončením. V plastovém pouzdře.

5401.1002601 - Posuvné měřítko, 150 mm
Přesné posuvné měřítko pro měření vnitřních a vnějších rozměrů a hloubky. 
Z popouštěné nerezové oceli, stupnice s matným chromovým zakončením. 
V koženkovém pouzdru.

5401.1002602 - Digitální posuvné měřítko, 150 mm
Pro měření vnitřních a vnějších rozměrů a hloubky. Z popouštěné nerezové 
oceli, s LCD displejem. Obsahuje blokovací šroub, je možné nastavení 
mezi měření v cm nebo v palcích. Nulová kalibrace je možná ve všech 
pozicích. V plastovém pouzdru.

5401.1002600

5401.10026015401.1000743 - Svislé pravítko, 1 m
Pravítko s upevňovacím kolíkem (d = 12 mm), může být upevněno do 
svislé polohy v podstavci stojanu.

5401.1006494 - Sada jezdců k pravítkům
Sada jezdců se skládá ze dvou červených plastových ukazatelů, které 
mohou být použity jako pohyblivé kurzory.

5401.1000743

5401.1006889 - Objekt pro nácvik měření
Nepravidelně tvarované tělo, dobré pro nácvik měření za použití posuvného 
měřítka.

5401.1002947 - Přesný sférometr
K měření tloušťky desek, hloubek a poloměrů zakřivení kulových ploch, 
například čoček. 5401.1006889 5401.1002947

5401.1002602

Měření času
5401.1003369- Mechanické stopky
Stopky z nerezové oceli s duálním číselníkem na minuty a sekundy. V 
pouzdru se závěsnou šňůrkou.

5401.1003369

5401.U11902 - Digitální stopky
Stopky z nerezové oceli s duálním číselníkem na minuty a sekundy. V 
pouzdru se závěsnou šňůrkou.

5401.1001033 - Digitální čítač
Digitální čítač / časovač slouží k měření délky trvání pohybu, přechodového 
času, časových úseků a frekvencí, ale i k počítání jevů nebo impulzů v 
Geiger-Müllerově čítací trubici. Včetně reproduktoru, který lze vypnout a 
napájecích zdrojů k přímému připojení k světelným clonám nebo k napájení 
Geiger-Müllerovy trubice. Pro čítání jevů lze nastavit pevný časový úsek 
v rozmezí 1 s – 99 999 s. Funkce čítače (start, stop) lze spouštět pomocí 
signálu do vstupních zdířek nebo ručně prostřednictvím spínačů. Včetně 
zástrčkového napájecího zdroje. 5401.1001033

5401.U11902

Siloměry - barevně označené
Barevně označený siloměr k měření závaží a zátěží, stejně tak jako k měření 
sil. Se stupnicí v newtonech nebo gramech a kilogramech s kalibrací nuly.
5401.1003370 - Siloměr modrý
5401.1003371 - Siloměr zelený
5401.1003372 - Siloměr hnědý
5401.1003373 - Siloměr červený
5401.1003374 - Siloměr bílý
5401.1003375 - Siloměr žlutý

Siloměry

5401.1003370 - 5401.1003375
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Siloměry
Siloměr průhledný
Siloměr se snadno čitelnou stupnicí natištěnou na průhledném plastovém 
pouzdru. Vhodný pro zobrazování pomocí projektoru. S ochranou proti 
nadměrnému natažení pružiny.
5401.1002698 - Siloměr, 1 N
5401.1002699 - Siloměr, 2 N
5401.1002700 - Siloměr, 5 N
5401.1002701 - Siloměr, 10 N

Siloměr přesný
Barevně označený přesný siloměr v průhledném plastovém obalu se 
snadno čitelnou stupnicí, ochranou proti nadměrnému natažení pružiny a 
schopností nulové kalibrace.
5401.1003102 - Siloměr stříbrný
5401.1003103 - Siloměr béžový
5401.1003104 - Siloměr žlutý
5401.1003105 - Siloměr červený
5401.1003106 - Siloměr modrý
5401.1003107 - Siloměr zelený
5401.1003108 - Siloměr fialový
5401.1003110 - Siloměr hnědý

Siloměr s kruhovou stupnicí
Pružinový siloměr pro ukázky pokusů. Žlábková kladka na kuličkových 
ložiskách a lanko s háčkem. Velká, snadno čitelná kruhová stupnice. Nulová 
kalibrace pomocí vroubkovaného šroubu. S magnetem pro připevnění k 
bílé magnetické tabuli.
5401.1009739 - Siloměr s kruhovou stupnicí, 2 N
5401.1009740 - Siloměr s kruhovou stupnicí, 5 N

Spirálové pružiny

5401.1003109

5401.1003376

5401.1003109 - Siloměr pro ukázku Hookova zákona
Dvoubarevný siloměr v průhledném plastovém pouzdře se snadno čitelnou 
cm/mm stupnicí slouží k demonstraci Hookova zákona a k vypočítání 
pružinové konstanty. Ochrana proti nadměrnému protažení pružiny a 
nulová kalibrace.

5401.1003376 - Sada spirálových pružin pro Hookův
  zákon
5 spirálových pružin s háčkem a připevněným ukazatelem k určení 
pružinové konstanty.

5401.1000786

Spirálové pružiny
K pokusům s prodloužením a oscilací pružiny. Se dvěma závěsnými oky.
5401.1000741 - Spirálové pružiny, délka 60 mm
5401.1002945- Spirálové pružiny, délka 80 mm
5401.1002704- Spirálové pružiny, délka 95 mm
5401.1002703- Spirálové pružiny, délka 110 mm
5401.1002702- Spirálové pružiny, délka 115 mm
5401.1000786- Spirálové pružiny, délka 120 mm
5401.1002946- Spirálové pružiny, délka 180 mm

5401.1009739

5401.1002698 - 5401.1002701

5401.1003102 - 5401.1003110



více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz 17

FYZIKA
Mechanika

Závaží
5401.1012872 - Váha Harvard junior
Cenově dostupná barevná váha se dvěma váhovými miskami. Neméně 
stabilní a přesná než mnoho dražších vah. S vysoce přesným kovovým 
ramenem, vyměnitelnými váhovými miskami a aretačním tlačítkem. Sada 
obsahuje 8 závaží. Vestavěné zabezpečení pro ochranu proti otřesům 
během převážení nebo během dlouhodobého skladování.

Sada deseti závaží
Mosazná závaží s háčky na obou stranách umožňující spojení více závaží.
5401.1000770 - Sada deseti závaží, 10 g
5401.1000769 - Sada deseti závaží, 20 g
5401.1000771 - Sada deseti závaží, 50 g

5401.10128725401.1000770

Sada závaží se zářezem
Mosazná závaží se zářezem, držák.
5401.1003226 - Sada závaží se zářezem, 20 - 100 g
5401.1003227 - Sada závaží se zářezem, 10 × 10 g
5401.1003229 - Sada závaží se zářezem, 5 × 50 g
5401.1003228 - Sada závaží se zářezem, 5 × 100 g

5401.1003226

Sada závaží se zářezem, červená a šedá
Mosazná závaží se zářezem, držák.
5401.1000773 - Sada závaží se zářezem, 10 × 10 g
5401.1000775 - Sada závaží se zářezem, 8 × 50 g
5401.1000777 - Sada závaží se zářezem, 4 × 100 g

5401.1000773

5401.1010168 - Sada závaží s háčky
Sada 11 závaží s háčky na obou stranách, mohou být zavěšovány na sebe.

5401.1003214 - Sada závaží 10 g - 1000 g
Devítidílná sada mosazných závaží v úložné skříňce, všechna s háčky na 
obou koncích.

5401.1003212 - Sada závaží 1 g - 1000 g
Třináctidílná sada mosazných závaží v úložné skříňce.

5401.1003210 - Sada závaží 1 g - 50 g
Osmidílná sada mosazných závaží, dodávaná v úložné skříňce.

5401.1010168 5401.1003214

5401.1003210 5401.1003212

5401.1001052 - Sada závaží 100 g - 2000 g
Sedmidílná sada závaží s háčky.

5401.10010525401.1003211 - Sada závaží 1 g - 500 g
Dvanáctidílná sada mosazných závaží na pohodlném skladovacím roštu.

5401.1003211

5401.1010189 - Sada závaží 1 g - 500 g
Sada 12 mosazných závaží v úložném obalu.

5401.1010189
5401.1003215 - Držák závaží, 50 g
Držák pro sadu závaží.

5401.1003215

Statika

5401.1000676 - Sada tří držáků závaží se zářezem

5401.1000676

5401.1002940 - Olovnice s lankem
Mosazné tělo s lankem.

5401.1002940
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Statika
5401.1008513- Deska s těžištěm
Plastová deska se šesti otvory slouží k vysvětlení pojmu těžiště a dalších 
určujících středisek.

5401.1002950 - Zařízení k demonstraci pokusů s
            rovnováhou
Znázorňuje rovnováhu tělesa v závislosti na poloze jeho těžiště nad 
nosnou plochou. Polohu těžiště lze měnit naklápěním zařízení. Poloha 
těžiště vzhledem k nosné ploše stojanu je určena zabudovanou olovnicí.

5401.1009717 - Římský oblouk
Sada pro postavení římského oblouku, která jasným způsobem ukazuje 
statickou rovnováhu a rozložení sil. Oblouk je navržen tak, aby síly působící 
směrem dolů a z boku byly rozloženy do všech jednotlivých kvádrů. Sada 
se skládá z 23 kvádrů z tvrdého dřeva a ze 6 různých tvarů a podstavce se 
dvěma podepírajícími sloupky. Po sestavení je oblouk schopen podepírat 
váhu studenta.

5401.1002604 - Univerzální vodováha, 250 mm
Vodováha vyrobená z nárazuvzdorného plastu. K měření úhlů vodorovných, 
svislých a nakloněných rovin, k truhlářské práci. Dva ukazatele hladiny 
z plexiskla odolné vůči prasknutí a úniku vody. Vodorovný ukazatel je 
zabudovaný a přesně kalibrovaný. Ukazatel k měření sklonu je otočný a 
může být zajištěn v jakékoli poloze. Stupnice označena v 45°, 60° a 120°, 
milimetrová stupnice k měření povrchu, úhloměrná stupnice u ukazatele 
sklonu.

5401.1000694 - Deska pro pokusy se sílou
Vybavení ke kvantitativnímu zkoumání skládání a rozkládání sil se skládá 
z kruhové pracovní desky na stabilní základně s dvojitou úhloměrnou 
stupnicí. Závaží se zářezy (obsažená v sadě) jsou volně zavěšená na třech 
lankách napnutých přes kladky s kuličkovými ložisky.

5401.1009942 - Zařízení k měření tření
Pokusné zařízení s pohyblivým třecím povrchem k měření adhezního a 
pohybového tření mezi dvěma povrchy v závislosti na rozměrech, silách 
působících mezi povrchy nebo kombinaci materiálů. Pohyblivý povrch se 
pohybuje stále stejnou rychlostí pod nepohyblivým objektem připojeným 
k siloměru tak, aby bylo měření dynamického tření snadné. Třecí dráha 
může být naklápěna po celé své délce, abychom docílili změny sil mezi 
dvěma povrchy.

5401.1000699 - Kladka
Doplňková kladka k použití se zařízením k rozkladu sil se svěrákem, 
lankem a držákem se sadou závaží se zářezem.

5401.4003876 - Kvádr pro pokusy s třením
Hliníkový kvádr s povrchem pokrytým teflonem a se dvěma háky.

5401.1002944 - Dřevěné kvádry pro pokusy s třením
Dva dřevěné kvádry s povrchem potaženým plastickou hmotou a háčkem 
k připevnění siloměru.

5401.1008513 5401.1002950

5401.1009717

5401.1002604

5401.1000694 5401.1009942

5401.1000699 5401.4003876

5401.1002944

Jednoduché stroje

5401.1003224 - Sada k pokusům s kladkami
            a kladkostroji
K ukázkám změn směru sil a jejich rozkládání pomocí jednoduchých strojů 
(pevné a pohyblivé kladky, kladkostroj). Představuje pojem mechanická 
práce, síla a energie.

5401.1003224

5401.1003221 - Kladka se stolním svěrákem
Kladka slouží ke změnám směru sil. Plastová kladka s kuličkovými ložisky 
a drážkami pro lanko, navíc se zajišťovacím svěrákem. Dále má také otvor, 
takže může být připojena k stojanové tyči o průměru až 12,5 mm.

5401.1003221
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Jednoduché stroje
Kladky
Pro pokusy s pevnými a pohyblivými kladkami. Netvarovatelné kladky s 
malým třením s kolejemi a háčky na horním a dolním rámečku pro zavěšení 
na pevné podpěry nebo pro zavěšení dalších kladek. Uzavřený design 
plastového rámečku předchází vyklouznutí provázku z kladky.
5401.1003216 - Kladkostroj s jednou kladkou
5401.1003217 - Kladkostroj s dvěma kladkami
5401.1003219 - Kladkostroj se čtyřmi kladkami
5401.1003222 - Tandemová kladka, 2 kladky
5401.1003223 - Tandemová kladka, 3 kladky

5401.1003213 - Nakloněná rovina
Vybavení ke zjištění sil působících na těleso na nakloněné rovině a k určení 
tření v závislosti na úhlu naklonění roviny. Kovová základna a nakloněná 
rovina. Rovina je sklápěcí, se stupnicemi k měření, úhlu, délky a výšky. 
Úhel naklonění může být nastaven v rozmezí mezi 0 a 45°. Zahrnuje 
nastavitelnou kladku, váleček, nosný talíř závaží a lanko.

5401.1003213

5401.1008539 - Páka
Kompletní sada vybavení k demonstraci zákonů působení páky a pokusům 
s rovnováhou. Skládá se ze stojanu, ke kterému je pomocí kuličkových 
ložisek připevněna páka se třemi řadami otvorů sloužících k nastavení 
osy otáčení nebo k zavěšení závaží. Červenobílá stupnice je opatřena 
ukazatelem pro přesné zobrazení rovnovážného stavu. Může také utvořit 
váhy. Obsahuje sadu závaží 10 × 50 g.

Přímočarý pohyb
5401.1008539 - Kladková dráha
Dráha se dvěma kladkami a dalšími doplňky pro zkoumání lineárního 
pohybu. 3 nastavitelné podpěry pro nastavení vodorovného zarovnání. 
Kladky se pohybují s minimálním třením na kolečkách s kuličkovým 
ložiskem vysoké kvality. Jsou připevněny magnety na jejich počátcích pro 
pokusy zahrnující jak pružné, tak nepružné srážky. 5401.1008539

5401.1003216

5401.1008539

5401.1002939

5401.1002939 - Sada šesti ocelových kuliček
Kuličky vyrobené z tvrzené a leštěné oceli. Mohou být použity společně s 
vodicí kolejnicí k pokusům s pružnými srážkami. Kolejnice není součástí.

5401.1003341 - Vzduchová dráha se základnou - tvar U
Dráha trojúhelníkového tvaru s jezdci k pozorování přímočarého pohybu 
bez tření. Vzduch vchází vpředu a uniká skrze malé výpustné vzduchové 
otvory umístěné ve dvou řadách podél dráhy. Toto jezdcům dovoluje 
pohybovat se prakticky bez tření po trojúhelníkové dráze bez možnosti 
naklánění. Milimetrové pravítko je vsazeno do drážky na jedné straně. 
Dráha je připevněna na robustní základně tvaru U se třemi nožkami, které 
mohou být nastaveny tak, aby byla ve vodorovné pozici. Délka 1,9 m.

5401.1003342 - Vzduchová dráha, 1,6 m
Dráha trojúhelníkového tvaru s jezdci k pozorování přímočarého pohybu 
bez tření. Stejně jako model 5401.1003341 má tři nožky, které mohou být 
nastaveny tak, aby byla zaručena vodorovná orientace.

5401.1003341

5401.1003342

5401.1003354

5401.1003354 - Spřažený harmonický oscilátor
Sada vybavení se skládá z pěti jezdců 150 g, šesti spojovacích pružin a 
pěti tlumicích magnetů k vytváření molekulárních oscilací.

5401.1000606

5401.1000606 - Generátor vzdušného proudu
Ventilátor, který umožňuje plynulé nastavování proudu vzduchu. Včetně 
hadice.
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5001.5585 - Vzduchová kolejnice se zařízením pro
       padající tělesa, 150 cm
Tato sada Vám umožňuje provádět pokusy v oblasti kinematických a 
dynamických aspektů přímočarého pohybu a také pohybu padajících těles. 
Díky jednoduchosti jejího provozu a její malé velikosti je kolejnice obzvláště 
vhodná pro skupinové pokusy.

5001.5598 - Kolejnice se zařízením pro padající tělesa,
       200 cm
Tato sada umožňuje vyučujícímu provádět série pokusů na kinematice a 
dynamice lineárního pohybu a na izolovaných soustavách. Kolejnice má 
trojúhelníkový profil a je odolná vůči deformaci způsobené rozdílem v 
teplotách.

5001.5585

5001.5598

Rovinný pohyb
5401.1013210 - Stůl se vzduchovým polštářem
Stůl se vzduchovým polštářkem má nízký skleněný povrch sloužící jako 
podklad pro zaznamenávací papír a kopírovací papír. Stlačený vzduch je 
vháněn do kotoučů skrz trubičky. Vzduch vystupuje ze zadní strany kotoučů 
a ty se tak vznáší nad zaznamenávacím papírem.

5401.1003362 - Akrylový kotouček
Akrylový kotouček ke stolu se vzduchovým polštářem se používá jako 
druhý, velmi lehký kotouček při demonstraci srážek mezi nestejnými 
hmotami.

5401.1003363 - Hliníkový kotouček
Hliníkový kotouček ke stolu se vzduchovým polštářem se používá jako 
druhý, velmi lehký kotouček při demonstraci srážek mezi nestejnými 
hmotami.

5401.1003364 - Pár magnetických kotoučků
Pár kotoučků s výjimečně silnými magnety umístěnými tak, že se kotoučky 
navzájem odpuzují. Jsou určeny k provádění bezdotykových srážek na 
stole se vzduchovým polštářem.

5401.1003359 - Vodítko kotoučků
Dlouhá akrylová tyčka s vnitřní pružinou může být vložena mezi vnitřní 
hrany stolu se vzuchovým polštářem. Je určena k vedení kotoučků v 
případě, že chceme zaznamenávat harmonické kmitání.

5401.1003361 - Sada papírů pro kreslící zařízení
100 listů tiskařského papíru k zaznamenávání grafů spojených se stolem 
se vzduchovým polštářem.

5401.1003366 - Sada uhlotiskového papíru
10 listů uhlotiskového papíru.

5401.1000779 - Kuličky se zakreslovací elektrodou
Pár kuliček s identickým tělem a pohyblivou zakreslovací elektrodou pro 
pokusy s pružnými srážkami, které můžeme snadno demonstrovat pomocí 
stop, které zanechá kyvadlo v prášku díky elektrodě. Z červeného plastu s 
kovovým kuličkovým řetízkem.

5401.1000780 - Kyvadlo se zakreslovací elektrodou
Válcová kyvadlová olovnice s posuvnou zakreslovací elektrodou k 
pokusům k potvrzení Keplerova zákona, podle kterého jsou plochy pokryté 
pevným tělesem podřízeny centrální síle, což lze dokázat sledováním 
stopy kyvadla.

5401.1013210

5401.1003362

5401.1003363

5401.10033645401.1003359

5401.10033615401.1003366

5401.1000779 5401.1000780

5401.1000739

5401.1000739 - Sada pro sledování stop kyvadla
Sada se skládá z izolované desky s 4 mm připojovací zdířkou, pulzního 
generátoru a transformátoru se dvěma 4 mm zástrčkami k druhotné 
regulaci, 30 gramů práškové síry a plochého štětce.

Mechanika

Přímočarý pohyb



více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz 21

FYZIKA
Mechanika

Volný pád
5401.1000738 - Zařízení pro volný pád
Zařízení k měření doby, po kterou kulička padá z určité výšky, za použití 
digitálního časovače. Velmi snadné k sestavení a použití, nicméně vysoce 
přesné. Včetně tří ocelových kuliček.

5401.4003748 - Sada 3 kovových koulí
Náhradní koule pro zařízení pro volný pád a vrhač.

5401.1000790 - Maxwellův kotouč
Paprskové kolo s velkým momentem setrvačnosti slouží k ukázkám 
přeměny energie kynetické na energii potenciální a naopak. Včetně 
závěsné tyče a systému nastavitelného zavěšení.

5401.1003367 - Atwoodův padostroj
Pro pokus s pozorováním pohybu se stálým zrychlením, který demonstruje 
druhý Newtonův zákon a určuje zrychlení v důsledku gravitačního zrychlení. 
Včetně hliníkového stojanu k připevnění na zeď. Lanko se závažími na 
obou koncích prochází přes rotující kladku. Pokud jsou závaží jen mírně 
odlišná, zařízení je podrobeno relativně pomalému, ale stálému zrychlení. 
Tento pohyb je vyvolán zatažením za jedno lanko a končí, když padající 
závaží zasáhne nastavitelnou podložku. Kladka je rozdělena na 20 dílků 
o stejném úhlu tak, aby byla její rotace zřetelná. Kladka může být snadno 
odejmuta za účelem měření jejího momentu setrvačnosti.

5401.1002654 - Vrhač střel
Pokusné zařízení ke kvantitativnímu pozorování některých pohybových 
zákonů: vertikální, horizontální a zkosený odpal, záznam trajektorií letu v 
závislosti na úhlu odpalu a doletu střely. Tři různé opakovatelné rychlosti 
odpalu, plynule nastavitelné úhly odpalu, stálá výška trajektorie při různých 
úhlech, protože bod odpalu je totožný s otočným bodem vrhače. Střela je 
vypuštěna s takřka nulovou rotací. S otvory se závitem vespod k připojení 
světelné clony fotobuňky. Uzavřený design a použití kulovitých plastových 
střel zaručují, že pokusy jsou bezpečné.

5401.1002655 - Svěrák pro vrhač střel
Svěrák k připevnění ke stolu pro Vrhač střel vyrobený z anodizovaného 
hliníku.

5401.1000588 - Zařízení pro volný pád a vrhání
Zařízení k ukázkám nezávislosti horizontálních a vertikálních složek 
pohybu (u projektilů).

5401.1002656 - Balistické kyvadlo
Příslušenství k vrhači určené k použití při pokusech s pružnými a 
nepružnými srážkami nebo jako držák při pokusech s trajektorií. Rychlost 
střel naměřených během experimentů s vrhačem nebo kyvadlem odpovídá 
rozmezí ±3%. Chceme-li pozorovat chování kyvadla s různými úhly 
vychýlení při stejné rychlosti, můžeme použít přídavná závaží. Pro pokusy 
s pozorováním trajektorií můžeme vrhač nastavit do pěti různých výšek 
odpalu (5, 10, 15, 20 a 30 cm), zatímco je připojen k zadní části balistického 
kyvadla.

5401.1002657 - Držák na optickou závoru pro vrhač
Držák pro připevnění optické závory na výstupu vrhače střel.

5401.1000740 - Vrhač S
Pokusné zařízení k pozorování svislých a vodorovných trajektorií, stejně tak 
jako trajektorií počínajících v pomocných úhlech. Stejně tak demonstruje 
nezávislost horizontálních a vertikálních složek pohybu (u projektilů). 
Včetně stojanu a svěráku.

5401.1000738

5401.4003748 5401.1000790

5401.1003367

Vertikální a horizontální trajektorie

5401.10026545401.1002655

5401.1000588

5401.10026575401.1000740

5401.1002656
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5401.1010084 - Aparát pro pokusy s otáčivým pohybem
Aparát pro studování otáčivého pohybu na stabilní konstrukci. Navržen pro 
zkoumání efektu konstantního točivého momentu tělesa, které se otáčí, s 
proměnným momentem setrvačnosti. Otáčivé rameno se stejně vzdálenými 
drážkami pro symetrické umístění závaží o stejných hmotnostech kolem 
osy otáčení umístěné na kuličkových ložiscích. Pro bezpečnost jsou závaží 
připevněná šroubky. Točivý moment je vytvořen otáčivou deskou s háky a 
až třemi závažími působícími přes provázek obtočený kolem kladky se 4 
různými průměry.5401.1010084

5401.1000782 - Rotační systém s podložkou na vzduch
Zařízení k pozorování rotace bez tření. Malý rotující kotouč s úhloměrnou 
stupnicí nese příčku, ke které mohou být připevněna závaží. Kotouč je 
podpírán nafukovací matrací, kterou prochází jeho osa. Hnací závaží je 
zavěšeno na háčku na konci nitě a prochází přes jednoduchou kladku na 
jedné straně a vícenásobnou kladku na druhé straně.

5401.1000782

5401.1000783 - Doplňková sada k rotačnímu systému
Doplňková sada k Rotačnímu systému se vzduchovou podložkou k 
pozorování otáčivého pohybu bez tření a kmitání za použití velkého 
otáčivého kotouče. Na spodní straně otáčivého kotouče je úhlová soustava 
souřadnic, kterou můžeme využít k tomu, aby poskytla spouštěcí impuls 
snímači laserového odrazu, když chceme zaznamenávat rotaci pomocí 
interfaceové jednotky 3B NETlogTM.

5401.1000783

5401.1009695 - Wattův regulátor
Symetrický systém kyvadel na hřídeli slouží k ukázkám odstředivé síly. 
Kovový cylindr připojený ke dvěma kyvadlovým ramenům regulátoru je 
během otáčení hřídele vynášen proti gravitační síle v závislosti na úhlové 
rychlosti. Toho může být využito ke kontrole rychlosti parního motoru.

5401.1009695

5401.1000750 - Besselovy kruhy
Zařízení na ose k demonstraci a vysvětlení zploštění Země a dvou dalších 
planet kvůli jejich rotaci. Dva překřížené ocelové pásky ohnuté do tvaru 
kruhu s vodicí tyčí.

5401.1000750 5401.1006785 - Rotační zařízení
Rotační zařízení pro zkoumání úhlového zrychlení jako funkce točivého 
momentu a pro zkoumání momentu setrvačnosti závislé na hmontosti a 
vzdálenosti od osy. Osa na kuličkovém ložisku podepírá tyč, na kterou 
mohou být pověšena závaží. Síla ze závaží je přenesena do osy přes strunu 
obtočenou kolem osy a vedenou přes kladku a druhou vícenásoubnou 
kladku na ose.

5401.1006785 5401.1002663 - Pokusný motor s převodovkou
Pokusný motor určený k univerzálnímu použití při experimentech s 
otáčivým pohybem, například při pokusech využívajících Besselovy kruhy 
nebo Wattův regulátor.

5401.1002663

5401.1000698 - Příslušenství k setrvačníku
Sada příslušenství k Setrvačníku se skládá z kotouče setrvačníku a 
protizávaží. Slouží k ukázkám vzájemného vyrušení gyroskopických jevů 
v případě, že se dva kotouče otáčí stejnou rychlostí, ale v opačném směru.5401.1000698

Otáčivý pohyb

Mechanika
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Otáčivý pohyb

5401.1000695

5401.10034895401.1003490

5001.1109 5001.1097

5001.1135

5001.1081

5001.1092

5001.5617

5001.1095 5001.1094

5401.1000695 - Setrvačník
Setrvačník slouží jak k ukázkám, tak i ke kvantitativnímu stanovení zákona 
setrvačnosti prostřednictvím praktických experimentů. Pokusné zařízení 
s hřídelí, která může být sklápěna a otáčena, zatímco je připevněna ke 
stojanu. Na jednom konci hřídele se nachází kotouč připevněný pomocí 
dvojitých kuličkových ložisek, zatímco na druhém konci je pohyblivé 
protizávaží, které slouží k zajištění rovnováhy. Šroub s křídlovou hlavou 
na konci hřídele umožňuje jemné nastavení. Přídavné závaží slouží 
k vytvoření vnějšího točivého momentu a může se pohybovat podél 
hřídele. Úhel náklonu hřídele lze snadno vyčíst na stupnici. Vodováha 
umožňuje vodorovné nastavení setrvačníku. Kotouč lze roztočit rukou 
nebo prostřednictvím lanka. Systém dvojitých kuličkových ložisek zaručuje, 
že je otáčení téměř bez tření a trvá po dlouhé časové úseky. Otevřená 
konstrukce setrvačníku umožňuje snadné pozorování gyroskopických jevů.

5401.1003489 - Setrvačník z kola
Paprskové kolo se zatíženým ráfkem slouží k ukázkám zachování 
momentu setrvačnosti. Jednoduché použití díky malému poloměru kola a 
jeho snadnému zavěšení.

5401.1003490 - Otočný stůl
Určený k použití společně se setrvačníkem ke kolu jízdního kola. Otáčivá 
podložka umožňuje práci na laboratorní stoličce nebo je možné ji používat 
jako základnu. Protismykové řešení.

5001.1109 - Malé ruční otočné zařízení
Rovina z kovového plátu 40 × 30 cm.

5001.1097 - Newtonův disk
Rozdělený na barevné části. Umožňuje Vám ověřit přídavné barevné 
sloučení otáčením disku na rotačním stroji.

5001.1135 - Zařízení pro měření odstředivé síly
Skládá se z kolejnice, po které se může pohybovat vozík s nízkým třením. 
Otáčením zařízení pomocí rotačního přístroje je možné zaznamenat 
hodnotu odstředivé síly na stupnici siloměru umístěného na ose otáčení. 
Navíc, když známe poloměr, je možné také ověřit rovnici odstředivé síly.

5001.1081 - Zařízení pro určení odstředivé síly
Umístěním zařízení na rotační přístroj můžeme vidět, že čím více stoupne 
počet otáček, tím více válec stlačí pružinu.

5001.1092 - Souosé válce
Protože hmotnost jednoho válce je dvojnásobná než hmotnost toho 
druhého, rovnováha během otáčení je dosažena tehdy, kdy vzdálenosti 
mezi každým z těžišť a středem otáčení jsou nepřímo úměrné s hmotnostmi. 
Pro použití s jakýmkoliv rotačním přístrojem.

5001.5617 - Sada pro pokusy s rotačním pohybem
Sada umožňuje provedení 7 pokusů:
Zařízení se dvěma závažími
Zařízení se dvěma elastickými kroužky
Odstředivka s nakloněnými zkumavkami
Model odstředivky
Newtonův disk
Savartova siréna

5001.1095 - Foucaltovo kyvadlo
Umožňuje provádět klasický Foucaltův pokus pro dokázání neproměnlivosti 
roviny kmitání kyvadla. K tomuto kyvadlu není potřeba rotační přístroj.

5001.1094 - Elastické kroužky
Ukazují, že odstředivá síla roste s rostoucí vzdáleností od osy otáčení. 
Během použití nabývají eliptického tvaru.
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5001.81091 - Zařízení pro studii rotačního pohybu
S tímto zařízením je možné provádět pokusy na dynamice rotačního 
pohybu a na momentu setrvačnosti rotujících těles za použití časovače 
(není obsažen v sadě).
Obsah:
Rovnoměrný rotační pohyb
Rovnoměrně zrychlený rotační pohyb
Určení vztahu mezi úhlovým zrychlením a momentem síly
Dynamické měření momentu setrvačnosti
Převod potenciální energie na translační a rotační kinetickou energii

5001.81091
5001.1177 - Otočná plošina
Vyrobena z kovu, připevněna na páru kónických ložisek, která zajišťují 
vysokou odolnost a nízké tření. Dodáváno se sedátkem a mnoha součástmi, 
které umožňují provádět pokusy na neinerciálních soustavách, které jinak 
nelze provádět. Průměr plošiny: 50 cm.
Obsah:
Princip akce a reakce
Zachování momentu hybnosti
Rotační pohyb v neinerciální soustavě
Volný pád v neinerciální soustavě
Odstředivá síla a její působení
Měření odstředivé síly
Odstředivá síla závisející na poloměru otáčení
Odstředivá síla závisející na úhlové rychlosti
Coriolisova síla
Moment setrvačnosti

5001.1177

5001.1429 - Rotační dynamika
Zařízení umožňuje do hloubky zkoumat obecný problém těles, která se 
pohybují na kolech jak pod mechanickým profilem pevného tělesa, tak pod 
energetickým profilem.

5001.1429

5401.1000764

5401.1000681

5401.1003230

5401.1000755

5401.1000681 - Zdroj napájení 24 V, 0,7 A
Zdroj napájení pro elektromotor používaný s Pohlovým kyvadlem. Obsahuje 
kabely a dvě bezpečnostní zdířky

5401.1000764 - Kyvadlo
Kyvadlo s bodovými ložisky s nízkým třením, bez Hallova snímače nebo 
magnetu, který by zjišťoval úhel.

5401.1000763 - Kyvadlo se snímačem úhlu
Kyvadlo s kuličkovým ložiskem s nízkým třením a elektromagnetickým 
úhlovým senzorem pro měření jednoduchého sinusového pohybu 
zatíženého kyvadla s pohyblivým závažím. Sada obsahuje zdroj napájení.

5401.1003230 - Sada čtyř závaží kyvadla
4 kuličky s upevňovacími očky: vyrobené z mosazi, hliníku, oceli a plastu, 
slouží k sestrojení matematického kyvadla.

5401.1000755 - Kyvadlo s proměnným tíhovým
           zrychlením g
Kyvadlo s plynule nastavitelnou rovinou kmitání slouží k pozorování kmitů 
kyvadla, kde se zrychlení může zdát, kvůli tíhovému zrychlení g, různé.

5401.1000756

5401.1000756 - Držák optické závory
Držák pro připevnění světelné bariéry s vyměnitelným kyvadlem, pro které 
lze libovoně nastavit úhel plochy pro kmitání.

5401.1002956

5401.1002956 - Pohlovo torzní kyvadlo
K pozorování volného, nuceného a neuspořádaného kmitání s různou 
mírou tlumení kmitů. S děrovanou kruhovou stupnicí a ukazateli na 
rezonátor a budič kmitů. Včetně elektrického motoru k vyvolání nucených 
kmitů. Umožňuje přibližné i detailní nastavení rychlosti a je připojen 
prostřednictvím výstředníku. K tlumení kmitů je použita elektromagnetická 
vířivá brzda.

Otáčivý pohyb

Mechanika

Oscilační pohyb
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5401.1000748 - Foucaltovo kyvadlo
Kyvadlo slouží ke kvalitativním a kvantitativním ukázkám otáčení Země 
prostřednictvím pozorování roviny kmitání.

5401.1012853 - SW Fyzikální kyvadlová sada
Sada pro sestavení kyvadla s pohyblivým závažím, inverzního kyvadla 
nebo pár dvojitých kyvadel při pokusu šetřícím pracovní prostor. Zahrnuje 
součásti pro připojení siloměrů ze sady SW snímačů pro zaznamenávání a 
analýzu kmitů za použití standardního osciloskopu.

5401.1008662 - Torzní hřídel
Pevná hřídel pro zkoumání otáčivých kmitů různých těles a pro určení jejich 
momentů setrvačnosti z doby kmitu. S kuličkovým ložiskem připevněným 
na hřídeli, vysoce kvalitní spirálovou pružinou a očkem na držení. Pokusy 
jsou prováděny na závažích, která mohou být posouvána podél tenké 
příčné tyče. Sada obsahuje kruhový disk, který může být použit pro 
určení momentů setrvačnosti pro odstředivé osy otáčení a pro potvrzení 
Steinerovy teorie.

5001.1272 - Jednoduché kyvadlo
S tímto zařízením je možné ověřit zákony jednoduchých kmitů. Navíc je 
možné ověřit, že počáteční potenciální energie je uchována bez ohledu 
na trajektorii (Galileiho kyvadlo). Kyvadlo je dodáváno se třemi různými 
kuličkami na lankách.

5001.1080 - Maxwellovo kyvadlo
Namotáním drátku na násadu otáčivého závaží získá toto závaží počáteční 
potenciální energii, která – jakmile vyprchá – se stane pro malou část 
translační kinetickou energií a pro větší část rotační kinetickou energií. To 
umožňuje určit moment setrvačnosti otáčivého závaží.

5001.1350 - Kyvadlo s nastavitelným sklonem
Umožňuje Vám dokázat, že perioda jednoduchého kyvadla závisí pouze na 
jeho délce a gravitačním zrychlení. Gravitační zrychlení může být změněno 
od 0 po g, změnou sklonu roviny kmitání. Disk pro kmitání je umístěn na 
desce se vzduchovým ložiskem, které musí být doplňováno vzduchem 
pomocí kompresoru (5001.1331), který musí být zakoupen zvlášť.

5001.1393 - Wilberforceovo kyvadlo
Díky tomuto zařízení lze ukázat překvapivý jev párování kroutivého a 
podélného kmitání závaží na pružině. Překvapujícím efektem je to, že 
pro vzdáleného pozorovatele, který si dříve nevšiml kroutivého kmitání, to 
vypadá, jakoby podélné kmitání nejprve zpomalilo, a posléze se zastavilo. 
Poté, bez vnějšího ovlivnění, by se opět závaží začalo zvedat, jako by bylo 
přitaženo neviditelnou silou. Dodáváno bez stolní svorky, kovové tyče a 
svorky na tyč.

5001.1331 - Dmýchadlo
Pro použití s kyvadlem s nastavitelným sklonem. Zařízení je nehlučné a tím 
vhodné pro stolní pokusy.

5001.1302 - Zařízení pro vynucené kmitání
S tímto zařízením je možné studovat podmínky pro dosažení toho, že 
frekvence zařízení vynucujícího kmitání se blíží frekvenci zařízení pro 
kmitání. Systém, kterým kmitání vynucujeme, je elektromagnetické vibrační 
zařízení a systém pro kmitání je závaží na pružině.

5001.1452 - Toddovo kyvadlo
Když je toto zařízení daleko od rovnovážné pozice, začne kmitat 
chaotickým a nepředvídatelným pohybem. Opakováním pokusu s mírně 
odlišným počátečním úhlem bude kolísání jiné, než v předchozích 
pokusech. Užitečné pro porozumění důležitosti počátečních podmínek u 
takzvaného deterministického chaosu. Zajímavé konceptuální využití v 
oblasti meteorologie.

5401.1000748

5401.1012853 5401.1008662

5001.1272

5001.10805001.1350

5001.13935001.1331

5001.13025001.1452
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5001.8111 - Zařízení pro studii harmonického kmitání
Studie kmitání systému skládajícího se ze závaží zavěšeného na pružině 
Vám umožňuje představit vlastnosti pohybu harmonického oscilátoru. 
Studenti se mohou vzdělávat na tomto efektním modelu pro předvádění 
širokého rozsahu fyzikálních jevů.

5001.8111 

5001.8113 - Dvojité kyvadlo
Toto zařízení se skládá ze dvou fyzikálních kyvadel, která jsou propojená 
mírně nataženou spirálovou pružinou. Pružina umožňuje přenos energie 
mezi těmito dvěma kyvadly. Je tedy možné zkoumat jev rezonance a 
kmitů. Pro kvantitativní studii lze použít snímače měřící vzdálenost. Tímto 
způsobem lze obdržet grafy. Zařízení lze použít jako doplňkové vybavení 
pro zařízení 5001.8111, nebo se stojanem 5001.0209 (prodávaný zvlášť).

5001.8113 5001.0209 - Stojan pro dvojité kyvadlo

5401.1003235

5401.1003235 - Váha na měření setrvačné hmotnosti
Váha na měření setrvačné hmotnosti. Po kalibraci zařízení určováním 
vibrační frekvence objektů, u kterých známe hmotnost, můžeme určit 
neznámé hmotnosti. Váha na měření setrvačné hmotnosti se skládá ze 
dvou kovových desek spojených pevnými ocelovými pásy. Jedna deska má 
3 otvory na umístění závaží a druhá deska může být připevněna ke konci 
stolu nebo laboratorní lavice svorkou, která je obsažena v balení.

5401.1000791
5401.1000791 - Aparát pro důkaz vztlaku kapalin
Zařízení k ukázkám vztlaku kapalin se skládá ze skleněné trubice a 
pogumovaného kovového kotouče, který tvoří základnu, k níž je připevněn 
dlouhý provázek.

5401.U14206 - Skleněný válec, bez stupnice
Vyroben z tvrzeného skla, s kruhovým podstavcem. Bez stupnice.

5401.1002867 - Potapěč
Ukázka tělesa, které se vznáší, potápí se nebo stoupá ve vodě. Figurka 
vyrobená z barveného skla, s úzkým otvorem. Postavička je svisle 
nadnášena ve válci naplněném vodou. Můžeme ji přimět, aby plovala, 
potápěla se nebo stoupala vzhůru tak, že vyvíjíme tlak na gumový uzávěr 
válce. Gumový uzávěr odpovídá průměrům válců mezi 30 a 40 mm, 
například Samostatně stojícímu válci 5401.U14206. 

5401.U142065401.1002867

5401.1000768 5401.1002952-55

5401.1000768 - Sada pěti těles k měření hustoty
Sada obsahuje pět pravoúhlých hranolů z různých materiálů a dutý 
průhledný hranol, všechny části mají stejné rozměry a slouží k důkazům 
Archimedova zákona. Tělesa mají otvory o velikosti 2 mm, za které mohou 
být zavěšena.

Ponorné hranoly
Ponořitelné hranoly s háčky. Ve spojení se siloměrem mohou být využity k 
určování vztlaku.
5401.1002952 - Ponorný hranol, hliník, 50 cm3

5401.1002953 - Ponorný hranol, hliník, 100 cm3

5401.1002954 - Ponorný hranol, železo, 50 cm3

5401.1002955 - Ponorný hranol, železo, 100 cm3

5401.1000752 5401.1000754

5401.1000752 - Sada tří válců, stejný objem
Sada tří válců se shodným objemem a různou hmotností, každý s háčkem.

5401.1000754 - Sada tří válců, stejná hmotnost
Sada tří válců o stejné hmotnosti, každý s háčkem.

Oscilační pohyb

Mechanika

Torzní zařízení / Vztlaková síla

Objem a hustota
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5401.1003498 - Sada pro důkaz paradoxu hustoty
Dva totožné plastové válce s hustotou blízkou hustotě vody. Ponoříme-li 
první z nich do horké vody, ihned se potopí, ale za krátkou dobu se opět 
vynoří na hladinu. Ponoříme-li druhý válec do ledové vody, chvíli bude 
plavat, ale potom se potopí na dno. Tento jev je zapříčiněn faktem, že 
hustota plastu se v závislosti na teplotě mění více než hustota vody.

5401.1002875 - Lihoměr
Gay-Lussacův lihoměr slouží k určování obsahu alkoholu v procentech 
pomocí objemu směsi ethanolu s vodou při srovnávací teplotě 15°C. Bez 
teploměru, v úložné skříňce.

5401.1002876 - Univerzální hustoměr
Hustoměr je určen k měření hustoty kapalin v g/ml při srovnávací teplotě 
20°C. Bez teploměru, v úložné skříňce.

5401.1002874 - Gay-Lussacův pyknometr
Skleněné tělo s uzávěrem vzlínavosti na dně slouží k určování hustoty 
kapalin.

5401.1003012 - Sada tří hustoměrů
Sada hustoměrů k určování hustoty kapalin v g/ml při srovnávací teplotě 
20°C / 68°F. Bez teploměru, v úložné skříňce.

5401.1000796 - Tlaková komora k určování hmotnosti
           vzduchu
Vzduchotěsná kovová nádrž s ventilem slouží k ukázkám hmotnosti 
stlačeného vzduchu. S dvousměrným ventilem k napuštění vzduchu.

5401.1003519 - Koule k vážení plynů, 1000 ml
Koule se dvěma kohouty a objímkami k upevnění trubiček složí k vysvětlení 
určování hmotnosti vzduchu z rozdílu hmotností prázdné a naplněné koule.

5401.1003499 - Vzorky 2 různých materiálů, 4 velikosti
Dvě sady čtyř těles vyrobených ze stejného materiálu, ale s různými 
hmotnostmi. Každá sada z jiného materiálu. Slouží k odvození pojmu 
hustota při školních pokusech.

5401.1003500 - Vzorky 12 různých materiálů, 4 velikosti
Dvanáct sad čtyř těles vyrobených ze stejných materiálů. Každá sada z 
jiného materiálu. Slouží k odvození pojmu hustota při školních pokusech.

5401.1003501 - Sada 15 těles se 2 různými hustotami
Sada patnácti těles o různých hmotnostech vyrobených ze dvou stejně 
vypadajících materiálů slouží k vysvětlení pojmu hustota při školních 
pokusech.

5401.1003498

5401.10028755401.1002874

5401.1003012

5401.1000796

5401.1000766

5401.1003519 5401.1003499

5401.10035005401.1003501

5401.1009714 - Manometr ve tvaru U
Manometr pro měření tlaku v centimetrech vody. Manometr se skládá z 
trubice ve tvaru U otevřené na obou stranách připevněné k dřevovláknité 
desce se stupnicí.

5401.1009715 - Kovová nádoba s výpustkami
Pevný kovový válec se třemi výpustkami v různých výškách za účelem 
zkoumání hydrostatického tlaku v určité hloubce vody pozorováním proudů 
vody vycházejících z výpustí pod tlakem.

5401.1003509 - Spojovací trubice T
4 svislé skleněné trubice různých tvarů spojené vodorovnou trubicí ukazují, 
že hladina kapaliny zůstává stejná bez ohledu na tvar trubic.

5401.1003510 - Zařízení pro zkoumání kapilárních jevů
Vodorovná skleněná trubice může být připojena ke zdroji vody přes 
kapilární trubice různých průměrů. Čím menší je průměr kapilární trubice, 
tím výše stoupá hladina vody díky většímu hydrostatickému tlaku.

5401.1009714 5401.1009715

5401.1003509 5401.1003510
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5401.1003513 - Segnerova turbína
Skleněný válec se dvěma horizontálně uspořádanými otvory pro vodní 
trysky poskytující názornou ukázku přeměny energie tlaku na rotační 
kynetickou energii. Segnerovo kolo položilo základy, na kterých byla o 
mnoho let později vyrobena trysková turbína. Segnerovo kolo vynalezl Ján 
Andrej Segner v XVIII. století a skládá se ze skleněného válce se dvěma 
horizontálně instalovanými zakřivenými výstupy vody. Toto zařízení je 
užitečné pro ukázku přeměny hydrostatického tlaku na rotační pohyb.

5401.1002653 - Rovnováha tlaků
Slouží k vysvětlení pojmu tlak, k porovnávání tlaků, k pokusům se stlačením 
plynů a k ukázkám přetlaku a podtlaku.5401.1003513 5401.1002653

5401.1000792 - Manometr s trubicí U
Manometr k měření tlaků v rozmezí 0 až 10 hPa (cm sloupec vody). Trubice 
U otevřená na obou koncích, s nádržkou na přebytečnou vodu na hliníkové 
základně se stupnicí. Včetně stojanové tyče na zadní straně k připevnění 
k základně.

5401.1000672 - Výpustní spojovací trubice
Skleněná spojovací trubice k zjišťování závislosti hydrostatického tlaku na 
hloubce vody prostřednictvím pozorování proudů vody vycházejících otvory. 
Skládá se ze skleněného válce se třemi výpustními otvory umístěnými v 
různé výšce.

5401.1000792 5401.1000672

5401.1002892 - Zařízení k demonstraci rozložení tlaku v
            kapalinách
Skleněná spojovací trubice s pohyblivými písty k ukázkám rovnoměrného 
rozložení tlaku ve všech směrech, které můžeme pozorovat prostřednictvím 
proudů vody vytlačovaných pod tlakem.5401.1002892

5401.1003495 - Hydraulický / pneumatický zdvižný stůl
Kompletní vybavení k ukázkám a praktickým cvičením, jako například ke 
zjišťování přenosu hydraulické nebo pneumatické síly, vztahu mezi silou, 
povrchem a tlakem nebo k ověření Boylova zákona.

5401.1003495

5401.1002957 - Pascalův vrtulkový přístroj
K ukázkám hydrostatického paradoxu a ke kvantitativnímu měření zemního 
tlaku. Tento tlak je měřen skrze zakřivení membrány a udáván v zesíleném 
tvaru s pomocí pákového násobiče. Pro účely komparativního měření je 
umožněno vyrovnání. Včetně čtyř různě tvarovaných skleněných nádob.

5401.1002957

5401.1002891 - Skleněný válec se dvěma trubicemi
Skleněná nádoba k ukázkám spojených trubic. Skládá se ze skleněného 
válce se dvěma otvory, šroubového spoje GL a dvou různě tvarovaných 
skleněných trubic.

5401.1002891

5401.1002890 - Skleněný válec se třemi trubicemi
Skleněná nádoba k ukázkám spojených trubic; také vhodná k použití jako 
přepad. Skládá se ze skleněného válce se dvěma otvory, šroubového spoje 
GL. Včetně tří různě tvarovaných skleněných trubic.

5401.1002890

5401.1010126 - Vakuová komora s ruční pumpou
Cenově dostupná, průhledná plastová vakuová komora pro základní pokusy 
s nízkým tlakem. Ruční pumpa sjednocená s podstavcem, vypouštěcí 
ventil a manometr pro měření tlaku o hodnotě až 330 hPa.

5401.1003208 - Magdeburské polokoule
K ukázkám von Guerickova historického pokusu s působením 
atmosférického tlaku vzduchu. Dvě plastové polokoule s držáky mohou být 
spojeny vakuově těsně za použití vložitelného těsnícího kroužku. Jedna 
polokoule má kohout a hadicovou spojku.5401.1010126 5401.1003208

Tlak

Mechanika

Vakuum
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5401.1003496 5401.1000801

5401.10031705401.1003166(7)

5001.1410 5401.1003169

5401.101405001.1415

5001.1409 5001.1402

5001.1068 5001.1069

5401.1003496 - Magdeburské desky
Sada vybavení k ukázkám a praktické výuky Guerickova historického 
pokusu zkoumajícího působení atmosférického tlaku.

5401.1000801 - Trubice k pokusům s volným pádem
Skleněná trubice může být vyčerpána a slouží tak k porovnávání vlastností 
volně padajících objektů ve vakuu. Jako padající objekty jsou dodávány 
korek, peří a kovový kotouček.

5401.1003170 - Elektrický zvonek
Zvonek k ukázkám elektromagnetické funkce zařízení a k ověření faktu, že 
se zvukové vlny v jemném vakuu (< 1 hPa) nešíří.

5401.1003167 - Vakuový zvonový poklop
Vakuový zvonový poklop vyrobený ze skla, s kulatým držadlem a leštěnou 
obrubou. Je určen k umístění na pokusnou vakuovou desku 5401.1003166.

5001.1410 - Vakuový zvon s bzučákem
Pro ukázku, že akustické vlny se nešíří ve vakuu. Pro použití s vývěvou 
5001.1415 nebo 5001.1409.

5401.1003169 - Baroskop
Ramenové váhy na podstavci se zavěšenou polystyrenovou koulí a 
nastavitelným protizávažím slouží k ukázkám vznosné síly tělesa, která 
vzniká díky atmosférickému tlaku. V rovnovážném stavu vložíme do 
vakuového zvonového poklopu pod atmosférickým tlakem baroskop. 
Vysajeme-li vzduch ze zvonového poklopu, polystyrenová koule kvůli 
snížení závaží spadne.

5401.1003166 - Pokusná vakuová deska
Pokusná deska slouží ve spojení s vakuovým zvonovým poklopem 
5401.1003167 k vytvoření vakuové komory k experimentům v hrubém a 
jemném rozsahu vakua.

5401.10140 - Vakuové hadice
Vakuové hadice vyrobené z přírodní gumy podle DIN 12865. Červená 
barva.

5001.1415 - Jednostupňová otáčivá vakuová vývěva
Rozsah: 13 litrů za minutu

5001.1409 - Dvoustupňová otáčivá vakuová vývěva
Vakuum: 99,7%.

5001.1402 - Vakuový zvon s podstavcem
Pro použití s vývěvou.

5001.0069 - Olej pro vývěvy
Lahvička 500 ml.

5001.1068 - Podstavec pro pneumatický zvon
Vyrobeno z perfektně těsnícího broušeného kovu. Průměr 250 mm.

5001.1069 - Pneumatický zvon
Vyrobeno z tlustého litého skla. Spodní rám se zábrusem pro perfektní 
těsnění. Pro použití se silikonovým mazivem.
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5001.1373 - Oválná lahev pro měření hustoty vzduchu
Kapacita lahve: 500 ml.

5001.0090 - Gumová trubice pro vakuové vývěvy
Rozměry: 7 × 17 × 1000 mm.

5001.1373 5001.0090

5001.1374 - Přetlačování tlaků mezi balónky
Nafoukněte dva balónky různým množstvím vzduchu. Když otevřete 
spojovací kohoutek mezi balónky, čekali byste, že vzduch z více 
nafouknutého balonku bude proudit do balónku, který je nafouknutý méně. 
Ale...

5001.1374

5001.1107 - Prázdná Newtonova trubice
Vyrobená ze skla; nemá uvnitř vzduch, ale pouze pírko a dřevěnou kuličku.

5001.1107

5001.1070 - Newtonova trubice (pro vyprázdnění)
Vyrobena z plexiskla. Obsahuje zátky a kohoutek pro připojení k vakuové 
vývěvě po vložení malého předmětu dovnitř trubice.

5001.1071 - Baroskop
Ukazuje Archimédův zákon.Ve vzduchu dosáhne váha rovnováhy, zatímco 
ve vakuu se nakloní na stranu, kde je balónek, protože Archimédův 
vztlak přestane účinkovat. Baroskop lze umístit do pneumatického zvonu 
5001.1069.

5001.1043 - Torricelliho pokusný aparát
Díky trubici (délka 85 cm, průměr 6 mm) s chemicky rytou milimetrovou 
stupnicí podél celé části pro měření, Vám tento aparát umožňuje provádět 
klasický Toricelliho pokus. Dodáváno s podstavcem, miskou, stojany a 
nálevkou. Rtuť je prodávána zvlášť.

5001.1072 - Zařízení s tlakovým otvorem
Vyrobeno z broušeného a rámovaného PVC, s perfektním těsněním. 
Dodáváno s papírem.

5001.1074 - Elektrický zvonek
Pro použití s pneumatickým zvonkem. Napájeno bateriemi.

5001.1074

5001.HS3572 - Ohňová stříkačka
Perfektně utěsněný plexisklový válec s pístem uvnitř a s pevným dřevěným 
podstavcem. Rychlý sestup pístu vytváří tepelně neprostupný tlak vzduchu, 
který zvedá teplotu na bod, který způsobuje hoření malé bavlněné vaty. Lze 
také použít pro vysvětlení funkčního principu mlžné komory.

5001.1071 5001.1043 5001.HS3572

5001.1186 - Zařízení pro Boyle-Mariottův zákon
Díky tomuto zařízení je možné s dobrou přesností odvodit poměr mezi 
objemem a tlakem vzduchu při konstantní teplotě. Měřítko se stupnicí je 
dodáváno s desetinným posuvným měřítkem. Kovový podstavec. Rtuť je 
prodávána zvlášť.

5001.1088 - Vakuový tlakoměr
Pro vložení do série s vakuovou vývěvou pro měření podtlaku.

5001.1089 - Bennertův vakuový tlakoměr
Pro vložení do série s vakuovou vývěvou pro měření rozdílového tlaku až 
do 100 mm rtuťového sloupce.5001.11865001.10885001.1089

Vakuum

Mechanika

5001.1072
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Vývěvy

Aerodynamika

5401.1012855 - Vakuová vývěva, jednofázová
Vysoce výkonná, kompaktní, jednofázová, olejem těsněná vakuová vývěva 
pro pokusy s vakuem. S ochranou proti přehřátí, rukojetí, vzduchovým 
kohoutkem, manometrem a koncovkou trubičky. Obsahuje olejovou pumpu.

5401.1012855

5401.1000798 - Pístová vývěva
Robustní dvoutaktní pístové čerpadlo k pokusům s vakuem, konečný 
vakuový tlak jde až k 0,4 baru. Vzduch je vytlačován jak při chodu pístu 
nahoru, tak i dolů. Včetně přenosné tyče s madly, těžké základny a vakuové 
hadice o průměru 5 mm. 5401.1000798

5401.1003008 - Proudové čerpadlo
Čerpadlo k pokusům v hrubém vakuu; s integrovaným jednosměrným 
ventilem, který zabraňuje vodě v tom, aby stoupla; lze rozložit.

5401.1002919 - Rotační křídlové vakuové čerpadlo
Kompaktní dvoufázové rotační čerpadlo s vysokou sací kapacitou. 
Automatické mazání rotačního ventilu a kuličkových ložisek za použití 
optimalizovaného tlaku oleje zvyšuje dosažitené hodnoty konečného tlaku, 
stabilizuje teplotu čerpadla a prodlužuje jeho životnost. Včetně přímého 
pohonu s pružnou spojkou.

5401.10030085401.1002919

5401.1003317 - Rotační vývěva
Vysoce výkonná, kompaktní, dvoustupňová, rotační pumpa pro 
experimenty s vakuem. S pojistkou proti přehřátí, ruční, vzduchem 
chlazená, s manometrem a koncovkou na hadičku. Dodáváno včetně oleje.

5401.1003317

5401.1012514 - Piraniho vakuometr
Snadno programovatelné stolní zařízení k měření a kontrole jemného 
a hrubého vakua. Včetně jasně uspořádané membránové klávesnice, 
měřicího lanka (3 m) a napájecího kabelu. 5401.1012514

5401.1000758 - Tryska
Tryska vypouští téměř laminární proud vzduchu, například u pokusů se 
sadou tažných a zdvihacích těles nebo u pokusů s odrazem.

5401.1000761 - Váha pro měření komponentů
Váhy k měření komponentů, s mechanismem který drží tělesa ze sady 
5401.1000760, u kterých chceme měřit odpor vzduchu a vznosnou sílu. 
Na stojanu.

5401.1000760 - Sada těles k pokusům s odporem
Sada sedmi dřevěných modelů na stojanech k měření vznosné síly 
a odolnosti vůči plynu různých těles v laminárním proudu vzduchu. Včetně 
úložné krabice.

5401.1000765 - Zařízení k ukázkám proudu vzduchu
Zařízení k ukázkám charakteru proudění vzduchu kolem těles různých 
tvarů. Obraz proudění vzduchu lze promítat na širokou obrazovku za 
použití zpětného projektoru. Včetně hadice.

5401.1006784 - Laminární tok
Pro zkoumání vlastností laminárního toku vody. Při vzniku přímého 
laminárního toku lze zkoumat přetékání za použití těles různých tvarů. 
Proudění v úzkých místech může být jasně zobrazeno. Pravoúhlý kousek 
sametového papíru je umístěn do zařízení skládajícího se z horního 
a dolního žlabu. Následkem kapilárních sil je, že voda z horního žlabu je 
papírem vtažena dovnitř. Voda plyne dolů do sametového papíru. Proudění 
vody v horní úrovni je označeno barvivem v příslušných intervalech. 
Následkem malé rychlosti toku přibližně 2 mm/s může být postup toku 
pozorován za pomocí barviva. Po vysušení sametového papíru na něm 
trvale zůstane stopa po proudu, kterou lze zkopírovat a ohodnotit.

5401.1000758 5401.1000761

5401.1000760 5401.1000765

5401.1006784
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5401.1012827 - Viskozimetr na principu padající kuličky
Höpplerův typ viskozimetru na principu padající kuličky pro jednoduché, ale 
přesné měření dynamické viskozity průhledných Newtonovských tekutin. 
Kulička se kutálí a posouvá uvnitř nakloněné válcové trubice naplněné 
testovanou kapalinou. Viskozita je měřená v mPa a je přímo odvozená z 
času, za který kulička projde určitou vzdálenost kapalinou v měřící trubici. 
Poté může být trubice otočená vzhůru nohama, takže čas, za který se 
kulička vrátí zpět, může být také změřen. Trubice je umístěná uvnitř vodní 
lázně, která může být naplněná vodou o určité teplotě pro změření, jak 
viskozita závisí na teplotě.

5401.1000797 - Kroužek k určování povrchového napětí
Hliníkový kroužek s břitem k určování povrchového napětí kapalin. Včetně 
háčku a tří nití k zavěšení na siloměr.

5401.1012827 5401.1000797

5401.1000794 - Klínovitá nádoba
Klínovitá nádoba vyrobená z průhledného akrylátu slouží k ukázkám 
povrchového napětí kapalin a kapilárních sil. 5401.1000794

5001.1354 - Tyč pro vytvoření páky se stojanem
Dodáváno s trojnožkou, kovovou tyčí, osovým čepem, svorkou, sadou 
závaží 5001.1309 a sadou závaží 5001.1310. 

5001.1354

5001.1152 - Hliníková tyč s otvory a osovým čepem
Délka: 38 cm.

5001.1152

5001.1313 - Nerovnoramenná váha
Pro pokusy s rovnováhou páky. Dodáváno s 10 závažími.

5001.1313

Plastové kladky
5001.1227 - Jednoduchá kladka, Ø 50 mm
5001.1160 - 2 souběžné kladky, Ø 50 mm
5001.1266 - 3 souběžné kladky, Ø 50 mm
5001.1228 - Sada dvou kladek, Ø 50 - 40 mm
5001.1127 - Sada tří kladek, Ø 50 - 40 - 30 mm
5001.1009 - Kladka s kolmými osami, Ø 35 mm
5001.1157 - Kladka s podélnými osami, Ø 35 mm

Hliníkové kladky
5001.1058 - Jednoduchá kladka, Ø 50 mm
5001.1059 - 2 souběžné kladky, Ø 50 mm
5001.1060 - 3 souběžné kladky, Ø 50 mm
5001.1061 - Sada dvou kladek, Ø 50 - 40 mm
5001.1064 - Sada tří kladek, Ø 50 - 40 - 30 mm

5001.1360 - Zařízení pro pokusy s kladkostroji
Tato sada umožňuje provádět pokusy s kladkostroji.

5001.1166 - Deska na pokusy se silami
Tato sada umožňuje provádět pokusy se silami. 5001.13605001.1166

Mechanika

Hydrodynamika

Rovnováha
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Rovnováha

5001.13805001.1032

5001.1341

5001.11035001.1111

5001.1078 5001.1079

5001.1102 5001.1123

5001.1329

5001.1380 - Deska pro pokusy s hybností síly
Doplněk k produktu 5001.1166. Umožňuje studii rovnováhy momentů 
hybnosti.

5001.1032 - Zařízení pro skládání sil
Umožňuje zkoušení pravidel jak pro skládání sbíhavých sil, tak pro skládání 
paralelních sil. Dodáváno s úhloměrem, 8 závažími 10 g a 8 závažími 25 g.

5001.1341 - Sada pák a kladek

Siloměr
Jak změřit tíhu nebo sílu
Moudré využití našich sil
Rovnováha tyče s osou otáčení 
ve středu
Jednoduché stroje

Páky
Pevná kladka
Pohyblivá kladka
Jednoduchý kladkostroj
Pár paralelních kladek
Pár sériových kladek

Sada umožňuje provedení 12 pokusů:

5001.1103 - Přesná nakloněná rovina
Tato nakloněná rovina je vybavena siloměrem s přesností 0,02 N a 
úhloměrem (přesnost 2°) pro přesné odečtení hodnoty sklonu.

5001.1111 - Zařízení pro zkoumání Hookeova zákona
Toto zařízení Vám umožňuje ověřit v určitých mezích, že prodlužování 
pružiny je přímo úměrné s intenzitou působící síly. Stupnice je rozdělená 
po 1 mm a perfektně vyvážený držák na závaží má index otáčení takový, 
který je schopný perfektního zarovnání se stupnicí. Dodáváno se 4 ks 50 g 
závažími, 4 ks 10 g závažími a 4 ks různých pružin.

5001.1078 - Zařízení pro ukázku rovnovážných stavů
Pohybováním dvou postranních závaží může těžiště zaujmout různé 
pozice; tímto způsobem je možné ukázat, jak druh rovnováhy závisí na 
pozici těžiště s ohledem na podpěrný bod.

5001.1079 - Předváděcí model pro těžiště
Zatímco se válec pohybuje směrem dolů po nakloněné rovině, dvojitý kužel 
směřuje nahoru, což zjevně odporuje zákonům mechaniky. Ve skutečnosti 
se těžiště u obou těles pohybuje směrem dolů.

5001.1102 - Zařízení pro určení těžiště
Za použití olovnice je možné najít svislou osu kolmou k ose otáčení tělesa. 
Opakováním pokusu v různých bodech najdete těžiště 5 dodávaných 
vzorků. Některé vzorky jsou symetrické, některé ne.

5001.1123 - Síly, momenty a zařízení
Sada pro pokusy se statikou pevných těles.

5001.1329 - Magnetická tabule se stojanem
S deskou s bílým povrchem pro kreslení grafů a zapisování rovnic.

5001.1328 - Sada statiky pro magnetickou tabuli
Pro provádění statických pokusů, snadné a rychlé provedení na magnetické 
tabuli (prodávána zvlášť). (Na obrázku s magnetickou tabulí 1329)
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5001.1113 - Newtonova kolébka
Skládá se z pěti ocelových kuliček o stejné hmotnosti. Kuličky jsou 
srovnané do řady a navzájem se dotýkají. Zvednutím a puštěním první 
kuličky je pohyb a energie přenesena na poslední kuličku. Pokud umístíte 
mezi kuličky disk z deformujícího se materiálu, tento jev nenastane.

5001.1320 - Druhý zákon o pohybu
S tímto zařízením je možné ověřit si, že dvě současně vržené koule, jedna 
ve vodorovném a jedna v kolmém směru, se dotknou země ve stejný čas. 
Dodáváno se stojanem a dvěma kovovými kuličkami.

5001.1321 - Zařízení pro ukázku setrvačnosti
Uvolněním pružné páky je podstavec, na kterém kulička stojí, odstřelen 
pryč, zatímco kulička díky setrvačnosti zůstane na svém místě.

5001.1319 - Zařízení pro volný pád těles
Skládá se z digitálního časovače s dělením 1 / 1 000 s. Tento měřič může 
ovládat elektromagnet pro zahájení volného pádu kovové kuličky. Spínač 
zaznamenává přímý náraz pro změření času pádu kuličky. Když znáte 
naměřený a průměrný čas pádu, je možné odvodit hodnotu gravitačního 
zrychlení g.

5001.1394 - Uchování točivého momentu
Kulička je omotaná kolem jejího držáku z PVC. Zatažením za lanko se 
bude poloměr otáčení zmenšovat a je možné pozorovat zvýšení rychlosti 
otáčení pro uchování točivého momentu.

5001.1342 - Elektromagnetická indukce, akce a reakce
Hliníkovou trubicí magnet padá rovnoměrným pohybem a rychlost pohybu 
závisí na hmotnosti tělesa. Vysvětlení je následující: během pádu magnetu 
je hliníková trubice součástí proměnlivého magnetického pole, a proto se 
v ní nachází indukované proudy, jejichž směry jsou podle Lenzova zákona 
opačné působení, které je vytvořilo, v tomto případě tedy pohybu magnetu. 

5001.1396 - Vertikální měřič zrychlení
Skládá se ze závaží zavěšeného mezi dvěma pružinami uvnitř trubice z 
plexiskla s g stupnicí. Je možné pozorovat změnu zrychlení, tj. jev, který 
můžeme pocítit, když jedeme ve výtahu.

5001.1397 - Horizontální měřič zrychlení
Závaží pověšené ze středu úhloměru vytváří úhel, který závisí na zrychlení 
podél úhloměru. Je možné odvodit hodnotu zrychlení změřením úhlu 
odchýlení.

5001.1412 - Zařízení pro ukázku principu akce a reakce
Nafouknutím balónku a poté jeho vypuštěním se vozík pohybuje v opačném 
směru, než vypouštěný vzduch. Dodáváno s didaktickým průvodcem.

5001.1325 - Dvojrozměrné nárazové zařízení
Ocelová kulička se kutálí dolů po kluznici a poté vypadne a zanechá stopu 
na rovině pádu s úhlovým papírem. Je možné provádět výpočty ohledně 
zachování energie a skládání sil změnou výšky pádu a změřením rozsahu. 
Se dvěma kuličkami je také možné ověřit zachování pohybu a kinetické 
energie. Dodáváno se 3 ocelovými kuličkami o rozměru 400×100×20 mm.

5001.1401 - Nahoru nebo dolů?
Kulička se samovolně pohybuje podél horizontální kolejnice s měnitelným 
rozsahem a pohybuje se vždy ve stejném směru. Ale v jakém? A proč? 
Pokud je kolejnice nakloněná, kulička se nekutálí vždy ve stejném směru. 
Proč? Vysvětlení tohoto jevu se skrývá ve studii pozice těžiště kuličky; 
dobré vysvětlení fyzikálního jevu s velmi jednoduchým zařízením.

5001.11135001.1320

5001.1321

5001.13195001.1394

5001.13425001.1396

5001.13975001.1412

5001.13255001.1401
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Setrvačnost
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Setrvačnost

5001.1364

5001.1419 5001.1365

5001.1420

5001.1419 - Vrhač kuliček
Tento jednoduchý vrhač kuliček Vám umožňuje kvantitativní studii 
parabolického pohybu vystřelených kuliček. Hlavní struktura zařízení je 
vyrobená z pevného dřeva a vrhací mechanismus je vyroben z hliníku. Pět 
vrhacích rychlostí.

5001.1420 - Opička a lovec - dlouholeté pátrání
Pružinou poháněná „puška“ vystřeluje ping-pongové míčky na plyšovou 
opičku. Opička je zavěšená na elektromagnetu, který je deaktivován tehdy, 
když je míček vystřelen z vrhacího zařízení. Tím pádem je možné ověřit, 
že za předpokladu, že vrhací zařízení na počátku míří na opičku, míček 
vždy zasáhne opičku bez ohledu na to, jak daleko opička je. Dodáváno bez 
baterií. Dodáváno s průvodcem k pokusu.

5001.1364 - Rychlost při klesání tělesa
Dvě kuličky o stejném průměru se kutálí současně směrem dolů ze stejného 
výškového rozdílu, ale po různých trajektoriích. Při puštění ze stejné výšky, 
která kulička jako první dosáhne cíle?

5001.1365 - Kutálející se kuličky a válce
Dvě kuličky (nebo dva válce) s různými průměry nebo různými tíhami se 
kutálejí po stejné nakloněné rovině: který předmět bude jako první v cíli?

Mikrovlnný spoj
5401.1009951 - Sada k vytváření mikrovln
Sada vybavení k provádění pokusů s vlnovou optikou, které pracují s 
vlnovými délkami v řádech cm.
Vysílač s trychtýřovou anténou vyzařuje úzký paprsek lineárně 
polarizovaných elektromagnetických vln o vlnové délce asi 3 cm. Směr 
polarizace lze upravovat otáčením antény kolem osy šíření vln. K 
detekování vln slouží přijímač s trychtýřovou anténou a mikrovlnný snímač. 
Řídicí jednotka přeměňuje intenzitu přijatého signálu na přiměřeně velké 
výstupní napětí, které lze měřit voltmetrem. Je také možné přepnout na 
akustický signál s hlasitostí odpovídající jeho intenzitě.

5401.1000807 - Kanál k pozorování vodních vln
Vodní kanál k ukázkám a pozorování základních vlastností vlnění za použití 
vln na vodě.

5401.1003198 - Nádrž k ukázkám vlnění vody
Sada vybavení k ukázkám a pozorování základních vlastností vlnění za 
použití vln na vodě.

5001.3030 - Sada pro pokusy na povrchových vlnách
Tato sada je základním nástrojem pro studii vlnových jevů, protože zde 
jsou jasně viditelné. Vyučující může promítat povrchové vlny na průsvitné 
plátno, na zeď, nebo na strop. Vlny na vodní hladině jsou tvořeny proudy 
vzduchu; ty vytvářejí pravidelné a stálé vlny.

5401.1000807

5401.10031985001.3030

Vlny na vodní hladině

5401.1009951
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5401.1000703 - Příslušenství k pružinovému kmitání
Příslušenství k vibračnímu generátoru 5401.1000701 k ukázkám stojatých 
podélných vln na spirálové pružině. Skládá se ze zahnuté stojanové tyče, 
spirálové pružiny a kolíku konektoru, který slouží k připojení pružiny k 
vibračnímu generátoru.

5401.1000707 - Rezonanční struna, kruhová
Příslušenství k vibračnímu generátoru k ukázkám svazků vlnění při 
určování různých frekvencí. Kruhová struna s čtyřmilimetrovým kolíkem.

5401.1000701 - Vibrační generátor
Vibrační generátor k mechanickému excitování kmitů a vln například na 
spirálové pružině, gumové struně, kruhové struně nebo při pokusech s 
Chladniho obrazci. V pevném plastovém krytu včetně připojovacího kolíku 
se čtyřmilimetrovou zdířkou k připojení příslušenství (Chladniho obrazce, 
rezonanční struna, gumička atd.).

5401.1001041 - DC motor 12 V
Kompaktní pokusný motor – může být použit jako tachogenerátor, oscilátor 
nebo k excitaci kmitů struny.

5401.1000808 - Zařízení s kmitajícím pásem
Sada vybavení k ukázkám příčných stojatých vln struny a k zjišťování 
působení napnutí na vlnovou délku při konstantní frekvenci.

5401.1003524 - Vlnový přístroj, ruční
Vybavení k ukázkám šíření, odrazu, ohybu a překrývání příčných vln. 
Řetěz dřevěných dvoustranných kyvadel spojených dvouvláknovou nití. 
Dvě držadla umožňují ruční uchopení a stimulaci řetězu. Včetně závaží na 
kyvadla k upravování momentu setrvačnosti.

5401.1003516 - Spirálová pružina
Dlouhá spirálová pružina k ukázkám šíření a odrazu podélných vln.

5401.1003491 - Přístroj k ukázkám vlnění, sada
Doplněk k přístroji k ukázkám vlnění se skládá z modulu s krátkými 
kyvadlovými tyčemi, přechodového modulu a dvou spojek pro moduly. 
Spojíme-li dva moduly s různě dlouhými tyčemi a tudíž i různou rychlostí 
šíření vln, můžeme pozorovat odrazy v bodě, kde jsou spojeny. Tomu lze 
zabránit připojením přechodového modulu.

5001.3100 - Vlnící nádoba
Je částečně vhodná pro studentské pokusy na jevy spojené s vlněním. 
Dodávána s projektorem, napájecí jednotkou, vibračním zařízením, 
součástmi pro studii odrazu, lomu, rušení a ohybu. Jevy lze pozorovat 
skrze dodávaný ruční stroboskop.

5401.1000703 5401.1000707

5401.10007015401.1001041

5401.1000808

5401.10035245401.1003516

5001.31005401.1003491

5401.1012741 - Ukazatel hladiny hluku SPL
Praktický a snadno ovladatelný měřič hladiny hluku s digitálním displejem v 
decibelech (dB) a libovolně nastavitelným prahem pro použití přístroje jako 
„semaforového“ měřiče: červený mračící se obličej a zelený usmívající se 
obličej.

5401.1012741

5401.1000812 - Širokopásmový reproduktor
Ideální zdroj zvuku pro akustické pokusy ve frekvenčním rozsahu 60 Hz až 
23 kHz. Obsahuje připojovací kabel se 4 mm bezpečnostními přípojkami.5401.1000812

Vlnění

Mechanické vlnění

Zvuk
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Zvuk

5401.1000804

5401.1002959

5401.1003520

5401.10128935401.1003115

5401.1003116

5401.1003117

5401.1000700

5401.1002605

5401.1000805 

5001.3031

5001.3004

5401.1002615

5001.3010 5001.3002

5001.3016

5401.1000804 - Metalofon
Metalofon k ukázce stupnice C dur od c1 po g2. Označení tónů, frekvencí 
a intervalů jsou natištěna na základně. S paličkou.

5401.1002959 - Demonstrační monochord
Demonstrační zařízení k pozorování vztahu mezi výškou zvuku a délkou 
struny, která ho produkuje. Dále ke zkoumání vyšších harmonických tónů, 
které jsou tvořeny harmonickými vlnami s mezilehlými uzly a k pozorování 
závislosti výšky tónu na napnutí struny.

5401.1003520 - Helmholtzův rezonátor
Dutá skleněná baňka s úzkým trubicovým hrdlem k ukázkám akustické 
rezonance. Prvotní kmitání je vytvořeno foukáním do otvoru nebo klepáním 
na povrch baňky.

5401.1012893 - Jazýčková píšťala
Jazýčková píšťala s osmi ventily, naladěná na G dur.

5401.1003115 - Kundtova trubice se stupnicí
Průhledná akrylová trubice se stupnicí a čelními stěnami k měření 
stojatých zvukových vln a určování jejich vlnových délek ve vzduchu nebo 
dalších plynech. S hrdlem k plnění trubice různými plyny a zabudovaným 
reproduktorem na jednom konci, a otvorem a vodicím žlábkem pro obsluhu 
pohybujícího se pístu nebo mikrofonní sondu 5401.1003116 na druhém 
konci. Včetně příchytek k připevnění na stojany a připojovacím kabelem k 
reproduktoru.

5401.1003116 - Sonda s mikrofonem
Mikrofonní sonda k měření změn zvukového tlaku v Kundtově trubici se 
stupnicí. Miniaturní mikrofon je připevněn na jednom konci dlouhé nerezové 
tyče.

5401.1003117 - Skříň baterie
Doplňky k mikrofonní sondě včetně napájecího zdroje a vybavení k 
připojení sondy k měřidlu nebo osciloskopu. Vybavení zahrnuje oddíl pro 
jednu alkalickou baterii 9 V a regulátor napětí k výrobě potřebného 5 V DC.

5401.1000700 - Demonstrační ladička
Velká ladička k ukázkám vibrujících ramen ladičky.

5401.1000805 - Ladička 21 Hz se zakreslovacím perem
Ladička, která umožňuje zakreslení kmitů na list papíru. Kmitání je 
spuštěno stlačením vidlic ladičky k sobě. Kmitání ladičky je vysoce viditelné 
jak pouhým okem, tak pomocí stroboskopu. Včetně zakreslovacího pera s 
držákem a protizávažím.

5401.1002605 - Sada ladiček, stupnice C dur
Sada osmi ladiček v úložném kufříku.

5001.3031 - Digitální akustický měřič
Tento akustický měřič je vhodný pro využití při vzdělávacích pokusech.

5001.3004 - Sonometr s jednou strunou
Na harmonické krabičce se nachází notová stupnice se solmizačními 
slabikami a centimetrová stupnice.

5001.3010 - Zařízení pro akustickou rezonanci
Když udeříte do zvonu kladivem, kyvadla kmitají. Tím dokážete, že zvuk je 
vytvořen chvěním zvonu.

5001.3016 - Generátor akusticko-frekvenčního vlnění
Rozsah frekvence: 20 Hz – 20 000 Hz ve 3 rozsazích.

5401.1002615 - Zařízení pro akustickou rezonanci
Sada čtyř ladiček k ukázce akordu C dur. Ladičky jsou dodávány na 
ozvučné skříňce, která je vyrobena z hladkého vláknitého borovicového 
dřeva, abychom dosáhli co nejdelší výdrže. Ladičky mohou být od skříněk 
odděleny. Včetně paličky s měkkou hlavicí.

5001.3002 - Vibrační zvon
Když udeříte do zvonu kladivem, kyvadla kmitají. Tím dokážete, že zvuk je 
vytvořen chvěním zvonu.
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5401.1012845 - SW ultrazvuková sada
Sada pomůcek pro ukázku základních vlastností vln za použití 40 kHz 
ultrazvukových vln jako příklad při pokusu, který šetří pracovní prostor. 
Dvě mikrofonové sondy jsou používané pro nahrávání a analýzu kmitů za 
pomocí standardního osciloskopu. Ultrazvukové pero může být použito pro 
zaznamenávání čel vln na pracovním stole jako čar se stejnými fázemi.

5401.1012880 - Sada s modelem paže
Model lidské paže pro znázornění Dopplerových sonografických cvičení 
krevních cév. Sada obsahuje Dopplerův snímač a tekutinu pro simulaci 
krve. Model obsahuje různé trubice (simulace cév) a jedna z nich simuluje 
zúžení cévy nebo stenózu.

5401.1012869 - Model oka pro ultrazvukovou biometrii
Model lidského oka zvětšený v měřítku 3 : 1 obsahuje rohovku, čočku a 
skleněná tělesa pro ukázku základů ultrazvukové biometrie. Biometrické 
poměry v lidském oku (vzdálenost mezi rohovkou a čočkou, tloušťka čočky, 
vzdálenost mezi čočkou a sítnicí) se dobře hodí pro ukázku měření za 
použití metody odražených impulsů ultrazvukem.

4004.1000345 - Model ňadra s nezhoubným nádorem
Model ženského ňadra vyrobeného ze 3B SKINlikeTM silikonu se 
simulovanými nezhoubným nádorem pro ukázku obrazu z ultrazvuku.

5401.1002576 - Ultrazvukový generátor stálých vln
Ultrazvukový generátor produkuje stálé ultrazvukové vlny se širokým 
rozsahem frekvencí s hodnotami až 20 Mhz. Včetně multifrekvenční sondy 
s voděodolným litým povrchem, který přenáší zvuk.

5401.1002578 - Pokusná nádrž
Vyrobená z průhledného akrylátu, s víkem a příchytkou na měnič k 
provádění pokusů s Debey-Sears efektem nebo k promítání ultrazvukových 
vln pomocí rozbíhavého světla.

5401.1002577 - Laserová dioda pro Debey-Sears efekt
Laserová dioda s bezpečnostní klasifikací II s připojovacím kabelem (1 m) 
a válcovým konektorem k připojení ultrazvukového generátoru stálých vln.

5401.1002580 - Ultrazvukový sonar
Funkční zařízení k provádění pokusů s ultrazvukem v módu odrazu 
(impulzní ultrazvuková odrazová metoda) nebo ve vysílacím módu s 
1 MHz, 2 MHz a 4 MHz snímači.

5401.1002581 - Ultrazvukový snímač
Ultrazvuková sonda k pokusům zahrnujícím velké hloubky pronikání vlnění 
nebo vysoké výkony zvuku při nízkých hloubkových rozlišeních. Včetně 
16 mm piezokeramických kotoučů v kovových pouzdrech litých pod tlakem 
a kabelu (dlouhý 1 m) s frekvenčně kódovanou zaklapávací zdířkou. 
Vybavení je uzpůsobeno k tomu, aby se rozezvučelo ve vodě/plexisklu.

5401.1002584 - Sada pro podélné a příčné vlnění
Sada vybavení ke zkoumání šíření podélných a příčných vln (oscilačních 
vln), stejně tak jako k určování konstant pružnosti (modul pružnosti ve 
smyku, modul elasticity, Poissonova konstanta) v pevných tělesech. Dále 
k určování ultrazvukového tlumení v kapalinách prostřednictvím měření 
amplitudy v závislosti na čase s posuvnou odraznou plochou

5401.1002587 - Pár reflexních hranolů
Tyto leštěné polyakrylátové hranoly se používají k pozorování 
mnohonásobné ozvěny a měření tlumení závislého na frekvenci.

5401.1002585 - Pokusný hranol s úhloměrnou stupnicí
Používá se ke zkoumání šíření vln v kovech a k zjišťování konstanty 
pružnosti hliníku, stejně jako jeho modulu pružnosti ve smyku nebo 
Poissonovy konstanty.

5401.1002571 - Generátor dopplerovského ultrazvuku
Řídicí jednotka k provádění pokusů s dopplerovským ultrazvukem za 
použití ultrazvukového měniče 2 Mhz. Včetně měřicího a vyhodnocovacího 
softwaru.

5401.1012845 5401.1012880

4004.1000345 5401.1012869

5401.1002576 5401.1002577

5401.1002580 5401.1002581

5401.1002584

5401.10025875401.1002585

5401.1002571

Vlnění

Ultrazvuk
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Ultrazvuk

5401.10025725401.1002575

5401.1002573 5401.1009888

5401.1002572 - Sada proudových trubic a hadiček
Sada vybavení včetně plastových trubic a hadiček různých průměrů a 
délek slouží ke zkoumání proudových jevů za použití ultrazvukových 
vln. Obsahuje Dopplerovy hranoly k připojení ultrazvukového snímače k 
trubičkám nebo hadičkám ve třech různých úhlech.

5401.1002573 - Spojovací trubičky k měření tlaku
Sada čtyř spojovacích trubiček vyrovnávací nádrže před milimetrovou 
stupnicí slouží k měření stavu tlaku v až čtyřech měřicích místech v průběhu 
proudu. Včetně hadiček a konektorů Luer-Lock k vytvoření okruhu, ve 
kterém proudí kapalina.

5401.1009888 - Ultrazvukový snímač, 40 kHz, sada
Sada vybavení k pokusům s geometrickou a vlnově mechanickou akustikou.

5401.1002575 - Odstředivé čerpadlo
Kapalinové čerpadlo vytváří nastavitelnou stálou průtokovou rychlost k 
pozorování proudových jevů v takřka laminárním toku.

Skleníkový efekt

5401.1000840

5401.1000837

5401.1000824

5401.1000840 - Bolometr
Sestrojen, aby měřil tepelné záření Slunce. Toto zařízení se skládá z 
hliníkové trubice se začerněným čelem, která je uzavřena v lepenkové 
rouře začerněné zevnitř. Včetně otvoru pro teploměr.

5401.1000837 - Souprava k ukázce skleníkového efektu
Sada vybavení umožňující rychlé a jednoduché pokusy k ukázce vlivu 
skleníkových plynů na vstřebávání infračerveného záření.

5401.1000824 - Termobaterie
Citlivá sonda k měření tepla vyzářeného černým tělesem nebo Leslieho 
kostkou, stejně jako k určování viditelného světla a ultrafialového záření. 
Skládá se z kovového krytu s leštěným kuželovým zrcadlem a černým 
povrchem o průměru 15 mm se 17 spojenými termočlánky. Se dvěma 
čtyřmilimetrovými přípojkami, upevněná na nožce.

Obnovitelné zdroje energie

5502.354 5504.FCJJ-25

5401.1008702 5401.1002692

5502.354 - Kompletní model auta
Model auta umožňuje srozumitelnou výuku v oblasti obnovitelných energií 
na středních školách. Předpřipravené pokusy dělají výuku v oblasti vědy 
zábavnou.

5504.FCJJ-25 - H2GO
Dálkově ovládaná auta na vodíkový pohon, čerpací stanice dobíjená 
solárním panelem.

5401.1008702 - “Solární vodíková“ sada
Cenově dostupná sada pro ukázku technologie solárního palivového 
článku.

5401.1002692 - Palivové články pro auta
Úchvatně pracující model vodíkových článků pro auto. Navržen pro 
obraznou ukázku praktického použití vodíkové technologie a průkopnického 
hnacího systému.
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5504.FCJJ-37 - Obnovitelné energie - výuková sada
Kompletní sada pro studium obnovitelné energie. Umožňuje Vám 
porozumět tomu, jak dostat čistou energii ze slunce, větru a vody a to vše v 
jedné sadě s veškerým potřebným vybavením pro pokusy.

5401.1002689 - Systém k ukázkám palivového článku
Model ukazuje funkci solárně-vodíkového palivového článku.

5401.1000839 - Solární energie - základní sada
Sada vybavení včetně čtyř pokusných těles s různými povrchy, tepelnými 
izolátory a obaly k pokusům s využitím solární energie.

5401.1002696 - Solární elektromotor
Kompaktní jednotka skládající se z modulu solární energie a elektromotoru 
pro ukázku přeměny světelné energie na elektrickou energii. Připevněno 
na šikmém průhledném podstavci.

5401.1000894 - Halogenová lampa, 500 W
Silný zdroj světla pro pokusy. Pro použití například se základní sadou 
solární energie. S rukojetí.

5001.5394 - Malá elektrárna
S touto sadou se můžete dozvědět zajímavé věci ohledně forem alternativní 
a udržitelné energie prováděním několika pokusů a sestavováním modelů 
spojených s energií.

5504.HZ12 - Ecoracer - solární auto
Naučná sada s dálkově ovládaným autem poháněným elektrickou energií 
vytvořenou ze solární energie.

5504.HZ05 - Výzkumná sada pro bioenergii
Energie z etanolu. Tato nejkompaktnější ukázková sada na trhu vytváří 
elektřinu pomocí etanolu bez hluku a hoření. Může pracovat až několik dní 
a ukazuje výkon nové generace palivových článků.

5504.HZ07 - Přístroj pro kontrolu hodnot energie
Monitorovací zařízení s LCD displejem je navrženo tak, aby po spojení 
s počítačem detekoval výkon palivových článků a sad k demonstracím 
různých jevů.

5001.5314 - Hydraulická turbína
Tento model hydraulické turbíny znázorňuje převádění potenciální 
hydraulické energie na elektrickou energii bez použití zdroje vody.

5001.5315 - Model větrné turbíny
Pro ukázku převádění větrné kinetické energie na energii elektrickou. 
Když vystavíme turbínu větru, energie pohybu je převedená do malého 
generátoru, který jí převádí na elektrickou energii. 

5001.5417 - Větrná turbína se vzduchovým generátorem
Otáčením rukojeti roztočíte větrák, vytvořený vzduch začne otáčet s 
větrnou turbínou a elektrická energie rozsvítí LED diodu.

5504.FCJJ-375401.1002689

5401.10008395401.1002696

5401.10008945001.5394

5504.HZ125504.HZ05

5504.HZ075001.5314

5001.53155001.5417

Energie a životní prostředí

Obnovitelné zdroje energie
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Obnovitelné zdroje energie

5001.5416 5001.2000

5001.5318 5001.5395

5001.5416 - Vzduchový generátor
Díky tomuto generátoru je možné uvést do provozu větrnou turbínu i bez 
přítomnosti větru.

5001.2000 - Solární ohřívač vody
Toto je model zařízení pro použití v domácnostech. Díky tomuto zařízení 
můžete ohřívat vodu prostřednictvím energie ze slunečního záření. 
Ponořené čerpadlo s pracovním napětím 12 V DC, cirkuluje vodu uvnitř 
vytápěcí cívky solárního panelu.

5001.5318 - Fotovoltaický panel
Když vystavíte tento panel slunci, získáte přeměnu solární energie na 
elektrickou energii, díky které se začne otáčet motor, nebo svítit žárovka. 
Dodáváno s příručkou pro pokusy.

5001.5395 - Převod solární energie na mechanickou
Vystavením fotovoltaického článku slunci se začne otáčet malý elektromotor, 
na jehož ose otáčení je upevněn větráček.

Teploměry
5401.1010219 - Zásuvný teploměr F
Voděodolný digitální teploměr se 125 mm dlouhým snímačem pro měření 
teploty kapalných, práškových a jemných látek. Funkce paměti, funkce 
min/max., možnost přepnutí mezi °C a °F. Plastový kryt, svorka a LR 44 
knoflíková baterie.

5401.1010219

5401.1002799 - Digitální teploměr, typ K/IR
Digitální dvoukanálový teploměr se dvěma vstupy typu K a přídavným 
infračerveným snímačem. Teploměr může být také použit pro měření při 
nízkých teplotách. S automatickým vypínačem, pamětí maximální hodnoty 
a funkce paměti dat. Sada obsahuje obal, 2 termoelektrické snímače typu 
K, infračervený tepelný snímač, 9V baterii a instrukční manuál.

5401.1002799

5401.100335 - Digitální kapesní teploměr
Teplotní snímač je vyroben z nerezové oceli, s ochranným obalem. 
Vodotěsný, lze přepínat mezi měřením ve °C a °F. Funkce Min/Max/Hold, 
automatický vypínač.

5401.100335

5401.1002791 - Infračervený teploměr
Povrchový teploměr k bezkontaktnímu měření teploty z bezpečné 
vzdálenosti, například na nedostupných místech, horkých nebo 
pohybujících se tělesech. 5401.1002791

Kalorimetry
5401.1000821 - Kalorimetr s topnou spirálou
Kalorimetr pro určování měrné tepelné kapacity, přeměny energie materiálů, 
míchání teplot a měření elektrických tepelných ekvivalentů. Obsahuje 
dvoustěnný, tepelně izolační plastový konteiner s izolační nádobou uvnitř 
vyrobenou z odrazového skla, s tepelnou spirálou a míchadlem. Také 
obsahuje víčko s otvorem pro teploměr a dvě 4 mm zdířky pro zapojení 
topné spirály do napájecího zdroje. Kalorimetr je vybaven topným 
vláknem, které je elektricky izolované, aby nedošlo k jeho rozložení díky 
elektrolytickému procesu.

5401.1002658 - Zařízení k určení tepelného ekvivalentu
Zařízení k určování měrné tepelné kapacity hliníku a k potvrzení zákona 
zachování energie. Robustní zařízení k určování tepelného ekvivalentu 
se skládá z rukojeti s kuličkovými ložisky na obou koncích, integrovaného 
čítače k měření počtu vykonaných otáček a připevněného svěráku na stůl 
k zajištění přístroje.

5401.1002659 - Měděný kalorimetr
Kalorimetr pro zařízení k určování tepelného ekvivalentu slouží k 
určování měrné tepelné kapacity mědi. S otvorem pro snímač teploty a s 
integrovaným topným tělesem.

5401.1000821 5401.1002658

5401.10026595401.10032585401.1003258 - Topné těleso
Pokrytý ohřívač vhodný pro kovové válcové kalorimetry.
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5401.1003511

5401.1003511 - Zařízení na rozpínavost plynů
Skleněná nádobka s těsnícími spojeními z broušeného skla pro ukázku 
rozpínavosti vzduchu při zahřívání.

5401.1000830 - Přístroj k měření lineární roztažnosti
Přístroj k měření lineární roztažnosti různých druhů pevných látek zároveň. 
Sada zahrnuje tři vzorkové trubičky (mosaz, hliník, sklo), které jsou 
zahřívány tak, že je kolem nich proháněna pára. Lineární roztažnost je 
pak znázorněna třemi různě zbarvenými ukazateli na zrcadlové stupnici. 
Ukazatele jsou připevněné ve válečcích. Včetně silikonových hadiček.5401.1000830

Termodynamika

Tepelná roztažnost

5401.1001049 - Parní generátor
K vytváření páry, například v pokusech s tepelnou roztažností. Hliníková 
nádoba s korkovým uzávěrem a madlem, s tepelnou pojistkou na varné 
desce.

5401.1000831 - Kulička s kroužkem
Sestava k ukázkám roztažnosti pevných látek, po zahřátí již kulička 
neprojde otvorem ve skobě. Ocelová kulička s řetízkem a rukojetí.

5401.1000829 - Tyndallovo zařízení na rozbití mříží
Svírací zařízení ve tvaru U s kovovým žebrem a přitahovacím šroubem pro 
zobrazení lineární roztažnosti kovů při zahřívání a obrovských sil, které 
mohou být užité při procesu. Sada obsahuje 10 litinových tyčí pro jejich 
rozbíjení v pokusu.

5401.1000827 - Litinové tyče, sada po 10 kusech
Náhradní tyče k použití se zařízením k ukázkám roztažnosti kovů nebo 
ledovou bombou.

5401.1000828 - Ledová bomba
Upínací set k ukázkám objemové roztažnosti vody po zmrznutí, stejně 
tak jako ohromných sil, které mohou být při procesu zamrzání vyvinuty. 
Obsahuje ocelový válec s upínacím žebrem a plastovým uzávěrem. Sada 
zahrnuje 10 litinových tyčí ke zlomení během pokusu.

5401.1002889 - Zařízení k demonstraci anomálie vody
Zařízení k ukázkám teplotní anomálie vody, které měří její tepelnou 
roztažnost a určuje její maximální hustotu. Obsahuje nádobu z duranového 
skla a dva závity GL k připojení vertikální trubice s mm stupnicí a snímačem 
teploty nebo teploměrem. Včetně míchací tyčinky.

5401.1001049 5401.1000831

5401.1000829

5401.1000827

5401.1000828 5401.1002889

Tepelná vodivost
5401.1003383 - Zařízení k porovnání tepelné vodivosti
Zařízení s pěti kovovými tyčkami k porovnávání tepelné vodivosti hliníku, 
mosazi, ocele, zinku a mědi tak, že roztavíme voskové kuličky na koncích 
tyček. Pět tyčinekek se vysune v hvězdicovitém uspořádání z mosazného 
jádra. Každá tyčka má kapsu na vosk.

5401.1003383
5401.1003497 - Sada vybavení pro tepelnou vodivost
Sada pro kvalitativní zkoumání tepelné vodivosti hliníku (extrémně vysoká 
tepelná vodivost) a pěnového polystyrenu (velmi malá tepelná vodivost).

5401.1003497

Proudění tepla

5401.1002903 - Zařízení k ukázkám proudění tepla
Zařízení k ukázkám proudění tepla, které je způsobeno nerovnoměrným 
zahříváním kapaliny. Skládá se z pravoúhlé skleněné trubice s plnicím 
hrdlem a závitem GL 18, která umožňuje nalévání kapalin a barviv.

5401.1003512 - Zařízení na proudění tepla S
Stabilní skleněná nádoba na stojanu pro ukázku proudění tepla v 
nerovnoměrně zahřívané kapalině. S plnícím otvorem pro naplnění vodou 
a malým množstvím krystalů manganistanu draselného pro zabarvení.

5401.10035125401.1002903
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Tepelné vyzařování

5401.1002882 - Crookeho radiometr
Zařízení k ukázkám přeměny energie záření na kynetickou energii. Otočné 
lopatkové kolo upevněné na kovovém hrotu je vybaveno čtyřmi destičkami. 
Každá je z jedné strany černá. Umístěno ve vyčerpané skleněné baňce.

5401.1002882

5401.1000835 - Leslieho kostka
Dutá měděná krychle k zjišťování vyzařování tepla z horkého tělesa v 
závislosti na jeho teplotě a povrchu. S odstranitelným uzávěrem k nalití 
horké vody a otvorem k vložení teploměru nebo snímače teploty. Strany 
jsou každá jiná (leštěná, matná, černá, bílá). Termobaterie (5401.1000824) 
je nezbytná pro měření tepelného záření. 5401.1000835

5001.HS7610 - Radiometr
Když je mlýnek vystaven světelnému zdroji, začne se otáčet. Když je záření 
intenzivnější, rychlost je vyšší. To se děje proto, že když jsou molekuly plynu 
ve skleněné komůrce v kontaktu s černými stranami lopatek, které jsou 
teplejší než ty bílé, díky vyšší absorpční energii, budou se tyto molekuly 
odrážet rychleji a budou vytvářet větší impuls než molekuly dopadající na 
bílé strany. To je důvod otáčení mlýnku.

5001.HS7610

Vlastnosti plynů
5401.1012870 - Jollyova baňka a manometr
Dutá kovová baňka ve velikosti dlaně s připojeným manometrem pro ukázku 
změny tlaku v uzavřeném objemu vzduchu při zahřívání nebo ochlazování. 
Ponoření baňky do vody o určité teplotě umožňuje zkoumat vztah mezi 
tlakem a teplotou uzavřeného vzduchu pro ukázku chování ideálního plynu.

5401.1003236 - Boyle-Mariottův přístroj S
Tento přístroj je ideální pro ukázku Boylova pravidla studentům. Zabarvený 
olej je postupně čerpán z nádržky do trubice obsahující vzduch.

5401.1002981 - Vzduchový stůl
Zařízení ideální k ukázkám série pokusných modelů, které mají sloužit ke 
studiu pohybu atomových částic.

5401.1002670 - Zařízení k určení bodu přeměny
Vysoce přesné zařízení pro zkoumání komprese a kapalnění plynu určující 
bod přeměny a zaznamenávající izotermy v p-V grafech. Plyn pro testování 
je fluorid sírový, který má teplotní bod přeměny při 45,5 °C a tlak přeměny 
při 3,76 Mpa, je nastaven pro jednoduché experimenty.

5401.1008654 - Ponorný/cirkulační termostat
Tento ponorný / cirkulační termostat má uzavřenou vanu k termostatické 
regulaci vodních nádrží, nebo vnější zařízení s kapalinami nehořlavými do 
95 °C.

5001.1414 - Zařízení pro ukázku Boyleova zákona
Průhledný odměrný válec je připojen k manometru. Působením na píst 
pomocí šroubu s klikou je možné snížit objem vzduchu obsaženého ve 
válci a současně zaznamenat hodnotu jeho tlaku na manometru. Vybaveno 
digitálním teploměrem.

5001.1217 - Zařízení pro ukázku zákonů o plynech
Díky tomuto zařízení je možné vyzkoušet zákon, podle kterého se mění 
objem plynu (při konstantním tlaku) tehdy, když se mění jeho teplota. Tímto 
způsobem můžete změřit koeficient roztažnosti (při konstantním tlaku). 
Kahan, trojnožka a síťka nad kahan nejsou dodávány.
Dále díky tomuto zařízení je možné ověřit zákon, podle kterého se mění 
tlak plynu (při konstantním objemu) tehdy, když se mění jeho teplota.

5001.2110 - Model pro ukázku kinetické teorie plynů
Díky tomuto modelu je možné simulovat tepelný pohyb molekul plynů 
podle teploty. Ve svislém válci jsou malé kuličky, které jsou rozpohybovány 
pomocí pístu připojeného k vibračnímu zařízení, které funguje pomocí 
malého elektromotoru (3 - 6 V) s nastavitelnou rychlostí.

5401.1012870

5401.1003236

5401.10029815401.1002670

5401.10086545001.1414

5001.12175001.2110
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5401.10007045401.1002894

Termodynamika

Vlastnosti plynů
5401.1000704 - Doplňky pro kinetickou teorii plynů
Doplňky pro oscilátor k simulaci pohybu částic v ideálním plynu. Různě 
zbarvené kuličky (plynový model) jsou uváděny do pohybu pomocí 
mechanických kmitů.
5401.1002894 - Mariottova lahev
Lahev z duranového skla s vypouštěcím otvorem u dna a dvěma gumovými 
zátkami s otvorem.

5401.1002895

5401.1003045 5401.1003569

5401.1002895 - Oscilační trubice
K určování exponentu adiabaty cp / cv vzduchu Rüchardtovou metodou za 
použití společně s Mariottovou lahví.
5401.1003045 - Zařízení k pokusům na Boylův zákon
Zařízení k určování závislosti objemu a tlaku plynu za stálé teploty (Boylův 
zákon). Skládá se z válce z plexiskla se stupnicí k měření objemu, pístu, 
tlakoměru a vzduchových plnicích a vypouštěcích ventilů.
5401.1003569 - Pneumatický zapalovač
Zařízení k ukázkám vznícení nafty. Rychlým stlačením pístu je stlačený 
vzduch v průhledné trubici zahřán tak silně, že kousek papíru na dně trubice 
velmi jasně vzplane. Stejně tak může vzplanout i kousek vaty namočený 
v éteru.

Cyklické děje
5001.2102 - Čtyřtaktní vznětový motor
Pracovní část vznětového čtyřtaktního motoru s vnitřním hořením v 
hliníkové slitině. Obsahuje vstřikovací zařízení, čerpadlo, píst a ojnici.

5001.2071 - Dvoutaktní motor
Pracovní část dvoutaktního motoru s karburátorem. Otáčejte rukojetí, jiskru 
svíčky znázorňuje žárovka napájená baterií 4,5 V.

5001.2101 - Čtyřtaktní zážehový motor
Pracovní část čtyřtaktního zážehového motoru s vnitřním hořením 
vyrobený z hliníkové slitiny. Obsahuje karburátor, ventily, svíčky, píst a 
ojnici. Otáčením rukojeti rozsvítíte žárovku, která znázorňuje jiskru svíčky.

5001.2102 5001.2101 5001.2071

5001.2133 - Stirlingův motor (horkovzdušný)
Stirlingův motor je vytvořen pro funkci za použití tepelného rozdílu menšího 
než 20 °C. Pro uvedení do provozu musí být motor vystaven buď slunci, 
nebo lampě o výkonu 100 W. V klidném stavu je rychlost otáčení 30 - 60 
otáček za minutu. Toto zařízení pomáhá k porozumění, jak kompletně 
ekologický motor ve skutečnosti využívá pouze světelnou a vzduchovou 
energii. Maximální možné převedení je rovno k převedení pomoci 
Carnotova cyklu.

5001.2133

5401.1012801 - Parní motor B
Model parního motoru pro ukázku cyklu, kde poháněcí látka (voda a pára) 
mění svůj stav.5401.1012801

5401.1003505 - Základní motor na smíšený pohon
Tento cenově dostupný motor na smíšený pohon je založen na principu 
pálení alkoholu. Červená kola a šasi jsou namontována za zelenou 
podložku, tento celokovový motor pracuje tiše při rychlostech přesahujících 
1000 ot/min což je velice atraktivní pro studenty, kteří mohou pečlivě 
prostudovat princip tohoto motoru.

5401.1003505

5401.1000820 - Tepelné čerpadlo D
Ukázkový model k ukázkám fungování chladicích zařízení a tepelných 
čerpadel. Tepelné čerpadlo s elektrickým kompresorem se skládá z 
kompresoru s hnacím motorem, odpařovače, chladiče a expanzního 
ventilu.

5401.1000820

5401.1002597 - Parní motor, průhledný kryt
Průhledný parní motor k ukázkám fungování oscilačního parního motoru. 
V tomto motoru se válec pohybuje kolem centrální osy. Tento pohyb 
způsobuje, že se napouštěcí a výpustní otvory přivaděče páry otevírají a 
zavírají.

5401.1002597

5401.1000817 - Stirlingův motor D
Funkční model vhodný k ukázkám práce tepelného motoru, přeměny 
tepelné energie na mechanickou a k pozorování Stirlingova cyklu.5401.1000817
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Zdroje tepla
5401.1010252 - LAB2 Elektrický hořák
Operační teplota: 20…650°C. Teplota vytápěcí jednotky: max. 900°C. 
Spotřeba elektrické energie: 500 W. Pojistka: F typ, 5 A, 250 V.

5401.1010252

5401.1010254 - Držák na sklo
Kompletní doplňky pro držení zkumavek nebo lahví s kulatým dnem na 
mřížce hořáků LAB2 a LAB3. Držák zůstává dostatečně chladný, zatímco 
sklo je vyhřáté až moc na to, aby mohlo být bezpečně uchopeno do ruky.

5401.1010254

5401.1003565 - Lihový kahan
Vyroben z kovu, s vroubkovaným šroubem k posouvání knotu a čepečkem 
k zadušení plamene.

5401.1003565

5401.1003566 - Ponorný ohřívač
Ponorný ohřívač s ochranou proti přehřátí (vyhovující VDE). Pracuje 
výhradně při síťovém napětí 230 V. 5401.1003566

Elektrostatika
5401.1009963 - Zařízení pro uchování náboje
Zařízení pro uchování elektrického náboje vytvořeného piezoelektrickým 
nábojovým zdrojem. Uchovaný náboj může být přenesen z místa na místo 
např. za použití tzv. „nabíjecí lžičky“.

5401.1009962 - Indikátor náboje
Zařízení pro ukázání elektrického náboje a jeho znaménka. Modrá a 
červená kontrolka zobrazuje přítomnost náboje. Sada obsahuje 2 1,5 V 
baterie (AA).

5401.1009963 5401.1009962

5401.1002964 - Van de Graaffův generátor
Generátor k vytváření DC potenciálů s nízkým proudem k mnoha pokusům 
s elektrostatikou. Odstranitelná vodivá koule, hnací motor s regulovatelnou 
rychlostí, včetně záporně nabité koule na tyči.

5401.1002964

5401.1002967 - Wimshurstův přístroj
Historický pokus k vytváření bezpečných, vysokých DC potenciálů k 
početným experimentům v oblasti elektřiny. Ovládání pomocí roztáčení 
kličky a řemenového pohonu, nastavitelná vzdálenost kontaktů, dva 
vysokonapěťové kondenzátory (Leydenské lahve).

5401.10029675401.1000924 - Sada vybavení k elektrostatice
Za použití této sady lze provádět celou řadu historických experimentů 
zkoumajících elektrostatické jevy. Jednotlivé části jsou vybaveny 4mm 
kolíky, což zaručuje rychlou a snadnou vzájemnou zaměnitelnost sestavy 
na izolovaném stojanu. Včetně spojovacích řetízků pro připojení nabíjecího 
zdroje, ale lze použít také pokusné kabely s 4mm zástrčkami. Doporučujeme 
jako nabíjecí zdroj použít při pokusech Wimshurstův přístroj.

5401.1000924

5401.1003048 - Elektroskop
Ručičkový měřicí přístroj k určování elektrických nábojů a napětí. Ochranný 
kruh s čtyřmilimetrovou uzemňovací zdířkou. Vhodný pro stínovou projekci. 
Včetně koule, kondenzátorové desky na čtyřmilimetrovém kolíku a 
kondenzátorová deska na izolované tyči. 5401.1003048

5401.10010275401.1000932

5401.1001027 - Elektroskop podle Kolbeho
Ručičkový měřicí přístroj k určování elektrických nábojů a napětí s vysokou 
citlivostí. Kovový kryt se 4mm uzemňovacím konektorem, skleněnou čelní 
a zadní stranou, jehlou s otočným ložiskem, stupnicí. Vhodný ke stínové 
projekci. Včetně kondenzátorové desky na 4mm kolíku.

5401.1000932 - Kondenzátorové desky
Pár desek kondenzátoru se skádá z odlitků z lehkého kovu s elektricky 
izolovanou úchopnou tyčí se zdířkou 4mm k vytvoření kondenzátoru. 
Vzdálenost mezi deskami je určena vložkami z plexiskla, které jsou vloženy.
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5401.1006798 5401.1001030

5401.1000970

5401.1006798 - Deskový kondenzátor
Deskový kondenzátor je využíván k pozorování vztahů mezi elektrickým 
nábojem a napětím, k určování kapacity v závislosti na vzdálenosti desek, 
k měření dielektrické konstanty ε a k přesnému udržování konstanty 
elektrického pole ε0. Vzdálenost mezi deskami lze přesně nastavit 
prostřednictvím šroubu a zjistit na vernierově stupnici s dílky 1/10 mm.

5401.1001030 - Měřič elektrického pole
Přístroj ke statickým měřením síly elektrického pole nebo elektrického 
potenciálu.

5401.1000970 - Odkapávací miska s nádržkou
Sada k pokusům zahrnujícím elektrostatický náboj kapalin, například k 
dělení náboje při oddělování vody ve spojení s měřičem elektrického pole. 
Odkapávací miska s postraně umístěným držákem a kohoutem k přesné 
regulaci rychlosti odkapávání. Nádržka se 4mm zástrčkou.

5401.1009884 - Elektrolytická vana
Sada vybavení k zaznamenávání ekvipotenciálních čar elektrických 
polí. K měření ekvipotenciálních čar deskového kondenzátoru, dipólu, 
indukovaného povrchového náboje a Faradayovy nádoby lze použít 
elektrody různých tvarů.

5401.1009884

Elektrostatika

5001.5051 - Sada příslušenství k elektrostatice
Sada obsahuje: elektrostatický tanec kuliček, dvojité elektrické kyvadlo, 
2 vodiče, papírové pírko, elektrický větrník, svíčku a svícen, 2 kroko-svorky.

5001.5051
5001.5046 - Elektrostatický foukač
Demonstruje vysokou rozptylovací schopnost hrotů.

5001.5046

5001.5204 - Vodič s hrotem
Vyroben z poniklované mosazi, umožňuje provádět pokusy na téma 
rozprostření náboje v izolovaných vodičích.

5001.5092 - Pohyblivý vybíječ
S izolovanou rukojetí.

5001.5204 5001.5092

5001.5073 - Elektrostatický zvonek
Připojíte-li zvonek k elektrostatickému zařízení, kyvadlo se bude střídavě 
strefovat do obou zvonků.

5001.5073 5001.5091 - Kulový vodič
K pokusům s elektrizací (kontaktem nebo indukcí), s potenciálem a 
hustotou náboje ve vodičích.

5001.5091

5001.5070 - Válcový vodič
K pokusům s elektrizací (kontaktem či indukcí), s potenciálem a hustotou 
náboje ve vodičích.

5001.5070

5001.5072 - Cavendishovy polokoule a kulový vodič
Zařízení umí ověřit, zda jsou elektrické náboje v kovových vodičích 
rozloženy po jejich povrchu.5001.5072
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Elektrostatika

5001.5703 - Elektrostatický odlučovač popílku
Kouř a popílek vycházející z komínů významně přispívají k znečištění 
vzduchu. Díky tomuto přístroji můžete demonstrovat, jak se popílek odloučí 
od vzduchu. Za pomoci gumové hadičky se propojí zapálená cigareta s 
vnitřkem baňky.

5001.53245001.5703

5001.5714 - Elektrostatická nádoba
Hermeticky uzavřená akrylová krabice obsahuje polystyrenové kuličky.
Tře-li se svrchní část krabice hadříkem dost dlouho, vytvořený elektrostatický 
náboj uvede kuličky do pohybu, čímž demonstruje dění mezi náboji.

5001.57145001.5045 - Elektroměr
Zařízení měří elektrostatický potenciál až do 5 kV. V kovovém stojanu je 
otvor pro uzemnění. Dodáván mimo jiné s kondenzátorem, Faradayovou 
studnou.

5001.5045

5001.5140

5001.5089 - Pár vodičů s elektroskopem
Pár vodičů připojený k lístkovému elektroskopu.

5001.5089

5001.5324 - Generátor 5 kV DC
Tento generátor je nezbytný při provádění kvantitativních pokusů s 
elektrostatikou a při práci s vakuovými trubicemi. Jeho použití není 
nebezpečné, protože i při zkratu dosáhne maximální hodnota proudu 2 mA 
díky vysokému výstupnímu odporu. Dodáván se dvěma vysoce izolujícími 
bezpečnostními kabely.

5001.5140 - Faradayova klec
Model je dodáván s dvojitým elektrickým kyvadlem, což umožňuje provádět 
pokusy na Faradayově kleci.

5001.5380 - Coulombmetr s příslušentvím
Přístroj je vybaven digitálním displejem a umožňuje měřit náboj elektrického 
tělesa. 5001.5380
5001.5381 - Elektrostatický motor
Po připojení výstupů k elektrostatickému zařízení se koule vyrobená z 
izolantu začne rychle otáčet. Včetně návodu k použití.

5001.5381

5001.5628 - Elektřina doma
S touto sadou je možné nacvičovat zapojení několika elektrických obvodů.

5001.5628

5401.1002711 - Sada vybavení pro elektrochemii
Sada k měření elektrochemických potenciálů různých kovů při pokusech, 
které provádějí studenti. Včetně digitálního multimetru.

5401.1002711
5401.1000689 - Kondenzátor 2200 µF
Kondenzátor v plastovém krytu s bezpečnostními zdířkami 4 mm.

5401.1000689

5401.1002735 - Odporová dekáda
Čtyři odporové dekády v jednom krytu mohou být používány samostatně 
nebo kombinovaně, například k sestavení Wheatstoneova můstku. Lze 
nastavit regulačním knoflíkem, s dekádovou stupnicí.

5401.1002735
5401.1000994 - Zvonek, relé a bimetalový spínač - sada
Sada vybavení se skládá z materiálů k sestavení elektromagnetických a 
bimetalických spojů.

5401.1000994

5401.1000946 - Objímka žárovky
Objímka žárovky na průhledné základně z plexiskla se šroubením 
pro standardní vláknové žárovky do objímek E10. Zdířky pro 4 mm 
bezpečnostní zástrčky. 5401.1000946
5401.1000960 - Páčkový přepínač
Spínač upevněný na průhledné základně z plexiskla slouží k střídavému 
otevírání a zavírání dvou elektrických obvodů. Zdířky pro 4 mm 
bezpečnostní zástrčky.

5401.1000960

5401.1001054 - Tyčová svorka s izolátorem
Svorka pro izolované zabezpečení elektrických komponentů s 4 mm 
zástrčkami. Izolátor z PVC izoluje jednotlivé části. Horní část obsahuje 
dva čtyřmilimetrové příčné otvory a jeden šestimilimetrový se svěracím 
šroubem. Spodní část se dvěma čtyřmilimetrovými příčnými otvory. 5401.1001054
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5401.10009955401.1009949

5401.10027375401.1003062

5401.1009949 - Odporové zařízení
Zařízení ke zkoumání závislosti elektrického odporu na délce vodiče, jeho 
příčném průřezu a materiálu. Šest drátů je nataženo vedle sebe na kovové 
základně a oba konce drátů jsou připojeny ke čtyřmilimetrovým zdířkám.

5401.1002737 - Kapacitní dekáda
Kapacitní dekády, které lze mechanicky připojit k dalším. S barevně 
označenými bezpečnostními zdířkami a regulačním knoflíkem k 
nastavování kapacit v deseti krocích. Včetně bezpečnostní propojovací 
šňůry dlouhé 25 cm.

5401.1003062 - Reostat
Rezistory s posuvným kontaktem a vysokou proudovou kapacitou v 
krytu jsou bezpečné na dotek, slouží k pokusům s bezpečnostními 
nízkonapěťovými obvody, nebo mohou být použity jako plynule nastavitelné 
rezistory nebo děliče napětí. Se zabudovanými uzemňovacími zdířkami.

5401.1000995 - Dotykový stojan s koncovými zdířkami
Spojovací tyč na izolované základně se třemi čtyřmilimetrovými příčnými 
otvory a jedním osovým vrtem se používá k upevnění komponentů se 
čtyřmilimetrovým konektorem nebo k připojení kabelů o průměru 4 mm. Na 
vrcholu je odpružená koncová zdířka používaná jako svorka na drát.

Elektřina a magnetizmus

Elektrické obvody

5401.1002730 - Odporová dekáda
Odporové dekády, které lze mechanicky připojit jednu k druhé, například k 
vytvoření Wheatstoneova můstku. S barevně označenými bezpečnostními 
zdířkami a regulačním knoflíkem k sestavování měřicích odporů v deseti 
krocích. Včetně bezpečnostní propojovací šňůry o délce 25 cm.

5401.1002730

3B krabičky pro zapojování elektrických obvodů
Tyto krabičky slouží k zapojování elektrických obvodů. Každá z krabiček 
obsahuje jinou elektrickou součástku, jako je např. LED dioda, spínač, 
cívka, apod. Více informací o těchto krabičkách naleznete  na našich 
webových stránkách.

Zásuvné moduly
Tyto moduly jsou součástky v připojovacích krytech se zdířkami, pomocí kterých lze tyto moduly propojit. Více informací o jednotlivých 
modulech naleznete na našich webových stránkách.

Elektrické obvody

5401.1012890 - Zkoušečka vodivosti
Snadno použivatelný měřič pro určení vodivosti elektrolytů (ve vodním toku) 
a rozpoznání mezi destilovanou vodou, dešťovou vodou, kohoutkovou 
vodou, slanou a mořskou vodou, a mezi kyselinami a zásadami. Displej 
zobrazuje hladiny „velmi nízkou“, „nízkou“, „střední“, „vysokou“ a „velmi 
vysokou“ a má LED podsvícení. Je zobrazena dokonce velice nízká 
vodivost destilované vody. Zařízení je chráněno proti navlhnutí a tak může 
být bez potíží použito na otevřeném vzduchu. Může být napájeno jak 9 V 
baterií (není v sadě), tak 12 V / 500 mA zdrojem napájení.

5401.1012890
5401.1002899 - Hofmannův přístroj
Zařízení k elektrolýze vody, kvantitativnímu určení vzniklých plynů a 
dokazování Faradayových zákonů. Skládá se ze dvou plyn sbírajících 
trubic se stupnicí, které jsou spojeny pružnou plastovou hadičkou s baňkou 
k vyrovnávání tlaku a tudíž k přesnému měření objemů plynů. Na stojanu s 
podpěrnou deskou. GL závity zajišťují bezpečné upevnění elektrod.

5401.1002899

Elektrochemie
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5401.1002897 5401.1002898

5401.1002720

5401.1002897 - Leclancheův článek
Model suchého článku byl vynalezen francouzským chemikem Georgesem 
Leclanché v 60. letech 19. století. Skládá se z válcové zinkové elektrody, 
tyčové uhlíkové elektrody, hliněné nádoby a skleněné nádoby. Naplněn 
elektrolytem, poskytuje napětí asi 1,5 V. Článek je dodáván prázdný.

5401.1002898 - Daniellův článek
Galvanický článek (Daniellův článek) je pojmenovaný po Johnu Fredericku 
Daniellovi a slouží ke zkoumání vlastností elektrochemického článku. 
Daniellův článek se skládá z válcové zinkové a měděné elektrody, hliněné 
nádoby a skleněné nádoby. Plněn elektrolytem, poskytuje napětí asi 1,5 V. 
Článek je dodáván prázdný.

5401.1002720 - pH kombinovaná elektroda
pH kombinovaná elektroda s plastovým nástavcem s BNC kolíkem a 
vysoce flexibilním kabelem.

5401.1002719 - Kufřík k elektrochemii
Sada kompletního vybavení v kufříku pro základní pokusy v elektrochemii. 
Dva články vyrobené z odolného plastu, každý se čtyřmi poločlánky, 
umožňují simultánní konfiguraci čtyř galvanických článků.

5401.1002719

Elektřina a magnetizmus

Elektrochemie

5401.1003508 - Karbonové elektrody
Pár grafitových elektrod pro použití s Hofmannovým přístrojem S pro 
analýzu amonných roztoků, roztoků kuchyňské soli, nebo dalších roztoků 
s chloridovým základem.

5401.1003508
5001.5415 - Elektrolytický článek
1 kádinka, 1 kyselina sírová 10%, 1 železná elektroda, 1 držák na elektrody, 
2 zinkové elektrody, 2 měděné elektrody, 2 olověné elektrody, 2 vodiče, 
2 uhlíkové elektrody, 1 lahvička roztoku síranu měďnatého.

5001.5415

5001.5350 - Termoelektrický generátor
Senzitivní část tohoto zařízení obsahuje Peltierův článek. Na jedné straně 
se dotýká malého hliníkového křídla ponořeného do teplé vody a na druhé 
straně se dotýká malé nádržky naplněné ledem a studenou vodou.

5001.5350

5001.5374 - Peltierův článek
Skládá se ze 144 stmelených silikonových tyčí, sériově propojených a 
umístěných v blízkosti keramického kvádru.

5001.5374
5001.5124 - Voltův sloup
Je vyroben z měděných a zinkových součástí, které dělí plstěné kotoučky 
napuštěné roztokem kyseliny. Dodáván s lahvičkou roztoku kyseliny.

5001.5124

5001.5167 - Voltova galvanická baterie
Skládá se ze 4 voltmetrů v sérii. Obsahuje měděné a zinkové elektrody, 
roztok kyseliny, vodiče a LED sestavenou na desce.

5001.5167
5001.5287 - Lidská baterie
Když položíte ruku na dvě ze čtyř kovových desek (zinek, olovo, hliník 
a měď), vytvoříte mezi nimi díky vodivým vlastnostem lidského těla 
potenciálový rozdíl.

5001.5287

5001.5113 - Soustava k pokusům s vodivostí kapalin
Skládá se ze čtyř kádinek za sebou. Je třeba do nich nalít elektrolyt a ponořit 
do něj elektrody. Pomocí tohoto jednoduchého zařízení lze rozpoznat 
elektrolyt a studovat rozdíl ve vodivosti v závislosti na koncentraci. 5001.5113
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5401.1003096 - Kompasový magnet s plastovou miskou
Velmi silný neodymový magnet zakrytý plastovým obalem může plout 
na povrchu vody a směřuje na sever a jih když je v klidu. Kompletní s 
průsvitnou plastovou miskou označenou kompasovými body.

5401.1003089 - Sada magnetického příslušenství
Výběr různých magnetů k představení pojmu magnetismu. Se speciálně 
tvarovanou úložnou přepravkou.

5401.1003085 - Pár tyčových magnetů, 80 mm
Pár tyčových magnetů s póly označenými červeně a modře. V ochranném 
plastovém pouzdru.

5401.1000929 - Magnet - podkova, 70 mm
Alnicový magnet ve tvaru podkovy se závitem. Póly jsou označeny červeně 
a zeleně.

5401.10030965401.1003089

5401.10030855401.1000929

Elektřina a magnetizmus

Magnetizmus

5401.1003114 - Magnet - podkova, 130 mm, s vidlicí
Magnet tvaru podkovy s vidlicí. Póly jsou zbarveny červeně a zeleně.

5401.1003114

5401.1003086 - Pár tyčových magnetů AlNiCo, 60 mm
Pár magnetů z AlNiCo, póly označeny červeně a stříbrně. Se dvěma 
železnými jádry.

5401.1003086

5401.1003554 - Tyčový magnet AlNiCo, 70 mm
Pár magnetů z AlNiCo, póly označeny červeně a stříbrně. Se dvěma 
železnými jádry.

5401.1003554
5401.1003556 - Válcový tyčový magnet, 50 × 20 mm
Válcový tyčový magnet s póly označenými červeně a zeleně.

5401.1003556

5401.1000943 - Vznášející se magnet
Aparát pro demonstraci odpuzování dvou magnetů. Dva prstencové 
magnety otočené stejnými póly proti sobě se navzájem odpuzují. Pohybují 
se na stojánku s tyčí.

5401.1000943

5401.1003088 - Magnet - podkova, 140 mm, s vidlicí
Magnet tvaru podkovy z chromované oceli s vidlicí, póly jsou zbarveny 
červeně a stříbrně.5401.1003088

5401.1003493 - Vznášení diamagnetických látek
Fyzik S. Earnshaw vyslovil roku 1848 následující teorém: „Není 
možné, aby byly náboje nebo magnety uvedeny do levitovaného stavu 
v elektrostatickém poli podle zákona nepřímé závislosti na čtverci 
vzdálenosti.“ Nicméně později prohlásil, že by toho bylo možné dosáhnout 
pomocí diamagnetických materiálů.

5401.1003493

5401.1013123 - Glóbus s tyčovým magnetem
Glóbus s tyčovým magnetem podél zemské osy slouží k demonstraci 
magnetického pole Země.5401.1013123
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Magnetické pole
5401.1000592 - Budící cívka, průměr 120 mm
Budící cívka o průměru 120 mm.

5401.1003237 - Magnetizační cívka
Tento elektromagnet umožňuje magnetizovat a demagnetizovat obyčejné 
magnety nebo kovové tyče a provádět pokusy indukce. Jednotka se skládá 
z izolované měděné cívky připevněné na podstavci s 4 mm zdířkami a 
spínačem.

5401.1003093 - Kompas
Kompas v pevném krytu, jehlové ložisko s nízkým třením, včetně kartičky 
kompasu a úhloměrné stupnice.

5401.1000674 - Magnetická jehla
Magnetická jehla upevněná na základně s otočným bodem.

5401.1000592 5401.1003237

5401.1003093 5401.1000674
5401.1006799 - Přístroj k měření nachýlení a odchylky
Přístroj k měření nachýlení a odchylky magnetického pole Země a také k 
popisování magnetického pole vodiče s proudem. Ložiska jsou achátová, 
nad nimi je upevněná magnetické jehla v rámu s referenčním kruhem. Rám 
je vybaven doplňkovým referenčním kruhem. Včetně dvou 4mm zdířek pro 
napájecí zdroj.

5401.1006799

5401.1003555 - Snímač magnetického pole
Tyčový magnet s volně otáčivými, barevně označenými póly slouží k 
trojrozměrnému mapování magnetického pole. Na osových achátových 
kulových ložiscích, která umožňují volnou rotaci v prostoru. Malý tyčový 
magnet s barevně označenými póly. Držadlo a Cardanův závěs jsou 
vyrobeny z plastu, aby bylo zamezeno jakémukoli nepříznivému vlivu na 
magnetické pole.

5401.1003555

5401.1009765 - Zařízení k zobrazení magnetických čar
Zařízení k trojrozměrnému zobrazení čar magnetického pole válcovitého 
tyčového magnetu. Kryt z plexiskla je naplněn speciální, vysoce viskózní 
kapalinou a železnými pilinami. Po vložení magnetu do centrálního otvoru 
se železné piliny, které byly předtím rozptýleny v kapalině, spojují podle 
směru pole. Uzavřená vzduchová bublina zajištuje, že zatřesením přístroje 
lze železné piliny rozptýlit.

5401.1009765
5401.1003193 - Pár Helmholtzových cívek na desce
Pár cívek s nastavitelným rozestupem k určení optimálního Helmholtzova 
uspořádání a ke kvantitativnímu testování homogennosti magnetického 
pole.

5401.1003193

5401.1002975 - Model šestibokého magnetu
Demonstrační model vlastností krystalické mřížky feromagnetických 
materiálů, zvláště Weissových domén, Barkhausenových skoků, teplot 
nasycení, hystereze a Curieovy teploty.

5401.1002975
5401.1000942 - Pár plochých cívek
Pár cívek k vytváření takřka stejnosměrného magnetického pole v 
modelech šestibokých a krychlových magnetů. To umožňuje pozorovat 
změny magnetického toku při změně magnetizace.

5401.1000942

5401.1000965 - Cívka s volitelným počtem závitů
Válcovitá cívka volitelné délky k pozorování síly magnetického pole v 
závislosti na blízkosti závitů.

5401.1000965

5401.1003314 - Teslametr 200 mT
Tento úsporný digitální teslametr umožní studentům začlenit kvantitativní 
měření do jejich magnetických pokusů. 5401.1003314

5401.1000963 - Sada vybavení „hysterézní křivka“
Zařízení k zaznamenávání hustoty magnetického toku v závislosti na síle 
magnetického pole v různých železných vzorcích.

5401.1000558 - Snímač magnetického pole
Snímač magnetického pole se dvěma zabudovanými Hallovými snímači 
k měření axiálního a tangenciálního magnetického pole ve spojení s 
mikrovoltmetrem. 5401.10009635401.1000558
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5401.1000925

5401.1000925 - Zařízení k ukázkám magnetického pole
Sada vybavení k pokusům, které slouží ke zviditelnění šíření magnetického 
pole stálých magnetů a vodičů s proudem. Lze ji použít i se zpětným 
projektorem. Krabičky z plexiskla obsahují železné piliny a mají násypku, 
takže použitá náplň může být snadno vyměněna za novou, která se nachází 
v úložné lahvičce.

5401.1000928 - Vodiče na akrylátové základně
Vodič proudu k ukázkám magnetického pole vodičů s proudem. Magnetické 
pole lze zviditelnit pomocí železného prášku. Základna z plexiskla se 
dvěma 4 mm bezpečnostními zdířkami. K promítání přes zpětný projektor.

5401.1000928

Elektřina a magnetizmus

Magnetické pole

Vodiče v magnetickém poli
5401.1002661 - Sada k elektromagnetickým pokusům
Toto vybavení se skládá ze stabilní trojnožky z anodizovaného hliníku s 
předem určenými pozicemi magnetů a příchytkami pro další příslušenství. 
Odchýlení vodivého kyvadla lze nastavit po 0, 15, 30 a 45 mm krocích, 
čehož lze využít při pokusech s proudovými vážkami.

5401.1002661

5401.1002662 - Lorentzův motor
Obsahuje motor bez železného jádra. Zařízení je určeno k umístění uvnitř 
stálého magnetu s nastavitelnou vzdáleností pólů. Cívka je otáčena čistě 
Lorenzovou silou, směr otáčení závisí na směru proudu.

5401.1002662
5401.1002660 - Stálý magnet
Stálý magnet má nastavitelnou vzdálenost pólů a vysoce silné pole, které 
vyplývá z využití dvou neodymových magnetových jednotek. Dodáváno 
s černým železným svěrákem, vroubkovanými rukojeťmi vyrobenými z 
vysoce kvalitní oceli a připevnitelnými pólovými nástavci. Tento magnetový 
systém lze instalovat horizontálně nebo vertikálně.

5401.1002660

5401.1000975 - Sklonová váha podle Langensiepena
Set s kompletní výbavou pro pokusy s elektrodynamickou a Lorentzovou 
silou. Set vybavení pro nahrazení měření sil působících na smyčky vodiče 
v magnetickém poli.5401.1000975

Indukce
5419.5419 - Model alternátoru
Otáčením rukojeti otáčíte magnet uvnitř cívky, čímž indukujete elektrický 
proud, který aktivuje LED diody.

5419.5419

5001.5276 - Malý elektromotor
Dodáván v montážní sadě. Pracuje při napětí 3 – 6 V DC. Vhodný pro 
rozvinutí praktických schopností studentů a pro jejich porozumění funkci 
elektromotoru.

5001.5276 5001.5320 - Model dynama
Tento jednoduchý model Vám umožňuje předvést přeměnu mechanické 
energie na energii elektrickou.

5001.5320

5401.1000968 - Zařízení k indukci
Zařízení k ukázkám indukovaného napětí ve středicí cívce, která se 
pohybuje v magnetickém poli vytvořeném magnetovou deskou určitých 
rozměrů nebo rotací vodiče nesoucího proud v magnetickém poli magnetové 
desky. Zákon elektromagnetické indukce lze odvodit experimentálně i 
kvantitativně upravováním rychlosti pohybu středicí cívky, směru pohybu 
a počtem závitů cívky.

5401.1000968

5401.1000993 - Waltenhofenovo kyvadlo
Sada vybavení k ukázkám vlivu vířivého proudu a brzdění. Předmět kyvadla 
je z pevné kovové desky a houpe se tam a zpět mezi póly elektromagnetu 
s vypnutým napětím.

5401.1000993

5401.1003194 - Nastavitelná indukční cívka
Cívky k měření indukce a samoindukce cívky s proudem, která závisí na 
vložení železného jádra a ke zkoumání obvodů se střídavým proudem.5401.1003194
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Indukce

5401.1009959

5401.1009959 - Zařízení k ukázkám Lenzova zákona
Přístroj ke kvalitativním ukázkám Lenzova zákona prostřednictvím 
přibližování magnetu k přístroji. Jeden uzavřený a jeden otevřený vodivý 
okruh s bodovým ložiskem na základně.

5401.1000906 - Helmholtzovy cívky 300 mm
Pár cívek s velkým průměrem v Helmholtzově konfiguraci jsou využívány 
k vytváření homogenního magnetického pole. Cívky mohou být zapojeny 
paralelně nebo v sérii. Pružinová svorka na vrcholu příčky je využívána k 
připojení Hallova snímače během měření magnetického pole. 5401.1000906

Transformátory
5401.1000976 - Jádro transformátoru D
Jádro tvaru U, vyrobeno z vysoce kvalitních navrstvených transformátorových 
plechů, má odstranitelné vahadlo. Je opatřeno dvěma klapkami k zajištění 
vahadla nebo upevnění speciálních pólových nástavců se závity.

Cívky
5401.1000991 - Vysokonapěťová cívka, 2 elektrody
5401.1000985 - Nízkonapěťová cívka D
5401.1000984 - Vysokoproudová cívka
5401.1000988 - Primární a sekundární cívka
5401.1000987 - Napájecí cívka s kabelem
5401.1012859 - Cívka D, 900 závitů

5401.1000978 - Pár pólových nástavců
Pár pólových nástavců s válcovitými konci slouží pro připojení na jádro 
tvaru U jádra transformátoru D k vytváření vysoce nestejnoměrného 
magnetického pole. Vybaveny otvory pro optické pokusy v magnetickém 
poli.

5401.1000981 - Vysokoproudová cívka s pěti závity
Sekundární cívka pro jádro transformátoru D vytváří vysoká napětí, která 
lze využít k bodovému sváření kovových plíšků tlustých až 2 mm.

5401.1000982 - Sada kovových plátků
Pět kovových plátků slouží ve spojení s cívkou s pěti závity k ukázkám 
technik bodového sváření.

5401.1000992 - Kovový kroužek
Kovový kroužek k ukázkám Thomsonova pokusu, k použití společně s 
napájecí cívkou a jádrem transformátoru D.

5401.1000980 - Tavicí kroužek
Kruhový hliníkový drát s izolovanou rukojetí slouží při použití jako 
sekundární cívka s jádrem transformátoru D k ukázkám principu tavení 
pomocí indukce.

5401.1001004 - Jádro transformátoru S
Jádro tvaru U s odstranitelnou příčkou je vyrobeno z vysoce kvalitních 
transformátorových plechů.

5401.1000966 - Teslův transformátor
Klasický Teslův transformátor k vytváření bezpečného vysokofrekvenčního 
vysokého napětí od asi 100 kV. Dobře pojatá otevřená konfigurace všech 
komponentů usnadňuje demonstraci jak designu, tak funkce. Zařízení 
neprobíjí díky nízkému operačnímu napětí.

5401.1000967 - Cívka pro Teslův transformátor
Doplňková sekundární cívka pro Teslův transformátor.

5401.1000976

5401.10009785401.1000981

5401.10009825401.1000992

5401.10009805401.1001004

5401.1000966 5401.1000967



FY
ZI

KA

54 více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

5401.1009960

5401.1009960 - Tripólový ochranný adaptér
Adaptér pro refrakční elektronku D pro připojení žhavícího napětí přes 
bezpečnostní pokusné kabely. Obsahuje vnitřní ochranné obvody pro 
ochranu žhavícího vlákna proti přesahu napětí. Rozměry odpovídají 
trojpólové přípojce pro elektronku.
5401.1000902 - Cvičný osciloskop
Elektronka upevněná na základně slouží k pozorování designu a fungování 
obrazovky. Elektronový paprsek může být ohýbán elektrickým polem 
vytvořeným vychylovacími destičkami, které jsou zabudovány do trubice, a 
magnetickým polem ze tří vnějších cívek upevněných na kruhu.

5401.1000902

Elektřina a magnetizmus

Volné elektrony v plynech a ve vakuu

5401.1000651 - Vychylovací trubice
Vakuová elektronka se sbíhavou elektronovou tryskou a fluorescenční 
obrazovkou vzájemně nakloněnou s osou paprsku, takže lze pozorovat 
cestu paprsku a studovat vlivy elektrického a magnetického pole.

5401.1000651

5401.1000650 - Perrinova trubice D
Vakuová elektronka se sbíhavou elektronovou tryskou, fluorescenční 
obrazovkou a Faradayovou klecí umístěnými na jedné straně.

5401.1000650

5401.1000649 - Trubice s maltézským křížem D
Vakuová elektronka s rozbíhavou elektronovou tryskou, fluorescenční 
obrazovkou a maltézským křížem. K ukázkám přímočarého šíření elektronů 
za nepřítomnosti elektrického či magnetického pole.

5401.1000649

5401.1000648 - Luminiscenční trubice D
Vakuová elektronka s rozbíhavou elektronovou tryskou a třemi 
fluorescenčními proužky v červené, zelené a modré barvě. Slouží k 
ukázkám stimulovaného světelného záření během a po vystřelování 
elektronů.

5401.1000648
5401.1000647 - Trioda D
Vakuová elektronka s termokatodou, řídicí mřížkou a anodou, slouží ke 
kvantitativním zkoumáním regulovatelných trubic s vysokým vakuem, 
k mapování vlastností triody, k ukázkám negativní polarity elektrického 
náboje, ke studiu praktického využití triody jakožto zesilovače a k vytváření 
netlumených kmitů ve spojovacích obvodech.

5401.1000647

5401.1000646 - Dioda D
Vakuová elektronka s termokatodou a anodou ke zkoumání 
termoelektrického jevu a měření emisního proudu v závislosti na žhavicím 
napětí, kterým působíme na katodu. Dále slouží k mapování vlastností 
diody a k ukázkám usměrňujícího vlivu diody.

5401.1000646

5401.1000653 - Plnová dioda D
Elektronka plněná nízkotlakým plynným heliem, s termokatodou, řídicí 
mřížkou a anodou slouží ke kvantitativnímu zkoumání typických vlastností 
triody plněné plynem, k zaznamenávání IA – UA vlastností thyratronu, k 
pozorování nezávislých a závislých výbojů, stejně tak jako přerušovaného 
uvolňování energie z atomů He během nepružných srážek s volnými 
elektrony.

5401.1000653 5401.1000654 - Trubice s dvojitým paprskem D
Částečně vakuová elektronka naplněná za nízkého tlaku heliem, s tečnovou 
a osovou elektronovou tryskou.

5401.1000654

5401.1000645 - Komutační cívka
Pomocná cívka k vytváření doplňkového magnetického pole v Perrinově 
trubici. Slouží například k ukázkám principu osciloskopu a k vytváření 
Lissajousových obrazců.

5401.1000645
5401.1000617 - Thomsonova trubice S
Vakuová trubice se sbíhavou elektronovou tryskou a fluorescenční 
obrazovkou nakloněnou vůči ose paprsku tak, že lze pozorovat dráhu 
paprsku a studovat vliv elektrického a magnetického pole.

5401.1000617

5401.1000624 - Plynová výbojka S
Evakuovatelná skleněná trubice s flourescenčním stínítkem na obou 
koncích pro zkoumání elektrického výboje v plynech pod sníženým tlakem 
stejně jako pro výzkum elektronových svazků a kanálových paprsků, které 
se při nízkém tlaku objeví mimo dráhu výboje.

5401.1000624

5401.1000904 - Trubice s jemným paprskem
Pro zkoumání odchylky elektronového paprsku ve stejnoměrném 
magnetickém poli za použití páru Helmholtzových cívek a pro kvantitativní 
určení specifického náboje elektronu e/m.5401.1000904
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5401.1008521 - Dvojitá trubice
Vakuová elektronová trubice se žhavenou katodou vyrobenou z 
wolframového drátu a cylindrické anody pro ověření Edisonova efektu, 
demonstraci Richardsonovy rovnice a zaznamenávání voltampérovy 
charakteristiky vakuové diody. Připevněno na desce s bezpečnostními 
zdířkami.

5401.1008521

Vodivost
5001.5422 - Sada k pokusům s elektrickým obvodem
Sada nováčkům umožňuje provádět pokusy s nejjednoduššími elektrickými 
obvody.

5001.5422

5001.5357 - Sada ke spojování baterií
Tato sada umožňuje elektricky připojit baterii. Lze také propojit dvě baterie 
sériově nebo paralelně.

5001.5357

5001.5008 - Spínač se základní deskou
Rozměry 100 × 50 × 25 mm.

5001.5008

5001.5136 - Usměrňovač se základní deskou
Rozměry 100 × 50 × 25 mm.

5001.5136

5001.5156 - Sada šesti nikl-chromových vodičů
Vodiče jsou upevněné na plastové základně (125 × 75 mm) a chráněny 
deskou z plexiskla.

5001.5156

5001.5098 - Sada vodičů
K ověřování Ohmova zákona.

5001.5098

5001.8504 - Lavice k pokusům s Ohmovým zákonem
K použití se sadou drátků 5001.8503. Dodáváno se zkratovým můstkem.

5001.85045001.5130 - Sada k pokusům s elektrickými obvody
K použití s nízkonapěťovým napájecím zdrojem, který lze nastavit v rozmezí 
od 0 do 12 V. Dodáváno s průvodcem k pokusům. Kostra z lakovaného 
kovu.

5001.5130

5001.5400 - Wheatstoneův můstek
S pomocí galvanometru (5001.5158) Vám tento malý Wheatstoneův 
můstek umožní jednoduše a rychle měřit odpor. Patří k němu tři rezistory, 
které jsou upevněny na třech můstcích, a tři rezistory s neznámou hodnotou 
odporu k pokusům.

5001.5400
5001.5233 - Diodový můstek
Upevněný na základní desce 100 × 100 mm. Soustava čtyř diod.

5001.5233

5001.5146 - Křemíková dioda se základnou
Dioda je upevněna na nalakované hliníkové základně 100 × 50 × 25 mm.

5001.5146
5001.5332 - Sada k pokusům s elektrickými obvody
Tato modulární sada umožňuje provádět množství pokusů s elektrickou 
vodivostí, a to s minimálním počtem vodičů. Tak se fungování obvodů ještě 
více zdůrazní a příprava pokusů se značně zjednoduší.

5001.5332 5001.5718

5001.5718 - Generátor signálů s nízkou frekvencí
Generátor přesných signálů. Umí vytvářet sinusové, čtvercové a 
trojúhelníkové vlny. Frekvence hlavního generátoru se různí od 0,1 Hz do 
100 kHz. Maximální výstupní výkon je 4,5 W. Obsahuje LED displej, který 
zobrazuje frekvenci a hodnotu amplitudy výstupu. Toto zařízení je zvláště 
vhodné pro výuku a vědecký výzkum.
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5001.5252 - Teslametr
Obsahuje senzor k měření magnetických polí na třech osách a digitální 3,5 
LCD displej se třemi rozsahy.

5001.5252

5001.5184 - Sada k pokusům s elektromagnetikou
Díky této sadě je možné provádět pokusy zabývající se interakcí mezi 
proudem a magnetem a mezi dvěma proudy.5001.5184

5001.5177 - Sada k ověřování Ampérova zákona
Obsahuje dvě kovové kolejnice, po kterých se může pohybovat válcová 
hliníková tyč umístěná tak, aby byla plně ponořena v magnetickém poli 
stálého magnetu. Pomocí generátoru (5001.5127) nebo baterie sériově 
zapojené s odporem (5001.5185) umožníme proudu procházet hliníkovou 
tyčí, na kterou pak působí síla, jejíž směr určíme pomocí pravidla levé ruky.5001.5177

5001.5179 - Stupnice k měření elektromagnetismu
Jedna ze dvou ruček na stupnici je zakončena obdélníkovou hliníkovou 
cívkou o základně 4 cm, která je ponořená v magnetickém poli silného 
stálého magnetu. Na druhé ručce jsou dvě pohyblivá závaží, díky kterým je 
soustava v klidu v rovnováze.

5001.5179

5001.5288 - Sada k pokusům s elektrodynamikou
Tato souprava se skládá ze solenoidu, který obsahuje lineární vodič umístěný 
kolmo na siločáry. Díky tomu, že je možné vyrovnat elektrodynamickou 
sílu, lze provádět i kvantitativní pokusy.

5001.5288

5001.5121 - Interakce mezi magnety a proudem
Necháte-li cívkou procházet proud, lze pak pozorovat sílu působící mezi 
magnetem a cívkou. S usměrňovačem.

5001.5121

5001.5308 - Tangentová buzola
Typický přístroj k měření intenzity magnetického pole vytvořeného 
solenoidem. Znáte-li počet závitů cívky, můžete odvodit velikost 
procházejícího proudu. Tři cívky se dvěma, padesáti a pěti sty závity, 
průměr 185 mm.5001.5308

Elektromagnetická indukce

5001.5128 - Sada pro Faradayovy pokusy
S touto sadou je možné provádět základní pokusy zkoumající 
elektromagnetickou indukci.

5001.5128

5001.5119 - Dvojitá cívka pro indukovaný proud
Tato cívka umožňuje provádět nejvýznamnější Faradayovy pokusy s 
elektromagnetickou indukcí. Konec či začátek primárního solenoidu, jeho 
pohyb nebo pohyb jeho jádra vytváří v sekundárním solenoidu indukovaný 
proud. Ten lze měřit galvanometrem (5001.5047).

5001.5119

5001.5207 - Ruhmkorffova indukční cívka
Až 80 mm dlouhé jiskry; napájecí zdroj: 6 – 12 VCC. Dodávána s 
automatickým spínačem.

5001.5207

5001.5713 - Sada k ověření elektromagnetické indukce
Ponecháte-li magnet na stojanu, LED diody zůstávají zhasnuté. Pokud 
magnet přiblížíte nebo oddálíte, LED diody se rozsvítí, čímž demonstrují, 
že cívka obsahuje indukovaný proud.

5001.5713

5001.5114 - Modulární transformátor
Skládá se z jádra, vyrobeného z vrstveného feromagnetického materiálu, 
které lze rozdělit na dvě části (jedna je tvaru U, druhá je tyčová) a nahradit 
tak cívku. Max. působící napětí: 6 VCA.

5001.5114
5001.5424 - Volný pád elektromagnetickým polem
Volně padající magnet vytváří při průchodu cívkou indukované napětí, které 
rozsvítí LED diody. Světelná energie se vytváří na úkor pohybové energie 
magnetu, který se proto při průchodu cívkou zpomalí.

5001.5424

5001.5327 - Vozík k demonstraci rovnoměrného pohybu
Pohyb vozíku na plastové nakloněné rovině se rovnoměrně zrychluje. Na 
hliníkové nakloněné rovině se díky elektromagnetické brzdě vozík pohybuje 
stejnoměrně.

5001.5327

Elektřina a magnetizmus

Elektromagnetismus
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5001.5263 - Pokusy s elektromagnetickými vlnami
Prováděním pokusů v mikrovlnné části spektra o vlnových délkách 2,7 cm 
je pro studenty jednodušší porozumět analogii s teorií světelných vln.

5001.5263
5001.5354 - Měřič elektromagnetického pole
Pomocí tohoto přístroje můžete měřit v Gaussech nebo Teslech pole 
vytvořené vysokým nebo nízkým napětím, transformátory, průmyslovými 
přístroji nebo zařízeními v domácnosti.

5001.5354

5001.5367 - Plazmová koule
Skleněná koule o průměru 20 cm obsahuje zředěnou směs plynu. Centrální 
elektroda má střídavé napětí 10 000 V, a proto vytváří elektrické výboje, 
které se šíří vně. Přiblížíte-li k povrchu koule prst, výboje se budou díky 
vodivosti lidského těla soustředit do jeho blízkosti. Kouli tak lze použít k 
rozlišení vodivých předmětů od izolantů. 5001.5367

Pokusy s optikou
5001.5607 - Geometrická optika
Sada umožňující provedení všech pokusů s geometrickou optikou:
Odraz v rovinném zrcadle
Odraz v konkávním zrcadle
Odraz v konvexním zrcadle
Zákon lomu
Měření indexu lomu 
průhledných pevných těles
Měření indexu lomu průhledné 
kapaliny

Hranol a úplný odraz
Amiciho hranol
Spojky
Rozptylky
Systém dvou čoček
Galileiův dalekohled
Keplerův dalekohled

Elektřina a magnetizmus / Optika

Elektromagnetické vlnění

5001.5680 - Optická lavice pro vlnovou optiku
Sada umožňující provedení 12 pokusů:
Optické vlny
Dioptrický projektor
Diodový laser
Rychlost optických vln
Polychromatické a 
monochromatické zdroje
Emisní spektrum
Ohyb světla
Ohyb světla skrz otvor

Ohyb světla skrz štěrbinu
Měření λ
Přerušování světla
Přerušování světla podle Younga
Mřížka pro lom světla
Lineární polarizace
Polarizované světlo
Polarizace odrazem
Brewsterův úhel

Optika na bílé tabuli
5401.1000682 - Jednopaprskový projektor
Zdroj světla k pokusům s paprskovou optikou na bílé tabuli. S nastavitelnou 
štěrbinou k vytvoření soustředěného nebo rozbíhavého paprsku světla.

5401.1000604 - Optická sada pro bílou tabuli
Sada optických dílů k použití ve spojení s jednopaprskovým projektorem 
nebo vícepaprskovým zdrojem světla na bílé tabuli.

5401.1003321 - Vícepaprskový zdroj světla, magnetický
Zdroj světla k ukázkám paprskové optiky na bílé tabuli. V kovovém krytu 
na magnetické fólii.

5401.1002986-90 - Průhledná tělesa
Průhledné konvexní i konkávní čočky, planparalelní deska, půlkruhové 
těleso, pravoúhlý hranol.

5401.1000682 5401.1000604

5401.1003321 5401.1002986
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5401.1002592 - Bílá magnetická tabule
Bílá tabule s leštěným povrchem k ukázkám pokusů za použití magnetických 
komponentů, například v mechanice nebo optice. Ocelová deska je odolná 
vůči poškrábání a kyselinám a lze na ni psát vodou omyvatelnými tužkami. 
Tabuli lze upevnit na zeď nebo na stojan.
5401.1003052 - Laserová skříňka
Laserová dioda schopná vytvořit až pět souběžných paprsků, k použití 
s příslušnou tabulí. V kovovém pouzdru s magnetickou fólií. Počet 
vystupujících světelných paprsků lze navolit elektronicky prostřednictvím 
správných tlačítek. Napájení skrz zásuvnou jednotku nebo baterie, které 
jsou po 60 minutách automaticky odpojeny.

5401.1002592 5401.1003052

5401.1003049 - Sada „Optika s laserovou skříňkou“
Toto vybavení je ideální pro provádění široké řady pokusů s paprskovou 
optikou. S magnetickou fólií mohou být díly jednoduše přichyceny na 
tabuli a seřízeny. Šest pracovních modelů s předem určeným umístěním 
dílů usnadňuje přípravu pokusů. Dráhy paprsků lze snadno pozorovat z 
relativně velké vzdálenosti bez potřeby zatemňovat místnost.

5401.1003049

5401.1003050 - Doplňková sada pro optiku
Doplňová sada k ukázkové sadě k laserové skříňce, skládá se z 13 optických 
dílů pro pokročilejší pokusy s geometrickou optikou, například pokusy za 
použití pneumatické čočky, která ukazuje, proč optické částice způsobují 
jak pozitivní, tak negativní lom. Všechny díly jsou pokryté magnetickou fólií.5401.1003050

Optické hranoly
5001.4016 - Rovnostranný hranol z plexiskla
5001.4111 - Hranol z korunového skla
5001.4112 - Hranol z flintového skla
5001.4144 - Dutý rovnostranný hranol

5001.4329 - Sada pro pokusy s optickými vlákny
Tento výukový model umožňuje pozorovat chování vlákna a měřit 
numerickou aperturu optického vlákna při různých indexech lomu (voda, 
vzduch, líh).

5001.4321 - Sada k pokusům s geometrickou optikou
Díky této sadě budete moci demonstrovat všechny jevy související s 
geometrickým aspektem šíření světla. Součásti sady byly navrženy tak, 
aby zjednodušily a urychlily Vaši práci.

5001.4129 - Přístroj k vytváření paprsku světla
Tento přístroj je naprosto zásadní při studiu světelných jevů a skládá 
se z obdélného pouzdra (175 × 90 × 55 mm), které obsahuje žárovku s 
vertikálním vláknem (12 V – 36 W).

5001.4214 - Hartlův optický disk s laserem
Obsah sady: laserová jednotka, odraz světla na kulových zrcadlech, 
absolutní index lomu, lom světla v optickém hranolu, hranoly a úplný lom 
světla, rozptylné čočky, zákon odrazu, zákon lomu, lom na desce, úplný 
odraz světla, spojné čočky.

5001.4125 - Digitální luxmetr
Umí měřit osvětlení s přesností +/-5 %. LCD display 3.1.
Napájecí zdroj: baterie 12 V. Rozsah měření: 0 až 50 000 lux ve čtyřech 
škálách. Rozsah hodnot vlnové délky: 400 až 700 nm

5001.4147 - Kouzelné zrcadlo
Toto zrcadlo zobrazuje trojrozměrný virtuální obraz předmětu, který je 
umístěn dovnitř.

5001.41115001.4329

5001.4321

5001.41295001.4214

5001.41255001.4147

Optika

Optika na bílé tabuli

Geometrická optika
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5001.4133 - Sada jedenácti optických těles
2 dvojvypuklé čočky, 2 dvojduté čočky, 1 rovinné zrcadlo, 1 kulové zrcadlo, 
1 parabolické zrcadlo, 1 rovnostranný hranol 60°, 1 pravoúhlý hranol 90° - 
60° - 30°, 1 rovnoramenný hranol 45° - 45° - 90°, 1 hranol s obdélníkovou 
podstavou, 1 těleso s půlkruhovitou podstavou.

5001.4201 - Sada šesti skleněných čoček
Sada pomáhá demonstrovat vlastnosti různých typů čoček: dvojvypuklá, 
ploskovypuklá, dutovypuklá, dvojdutá, ploskodutá, vypuklodutá.

5001.4201

Geometrická optika

Optika

5001.4127 - Nastavitelný periskop
Periskop lze vysunout až o 15 cm a díky tomu vidět i prostor za překážkou.
Je vyroben z poloprůsvitného plastu, díky kterému studenti snadno pochopí 
principy, na kterých toto zařízení pracuje.

5001.4127

5001.4030 - Soustava dvou rovinných zrcadel
Soustava poslouží při dokazování platnosti vzorce n = (360 / α) – 1, který 
určuje počet obrazů n a kde α je úhel, který zrcadla svírají. 5001.4030

5001.4357 - Fokometr
Toho zařízení umožňuje snadno a přesně měřit ohniskovou délku spojných 
a rozptylných čoček. Využívá k tomu slunečního světla.

5001.43575001.4000 - Přímočaré šíření světla
Díky této jednoduché sestavě můžete demonstrovat přímočaré šíření 
světla, nebo převrácení obrazu v temné komoře.

5001.4000

5001.4032 - Optický hranol
Hranol je ze skla o vysokém indexu lomu a slouží k demonstraci rozkladu 
bílého světla. Včetně stojanu.

5001.40325001.4077 - Rovinné zrcadlo
K demonstraci symetrického zobrazení.

5001.4077

5001.4081 - Vypuklé zrcadlo
K použití při pokusech na téma zobrazování vypuklým zrcadlem. Včetně 
stojanu.

5001.4081
5001.4078 - Duté zrcadlo
K použití při pokusech na téma zobrazování dutým zrcadlem a odraz 
světla. Včetně stojanu.

5001.4078

5001.4155 - Světelný zdroj LED
Světelným zdrojem je bílá LED. Dodáván s napájecím zdrojem.

5001.4155

5001.5052 - Transformátor pro světelné zdroje
Vstupní napětí: 230 V – Output: 6 V – 5 A. Může být použit k napájení 
světelného zdroje. 5001.5052

Krönckeho optika
5401.1000863 - Promítací lampa K
Halogenová lampa ve válcovém krytu připevněná k clonové obrazovce 
(100 × 100 mm) k připevnění na optické jezdce. Vlákna lze orientovat jak 
horizontálně, tak vertikálně.

5401.1000863

5401.1000887 - Mikrometrický šroub K
Mikrometrický šroub s kvalitní špičkou k měření čar odrazu a kolize. Držák 
je vhodný k optické lavici K. 5401.1000887
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5401.1009699 - Optická lavice K
Optická lavice je z hliníku, tvaru U, s milimetrovou stupnicí.

5401.1000876 - Hranolový stůl K
Hranolový stůl s klapkou k přichycení hranolů. Model je vhodný pro optické 
jezdce typu K.

5401.1009699 5401.1000876
5401.1000850 - Irisová clona K
Plynule nastavitelný iris na cloně 100 × 100 mm. 

5401.1000850

5401.1000869 - Optické čočky K
Čočky vyrobené z vysoce kvalitního optického skla. Nárazuvzdorné a 
poškozenívzdorné umístění v optické cloně (100 × 100 mm). S různou 
ohniskovou vzdáleností.

5401.1000869 5401.1008519 - Nastavitelná mezera K
Plynule nastavitelná mezera na cloně (100 × 100 mm). Šířku mezery lze 
nastavit pomocí mikrometrického šroubu.

5401.1008519

5401.1003571 - Úložná skříňka
Skříňka vyrobená z pařeného bukového dřeva s 20 oddíly pro čočky a 
optické díly o šířce 100 mm.

5401.1003571 5401.1000868 - Držák K pro laserovou diodu
Magnetický držák pro laserovou diodu. Na membránovém stínítku              
100 × 100 mm2.

5401.1000868

5401.1009929 - Pár polarizačních filtrů K
Dva polarizační filtry na cloně (100 × 100 mm) k vytváření a analyzování 
polarizovaného světla. V otočném rámu s ukazatelem a úhloměrnou 
stupnicí.5401.1009929

5401.1012399 - Opora pro optickou lavici
Jednoramenná a jednobodová opora se šrouby pro nastavení optické 
lavice. Vyrobeno z černého anodizovaného hliníku.

5401.1002632 - Otočný kloub pro optickou lavici D
Pro pokusy s ohybem světla, při kterých je potřeba nejvyšší přesnost. 
Černý anodizovaný hliník s nastavitelnou úhloměrnou stupnicí ± 180° s 
1° dílky. Pouzdro na optické díly připevněno.

5401.1003039 - Optická lavice U
Hliníková, anodizovaná s přirozeným nátěrem, robustní a odolná vůči 
zkroucení, s milimetrovou stupnicí po celé délce. K pokusům s optickými 
spoji na stojanu.

5401.1003044 - Upevnění na drážky (1 pár)
Dvě upevnění vyrobená z anodizovaného hliníku s přirozeným nátěrem pro 
optické lavice typu U.

5401.1003041 - Optické vložky U
Optický jezdec pro optické lavice typu U k upevnění optických spojů na 
stojan. Hladká základna zaručuje snadný pohyb po optické lavici.

5401.1012400 - Optické nástavce D
Optický nástavec pro přesné optické lavice D pro připevnění optických částí 
na stojan. Pro výzkum a zobrazení pokusů vyžadující maximální přesnost. 
Vyrobeno z černého anodizovaného hliníku.

5401.1002644 - Posuvný jezdec D
Optický jezdec sestaven pro připojení optických částí na stojanu, 
nastavitený vertikálně s ohledem na optickou osu. Posuvný jezdec se 
závitem pro nastavení pozice.

5401.1009946 - Optická lampa N
Vysoce výkonná bílá LED v plastovém krytu s magnetickým podstavcem. 
Dodáváno s 5 V DC, 100 mA zdrojem napájení.

5401.10123995401.1002632

5401.10030395401.1003044

5401.10030415401.1012400

5401.10026445401.1009946

Optika

Krönckeho optika

Optika s využitím optické lavice
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5401.4004002

5401.4004002 - Diapozitiv s jednou štěrbinou
Diapozitiv s jednou štěrbinou pro připojení k držáku na objekty N nebo 
zasazení do držáku na filtry optické lampy pro vysílání rovnoběžných 
paprsků N k provádění pokusů, kde je potřebný jednotný paprsek.

5401.4004057 - Diapozitiv se třemi/pěti štěrbinami
Diapozitiv se třemi a pěti štěrbinami pro připojení k držáku na objekty N 
nebo zasazení do držáku na filtry optické lampy pro vysílání rovnoběžných 
paprsků N k provádění pokusů, kde je potřeba více rovných paprsků.

5401.4004057

Optika s využitím optické lavice

Optika

5001.4080 - Optická lavice k pokusům s optikou
S pomocí této optické lavice může učitel provádět mnoho kvalitativních i 
kvantitativních pokusů týkajících se jak geometrické, tak vlnové optiky. Tato 
lavice je nezbytnou vyučovací pomůckou, která pomůže propojit teoretické 
znalosti s praktickými ukázkami, a to i díky snadné a rychlé manipulaci s ní. 5001.4080

Optické lampy na tyči
5401.1003188 - Optická lampa, halogenová
Ultra jasný zdroj světla k pokusům s optickou lavicí a k projekci. Skládá 
se z kovového krytu s kondenzátorem, pohyblivého dílu k nastavení 
osového světla, stojanové tyče se šroubovým upevněním a integrovaného 
ventilátoru.
5401.1003165 - He-Ne laser
Zdroj jednobarevného koherentního světla k optickým pokusům, například 
s ohybem, interferencí a obnovením hologramu. Anodizovaný kovový kryt 
s vypínačem, neutrálním filtrem k tlumení paprsku, madlem a napájecí 
jednotkou. K rozšíření paprsku lze k apertuře svazku přišroubovat 
mikroskopické objektivy.
5401.1003038 - Pokusná žárovka, halogenová
Světelný zdroj s málo rozbíhavým paprskem pro experimenty s optikou. 
Černě zbarvený kovový kryt na stojanu příchytkou pro vertikální i 
horizontální nastavení.
5401.1002649 - Fresnelovo zrcadlo na tyči
Toto zařízení se používá k ukázkám vlnových vlastností světla pomocí 
pozorování interference vzniklé odrazem na dvou zrcadlech a lze ji využít k 
vypočítání vlnové délky světla.
5401.1000853 - E14 Objímka žárovky na tyči
E14 objímka žárovky na tyči, s připojovacím kabelem a euro zástrčkou 
vyhovující podmínkám CEE 7/16.

5401.1003188 5401.1003165

5401.1003038 5401.1002649

5401.1000853 5401.1003007
5401.1003007 - Laserová dioda
Diodový laser 230 V, 50/60 Hz.

Optické komponenty na tyči

5401.1008670 5401.1008669

5401.1003022-9 5401.1003031-33

5401.1008670 - Interferenční filtry
Optické filtry s úzkým rozsahem frekvence pro vyfiltrování světla o určité 
vlnové délce ze spektra s různými vlnovými délkami nebo pro vytváření 
téměř jednobarevného světelného zdroje ze souvislého spektra.

5401.1008669 - Skleněná vložka
Optické zařízení pro ukázku a zkoumání Newtonových interferenčních 
kroužků. Skládá se z ploché a zahnuté skleněné tabulky umístěné na tyči. 
Obsahuje 3 nastavovací šrouby pro vycentrování interferenčního modulu.

5401.1003022-29 - Čočky na stojanu
Čočky v černém rámu na stojanu. S kroužkem na ochranu čoček, abychom 
předešli poškození čočky.

5401.1003031-33 - Dutá zrcadla na stojanu
Zrcadla v černém kovovém rámu na stojanu. S ochranným kroužkem, 
abychom předešli poškození zrcadla.
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5401.1003030 - Variabilní zaostřování
Průhledné silikonové čočky, na stojanu. Poloměr zakřivení měkkých 
silikonových čoček lze nastavit pomocí tlaku vody v čočce za použití 
stříkačky, například k ukázkám přizpůsobivosti kapacity oka.

5401.1003030

5401.1003203 - Držák na součástky
Držák na kovové tyči na optické součástky kruhového tvaru. Součástka je 
držena kovovým kroužkem.

5401.1003203

5401.1008667 - Držák na 4 optické součástky
Otočný držák na kovové tyči až pro 4 optické součástky kruhového tvaru. 
Jedna součástka je otočena do dráhy paprsku, zatímco ostatní jsou zakryté 
kovovým diskem na jedné straně.

5401.1008667

5401.1008668 - Polarizační filtr na podstavci
Přesný skleněný polarizační filtr, který je připojen na podstavci se železnou 
tyčí, může být otáčen na kuličkovém ložisku. S hranatým měřidlem s 
dělením po 1°.

5401.1008668

5401.1000855 - Držák objektu na stojanu
Držák objektu v černém kovovém rámu na stojanu. S rámem pro zapojení 
pro clony, filtry, ohybovou mřížku a ostatní objekty na posuvném rámu. 
Včetně panelu pro částečné zakrytí objektů.

5401.1000855 5401.1000856 - Nastavitelný zářez na stojanu
Zářez se symetrickým otvorem, v černém kovovém rámu. S mikrometrickým 
šroubem.

5401.1000856

5401.1000857 - Zařízení totálního odrazu na stojanu
Tyč z plexiskla s ohybem v černém kovovém rámu na podstavci. Paralelní 
světlo svítící skrz tyč snáší totální vnitřní odraz a je přeneseno do ohnutého 
konce.

5401.1000857
5401.1003164 - Držák pro čočky bez rámu, na stojanu
Držák s příchytkou k upevnění čoček bez rámu. V černém kovovém rámu, 
na stojanu.

5401.1003164

5401.1003016 - Otočný držák těles na stojanu
Držák těles v černém kovovém rámu na stojanu. S otočným, zásuvným 
rámem pro clony, filtry, optické mřížky a další předměty v rámečku s 
úhloměrnou stupnicí.

5401.1003016
5401.1003017 - Iris na stojanu
Irisová clona v černém kovovém rámu, na nástavci. Plynule nastavitelný 
průměr clony.

5401.1003017

5401.1003034 - Úložná základna pro čočky
Dřevěná laťka s deseti otvory k uložení nástrojů s desetimilimetrovými 
nástavci.

5401.1003034

5401.1003019 - Stolek na hranol na stojanu
Kruhový stolek na hranol s výškově nastavitelným svěrákem, např.: k 
upevňování hranolů. Na tyči k přichycení optického jezdce.5401.1003019

5401.1003079-80

5401.1003079-80 - Optická mřížka
Optická mřížka k spektroskopickým zkoumáním a k pokusům s lomem 
a interferencí. Vhodná k vysvětlení Na-D čar. Upevněna na skleněném 
držáku.

5401.1003177 - Optická mřížka
Průchodný hologram v rámečku.

5401.1003177

Optika

Optické komponenty na tyči

Světelnost, difrakční prvky a filtry
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5401.1003328 - Polarizační filtr
Sada dvou polarizačních filtrů v rámečku.

5401.1003328

5401.1003084 - Sada sedmi barevných filtrů
Sada sedmi barevných filtrů k pokusům s doplňkovými a rozdílovými 
barevnými kombinacemi.

5401.1003084

Světelnost, difrakční prvky a filtry

Optika

5401.1000607 - Sada štěrbin a otvorů
Pět štěrbinových a děrových clon v rámečku.

5401.1000607

5401.1000886 - Sada čtyř obrázků
Sada čtyř obrázků v rámečku.

5401.1000886
5401.1002917 - Kopie Rowlandovy mřížky
Tato kopie Rowlandovy mřížky je dodávána na kolodiové fólii mezi dvěma 
skleněnými destičkami v kovovém rámu k promítání ohybového spektra, 
měření vlnových délek a pozorování spektra pomocí spektrálních lamp.

5401.1002917

5401.1003081 - Sada 4 mřížek
Čtyři lineární mřížky upevněné v rámečku s ochrannými skleněnými 
destičkami. K studentským nebo ukázkovým pokusům. 5401.1003081

5401.1008664 - Difrakční otvory na skleněné desce
Skleněné desky s 12 různými jednotnými a dvojitými difrakčními otvory pro 
pokusy kvantitativní difrakce.

5401.1008664
5401.1008666 - Mnohonásobné otvory na desce ze skla
Skleněné desky se 4 různými počty štěrbin pro pokusy kvantitativní difrakce 5401.1008666

Difrakční prvky

5401.1002859 - 60° Hranoly
Rovnostranné hranoly k použití se stolkem na hranoly na tyči nebo se 
stolkem na hranoly K.

5401.1002859

5401.1002863 - Sada tří hranolů
Sada hranolů k ukázkám stavby achromatického hranolu a přímohledného 
hranolu. Obsahuje úzký hranol z flintového skla a úzký a silný rovnostranný 
hranol z korunového skla.

5401.1002863

5401.1012861 - Doplňky pro Faradayův jev
Sada se třemi doplňky pro držení hranolu z flintového skla a 
transformátorového jádra U v pokusech s Faradayovým jevem.

5401.1012861

5401.1012860 - Kvádr - flintové sklo pro Faradayův jev
Kvádr vyrobený z flintového skla pro ukázku optické aktivity v magnetickém 
poli (Faradayův jev). 5401.1012860

5401.1008652 - Fresnelův hranol
Fresnelův hranol pro pozorování interference vytvořením dvou virtuálních 
světelných zdrojů lomem světla z jednoho souvislého zdroje.

5401.1008652

5401.1002862 - Amiciho přímohledný hranol
Složený hranol slouží k rozkládání světelných paprsků na spektrum, aniž 
bychom je odchýlili. Skládá se z měnící se kombinace dvou hranolů z 
korunového skla a jednoho hranolu z flintového skla; z vnějšku začerněn. 5401.1002862

Hranoly
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5401.1000895 - Inverzní brýle
Brýle se dvěma plně otočnými hranoly převracejícími obraz v stíněných 
obroučkách brýlí. Hranoly převracejí příchozí světlené paprsky, čímž tak 
říkajíc převracejí svět vzhůru nohama. Pro jejich nositele je tak nečekaně 
obtížné vykonávat i nejjednodušší běžné úkony, jako například uchopení 
předmětů, kreslení, pohyb v místnosti atd.

5401.1000895
5401.1002860-1 - 90° Hranoly
Pravoúhlé hranoly pro Hranolový stůl na stojanu nebo Hranolový stůl K.5401.1002860-1

5401.1000851 - Ukázkový polariskop
Zařízení k použití se zpětným projektorem slouží k ukázkám fotoelastického 
obrazu ve vzorcích vystavených tlaku a tahu.
5401.1002906 - Ukázkový polarimetr
Zařízení k použití na zpětném projektoru slouží k ukázkám optické aktivity 
a určování specifických úhlů otáčení a koncentrací při známých úhlech 
otáčení.

5401.10008515401.1002906
5401.1001057 - Polarimetr se čtyřmi LED
Polarimetr s osvětlovací jednotkou se skládá z čtyř monochromatických 
LED k určování úhlu a směru rotace polarizovaného světla v závislosti na 
vlnové délce, tloušťce vzorku a koncentraci s pomocí opticky aktivního 
roztoku. Analyzátor v uzávěru je využíván k určení směru polarizace, který 
lze přečíst na úhloměrné stupnici uzávěru.

5401.1001057

5401.1008696 - Polarimetr
Polarimetr se sodíkovou výbojkou jakožto zdrojem světla slouží k měření 
rotace a směru otáčení polarizační roviny polarizovaného světla přes 
opticky aktivní látky, stejně tak jako k určování koncentrace kapalin.5401.1008696

Optika

Hranoly

5401.1003036

5401.1003036 - Optický kotouč s doplňky
Tato sada vybavení představuje základy geometrické optiky. Skládá se ze 
základní desky s úhlovou stupnicí s 1° dílky, jednotkovou stupnicí a dvěma 
otvory k připevnění svěráků na optické díly (čočky, hranoly, zrcadla). 
Nastavitelný držák a trojnožka dovolují jak horizontální, tak vertikální 
nastavení.

5401.1000609 - Sada základního optického vybavení
Kompletní sada zařízení k provádění pokusů s optickým kotoučem.5401.1000609

Optické kotouče

5401.1010194 - Newtonovo barevné kolo s hřídelí
Newtonovo barevné kolo pro ukázku kombinace skládání barev. Připevněno 
na stabilním podstavci, pohybující se na hřídeli.

5401.1010194

5401.1010175 - Newtonovo barevné kolo s DC motorem
Newtonovo barevné kolo pro ukázku kombinace skládání barev. Připevněné 
na stabilní podstavné skříňce s DC motorem.

5401.1010175

5401.1003189 - Sada vybavení k mísení barev
Sada vybavení k ukázkám skládání barev (s pomocí zpětného projektoru). 
Sada je vytvořena tak, aby umožnila rychlé sestavení a bezpečnou, 
jednoduchou práci. Jasná konfigurace usnadňuje porozumění pokusům a 
dovoluje přímo pozorovat jejich výsledky.

5401.1003189

5401.1002705 - Motor s ovládací jednotkou
Ovladatelný motor k rychlému roztočení barevného kotouče. S držákem 
na kotouč a svěrákem k upevnění na stojanovou tyč. Včetně zástrčkového 
napájecího zdroje.5401.1002705

Barvy

Polarizace
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5401.1002885

5401.1002885 - Kruhová nádobka, 200 ml
Duranová skleněná nádoba spojená s optickým kotoučem a GL závitem.  
Např. pro pokusy k určení úhlu rotace opticky aktivní látky na optické lavici.

5401.1002721 - Držák nádobek na stojanu
Plastový držák kruhových nádobek.

5401.1002721

Polarizace

Optika

Spektrální lampy a trubice

5001.4051-4058 5401.1003196

5401.1000684 5401.1003537-46

5401.1003402-17 5401.1000852

5401.1003157 5001.4326

5001.4325 5001.4120

5001.4051-4058 - Spektrální žárovky
Pro použití s držákem 5001.4035. Žárovka je nejvhodnějším světelným 
zdrojem pro spektroskopii.

5401.1003196 - Tlumivka spektrální lampy
Řídící jednotka pro operační spektrální lampy zahrnuje pouzdro lampy se 
stojanem. Druhé pouzdro lampy může být připnuto k zadní části pevného 
pouzdra a propojeno s elektrickým napájením. Přepínač na přední straně 
lze využít k výměně pravé a levé spektrální lampy.

5401.1000684 - Napájecí zdroj pro spektrální trubici
Spektrální trubice s vysokou svítivostí vyzařující čárové nebo pásové 
spektrum plynu nebo rtuťové páry. Částečně vyčerpané skleněné kapilární 
trubice plněné plynem nebo rtuťovou párou jsou vybaveny elektrodami 
k použití napětí k vytvoření elektrického pole, které poskytuje nezbytnou 
energii.

5401.1003537-46 - Spektrální lampy
Výbojková lampa emitující linie spektra inertních plynů a par kovů, s 
vysokou svítivostí a spektrální čistotu.

5401.1003402-17 - Spektrální trubice
Spektrální trubice s vysokou svítivostí vyzařující čárové nebo pásové 
spektrum plynu nebo rtuťové páry. Částečně vyčerpané skleněné kapilární 
trubice plněné plynem nebo rtuťovou párou jsou vybaveny elektrodami 
k použití napětí k vytvoření elektrického pole, které poskytuje nezbytnou 
energii.

5401.1000852 - Vysokotlaká rtuťová parní lampa
Vysokotlaká rtuťová parní lampa v žárovce z tvrzeného skla vyrobená ze 
začerněného borosilikátového skla s trubicovým vývodem umožňujícím 
vypouštění nefiltrovaného ultrafialového záření. Obsahuje E27 lampový 
držák na stojanu a průhledné plátno pro ochranu uživatele před UV 
zářením.

5401.1003157 - Sada k vysokotlaké spektrální výbojce
Plynová výbojka k pozorování vysokointenzitních rtuťových spektrálních 
čar při vysokém tlaku páry. Čáry v ultrafialovém spektru jsou potlačeny 
skleněným tělem.

5001.4326 - Světelný zdroj pro spektroskop
Umístíte-li zdroj před trubici se stupnicí, zdroj stupnici ozáří, čímž umožní, 
aby ten, kdo provádí pokus, přečetl hodnotu vlnové délky. Základna se 
prodává zvlášť (5001.0010).

5001.4325 - Emise a absorpce spektrálních čar - sada
Obsahuje malý kahan, do kterého je vložena bavlněná vata namočená 
do nasyceného roztoku lihu a chloridu sodného (obsažen v sadě). Při 
pozorování plamene spektroskopem je možné rozpoznat emisní čáry 
sodíku při 589 nm. Pokud je projektor (5001.4007, neobsažen v sadě) 
zapnutý za plamenem, je možné pozorovat souvislé spektrum s absorpční 
čárou sodíku.

5001.4120 - Sada pro spektrální analýzu
Tato sada byla navržena tak, aby studentům umožnila procvičovat 
spektroskopickou analýzu.
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5001.4035 - Držák na žárovky k měření spektra
Skládá se z objímky a stínítka, jehož výška je nastavitelná tak, aby se dala 
dokonale uspořádat s kolimátorem spektroskopu.

5001.4035

5001.4123 - Sada spektrálních trubic s napájením
Tato sada obsahuje napájecí jednotku (5001.4337) a 13 spektrálních trubic 
(5001.4338 – 5001.4350).

5001.4123

5401.1002651

5401.1002651 - Interferometr
Kompletní sada vybavení obsahuje vysoce kvalitní optické komponenty 
upevněné na těžké, pevné základní desce, čímž je umožněno přesné a 
opakovatelné měření.
5401.1002652 - Doplňková sada pro interferometr
Doplňková sada pro interferometr se skládá z vakuové nádobky k určování 
činitele lomu vzduchu a skleněné desky na otočném držáku k určování 
činitele lomu skla a zkoumání povrchové kvality optických komponentů.

5401.1002652

Optika

Spektrální lampy a trubice

5001.41525001.4153

5001.EMX1555001.CL45240

5401.10029125401.1002911

5401.1003061

5001.4152 - Spektrofotometr RED TIDE
Inovativní pomůcka pro spektroskopickou analýzu, která se stejnou 
přesností a spolehlivostí může provádět všechny operace prováděné 
tradičními a propracovanými stolními spektrofotometry, ale s daleko vyšší 
rychlostí, jednoduchostí a účinností. Ve skutečnosti se spektrofotometrem 
AMADEUS nebo RED TIDE můžete ihned pozorovat celé absorpční 
spektrum nebo křivku propustnosti bez nutnosti ručního nastavování 
jednotlivých vlnových délek.
5001.4153 - Spektrofotometr AMADEUS
Model je obzvláště vhodný při vyučování fyziky. Je dodáván se samostatným 
napájecím zdrojem a držákem na kyvety se dvěma konektory na optické 
vlákno.
5001.EMX155 - Kapesní spektroskop
Poloprofesionální model obsahuje Amiciho hranol a nastavitelnou štěrbinu. 
Dodáván s držákem na kyvety, které se využívají při zkoumání absorpčních 
spekter. Nastavitelné zrcátko umožňuje promítat referenční spektrum do 
okuláru.
5001.CL45240 - Stolní spektrofotometr
Toto univerzální zařízení umožňuje pomocí fyzikální analýzy potvrdit 
přítomnost a koncentraci iontů v roztoku. Když známe vlnovou délku záření 
prvku a zvolili jsme si nástroj podle této hodnoty, můžeme obdržet měření 
intenzity záření absorbovaného a vyslaného vlastním prvkem v souladu s 
vlnovou délkou.
5401.1002912 - Spektrometr-Goniometr
Vysoce přesné zařízení k přesnému určení optických dat hranolů. Může 
být použit také se spektroskopem k pozorování a měření emisního a 
absorpčního spektra. Různé doplňky.
5401.1002911 - Kirchhoff-Bunsenův spektroskop
Stolní spektroskop k pozorování a měření emisního a absorpčního spektra. 
S nastavitelnou štěrbinou, kondenzátorem, hranolem z flintového skla a 
pozorovací teleskopem s posuvným okulárem.
5401.1003061 - Spektrofotometr S
Nový, snadno ovladatelný spektrofotometr s vysokým rozlišením je 
vhodný pro školy. Tento pevně sestrojený spektrometr je navržen pro 
zkoumání blízké a infračervené oblasti spektra od 360 nm do 940 nm; jeho 
odstranitelné kryty umožnují studentům pozorovat analytický spektrální 
proces.
5401.1003160 - Digitální spektrofotometr
Tento digitální spektrofotometr se používá ke kvantitativnímu zkoumání 
emisnímo spektra, absorpčního spektra a průběhu šíření vln, a k měřením 
spojeným s kalorimetrickou a chemickou kynetikou.5401.1003160

Spektrometry

Interferometry
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Soupravy zařízení

Optika

5401.1003055 - Sada pro laserovou komunikaci
Systém pokusů s vysíláním a přenášením audio a video signálů pomocí 
laserového paprsku. Sada se skládá z napájecího zdroje pro laserovou 
diodu s nastavitelným výstupním výkonem a s audio a video vstupem k 
modulaci laserového paprsku, dále z přijímací jednotky s integrovaným 
zesilovačem a konektory (CINCH) pro reproduktory a TV sestavu, z 
mikrofonu a reproduktoru.

5401.1003054 - Sada pro vlnovou optiku
Kompletní modulární pokusná sada ke zkoumání jevů vlnovodné optiky a 
její použití.

5401.1003054

5002.210601 - LOS-1
Pro výuku vlnové optiky (interference, difrakce, lineární polarizace, 
rekonstrukce hologramu). Obsahuje laser 635nm(1mW), držák laseru, 2 
zrcadla, 2 držáky zrcadel, polopropustné zrcadlo, polarizační filtr, matnice, 
stínítko, sadu difrakčních mřížek, hologram. Vše na magnetických 
úchytkách. V transportním kufříku. 5002.210601

5401.1003055

Spolehlivá laserová fyzika
5401.1008632 - Ovladač na laserové diody
Přesně řízená kontinuální vlna a puls ovladače laseru. Dva termo-elektrické 
chladiče spolupracují s regulátory PID. Digitální a analogové vstupy.

5401.1008632
5401.1002866 - Bezpečnostní brýle proti laseru
Nylonové brýle pro průměrnou ochrannou úroveň, celistvá konstrukce pro 
sníženou hmotnost se zvětšeným vizuálním polem díky velkým filtračním 
čočkám.

5401.1002866

5401.1009497 - Injekční laserová dioda 1000 mW
1000 mW laserová dioda s vestavěným Peltierovým chladičem a ohřívačem 
a s kolimátorovou a zaostřovací čočkou. Připevněna destičkou a optickým 
jezdcem.

5401.1009497

5401.1008634 - Zaměřovací laserová dioda
Zaměřovací laserová dioda s připevňovací deskou a optickým jezdcem.

5401.1008634

5401.1008635 - Nd:YAG Krystal
Nd:YAG Krystal, s připevňovací deskou a optickým jezdcem.

5401.10086355401.1008636 - Zdvojovací modul frekvence
Zdvojovací modul frekvence s KTP krystalem a vestavěným Peltierovým 
chladičem a ohřívačem. Držák na připevnění a optický jezdec.

5401.1008636

5401.1008637 - Pasivní Q-spínač
Pasivní Q spínač s připevňovací deskou, připevněn na optickém jezdci.

5401.1008637
5401.1008638 - Laserové zrcátko I
Laserové zrcátko pro zrušení vazeb laserových paprsků, pl-cc, r = -200 mm, 
PR@1064 nm (R = 97%) / AR@1064 nm. Obsahuje nastavitelný držák a je 
připevněn k optickému jezdci.

5401.1008638

5401.1008640 - PIN fotodioda
PIN fotodioda, připevněna na optickém jezdci.

5401.1008640
5401.1008650 - Polarizační filtr KL
Polarizační filtr, připevněn na otočné desce a optickém jezdci. 5401.1008650
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5401.1008674 - Sada pro laserovou komunikaci
Systém pokusů s vysíláním a přenášením audio a video signálů pomocí 
laserového paprsku. Sada se skládá z napájecího zdroje pro laserovou 
diodu s nastavitelným výstupním výkonem a s audio a video vstupem k 
modulaci laserového paprsku, dále z přijímací jednotky s integrovaným 
zesilovačem a konektory (CINCH) pro reproduktory a TV sestavu, z 
mikrofonu a reproduktoru.

5401.1008675 - Spektrometrický dodatkový set
Dodatek k vybavení setu „Optická telekomunikace“ pro zkoumání 
spektrometrie vysílaných signálů a měření absorpčních ztrát.

5401.1012782 - Řádkovací tunelový mikroskop
Určený pro rozdělování jaderných struktur na povrchu elektricky vodivých 
materiálů. Tento kompaktní a snadno použitelný přístroj je částečně vhodný 
pro nácvikové účely. Kompletní systém obsahuje sondu pro snímání 
povrchů vzorků řádek po řádku s měřící špičkou, podložkou absorbující 
vibrace, ovladač s možností komunikace s počítačem a vzorky grafitu a 
zlata.

5401.1012877 - Vzorek MoS2
Vzorek sirníku molybdenu pro pozorování odchylek v krystalických 
mřížkách přes řádkovací tunelový mikroskop.

5401.10127825401.1012877

5401.1012876 - Vzorek TaS2
Vzorek sirníku tantaličitého pro pozorování rozmístění plochy hustoty 
náboje (stacionárních vln hustoty náboje) přes řádkovací tunelový 
mikroskop.

5401.1012876

5401.1012878 - Platino-iridiový drát
Platino-iridiový drát, 0,25 mm průměr, 300 mm délka, jako náhradní drát 
pro vytváření měřících špiček pro řádkovací tunelový mikroskop.5401.1012878

Optika / Atomová a jaderná fyzika

Optická telekomunikace

5401.1008674

5401.1000882 - Měřič rychlosti světla
Set pro měření rycholosti světla díky elektronickému provoznímu měření.
Obsahuje kompaktní kryt obsahující vysílač vysílající krádké LED pulsy, 
foto přijímač a kalibrační křemenný kmitající generátor produkující 
choronologicky přesné pravoúhlé kmity. Vypuštěné kmity světla jsou 
vráceny vnitřním reflektorem a trojhranným reflektorem umístěným daleko 
od zdroje světla.

Rychlost světla

5401.1000882

5401.1005047 - Funkční model oka - malá verze
Model k ukázkám fungování lidského oka, včetně převráceného zobrazení 
obrazu na sítnici. Zakřivení silikonových čoček lze změnit prostřednictvím 
vodního tlaku, takže můžeme demonstrovat proces přizpůsobení. Držák 
slouží k umístění opravných skleněných čoček před čočku oka. Sada je 
připevněna na dřevěné základně a zahrnuje optický předmět, skleněné 
čočky (-0,5 D, +1,0 D) a návod k použití.

Funkční model oka

5401.1005047

Základy atomové fyziky
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5401.1000917 - Světelné diody k určování konstanty h
Deska s šesti barevnými svítícími diodami s rozdílnými vlnovými délkami 
pro určení Planckovi konstanty h měřením závěrného napětí jako funkce 
frekvence vysílaného světla. Světelné diody se sériovými rezistory na 
desce s držákem.

5401.1000917

5401.1000537 - Planckovo konstantní zařízení
Jednoduché, bezpečné a kompaktní zařízení s vestavěnou fotobuňkou, 
vestavěným voltmetrem a nano-ampérmetrem pro určování Planckovy 
konstanty a práce vykonané při vypouštění elektronu pomocí metody 
zastavující síly. 5401.1000537

5401.1012820 - Topná komora
Elektrická topná komora s termostatem. V lakovaném kovovém krytu s 
dvěma okénky, otvorem s pružinou pro teploměr a tepelně izolované madlo.

5401.1012820

5401.1000913 - Sodíková zářivka na žhavící stěně
Vakuová skleněná trubice obsahující několikrát destilovaný sodík slouží 
k ukázkám rezonanční fluorescence sodíkové páry. Trubice je plněná 
argonem.

5401.1000913

5401.1000915 - Vakuová fotobuňka
Vakuová fotonka k ukázkám fotoelektrického jevu a toho, že s narůstající 
intenzitou světla roste i vyzařování elektronů. Upevněna na základní desce 
s elektrickým vedením a napínací lištou.

5401.10009155401.1000916 - Fotobuňka plněná plynem
Fotonka plněná plynem slouží k ukázkám fotoelektrického jevu pomocí 
jednoduchých měřicích přístrojů. Dále demonstruje to, jak s narůstající 
intenzitou světla roste i vyzařování elektronů. Upevněna na základní desce 
s elektrickým vedením a napínací lištou.

5401.1000916

5001.5304 - Souprava k měření poměru e/m
Hlavní součástí je Thomsonova trubice s termokatodou, jejíž vlákno musí 
být napájeno napětím 6,3 VAC a jejíž anodu musí napájet napětí 1 500 – 
5 000 VDC. Vytvořený proud elektronů je ohýbán elektrickým polem, které 
vytváří generátor, a magnetickým polem, které vytváří dvě Helmholtzovy 
cívky. Specifický náboj elektronů lze určit s procentuální chybou 5 %.

5001.5304

5001.5292 - Napájecí zdroj, střední napětí
0 – 250 V s výstupem 0 – 30 VDC.

5001.5292

5001.5324 - Generátor 5 kV DC
Tento generátor je nezbytný při provádění kvantitativních pokusů s 
elektrostatikou a při práci s vakuovými trubicemi. Jeho použití není 
nebezpečné, protože i při zkratu dosáhne maximální hodnota proudu 2 mA 
díky vysokému výstupnímu odporu. Dodáván se dvěma vysoce izolujícími 
bezpečnostními kabely.

5001.5324

5001.5222 - Trubice k ukázce odchylování paprsku
Vhodně nakloněná bílá fluorescentní deska v trubici Vám umožní 
vizualizovat odchýlení proudu elektronů vytvořeného magnetem. 
Doporučujeme použít magnet tvaru U 5001.5173.

5001.5222

5001.5392 - Sada k měření vlnové délky
Světlo vyzářené LED diodou není monochromatické, naopak zahrnuje 
menší svazek frekvencí. Chcete-li měřit Planckovu konstantu pomocí 
LED diody, je třeba znát střední frekvenci svazku, kterou lze s touto sadou 
snadno změřit za využití optické mřížky.

5001.5392

5001.5413 - Zkoumání pevných těles
Skládá se ze sady názorných kartiček, které lze umístit na magnetickou 
tabuli a z magnetických žetonků představujících ionty, elektrony a mezery. 
Interaktivnost sady učiteli umožňuje simulovat některé děje zahrnující 
fotony a hmotu a demonstrovat přechody od jedné situace k další. 5001.5413

Základy atomové fyziky



FY
ZI

KA

70 více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

5401.1000657 - Rentgenový přístroj
Pokusná komora je umístěna v uzavřeném krytu s průhledným štítem ze 
syntetického skla, který nepropouští radiaci. Pokud je štít ze syntetického 
skla otevřen, tak se vysokonapěťový zdroj rentgenové trubice automaticky 
deaktivuje.

5401.1000657
5401.1000665 - Základní sada pro rentgenový přístroj
Sada vybavení pro kvalitativní a kvantitativní pokusy zahrnující například 
přímočaré šíření záření, ionizaci, kapacitu průniku rentgenového záření 
nebo rentgenografii.

5401.1000665

5401.1000667 - Pomůcky pro radiografii
Doplňky k základní sadě vybavení (5401.1000665) jsou určeny ke 
zkoumání následujících jevů: rozptylování, absorpce; závislost na 
zrychlovacím napětí, emisním proudu a vnikavosti, rozlišovací schopnost; 
krytí, pološířka; doba expozice, nedestruktivní testování materiálů.5401.1000667

Atomová a jaderná fyzika

5401.1012819 - Napájení pro Franck-Hertzův pokus
Napájecí jednotka k řízení Franck-Hertzovy trubice plněné rtutí a Franck-
Hertzovy trubice plněné neonem. Vybavení poskytuje všechna napětí 
potřebná k napájení trubic a obsahuje citlivý zabudovaný DC zesilovač k 
měření proudu v kondenzátoru.

5401.1012819

5401.1006795 - Franck-Hertzova trubice plněná rtutí
Vakuová elektronka obsahující rtuť v topné komoře slouží k ukázkám skryté 
povahy (kvantování) energie uvolněné volnými elektrony při srážkách s 
atomy rtuti a k určování excitační energie rezonanční čáry rtuti (61S0 – 
63P1), která činí 4,9 eV.

5401.1006795

5401.1000912 - Franck-Hertzova trubice plněná neonem
Vakuová elektronka obsahující neon, upevněná na základně s konektorem 
slouží k ukázkám toho, že volné elektrony, které se sráží s atomy neonu, 
vyzařují energii v kvantovaných svazcích, a k určování excitační energie 
3P0 nebo 3S1 při asi 19 eV.

5401.1000912

5401.1008506 - Kontrolní panel pro kritický potenciál
Kontrolní jednotka k ovládání trubic k určování kritického potenciálu. 
Vybavena výstupem pro pilovitá napětí zrychlení.5401.1008506

Franck-Hertzův experiment

5401.1000642 - Sada vybavení pro NMR
Zařízení k pokusům s jadernou magnetickou rezonancí za použití tří různých 
vzorků. Skládá se z NMR sondy s vysokofrekvenční tlumivkou, stálého 
magnetu produkujícího vysoce homogenní pole, vzorku glycerinu, vzorku 
polystyrenu, vzorku teflonu, prázdné vzorkové trubičky pro porovnání a 
dvou upevňovacích kotoučů.

5401.1000642

5401.1000638 - Sada pro ESR a NMR
Základní sada vybavení je určena ke zkoumání elektronové paramagnetické 
rezonance (ESR) nepárových elektronů vzorku DPPH a k pozorování 
jaderné magnetické rezonance (NMR) glycerinu, teflonu a polystyrenu.5401.1000638

ESR/NMR

5401.1009934 - Základní zařízení pro Hallův jev
Základní zařízení slouží k připevnění kontaktů a zásobuje krystaly 
germania na obvodové desce napětím. K pokusům s měřením Hallova 
napětí a vodivosti.

5401.1009934

5401.1008522 - Germanium na obvodové desce
Výměnná deska s krystalem germania bez přísad slouží ke zkoumání 
vodivosti čistého germania v závislosti na teplotě.5401.1008522

Hallův jev

Rentgenové přístroje
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Rentgenové přístroje

5401.1000666 5401.1000661

5401.1000663 5401.1000669

5401.1000635 5401.1000668

5401.1000666 - Pomůcky pro krystalografii
Doplňky k základní sadě vybavení jsou určeny k dalším krystalografickým 
pokusům a k aplikaci Moseleyho zákonu, Debey-Scherrerovy metody, 
Braggova odrazu a k testování materiálů.

5401.1000661 - Geiger-Müllerova trubice
Samozhášecí čítací elektronka spouštěná halogeny slouží k zaznamenávání 
alfa, beta, gama a rentgenového záření. Uzavřená v plastovém krytu 
s příchytkou pro upevnění na otáčivé rameno rentgenového přístroje. 
Vybavena pevně zabudovanou BNC připojovací šňůrou.

5401.1000663 - Motorový pohon
K strukturálním zkoumáním za použití metody rotujícího krystalu, je vhodný 
pro Debey-Scherrerův fotoaparát. Přenos energie skrz kosou převodovku.

5401.1000669 - Lístkový film 2
Vysoce citlivý film (38 x 35 mm) pro α-, ß- a rentgenové záření. Jednotlivě 
balený v neprůhledných plastových obalech, což umožňuje vývoj a usazení 
za denního světla (trvání asi 6 minut).

5401.1000635 - Zástrčkový napájecí zdroj TEL
Zástrčkový napájecí zdroj TEL 230 V, 50 / 60 Hz.

5401.1000668 - Ionizační komora
Určena ke zkoumání ionizace vzduchu a dalších plynů, která je způsobena 
rentgenovým zářením za různého tlaku (charakteristika nasyceného 
proudu, model Geiger-Müllerovy trubice, dozimetrie). Obsahuje válcovitou 
katodu, tyčovou anodu a přípojku hadice pro vyčerpávání a vpouštění 
plynů.

Radioaktivita
5401.1012894 - Dozimetr Radex RD 1706
Pro určení intenzity dávky ve µSv/h pro ß-, α- a rentgenových paprsků. 
Tento dozimetr může být obsluhován neodborníkem, nicméně nabízí 
funkce profesionálního dozimetru.

5401.1012894

5401.1002722 - Geigerův počítač
Všestranný, snadno použitelný a kompaktní přístroj k měření α-, ß- a γ- 
záření. S přepínačem filtru na přední straně Geiger-Müllerovy čítací trubice 
k vyčlenění jednotlivých druhů záření, s velkým displejem a integrovaným 
USB interfacem. Včetně USB kabelu, Windows softwaru a návodu k použití.

5401.1002722

5401.1001035 - Geiger-Müllerova čítací trubice
Samozhášecí ionizační komora pro halogenové impulsy slouží k zjišťování 
α, ß, γ nebo rentgenového záření. V kovovém krytu s mikanitovým okénkem 
a odstranitelnou objímkou s tyčí. Velká délka plošiny.

5401.1001035

5401.1001033 - Digitální čítač
Digitální čítač / časovač slouží k měření délky trvání pohybu, přechodového 
času, časových úseků a frekvencí, ale i k počítání jevů nebo impulzů v 
Geiger-Müllerově čítací trubici. 

5401.1001033

5401.1000920 - Skříňka z oceli na radioaktivní materiál
Ocelová skříňka slouží k bezpečné úschově radioaktivních materiálů v 
souladu s požadavky ochrany proti radiaci.

5401.1000920

5401.1000921 - Mlžná komora
Roztažná mlžná komora slouží k pozorování drah α paprsků. Uzávěr a 
stěny jsou z plexiskla. S otvorem se závity ke vsunutí 226Ra, 3,7 kBq 
radiační kazety, s kloubovou fólií k otevírání a zavírání otvoru pro paprsek, 
a s madlem na straně. 5401.1000921
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5401.1006797 - Radiační kazeta
Zdroj záření nepodléhající regulaci s olověným pouzdrem, které slouží jako 
ochrana. Síran radnatý je zavinutý ve zlaté fólii, která je zatavená na jedné 
straně olověného pouzdra.

5401.1006797

5401.1008708 - Nal počítací jednotka
Kompletní zařízení pro počítání a vyhodnocování, navrženo pro měření a 
úplné vyhodnocování energických spekter. Obsahuje 14-pin konektorový 
stupeň s vysokonapěťovým napájecím zdrojem pro fotonásobič Nal(Tl) 
scintilačního detektoru.5401.1008708

5401.1003558 - Transformátor s usměrňovačem
Bezpečně odizolovaný transformátor s bezpečnostní pojistkou je uložen v 
kovovém krytu. Výstupní napětí nastavitelné v sedmi krocích.

5401.1002772 - Napěťový regulační transformátor
Vysoce výkonný napěťový regulační transformátor s vysokým povoleným 
zatížením a plynule nastavitelným AC výstupním napětím.

5401.1002769 - AC / DC Napájecí zdroj 0 - 30 V, 5 A
Vybaven digitálními displeji pro zobrazení napětí a proudu. Tento plynule 
nastavitelný AC / DC napájecí zdroj je zvláště vhodný pro pokusy studentů 
a praktikantů.

5401.1001007 - AC / DC Napájecí zdroj 0 - 12 V, 4 A
Napájecí zdroj s nízkým napětím pro studentské pokusy s plynule 
nastavitelným stabilizovaným DC napětím nebo stabilizovaným AC 
napětím. Výběr mezi AC a DC výstupním napětím je možný provést 
přepínačem.

5401.1002771 - DC Napájecí zdroj 0 - 16 V, 0 - 20 A
Vysokoproudový DC napájecí zdroj s digitálním displayem zobrazujícím 
napětí a proud. Napětí a proud jsou plynule nastavitelné prostřednictvím 
hrubých a jemných regulátorů. Přístroj může být použit jako stálý zdroj 
napětí s omezením proudu, nebo jako stálý zdroj proudu s omezením 
napětí. 

5401.1008535 - DC Napájecí zdroj 450 V
Napájecí zdroj se třemi výstupy pro pokusy s elektrickým napájením s 
elektrometrem. 

5401.10035585401.1002772

5401.10027695401.1001007

5401.10027715401.1008535

Atomová a jaderná fyzika / Přístroje

Radioaktivita

5001.2112 - Zařízení pro studii Brownova pohybu
S tímto zařízením lze ukázat nepravidelný pohyb částiček čaje díky jejich 
srážení s molekulami kapaliny. Trasu Brownova pohybu lze pozorovat na 
plátně díky rozptylu pomocí laseru.

5001.2112

5001.2048 - Crookesův dvojitý mlýnek
Každý mlýnek má opačně otočené tmavé a světlé strany, otáčejí se tedy 
každý jiným směrem.

5001.2048 5001.2096 - Stolek pro studium pohybu molekul
Funkce tohoto zařízení je založená na stejném principu jako tlumící 
kolejnice. Tento model stolu (35 × 35 cm) představuje následující výhody: 
lepší viditelnost díky průhledné desce; možnost umístění na zpětný 
projektor; nárazy pohybujících se těles nejsou mechanické, ale magnetické, 
takže energie je velmi nízká.

5001.2096

5001.2110 - Model pro ukázku kinetické energie plynů
Díky tomuto modelu je možné simulovat tepelný pohyb molekul plynů 
podle teploty. Ve svislém válci jsou malé kuličky, které jsou rozpohybovány 
pomocí pístu připojeného k vibračnímu zařízení, které funguje pomocí 
malého elektromotoru (3 - 6 V) s nastavitelnou rychlostí.5001.2110

Molekulární podstata látek

Napájecí zdroje
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5401.1001012 - Napájecí zdroj 0 - 300 V
Nízkonapěťový napájecí zdroj poskytuje energii k provozování trubic s 
úzkým proudem elektronů nebo cvičného osciloskopu.

5401.1001012

5401.1003141 - Vysokonapěťový napájecí zdroj, 6 kV
Univerzálně použitelný, měnlivý, vysokonapěťový zdroj pro pokusy 
s elektrostatikou nebo práci se spektrálními trubicemi, výbojkami a 
elektronkami. S vestavěným transformátorem odolným vysokému napětí 
pro přívod žhavícího napětí do elektronek. 5401.1003141

Generátory funkcí
5401.1009957 - FG 100 Generátor funkcí
Externě ovládatelný generátor funkcí s adaptérem pro použití v praktických 
a školních pokusech zkoumajících jednoduché sinusové kmitání, střídavý 
proud a indukci.

5401.1009957

5401.1008677 - Dvoukanálový generátor funkcí, 20 MHz
Tento dvoukanálový generátor funkcí vytváří stabilní, vysoce přesné signály 
s nízkým zkřivením. Tvary křivky mohou být vybrány ve standardních 
tvarech s různými parametry, jako jsou frekvence, amplituda, odchylka a 
fáze, nebo mohou být volně vytvořeny.

5401.1008677

5401.1001038 - Generátor sinusových vln
Generátor sinusových vln s výstupním výkonem až 16 W o frekvenci v 
rozmezí od 1 Hz do 100 kHz.

5401.1001038

5401.1001037 - Generátor mocninné funkce
Generátor se zesilovačem výkonu je vytvořen pro provádění pokusů s 
jednoduchým harmonickým kmitáním, měnícím se proudem a indukcí. 5401.1001037

5401.1002729 - Analogový osciloskop, 2 × 150 MHz
Analogový dvoukanálový osciloskop s vysokým vlnovým rozsahem pro 
přesné sledování velmi rychlých periodických jevů. Obsahuje dva snímače.

5401.1002729

5401.1002727 - Analogový osciloskop, 2 × 30 MHz
Analogový osciloskop řízený mikroskopem pro zobrazení rychlých 
periodických signálů. Funkce SMART AUTOSET pro oba kanály umožňuje 
automatické nastavení předchozí konfigurace, když je přístroj znovu 
spuštěn.

5401.1002727

5401.1003073 - Analogový multimetr AM 50
Ruční multimetr slouží k měření napětí a proudu při velkém množství úkonů 
ve studentských a praktických experimentech. Vysoce výkonné zařízení 
má vynikající ochranu proti přetížení, nulový bod ve středu stupnice nebo 
nalevo a automatické odpojení akumulátoru po asi 45 minutách používání.

5401.1003073
5401.1006810 - Multimetr ESCOLA 10
Studentské měřidlo slouží k měření napětí, proudu, odporu, impedance, 
měrné tepelné vodivosti a komplexní vodivosti.

5401.1006810

5401.1002726 - Nulový galvanometr VA 403
Robustní analogový měřicí přístroj je snadno použitelný, obsahuje 
zařízení s pohyblivou cívkou a usměrňovač. Přístroj je velmi vhodný pro 
studenty a praktické pokusy, lze ho použít jako DC mikroampérmetr a 
DC mikrovoltmetr. Zařízení má pouze jeden ovládací knoflík a obsahuje 
bezpečnostní zdířky a rychlotavné pojistky. Přístroj je elektricky chráněn a 
dvojitě izolován.

5401.1002726

5401.1002777 - Snímač k osciloskopu, 100 MHz
Snímač k rozšíření rozsahu měření napětí každého standardního 
osciloskopu. Přepínač umožňuje výběr vlnového rozsahu. 5401.1002777

Analogové měřicí přístroje



FY
ZI

KA

74 více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

5401.1001022 - Měřicí zesilovač
Měřicí zesilovač slouží k zaznamenávání velmi malého napětí, proudu 
a náboje. K účelům zobrazování lze použít jakýkoli DC měřič, který je 
schopen měřit v rozmezí do 10 V, a to bez dodatečné konfigurace.

5401.1001022

5401.1001016 - Mikrovoltmetr
Měřidlo a zesilovač k měření velmi malých DC a AC napětí, například 
termonapětí, indukčních napětí a fotoelektrických napětí. S LED displejem.5401.1001016

5401.1002592 - Bílá magnetická tabule
Bílá tabule s leštěným povrchem k ukázkám pokusů za použití magnetických 
komponentů, například v mechanice nebo optice. Ocelová deska je odolná 
vůči poškrábání a kyselinám a lze na ni psát vodou omyvatelnými tužkami. 
Tabuli lze upevnit na zeď nebo na stojan.

5401.1002593 - Sada kreslících nástrojů pro bílou tabuli
Sada se skládá z plochého pravítka s decimetrovou stupnicí, trojúhelníku 
pro geometrii, kružítka s centimetrovou stupnicí a ukazovátka. S úložným 
kufříkem.

5401.10025925401.1002593

5401.1002665 - Držák na bílou tabuli
K upevnění osmi panelů velikosti DIN A4.

5401.1002665

Přístroje

Zesilovače

5401.1003123 - Digitální čítač
Digitální čítač řízený mikroprocesorem slouží k měření trvání pohybu, 
přechodových časů, časových úseků, dob kyvu a frekvencí, stejně jako k 
počítání událostí nebo pulsů v Geigerově trubici.

5401.1003123

5401.1012832 - Čítač milisekund
Cenově dostupný kompaktní čítač pro měření milisekund např. ve spojení 
s aparátem pro pokusy s volným pádem.5401.1012832

Digitální čítače

Digitální stroboskopy
5401.1003331 - Digitální stroboskop
Přenosné mikroprocesorově řízené zařízení s časovou základnou řízenou 
křemenným výbrusem slouží k pozorování periodických pohybů a k měření 
frekvence a rychlosti otáčení.

5401.1003331

0102.EJ - EJ série - kompaktní váhy
Váhy ze série EJ se vyznačují svoji odolností a jednoduchostí. Velký 
podsvětlený display zajišťuje dobrou čitelnost naměřených hodnot. Váha 
disponuje několika funkcemi při měření, jako například vážení v procentech, 
výpočet hustoty atd.

0102.EJ

0104.SJ - SJ - přesné váhy
Metrologicky ověřitelné! Jednoduché váhy s rychlou stabilizací - méně než 
1 s. Citlivost 1 / 2 000 až 1 / 5 000. Snadná výměna baterií.0104.SJ

Laboratorní váhy

Bílé tabule
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Ruční digitální měřiče
5401.1002780 - Měřič hladiny hluku P8005
Digitální měřič hladiny hluku s obvodem pro potlačení hluku v pozadí pro 
měření všech typů zvukových hladin v prostředí jako např. hlukové hladiny 
ve školách, kancelářích, továrnách, domácnostech, hluk z dopravních 
prostředků nebo pro projekty na snížení hluku.

5401.1002780

5401.1002779 - Digitální luxmetr
Cenově dostupný kapesní luxmetr pro testování a měření světelných 
poměrů, snadný na použití. C.I.E. standardní spektrum. Sada obsahuje 
světelný snímač, pouzdro a baterii.

5401.10027795401.1002784 - Digitální multimetr P3320
Digitální multimetr pro univerzální použití při měření napětí, proudu, odporu, 
frekvence, kapacitního odporu a teploty. S měřením rms v reálném čase 
a podsvícením. 35/6 digitální LCD display s funkcí symbolů a analogové 
sloupcové grafiky. Automatický a ruční výběr rozsahu. S bezkontaktním 
detektorem napětí. Obsahuje měřící kabely, tepelný článek typu K, pouzdro 
odolné proti otřesům a beterii.

5401.1002784

5401.1002781 - Digitální multimetr P1035
Kompaktní 31/2 digitální multimetr pro měření napětí, proudu, odporu a 
teploty. Je také možná zkouška diod a zkouška propojení. Kompletní s 
pouzdrem, kabely a baterií. 5401.1002781

Videokamery
5401.1003436 - Vision Viewer®

Lehčí verze Digital Video Flex® s podobnými optickými vlastnostmi a pro 
podobné funkce. Rozdíl mezi těmito modely je v tom, že u tohoto je hlava 
připevněna přímo k ohebnému krku (bez otočného kloubu). Obsahuje 
adaptér k mikroskopu, sadu k pozorování (Discovery Scope Kit) a software 
Applied VisionTM.

5401.1003436

5401.1012828 - Digitální Video Flex®

Robustní barevná digitální kamera s ultra vysokým rozlišením pro přímé 
připojení k PC nebo notebooku přes USB. Navržení Digitálního Video Flex® 
je podobné jako u Video Flex® a liší se pouze v podmínkách optických rysů. 5401.1012828

Zpětné projektory
5401.1003264 - Zpětný projektor
Spolehlivý zpětný projektor v moderně provedeném plastovém odlitku se 
zasunovacím zrcátkem. Vysoce kvalitní optický systém s nastavením pro 
zabránění zabarvování krajů a s vysoce účinným nehlučným chladičem.

5401.1003264 5401.1003264

5401.1003265 - Náhradní žárovka pro zpětný projektor
Náhradní žárovka pro zpětný projektor, 36 V, 400 W.

Magnetická míchadla
5401.1002808 - Magnetické míchadlo
Velmi ploché magnetické míchadlo. S funkcí automatického měnění směru 
míchání káždých 30 sekund pro zlepšenou homogenizaci. Pracovní deska 
a kryt odolné proti chemikáliím, nekluzký a bezpečný povrch.

5401.1002808

5401.1002807 - Magnetické míchadlo s ohřívačem
Magnetické míchadlo s nerezovou vytápěnou deskou a bezpečnostním 
obvodem. Nastavitelná teplota vytápění a jemný spouštěcí motor míchadla. 
Kryt odolný proti chemikáliím. 5401.1002807
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Přístroje / Studentské experimenty

Přístroje na měření síly a energie
5401.1003132 - Měřič výkonu a energie
Měřič výkonu a energie pro měření elektrické energie, zdánlivého výkonu, 
jalového výkonu a práce elektrického zařízení v případě proudu a napětí v 
jakémkoliv tvaru spojité křivky. Napětí, proud, frekvence, fáze, úhel, účiník 
a čas jsou měřeny současně a můžou být zobrazeny digitálně. Lze připojit 
k PC.5401.1003132

3B Studentské nářadí

5401.1003494 - Studentský kit - Vakuum
Sada vybavení pro představení základů vakuové fyziky prostřednictvím 
studentských pokusů.

5401.1003494
5401.1003502 - Studentský kit - Konstantní rychlost
Sada vybavení pro zkoumání rychlosti prostřednictvím studentských 
pokusů. Sada obsahuje 3 malé barevné plastové trubičky, ve kterých stoupá 
vzduchová bublina konstantní rychlostí ve viskózní kapalině. Trubice jsou v 
rovném provedení. Když se viskozity liší, liší se také rychlosti.

5401.1003502

5401.1000789 - SEK deska
Odolná deska proti ohnutí z nerezové oceli s pěti speciálními závity pro 
vložení stojných tyčí, závity pro připevnění transformátoru na rozebrání a 
rozšiřující sloty pro vložení elektrických součástek. S gumovými podložkami.5401.1000789

5401.1000998 - Zdroj napětí
AC / DC zdroj napětí pro Studentský experimentální kit – elektřina. Se 
šrouby pro upevnění k základní desce.

5401.1000998

5401.1000816 - Studentský set - akustika
Kompletní set sady nástrojů umožňuje provedení více než 30 studentských 
experimentů z oblasti teploty akustiky a šíření zvuku. Dodáváno v robustní 
plastové krabici s pěnovou vložkou.

5401.1000816

Optika a regenerativní energie
5401.1003209 - Osvětlovací těleso
Sada zařízení pro experimenty v optice skládající se z osvětlovacího tělesa 
v odolném plastovém krytu a četných optických těles. Kompletní set je 
uložen v masivní dřevěné skříňce.

5401.1003209

5401.1008703 - Sada “obnovitelná energie”
Cenově dostupná modulární sada vybavení pro zkoumání funkce 
kompletního zařízení pro obnovitelnou energii. Sada obsahuje větrnou 
turbínu, solární modul, elektrolyzér, palivový článek, motor s vrtulí a 
ukazatel napětí.

5401.1008703

5401.1002693 - Sada fotovoltaického vybavení
Sada vybavení na pokusy s fotovoltaikou pro jednoho studenta. Zahrnuje 
úložné polstrované pouzdro s povlakem a obvodové schéma.

5401.1002693

5401.1002695 - Doplňková sada “Měření bez zařízení”
Doplněk k sadě fotovoltaického vybavení pro pokusy studentů na druhém 
stupni základní školy.5401.1002695

Krönckeho optický systém
5401.1009932 - Sada pro optický systém Kröncke
Optický systém Kröncke poskytuje spolehlivost a přesnost potřebnou pro 
nácvik studentů a praktickou výuku v mnoha pokusech v oblasti paprskové 
a vlnové optiky.

5401.1009932

5401.1009700 - Doplňková sada pro interferenci záření
Doplňková sada k Základní optické sadě Kröncke slouží studentům 
k provádění pokusů s interferencí světla.5401.1009700
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3B NetlogTM

5401.1000540 - 3B NETlogTM

3B NETlogTM může být připojen do počítače pro pořizování dat nebo může 
být použit jako ruční zařízení s datovým záznamníkem pro měření proudu 
a napětí nebo v kombinaci s různými senzory. Připájí se senzorovými 
konektory s automatickou identifikací senzoru.

5401.1000540

5401.1000544 - 3B NETlabTM

3B NETlabTM je program na pořizování a zpracovávání dat pro 3B NETlogTM 
interface, se kterým lze také pracovat prostřednictvím internetu. Protože je 
program založen na technologii ActiveX, všechny dostupné funkce mohou 
být integrované na webových stránkách. 5401.1000544

5401.1000548 - Tlakový senzor
Tlakový senzor pro měření relativního tlaku, např. rozdíl tlaku ve Strilingově 
motoru G. Může být použit ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční 
měření nebo pro zpracovávání dat během připojení k počítači.

5401.1000557 - Silový snímač
Silový snímač pro měření jednorozměrných sil, s funkcí tárování. Může 
být použit ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření nebo pro 
zpracování dat měření pomocí počítače. Obsahuje přiopjovací kabel s 
8kolíkovými miniDIN přípojkami. 5401.10005485401.1000557

Senzory

5401.1000559 - Ultrazvukový senzor pohybu
Snímač pro měření jednorozměrného pohybu, např. měření volného pádu. 
Může být použit ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření nebo 
pro zpracování dat měření pomocí počítače.

5401.1000559

5401.1000561 - Snímač zrychlení
Snímač pro měření jednorozměrného zrychlení, např. pohybu kyvadla ze 
spirálové pružiny, nebo zvedání. Může být použit ve spojení s jednotkou 
3B NETlogTM pro ruční měření nebo pro zpracovávání dat pomocí Vašeho 
počítače. 5401.1000561

5401.1000565 - Mikrofón
Snímač pro měření relativního akustického tlaku nebo pro vykreslování 
vzorů zvukových vln. Může být použit ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM 
pro ruční měření nebo pro zpracovávání dat pomocí počítače.

5401.1000565

5401.1001034 - Snímač laserového odrazu
Snímač pro synchronizaci s jednotkou 3B NETlogTM nebo digitálního 
počítadla při měření času pohyblivých objektů.

5401.1001034
5401.1000546 - Snímač absolutního tlaku
Snímač pro měření absolutního tlaku, např. pro pokusy s Boyle-
Mariottovým zákonem. Může být také použit pro měření produkce kyslíku 
během fotosyntézy a pro pokusy na vypařování v uzavřených zařízeních.

5401.1000546

5401.1000554 - Senzor vlhkosti
Snímač pro měření relativní vlhkosti (RH). Vhodný pro studia počasí a pro 
monitorování podmínek ve skleníku nebo v teráriu.

5401.1000554

5401.1000545 5401.1000573

5401.1000545 - Senzor vysokého proudu, 10 A
Snímač pro měření vysokých elektrických proudů v DC a AC obvodech 
za použití odporového bočníku. Odolný zátěži do 20 A na krátkou dobu. 
Může být použit ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření nebo 
zpracovávání dat pomocí počítače.

5401.1000573 - Základní panel na pokusy
Deska na pokusy se základními obvody pro elektřinu a elektroniku: 
obvodové součástky, Ohmovo pravidlo, Kirchhoffova pravidla, reostat a el. 
obvod potenciometru, dvoupolohový přepínač, nabíjecí a vybíjecí křivky 
kapacitoru, indukční účinek v DC a AC obvodech.
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5401.1000549 - Barometr
Snímač pro měření atmosferického tlaku. Může být použit ve spojení 
s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření nebo pro zpracovávání dat 
pomocí počítače.

5401.1000549

5401.1000550 - Teplotní senzor, Pt 100
Teplotní sensor pro měření teplot v organických kapalinách, roztocích soli, 
kyselinách a zásadách. Stopka a okraj teplotního snímače jsou z nerezové 
oceli. Může být použit ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření 
nebo pro zpracovávání dat během připojení k počítači.

5401.1000550

5401.1000567 - UV A/B senzor
Snímač s vestavěnou fotodiodou pro měření v UV A / UV B spektrech. 
Může být použit ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření nebo 
zpracovávání dat měření během připojení k počítači. 

5401.1000567

5401.1009941 - Snímač magnetického pole
Snímač pro měření hustoty magnetického toku v tangenciálním směru. 
Může být použit ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření nebo 
zpracovávání dat pomocí počítače.

5401.1009941

5401.1000575 - Senzor lidského pulzu
Snímač pro měření frekvence lidského tepu na ušním lalůčku nebo špičce 
prstu za použití svorky s infračerveným převodníkem signálu.

5401.1000575

5401.1000562 - Světelný senzor
Světelný senzor pro měření světelné intenzity. Může být použit ve spojení 
s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření nebo zpracovávání dat pomocí 
počítače.5401.1000562

5401.1000553 - Senzor vodivosti
Snímač pro měření elektrické měrné vodivosti kapalných prostředků, totální 
koncentrace rozpuštěných látek a difuzi iontů přes membrány. Snímač také 
slouží pro ukázku rozdílu ve vodivosti mezi iontovými a molekulárními 
směsi a mezi silnými a slabými kyselinami.

5401.1000553
5401.1000556 - pH senzor
Snímač pro měření pH a potenciálu ve vodných roztocích. Může být použit 
ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření nebo zpracovávání 
dat pomocí počítače.

5401.1000556

5401.1000555 - Redukční senzor
Snímač pro měření pH a potenciálu ve vodných roztocích. Může být použit 
ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM pro ruční měření nebo zpracovávání 
dat pomocí počítače.

5401.1000555
5401.1000569 - Elektrometr
Konvertor impendance s vysokým vstupním odporem umožňuje měření 
velmi malých proudů. Může být použit ve spojení s jednotkou 3B NETlogTM 
pro ruční měření nebo zpracovávání dat pomocí počítače.

5401.1000569

5401.1002753 - Pufr
Sada pufrů ve 3 lahvích s pH 4,00, 7,00 a 9,00. Objem 250 ml každá.

5401.1002753

5401.1000576 - Přístroj na měření pevnosti kůže
Snímač pro měření pevnosti lidské kůže při vlivech vnějších faktorů (napětí, 
detekce lži). Navržen tak, aby odpovídal nejnovějším bezpečnostním 
požadavkům.

5401.1000576

5401.1000543 - 3B Powerlog
Zdroj s nastavitelným proudem a napětím s výstupním výkonem pro 
připojení do dvou analogových výstupů jednotky 3B NETlogTM.

5401.1000543

5401.1000566 - Relé
Silnoproudé relé se sadou vyměnitelných kontaktů pro počáteční měření za 
použití softwaru 3B NETlabTM. Relé je řízeno digitálním výstupem jednotky 
3B NETlogTM a obsahuje spínací a vypínací kontakty.5401.1000566

Experimenty se zpracováním na PC

Senzory
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5401.10005715401.1000570

5401.10128505401.1012587

5401.1000579

5401.1000571 - Zařízení pro digitální vstup
Vstupní přístroj pro zapojení digitálních vstupů A, B, C a D jednotky 
3B NETlogTM do 4 miniDIN8 zdířek. Obsahuje kabel s 8kolíkovými miniDIN 
přípojkami.

5401.1000570 - Zařízení pro digitální výstup
Výstupní zařízení pro připojení digitálních výstupů A, B, C a D jednotky 
3B NETlogTM do 4 párů 4 mm bezpečnostních zdířek.

5401.1012850 - SW sada snímačů
Sada obsahuje dva siloměry a zesilovací desku pro zaznamenávání a 
analýzu mechanických kmitů za použití standardního osciloskopu. Siloměry 
mohou být připevněny ke stojanům o průměru 10 mm nebo k SW příčce 
pro změření sil podél jejich osy. Zesilovací deska převádí signály z obou 
siloměrů, takže mohou být zaznamenány a také vyhodnocuje rozdíly ve 
fázi mezi oběma signály kmitů a vysílá je jako DC signál.

5401.1012587 - Software pro Fourierovu analýzu
Software pro Fourierovu analýzu a syntézu s vyobrazením vln a rozsahem 
spektra. Analýza audiosignálů nahrávaných za použití mikrofonu a zvukové 
karty.

5401.1000579 - EKG/EMG přístroj
Snímač pro měření EKG a elektromyogramu na kostním svalstvu 
3 standardními kabely podle Einthovena. Přívody mohou být vybrány 
pomocí tlačítek a jsou označeny LED diodami. Pro použití s jednotkou 3B 
NETlogTM pro ruční měření nebo pro měření během připojení k počítači. 

5401.1000568 - Senzor posunutí
Senzor s otočným kolečkem pro zaznamenání posunu přes strunu. 
Zahrnuje stojnou tyč se závitem a připojovacím kabelem s 8-kolíkovými 
miniDIN přípojkami. 5401.1000568

Kapaliny

Senzory

Kapaliny
5001.1105 - Spojené nádoby
Pro homogenní kapaliny. Složeno ze 4 nádob.

5001.1062 - Spojené nádoby s kapilárami
Složeno z 5 nádob; poslední dvě nádoby jsou kapiláry.

5001.1106 - Kapilární nádoby
Složeno ze 4 nádob.

5001.1185 - Zařízení pro ukázku Pascalova zákona
Stlačením pístu vytváří voda koncentrické kruhy na spodní rovině. Vyrobeno 
z kovu a dodáváno s podstavcem a stojany. 

5001.1125 - Karteziánek
Tento malý skleněný objekt je děravý a má malý otvor v jeho spodní části. 
Když je ponořen do vody, tak pluje. Když stlačíte pružnou membránu na 
vrchu nádoby, skleněný předmět se naplní vodou a poté klesne ke dnu.

5001.1170 - Zařízení pro ukázku Archimedova zákona
Skládá se z: stojanu, siloměru, válce s dvojitou stěnou, nádoby, kádinky, 
odměrného válce, kufříku.

5001.1001 - Zařízení pro studii viskozity
Umožňuje Vám provádět pokusy na kuličce padající kapalinou, pro určení 
součinitele viskozity.

5001.1182 - Pascalovo zařízení se spojenými nádobami
Umožňuje provádět pokusy se spojenými nádobami, kapilárními nádobami, 
pokusy se Stevinovým zákonem a Pascalovým zákonem.

5001.1105 5001.1062 5001.1106

5001.1185 5001.1125 5001.1170

5001.10015001.1182
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5001.1407 - Model ponorky
Pomocí tohoto jednoduchého pokusu je možné zkoumat, jak ponorka mění 
svou úroveň ponoření.

5001.1219 - Hareho zařízení
Malý tlak vytvořený stříkačkou vede k tomu, že pokud mají dvě kapaliny 
různou hustotu, dosáhnou různé hladiny. Pokud je první kapalina voda, 
je možné zjistit hustotu druhé kapaliny ve vztahu s vodou. Dodáváno se 
stojanem, pinzetou, stříkačkou a skleněnými nádobami.

5001.1042 - Zařízení pro Stevinův zákon
Dodáváno s podstavcem, manometrem, trubicí, manometrickou sondou a 
nádobou.

5001.1132 - Sada pro měření hustoty
Pro změření hustoty pevných látek a kapalin.

5001.1366 - Nádoba pro pokusy s kapilaritou
Plexisklová nádoba se základnou tvaru trojúhelníku s vrcholovým úhlem 5° 
vhodná pro dokázání efektu kapilarity. Ukazuje tvar přilnutí kapalin, které 
zvlhčují a kapalin, které nezvlhčují.

5001.1381 - Zařízení pro zjištění tlaku kapaliny
S tímto zařízením lze dokázat, že tlak kapaliny na dně nádoby nezávisí na 
tvaru nádoby, ale na hustotě a hloubce kapaliny.

5001.1316 - Heronova fontána
Naplňte horní nádobu vodou a uzavřete jí zátkou. Poté lijte vodu do nádržky 
na vrchu zařízení, dokud se postranní trubice zcela nenaplní. Vytlačený 
vzduch přenáší tlak do horní nádobky a vytváří fontánu, která přestane 
stříkat tehdy, když se naplní spodní nádobka. Vyrobená kompletně ze skla.

5001.1426 - Torricelliho zařízení
Po naplnění válce vodou do určité úrovně: v jaké výšce by měl být vytvořen 
otvor pro získání maximálního toku? Když necháme vodu protéci kohoutky, 
můžeme ověřit, že maximální tok získáme tehdy, když je otvor umístěn v 
polovině úrovně hladiny kapaliny ve válci.

5001.14075001.1219

5001.1042 5001.1132

5001.1366 5001.1381

5001.1316 5001.1426

5001.2046 - Zařízení pro lineární roztažnost
Pro důkaz tepelné roztažnosti tyče. Pracuje s bavlněnými vatami 
namočenými v denaturovaném lihu a je dodáván se třemi tyčemi, z toho je 
jedna ze železa, jedna z mosazi a jedna z hliníku.

5001.2070 - Kulička a kroužek, se stojanem
Pro důkaz objemové tepelné roztažnosti. Lze použít s lihovým kahanem.

5001.2140 - Kulička a kroužek
Stejný jako model 5001.2070, ale bez stojanu.

5001.2062 - Bimetalový proužek
Dva proužky spojené dohromady, vyrobené ze železa a mědi, se roztahují 
každý jinak, což způsobuje jejich ohyb.

5001.4T - Termoskop
Vhodný pro pokusy s kalibrací teploměru. Délka 30 cm.

5001.2139 - Bimetalový proužek a elektrický obvod
Teplo z hořící svíčky způsobuje ohyb proužku, a tím pádem uzavírá 
elektrický obvod. Když toto nastane, zazní bzučák a rozsvítí se dioda.

5001.20465001.2070

5001.21405001.2062

5001.4T5001.2139

Kapaliny / Teplo a teplota

Kapaliny

Teplo a teplota
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5001.2137 - Zařízení pro roztažnost kapalin a plynů
S tímto jednoduchým zařízením je možné určit součinitel teplotní roztažnosti 
kapalin a vzduchu.

5001.2085 - Přesné zařízení pro lineární roztažnost
Toto zařízení umožňuje změřit součinitel teplotní roztažnosti 3 kovových 
tyčí (obsažené v sadě) s vysokou přesností. Pracuje na principu páry 
vytvořené parním generátorem (5001.2130). Toto zařízení je dodáváno s 
číselníkovým indikátorem, teploměrem a kádinkou.

5001.2130 - Parní generátor
K použití se zařízením pro lineární roztažnost. Pára je vytvořena pomocí 
plynového hořáku nebo zahřívací plotny (neobsaženo v sadě).

5001.6149 - Zahřívací plotna
Zahřívací plotna pro použití s parním generátorem. Výkon 800 W. Napájení 
230 V / 50 Hz.

5001.2132 - Leslieho kostka
Jedna strana kostky je bílá, druhá je černá; jedna je hladká a druhá drsná. 
Při vystavení různých stran kostky tepelnému záření měří teploměr různou 
absorpční energii povrchů.

5001.2079 - Zařízení pro lineární roztažnost
Částečně vhodné pro práci ve skupinách; umožňuje spolehlivé měření 
součinitele teplotní roztažnosti. Dodáváno s teploměrem a kádinkou. Pro 
získání páry doporučujeme použít parní generátor 5001.2130.

5001.21375001.2085

5001.21305001.6149

5001.2132 5001.2079

Teplo a teplota

Teplo a teplota

5001.21315001.2059

5001.20305001.2099

5001.5283

5001.2087

5001.5711

5001.2058

5001.2131 - Zařízení pro tepelnou vodivost
Složeno z 5 trubic z různých materiálů. Trubice vycházejí paprskovitě z 
prostředního válce. Pokud zahřejete válec nad plamenem, kousky vosku 
na koncích trubic roztají za různou dobu.

5001.2059 - Ingenhouszova skříňka
Toto zařízení ukazuje různou tepelnou vodivost v různých materiálech. 
Tyče musí být pokryté parafínem a kovová skříňka musí být naplněná 
horkou vodou. Dodáváno se dvěma svíčkami.

5001.2030 - Sada pro měrné teplo
Tato sada umožňuje provádět pokusy na poměru mezi teplem ΔQ vydaným 
do tělesa a ΔT zvýšením tepla v tělese.

5001.2099 - Vodní kalorimetr
Tento kalorimetr je vhodný pro měření měrného tepla pevných látek a 
kapalin. Dodáván s teploměrem a míchadlem. Plastový obal. Vysoká 
tepelná izolace.

5001.5283 - Elektrický kalorimetr
Dodáván se dvěma zátkami; jedna zátka obsahuje elektrický rezistor. 
Dodáván s teploměrem a míchadlem. Hliníkový obal.

5001.2087 - Sada 4 vzorků se stejnou hmotností
Pro měření měrného tepla pomocí vodního kalorimetru, 1 000 ml.

5001.5711 - Zařízení pro ukázku Joulova efektu
Elektrický kalorimetr se dvěma průhlednými stěnami. Je možné vyměnit 
rezistor bez vylévání vody.

5001.2058 - Konvekční trubice
Skrze horní otvor nalijte do trubice nejprve vodu a poté přidejte krystaly 
manganistanu draselného. Když zahřejete spodní část, sůl usazená na 
spodu začne stoupat a obarví všechnu vodu. Kahan je prodáván zvlášť.
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5001.2055 - Měření mechanického ekvivalentu tepla
Pevný aparát je složen ze 7 cm dlouhého kalorimetrického válce o průměru 
5 cm a je podepřen kuličkovými ložisky. Měděná páska je namotaná na 
válec a držená pružinou. Z pásky visí závaží o hmotnosti 5 kg. Díky tření 
mezi páskou a válcem během otáčení se voda uvnitř válce zahřeje. Když 
změříte vykonanou práci a vytvořené teplo, je možné určit mechanický 
ekvivalent tepla. Zařízení je dodáváno se svorkami a 1/10 stupňovým 
digitálním teploměrem.

5001.2134 - Konvekční koule
Skleněná koule obsahuje speciální směs kapalin. Pro pozorování 
ohromujícího proudivého pohybu stačí skleněnou kouli držet v rukách. 
Když kouli nakloníte určitým způsobem, je možné pozorovat laminární 
proudění nebo turbulentní proudění.

5001.2055 5001.2134

5001.2052 - Ozařující zařízení
Složeno ze dvou parabolických reflektorů.V prvním je 30 W žárovka (6 V – 
5 A) s transformátorem a ve druhém je teploměr. Jak žárovka, tak teploměr 
jsou umístěny v ohnisku reflektorů.

5001.2052
5001.2031 - Zařízení pro studii energie tělesa
Dodáváno se 3 hliníkovými tělesy. Jedno těleso je z obou stran černé, 
druhé je z jedné strany černé a z jedné bílé a třetí těleso je z obou stran 
bílé. Pokud je vystavíte energetickému toku žárovky, můžete zjistit, jak 
absorpční a vydávající energie závisí na vlastnostech povrchu.

5001.2031

5001.2136 - Rüchardtovo zařízení
S tímto zařízením je možné studovat adiabatickou transformaci plynů. 
Složeno z 2 000 cm3 kuželové lahve hermeticky připojené ke skleněnému 
válci pomocí utěsněného externího pístu nad válcem. Píst může být zatížen 
přidáním kalibrovaných kovových válců. Kmity jsou způsobeny posunutím 
pístu z jeho rovnovážné pozice. Perioda T těchto kmitů je spojená s 
adiabatickou konstantou plynů γ.5001.2136

Teplo a teplota / 3B Pokusy

Teplo a teplota

3B Pokusy
5401.UE1020300 - Rovnoběžník sil
Sčítání vektorů sil lze jasně a jednoduše zobrazit na silovém stolku. 
Bod působení tří jednotlivých sil v rovnováze je přesně uprostřed stolku. 
Určete hodnoty jednotlivých sil zavěšených závaží a pomocí úhloměru 
zaznamenejte úhel každého silového vektoru (směr každé síly). Výsledek 
pokusu lze analyticky vyhodnotit, nebo znázornit na grafu.

5401.UE1020300

5401.UE1040201 - Moment setrvačnosti
Moment setrvačnosti tělesa kolem osy otáčení závisí na rozložení 
hmotnosti tělesa ve vztahu s osou. Toto má být zkoumáno pro případ 
horizontální tyče, ke které jsou symetricky na ose otáčení zavěšena dvě 
přídavná závaží. Tyč je spojená s torzní pružinou a její perioda kmitání 
stoupá, když moment setrvačnosti, který je určen přídavnými závažími a 
jejich vzdáleností od osy, se zvýší.

5401.UE1040201

5401.UE1050201 - Kyvadlo s proměnnou g
Perioda kyvadla se prodlouží vychýlením jeho osy z horizontální pozice, 
protože efektivní složka gravitačního zrychlení se sníží.

5401.UE10502015401.UE2060300
5401.UE2060300 - Tepelná čerpadla
Elektrické komresní čerpadlo se skládá z hnacího motoru, kondenzátoru 
a expanzního ventilu a výparníku. Jeho funkce je založená na cyklickém 
procesu s fázovým přechodem, přes který prochází pracovní médium v 
čerpadle; tento proces může být ideálně rozdělen do 4 kroků: komprese, 
zkapalnění, dekomprese a vypaření.

5401.UE3070200 - Termionická dioda
Když je v termionické diodě mezi katodou a anodou aplikováno pozitivní 
napětí, volné elektrony způdobují procházení proudu mezi zahřátou 
katodou a anodou. Tento proud lze ovládat aplikováním pozitivního, nebo 
negativního napětí na intervenující síť.5401.UE3070200
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3B Pokusy
5401.UE3070500 - Thomsonova elektronka
V Thomsonově elektronce je možné na fluorescenčním promítacím 
prostoru pozorovat vertikální ohyb horizontálního elektronového paprsku. 
Takovýto ohyb lze vytvořit pomocí vertikálního elektrického pole, nebo 
pomocí horizontálního magnetického pole, které je rovnoběžné se směrem 
pohybu v horizontální rovině. V Thomsonově elektronce procházejí 
elektrony horizontálně přes štěrbinu za anodou a dopadají na fluorescenční 
promítací prostor umístěný pod úhlem vzhledem k elektronovému paprsku, 
pod kterým lze tyto elektrony pozorovat. 5401.UE3070500

5401.UE3070850 - Nácvikový osciloskop
Absence rušení, kdy se magnetická pole ve vakuu vrství, je zobrazena 
pomocí Braunovy trubice, a to tak, že pozorujeme posun zaostřeného 
bodu na fluorescenčním promítacím prostoru elektronky. Pokusy lze 
rozšířit tak, aby obsahovaly střídavá magnetická pole o stejných a různých 
frekvencích. Lissajousovy obrazce pozorované na promítacím prostoru 
silně závisí na vztahu mezi frekvencemi dvou magnetických polí a na jejich 
fázovém vztahu.

5401.UE3070850

5401.UE3070850

5401.UE5020500 - Kritické potenciály
Vyjádření „kritické potenciály“ je obecný název pro všechny budící a 
ionizační energie v elektronových obalech atomu. Odpovídající elektronická 
stádia mohou být vybuzená různými způsoby, například neelastickými 
srážkami s elektrony. Pokud kinetická energie elektronu odpovídá 
kritickému potenciálu, elektron může ztratit všechnu svoji kinetickou energii 
v neelastické srážce. Pokusné uspořádání původně navržené Gustavem 
Hertzem je zde použito pro určení kritických potenciálů.

5401.UE1040500

5401.UE1040500 - Precese a nutace gyroskopu
Točící se kotouče kromě rotačního pohybu provádějí pohyby známé 
jako precese a nutace v závislosti na tom, zda je zde nějaká vnější síla 
a tím pádem další točivý moment působící na osu kotouče, nebo zda 
osa otáčejícího se kotouče v rovnovážném stavu je vychýlená ze své 
rovnovážné pozice. Perioda precese je nepřímo úměrná s periodou rotace, 
zatímco perioda nutace je přímo úměrná s periodou rotace. Způsob 
závislosti periody precese na periodě rotace umožňuje určit moment 
setrvačnosti otáčejícího se kotouče.

5401.UE1050500 - Pohlovo torzní kyvadlo
Pohlovo kolo, nebo rotační (torzní) kyvadlo umožňuje zkoumat jednoduché 
harmonické rotační kmitání. Jediné síly, které na kolo působí, jsou obnovující 
se točivý moment opatřený spirálovou pružinou a tlumící točivý moment 
poskytnutý prostřednictvím indukčních vířivých brzd s nastavitelným 
proudem. Tento pokus zobrazuje, jak perioda kmitání nezávisí na původním 
vychýlení, nebo na původní rychlosti a analyzuje amplitudy kmitání.

5401.UE1050500

5401.UE1070310 - Rychlost zvuku ve vzduchu
Zvukové vlny se v plynech šíří podélně. Skupinová rychlost je zde rovná 
fázové rychlosti. V tomto pokusu budeme měřit dobu šíření zvukového 
impulzu mezi dvěma mikrofonními snímači v Kundtově trubici a použijeme 
výsledek pro výpočet rychlosti zvuku. Závislost rychlosti zvuku na teplotě je 
zkoumána mezi pokojovou teplotou a 50°C. Výsledky měření se shodují s 
výsledkem Laplaceovy derivace.

5401.UE1070310

5401.UE2020100 - Vedení tepla
Vedení tepla zahrnuje přenos tepla z teplejší části předmětu na jeho 
studenější část prostřednictvím vzájemného působení mezi sousedícími 
atomy nebo molekulami, ačkoliv samotné atomy zůstávají na svém místě. 
Ve válcové kovové tyči s konci o různých teplotách bude po chvíli podél ní 
probíhat tepelný přechod. Teplota klesá rovnoměrně z teplejšího konce na 
studený konec a konstantní tok tepla vzniká napříč tyčí. 5401.UE2020100
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5401.UE2020200 - Leslieho kostka
Tepelné vyzařování tělesa závisí na jeho teplotě a na vlastnostech jeho 
povrchu. Přesněji, podle Kirchhoffova zákona je poměr mezi emisivitou a 
absorptivitou při dané teplotě stejný a odpovídá emisivitě černého tělesa 
ESB při této teplotě.V tomto pokusu budeme zahřívat Leslieho kostku tak, 
že jí naplníme vodou o teplotě 100°C a relativním měřením pomocí Mollova 
termočlánku zjistíme intenzitu vyzařování.

5401.UE2020200 5401.UE2030400 - Vnitřní energie a elektrikcká práce
Pomocí tohoto pokusu zkoumáme, jak lze elektrickou prací zvýšit vnitřní 
energii měděných a hliníkových kalorimetrů. Dokud se skupenství nemění 
a neprobíhá žádná chemická reakce, je možné určit nárůst vnitřní energie 
z jemu úměrného nárůstu teploty. Pro zamezení úniku tepla z kalorimetrů 
do okolí bychom měli začít s měřením v době, kdy je teplota o něco menší 
než teplota  okolí, a dokončit měření v době, kdy je teplota o něco větší, 
než teplota okolí.

5401.UE2030400
5401.UE2060250 - Stirlingův motor G
Cyklické děje v termodynamice lze zakreslit jako uzavřenou smyčku do 
p-V grafu. Prostor uzavřený křivkou odpovídá mechanické práci získané ze 
systému. Dále je možné určit mechanickou energii spojenou s kompletním 
cyklem a poté lze z tohoto vypočítat mechanickou práci prostřednictvím 
začlenění do časového průběhu. Toto vše lze zkoumat prováděním pokusů 
se Stirlingovým motorem.

5401.UE2060250

5401.UE3010800 - Napětí v destičkovém kondenzátoru
Pro zvětšení vzdálenosti mezi nabitými destičkami kondenzátoru po 
odstranění jejich externích přípojek musí být vykonána mechanická práce. 
To lze pozorovat měřením výsledného nárůstu napětí mezi destičkami 
pomocí elektrostatického voltmetru.

5401.UE3010800 5401.UE3020200 - Elektrické vodiče
Elektrická vodivost materiálu je vysoce závislá na vlastnostech materiálu. 
Je definovaná jako konstanta proporcionality mezi proudovou hustotou a 
elektrickým polem ve zkoumaném materiálu. V tomto pokusu jsou snímány 
čtyři koncovky pro měření proudu a napětí v kovových tyčích o dané 
velikosti průřezu a o dané délce.

5401.UE3020200
5401.UE3020320 - Ohmův zákon
U jednoduchých elektrických vodičů je proud I, který prochází vodičem, 
úměrný s aplikovaným napětím U. Konstanta proporcionality, odpor R, je 
závislá na délce vodiče x, jeho povrchu průřezu A a vlastnostech materiálu. 
Vztah by měl být zkoumán pomocí konstantanu a mosazných drátů.

5401.UE3020320 5401.UE3030500 - Magnetické pole válcové cívky
Hustota magnetického toku uvnitř dlouhé válcové cívky je přímo úměrná 
proudu procházejícímu cívkou a vzdálenosti mezi závity cívky, ale není 
závislá na poloměru cívky, avšak pouze do doby, dokud není délka cívky 
mnohem větší, než její průměr. To lze dokázat tímto pokusem pomocí dvou 
cívek o různém průměru a další cívky, u které lze zvýšit a snížit vzdálenost 
mezi závity cívky.

5401.UE3030500

5401.UE3030700 - Magnetické pole Země
Tento pokus zahrnuje určování sklonu a velikosti magnetického pole Země 
a také určování jeho horizontálních a vertikálních složek v místě, kde je 
měření prováděno. Horizontální složku zemského magnetického pole lze 
najít otočením magnetky v době, kdy je aplikováno další magnetické pole 
pomocí páru Helmholtzových cívek. Změřením úhlu sklonu je také možné 
vypočítat vertikální složku a vypočítat celkovou velikost magnetického pole 
Země.

5401.UE3030700


