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POZOR!
NYNÍ MÁTE U NÁS JEDINEČNOU MOŽNOST SI NECHAT PŘEDVÉST NAŠE 

DEMO MODELY
Připravili jsme pro Vás seznam produktů, které máme běžně k dispozici a rádi Vám je 

předvedeme, nebo zapůjčíme k odzkoušení. Níže uvádíme některé z nich.

Jak si předvedení našeho modelu objednat?
Je to úplně snadné:

Do formuláře na našich webových stránkách stačí napsat Vaše kontaktní údaje, 
uvést produkt, který Vás zaujal, odeslat zprávu a my Vás následně kontaktujeme.

www.helago-cz.cz

4003.MP1660 - Hlava a krk
Originální 3D tištěný model zobrazující anatomickou struk-
turu hlavy a krku.

4102.11010100 - FAS / Drug affected figurína dítěte
Obsahuje jeden model lidského plodu ovlivněného alko-
holem a jeden model pod vlivem drog.

4110.TTR2000 - Truman Trauma
Originální 3D tištěný model zobrazující anatomickou struk-
turu hlavy a krku.

4114.MB001 - Practi-MAN KPR simulátor
Jednoduchý simulátor pro nácvik KPR. Manuální přepí-
nač umožňuje nácvik KPR dospělého nebo dítěte, vždy s 
odpovídající tuhostí hrudníku.

4114.MB001 - Practi-MAN KPR simulátor
Jednoduchý simulátor pro nácvik KPR. Manuální přepí-
nač umožňuje nácvik KPR dospělého nebo dítěte, vždy s 
odpovídající tuhostí hrudníku.

4003.MP1710 - Srdce
Originální 3D tištěný model zobrazující anatomickou struk-
turu srdce.

5503.508778 - ROBO TX Explorer
Unikátní stavebnice s různými snímači např. pro ro-
zeznání světla a tmy, pro jízdě po určité trase, vyhý-
bání se překážkám, atd.

5503.93291 - Mechanic + Static
Technologický set pro všechny budoucí strojní inže-
nýry a techniky.
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5001.5654 - Sada meteorologie
Sada umožňující provedení 25 pokusů:
Co je to meteorologie?
Sluneční záření
Sluneční ozařování
Skleníkový efekt
Zdánlivý pohyb Slunce
Roční období
Atmosféra
Složky vzduchu
Teplota vzduchu
Teploměr a prostředí
Maximální - minimální teploměr
Hmotnost vzduchu

Atmosférický tlak
Barometr
Když se vzduch zahřívá
Pohyby vzduchu - vítr
Anemometr
Koloběh vody
Déšť - hyetometr
Pára ve vzduchu
Relativní vlhkost - vlhkoměr
Atmosférické srážky 
Předpověď počasí

Výukové sady a modely

Přístroje

5001.2038 - Maximo-minimální 
 teploměr

5001.2033 - Psychrometr

5001.2142 - Digitální 
 anemometr

5001.1054 - Nástěnný kovový 
 barometr

5001.2120 - Didaktický
 anemometr

5001.2080 - Nástěnný teploměr

5001.2029 - Teploměr se třemi 
 stupnicemi

5001.2041 - Augustův 
 psychrometr

5001.1055 - Nástěnný trubicový 
 barometr

5001.2081 - Syntetický vlasový 
 vlhkoměr

5001.1406 - Model pro simulaci  
 tornáda

5001.HS2510 - Model pro ukázku koloběhu
 vody

Modely atomů a molekul
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5001.8255 - Bezdrátová meteorologická stanice
Tato stanice, vybavená stojanem, trojnohým podstavcem, kotevními 
lany a nástěnným držákem, Vám umožňuje z dálky monitorovat 
nejdůležitější meteorologické parametry, díky jejím snímačům.
Každý senzor vysílá údaje v reálném čase do vzdálené skříňky a tyto 
údaje je pak možné stáhnout do PC. Tato skříňka obsahuje displej pro 
zobrazování a ukládání údajů v reálném čase. Se softwarem.

Přístroje a meteorologické stanice

5001.2109 - Hyetometr

5001.2060 - Srážkoměr

5001.2083 - Meteorologická 
 stanice

5001.2084 - Meteorologická
 skříňka

5001.2098 - Hyetometr

5001.2069 - Meteorologická stanice

5001.2061 - Stojan pro meteorologickou skříňku

5401.1010233 - Vlhkoměr F
Vlhkoměr v kovové konstrukci 
s ukazatelem relativní vlhkosti.

Přístroje

5401.1010233 - Přesný vlasový vlhkoměr
Vlhkoměr k měření relativní vlhkosti vzduchu se 
skládá z kruhového plastového krytu s lidským 
vlasem jakožto měřicím elementem.

5401.1003011 - Digitální vlhkoměr - teploměr
Digitální měřicí zařízení, které zobrazuje vnější  
a vnitřní teplotu a vlhkost. 

5401.1002795 - Infračervený měřič teploty a vlhkosti
Digitální měřicí zařízení pro bezkontaktní měření 
teploty na dlouhou vzdálenost, například horkých 
pohyblivých objektů nebo nedostupných bodů 
měření, se souběžným zobrazením vlhkosti.

5401.1010250 - Digitální kapesní větroměr
Voděodolný větroměr pro měření rychlosti větru. 
Ukazatel teploty větru založen na kombinaci 
teploty vzduchu a rychlosti větru. 

5401.1002627 - Ukázkový aneroid
Tlakoměr k měření tlaku vzduchu a ukázkám prá-
ce s aneroidem. Měřicí systém se skládá ze dvou 
plochých, vyčerpaných kovových nádob, které se 
deformují v závislosti na změnách tlaku vzduchu. 

Modely atomů a molekul


