
Technická výuka



Zabýváme se vybavením 
odborných škol technickými 
výukovými pomůckami 
pro začínající i pokročilé 
studenty. Vzdělávejte 
své studenty zajímavou a 
zábavnou formou v těchto 
oblastech:

www.helago-cz.cz

• Elektrotechnika
• Svařování
• Automobilové technologie
• Obnovitelné zdroje energie
• Chladicí technologie
• Obrábění a CNC stroje
• Automatizace
• Mikroprocesorová technologie
• Chytré ovládání domácnosti
• a mnoho dalších zajímavých oblastí

Pomůcky pro odbornou technickou výuku
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Tato sada nabízí pohled na to, 
jaké různé typy pohonů existují. 
Silné terénní vozidlo s funkčním 
řízením a tlumiči může být do-
konale zkombinováno se sadou 
Motor Set XM a Control Set.

Stavebnice demonstruje zá-
kladní fyzikální jevy (akcelera-
ce, setrvačnost, odstředivá síla, 
zákon o zachování energie, 
princip hybnosti, zákony o pohy-
bu). Ukazuje, jak zábavná může 
být fyzika!
S touto stavebnicí si můžete vy-
zkoušet řetězovou reakci, stříle-
ní kuličky přes smyčky a přejetí 
přes překážky či houpačku ... 

Fischer Technik - počítačem ovládané aplikace a sestavy průmyslových systémů. Jednoduché ovládání s možností tvorby vlastních algoritmů, 
využití mnoha druhů senzorů, spínačů a pohonných jednotek.

Pomocí této stavebnice s osmi 
přednastavenými programy lze 
sestavit např. alarm proti zlodě-
jům s bzučákem, vysoušeč ru-
kou s optickým snímačem nebo 
garážová vrata s indukčním 
senzorem, připojená k modulu 
pomocí tří digitálních vstupů pro 
sondu, fototranzistor, jazýčkový 
kontakt a výstupem pro ovládá-
ní motoru nebo pro dva optické 
indikátory.

Jak fungují palivové články? Jak 
díky nim můžete vyrábět vodík? 
Tato stavebnice poskytuje zna-
losti všech oblastí spojených s 
tímto vzrušujícím tématem. S 
palivovým článkem a s dalším 
solárním panelem lze vytvořit 
další zajímavé modely připoje-
né k sadě Eco Tech.

Poznámka: Položka OecoTech 
č. 505284 je nezbytná pro 
funkčnost stavebnice.

Konečný technologický set pro 
všechny budoucí strojní inže-
nýry, techniky a inženýry. Jak 
pracuje převodovka? Co je pla-
netová převodka? Jak funguje 
stěrač čelního skla? Jak posta-
vit stabilní most? Odpovědi na 
tyto a další otázky z oboru me-
chaniky a statiky naleznete díky 
této sadě s 30 různými modely.

Tato stavebnice pomáhá žákům naučit se principy fungování pneuma-
tických systémů. Pomocí nazorných, funkčních modelů se žáci sezna-
mují s tím, jak fungují a pracují kompresory, pneumatické ventily a vál-
ce. Součástí balení je i výkonný a kompaktní kompresor, který zaručuje 
spolehlivou dodávku stlačeného vzduchu pro tyto modely. Sestavit lze  
např.: čelní nakladač, sběrač balíků slámy, nakladač s ramenem, atd. 
 
Obsah balení:

• Uživatelská příručka
• Kompresor
• 4 pneumatické válce
• 4 tlakové ventily
• Držák 9V baterie (baterie není součástí)

Profi řada

5503.516185 - Pneumatic 3

5503.516184 - Cars and Drives

5503.91083 - E - Tech

Obnovitelné zdroje energie se 
stanou našimi nejvýznamnější-
mi zdroji energie do budoucna. 
Výroba, skladování a využívání 
elektrické energie z přírodních 
zdrojů jako je voda, vítr a slunce 
jsou znázorněny pomocí něko-
lika různých modelů a četných 
experimentů. Stavebnice Hydro 
Cell Kit je ideální pomůckou a 
skvělý způsob jak žáky sezná-
mit a vytvořit jim představu o 
budoucích formách energie.  

5503.505284 - Oeco Tech 5503.93291 - Mechanic + static

5503.505285 - Hydro Cell Kit

5503.511932 - Dynamic

Fischertechnik
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Stavebnice pro začátečníky se vším, co potřebujete: skládá se z 
310 dílů pro sestavení 11 modelů robotů, např. bezobslužný trans-
portní systém, detektor překážek, sledovač trati atd., dvou motorů 
s převodníkem pro přesné umístění, Motoru XS, infračervené-
ho senzoru pro sledování dráhy a dvou snímačů. Obsahuje také 
kompaktní a výkonný ROBO TX Controller s Bluetooth rozhraním, 
32-bitovým procesorem (200 MHz), 8 univerzálními vstupy a 8 MB 
RAM (2 MB flash) včetně softwaru ROBO Pro pro programová-
ní. Rozsáhlé příslušenství nabízí mnoho možností pro kreativitu. 

 
Balení obsahuje:

• Instruktážní příručku
• ROBO TX Controller, Software ROBO Pro
• 2× motor s převodníkem, motor XS, infračervený senzor pro 

sledování dráhy, dva snímače

Obsahuje komponenty pro 
stavbu čtyř plně funkčních 
průmyslových robotických mo-
delů (skladovací robot, tříosý 
robot a dva nakládací roboti). 
Předností je i vysoká kvali-
ta konstrukce s hliníkovými 
vzpěrami pro větší stabilitu. 
Stavebnice je určena pro pro-
gramátory a designéry od 10 let.

Témata elektro-pneumatických 
systémů a vakuové techniky 
jsou jasně demonstrovány za 
pomocí fascinujících modelů, 
jako např. pneumatický motor, 
robot třídící předměty dle bar-
vy, překážková dráha a pinball. 
Výkonný, kompaktní kompresor 
zaručuje spolehlivý přívod stla-
čeného vzduchu pro modely. 
Možnost dálkového ovládání 
činnosti modelů přes PC.

Min. požadavky:

• Windows XP, Vista, nebo 7
• Proscesor Pentium II 500 MHz, 256 MB RAM, 50 MB volného 

místa, min. 1024 × 768 High Color 16 bitů, 1× USB port pro 
ROBO TX Controller

Jednoduchý úvod pro začáteč-
níky do programování vývojo-
vých diagramů složených z růz-
ných funkčních bloků. Výměna 
dat mezi softwarovými funkční-
mi bloky a podprogramy může 
být provedena pomocí pro-
měnných a grafických spojení. 
To umožňují funkce programu, 
které zobrazují srozumitelné po-
stupy. Nejsou žádné problémy s 
přípravou školících programů či 
výměny dat.

Začátečnický set pro děti od 8 
let. Pomocí více než 180 sou-
částek a senzorů (fototranzistor, 
tlačítkový spínač) a pohonů (XS 
motor, kontrolky) mohou děti 
postavit osm různých modelů 
např.: maják s blikajícím svět-
lem, kolotoč nebo automatické 
posuvné dveře. ROBO LT Cont-
roller se třemi vstupy pro senzo-
ry a dvěma výstupy pro motory 
nebo kontrolky má zabudované 
USB rozhraní.  Software ROBO 
Pro Light umožňuje rychlé a 
snadné programování. Podrob-
ná instruktážní brožura podpo-
ruje proces učení a vysvětluje 
programování způsobem, který 
je snadno pochopitelný. 

Řada Computing

5503.505286 - ROBO TX training lab

5503.511933 - ROBO TX Automation Robots

5503.508777 - ROBO LT Beginner Lab 5503.93296 - ROBO Pro Software

Prozkoumejte neznámá území, 
změřte vzdálenosti, sledujte 
dráhu, ukažte způsob řízení 
pomocí blikajících signálů, roz-
poznejte barvy, změřte teplo-
tu, vyhněte se překážkám bez 
dotyku, rozeznejte den a noc, 
rozsviťte a zhasněte automatic-
ky reflektory, spusťte alarm atd. 
Se senzory ROBO TX Explorer 
můžete dělat všechno toto a 
mnohem víc.

5503.508778 - ROBO TX Explorer
Ekonomicky výhodná sada do-
dávaná v praktické plastové 
přepravce. 

Obsahuje: 

• ROBO TX Training Lab
• ROBO TX Explorer
• Accu Set

5503.519143 - ROBO TX Training Lab and Explorer

5503.516186 - ROBO TX Electropneumatic

Fischertechnik
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Řada Advanced

Kompletní sada s proporcionálním 4-kanálovým infračerveným dál-
kovým ovládáním, posilovač řízení, výkonný převodový motor. Více 
než 540 částí umožňuje stavbu traktoru se 7 pracovními nástavba-
mi. Rotační sekačka, dvojitá rotační shrnovačka a obracečka pohá-
něná otáčením náhonu. Brány, obousměrný pluh, naviják a tlačná 
deska přinášení další možnosti.

Balení obsahuje:

• IR dálkové ovládání, přijímač, posilovač řízení, převodový 
motor a zásobník na baterie 9V (baterie není součástí balení) 

5503.524325 - Tractor Set IR Control

Sestavte si různé překážkové dráhy pro závody kuliček na flexibil-
ních kolejích. Kuličky mohou být zrychleny či zpomaleny spouštěcí 
pákou či katapultem. S touto stavebnicí si můžete vyzkoušet řetě-
zovou reakci, střílení kuličky přes smyčky a přejetí přes houpačku, 
nebo přepravu ve výtahu s protizávažím. Tuto sadu lze dokonale 
kombinovat s PROFI Dynamic Set.

Balení obsahuje:

• 11 flexibilních kolejí
• 4 kuličky

5503.516183 - Rolling Action

Více než metr vysoký jeřáb s metrovým ramenem, otočný nahoře 
i dole, je určen pro opravdu velký nákladů. S jeřábovou kočkou a 
zařízením na zdvihání břemene. Mobilní nebo stacionární.

Ideální doplňky:

• Motor Set XS
• Motor Set XM
• Sound + Lights
• Control Set
• Power Set

5503.41862 - Super Cranes

Kompletní stavebnice včetně motoru a zásobníku na baterie. S více 
než 600 díly můžete postavit ruské kolo poháněné motorem nebo 
kolotoč. Ruské kolo o průměru větším než 50 cm je vybavené šesti 
sedátky. Model vytváří reálnou atmosféru.

Sada obsahuje:

• Motor XS
• Zásobník na 9 V baterie (baterie nejsou součástí)

5503.508775 - Super Fun Park

40 modelů, jako např. vozidlo s řízením, buldozer s pásy, jeřáb s 
lanovým navijákem, větrný mlýn s redukční převodovkou, umožňují 
dětem fascinující pohled do světa technologie. Stavebnice s řadou 
modelů, které mohou být sestaveny současně, zaručují spoustu zá-
bavy při stavění. Velký počet dílů zaručuje maximální prostor pro 
kreativitu.

Ideální doplňky:

• Motor Set XS
• Motor Set XM
• Power set

5503.511931 - Universal 3

Fischertechnik
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Je určen pro školy, a vzdělávací instituce, které chtějí rozvíjet znalos-
ti studentů z mobilní robotiky.
TXT Robotics Competition Set obsahuje 565 prvků a  konstrukčních 
prvků jako jsou ozubená kola, řemenice, DC motory, motory s inte-
grovanými snímači, převodovky a celé rodiny fischertechnik senzorů. 
ROBO Pro software, nabízí 5 úrovní programování, od začátečnické  
až k  programovací úrovni, podprogramy, proměnné, a uživatelské 
příkazy. 
Obsahuje: ROBOTICS TXT Controller, CD s ROBO Pro control 
software, 2x motory se snímači, XS motor, 3x ultrazvukový snímač 
vzdálenosti, IR trail sensors, optický barevný senzor, fotorezistor, 
fototranzistor, NTC resistor, magnetický senzor (reed), akumulátory 
(Accu Set).

5503.519143 - ROBOTICS TXT COMPETITION SET

Základy pneumatiky. Tato stavebnice pomáhá dětem naučit se zá-
sady pneumatických systémů a používá realistické modely, které 
ukazují, jak pracují kompresory, vzduchové ventily a válce. Výkonný 
a kompaktní kompresor zaručuje spolehlivou dodávku stlačeného 
vzduchu pro modely. 
Může být sestaveno 8 výukových modelů umožňujících  poskytnout 
budoucím technikům a inženýrům  komplexní průpravu na téma pne-
umatiky.
Obsahuje: kompresor, 4x pneumatické válce, 4x 4/3-cestné manuál-
ní ventily, zásobník na 9 V baterie (baterie nejsou součástí).
Idální doplněk: akumulační sada Accu Set.

5503.533013 - PNEUMATICS

Jednoduchý úvod do světa robotů. 200 komponentů, senzorů (foto-
tranzistor, minispínače)  a akčních členů (XS motor, kontrolky), Žáci 
mohou sestavit 12 snadno pochopitelných modelů jako např. vysou-
šeč rukou, lisovací  stroj, maják s blikajícím světlem, kolotoč nebo 
automatické posuvné dveře. ROBO LT Controller se 3 vstupy pro 
senzory a 2 výstupy pro motory nebo  kontrolky, má USB rozhra-
ní, které slouží současně pro napájení. ROBO Pro Light software 
umožňuje rychlé  a jednoduché programování. Grafické uživatelské 
rozhraní (GUI) poskytuje ideální úvod pro malé programátory.
Programování pomocí diagramů. 
Obsahuje: ROBO LT Controller (USB interface / USB napájení), 
ROBO Pro Light control software, XS motor, 2x světla, žárovka s 
čočkou, fototranzistor, 2x minispínače, activity booklet (angl.)

5503.533015 - ROBOTICS: BEGINNER

Profesionální úvod do světa robotů. Robotický set s více než 300 
komponenty,  ROBOTICS TXT Controller, ROBO Pro grafický pro-
gramovací software pro řízení mobilních a stacionárních modelů 
robotů a kamera pro USB nebo WiFi přenos obrázků, rozpoznání 
barev, sledování dráhy a detekci pohybu. 
TXT controller : Dual procesor ARM Cortex A8 (32 bit / 600 Hz) + 
Cortex M3, barevný 2.4” dotykový displej, WLAN / Bluetooth modul, 
Micro SD card slot, IR přijímací  dioda, integrovaný reproduktor, 4 
motorové výstupy, 8 digital / analog vstupů pro senzory a 4 vysoko-
rychlostní numerické vstupy. Hotové programové moduly pro začá-
tečníky. 
Senzory a akční členy jako encoder motory, XS motor, minispínače, 
NTC rezistor, fototranzistor a LED,  umožňují sestavit mobilní robot, 
fotbalový robot, řízení teploty a mnoho dalších modelů. 
Tento set je kompatibilní s ostatními robotickými konstrukčními sety.
Obsahuje: ROBOTICS TXT Controller, CD s ROBO Pro software, 
USB kamera (1 MP), 2x encoder motory, XS motor, 2x LED, 2x mini-
spínače, fototranzistor, NTC rezistor

5503.533018 - ROBOTICS: ADVANCED
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Ideální úvod do programování  elektropneumatických strojů a robotů. 
Témata elektropneumatických systémů a vakuové techniky jsou jas-
ně demonstrovány za pomocí fascinujících modelů, jako např. hrací 
automat, pneumatický motor, robot třídící předměty dle barvy, pře-
kážková dráha. Výkonný, kompaktní kompresor zaručuje spolehlivý 
přívod stlačeného vzduchu pro modely. Zahrnuje elektromagnetické 
ventily, které umožňují dálkové ovládání modelů přes PC.
Obsahuje: Kompresor, Mini motor, 2× elektromagnetický ventil, sen-
zor barvy, vakuové odsávací zařízení, 3× válce s pružinou, 2× foto-
tranzistory, 2× žárovka s čočkou, 11× flexibilní kolejnice.
Vyžaduje: ROBOTICS TXT Controller, ROBO Pro software, 9V / 1A 
power pack (Accu Set nebo Power Set).

5503.533019 - ROBOTICS & ELECTROPNEUMATICS

Ideální úvod do programování  průmyslových aplikací. Čtyři plně 
funkční průmysloví roboti: skladovací robot, tříosý robot a další dva 
nakládací roboti. Ve všech modelech jsou použity stabilní hliníkové 
kanály.
Obsahuje: 2x encoder motory, 2x XS motory, 6x minispínače
Vyžaduje: ROBOTICS TXT Controller, ROBO Pro software, 9V / 1A 
power pack (Accu Set nebo Power Set).

5503.533020 - ROBOTICS IN INDUSTRY

Principy strojní a stavební techniky. Tato vzdělávací stavebnice je 
ideální pro všechny budoucí strojní inženýry, techniky a inženýry. Jak 
pracuje převodovka? Co je planetová převodka? Jak funguje stěrač 
čelního skla? Jak postavit stabilní most? Odpovědi na tyto a další 
otázky z oboru mechaniky a statiky naleznete díky této sadě s 30 
různými modely.
Obsahuje: Mini motor, zásobník na 9 V baterie (baterie nejsou sou-
částí).

5503.533021 - MECHANICS

Principy obnovitelných zdrojů. Jak může být vyrobena elektrická 
energie ekologicky? 
Jak pracuje palivový článek a jak generuje vodík? „Obnovitelné zdro-
je energie“ se stávají důležitějšími zdroji energie pro budoucnost. Vý-
roba, uchovávání a použití elektřiny z přírodních zdrojů jako je voda , 
vítr a slunce , pomocí různých modelů a experimentů. Solární modu-
ly s vysokým výkonem otevírají mnoho možností pro flexibilní použití 
v modelech. Gold Cap může skladovat energii a pomaleji uvolňovat. 
Palivový článek jasně ukazuje, jak může být voda rozdělena do dvou 
složek: vodíku a kyslíku. Pomáhá dětem porozumět formám energie 
budoucnosti.
Obsahuje: solární motor (2V), 3x solární moduly (1V; 400 mA), Gold 
Cap power storage device, LED, ON/OFF spínač,  reverzibilní pali-
vový článek s integrovaným zásobníkem vodíku.

5503.533022 - GREEN ENERGY
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Základy pohonů. Jak vykonává práci zpětný ráz nebo ohýbání tyče? 
Jaký je rozdíl mezi třecím motorem a pohonem gumičkou? Jak lze 
využít vítr k pohonu? 
Obsahuje:Třecí motor.

5503.533028 - DRIVE SYSTEMS

Jednoduché obvody, sériové a paralelní spojení, elektronické obvo-
dy s tranzistory, kondenzátory, odpory a LED. Tato stavebnice učí 
krok za krokem základní principy elektroniky. Elektronický modul s 
16 pevnými programy, má 2 výstupy motoru, 3 analogové vstupy pro 
senzory a potenciometry pro řízení otáček motoru. Lze sestavit až 
16 funkčních modelů.
Obsahuje: Elektronický modul, XS motor, 2x tranzistor, 2x konden-
zátor, 3x odpor, 2x minispínač, fototranzistor, teplotní senzor, žárov-
ka s čočkou, 2xLED, zásobník na baterie 9V (baterie není součástí 
balení).

5503.533029 - ELECTRONICS

Optické jevy a experimenty se světlem. Planetární model vysvětluje 
fáze měsíce a jak nastává zatmění měsíce a slunce. Optické čočky 
s různými ohniskovými vzdálenostmi, zrcadla, žárovky s čočkou a 
další konstrukční díly umožňují sestavit mikroskop, lupu, dalekohled 
a periskop. Model s optickým vláknem ukazuje totální odraz a jak 
mohou být přenášena data pomocí světla. Tato stavebnice umožňuje 
mladým vědcům nahlédnout do světa optiky a světla. 
Obsahuje: 3x optické čočky (dvě ohniskové vzdálenosti), duhová-
-LED, 2x zrcadla, optické vlákno, 2x žárovky s čočkou
Ideální doplňky: Power Set nebo Accu Set.

5503.533037 - OPTICS & LIGHTS

Úvod do fyziky je zábava. Kuličky se pohybují na ohebných dráž-
kách přes různé překážky. Zrychlují, zpomalují, způsobují řetězové 
reakce, projíždějí smyčkou a procházejí přes různé překážky, jako 
jsou houpačky, nebo spínače. Výtah poháněný XS motorem do-
praví kuličky na vrchol. Efekty jsou založeny na různých fyzikálních 
jevech (akcelerace, setrvačnost hmotnosti, odstředivá síla, zákon o 
zachování energie, princip hybnosti, zákony pohybu). Tyto jevy jsou 
vysvětleny v brožuře s aktivitami (v anglickém jazyce) a lze je srozu-
mitelně demonstrovat pomocí různých pokusných uspořádání.
Obsahuje: XS motor, 22 ohebných drážek, 10 kuliček, 3 magnetické 
držáky, přihrádka na 9V baterii.

5503.533050 - PHYSICS I

STEM
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Fischertechnik / The Cool Tool

STEM

The Cool Tool 3D Tiskárna

Principy výtahu a dopravní technologie s novými speciálními díly, 
jako jsou 90 ° zatáčky, překřížení a skoky se záchytným trychtýřem. 
Kulička se kutálí přes těsné zatáčky a skluzy a různými stopami. Ob-
jevte nové fascinující dopravní techniky: v modelu dopravníku jsou 
kuličky dopravovány zpět nahoru motorem poháněným dopravním 
kolem. Pak ještě výše inovativním dopravníkem, který dopravuje 
kuličky jednu po druhé na vrchol cik-cak systémem. Tam je kulička 
spuštěna dolů svou vlastní dráhou přes smyčky a skoky. Více dů-
myslných modelů jako odrazový můstek, schodištový dopravník a 
řetězový výtah.
Obsahuje: mini motor, 2x duhová LED, 31x flex-rails, 12x kulička, 
3x magnetické držáky, 5x 90° zatáčky, přechod, záchytný trychtýř 
zásobník na 9 V baterie (baterie nejsou součástí).

5503.533053 - PHYSICS II

Úvod do každodenní techniky!
40 modelů, včetně vozidel s řízením, buldozer s tratí, jeřáb s lanem, 
větrný mlýn s převodovkou. Fascinující pohled do světa technologií 
pro školní děti při hraní. Velký počet dílů (ozubená kola, konstrukční 
čásií, stavební bloky, stavební desky, atd.). Ponechává maximální 
prostor pro kreativitu.
Doporučené doplňky: Motor Set XS, Motor Set XM, Power Set.

5503.533506 - SIMPLE MACHINES

Technické údaje
Rozlišení vrstvy až 20 micronů; pracovní prostor 200x280x255 mm; 
rychlost ≤ 250mm/s 2A krokové motorky; tryska 0.4mm (volitelné 
příslušenství 0.3 nebo 0.5); kovová Hotend koncovka Ø 1.75mm ≤ 
300°C včetně senzoru; heatbed Aluminium ≤ 150°C včetně senzoru; 
file types via Slic3r: STL, OBJ, DAE, AMF atd. včetně slic3r configs;   
USB, Ethernet, WiFi-ready; technologie tisku FDM (Fused Deposi-
tion Modeling); příkon 400W 100-240V / 24V; Hmotnost cca 20kg

Specifikace
Snadná výměna koncovky, nízké nároky na údržbu, nastavitelné vo-
dicí dráhy; celokovový rám, robustní konstrukce; Webcam ready; pro 
běžné náplně: PLA, ABS, Nylon, Laybrick atd.; Open Source Soft-
ware: Machinekit & cross platform user interface on Windows, OSX, 
Linux, Android; LED pro osvětlení a barevně kódované signalizace;  
části modulárního systému UNIMAT: SandyBox, LIN-CONTR, kroko-
vé motorky atd.

Další možnosti
Přímý import ISO Standard G-Code, Standard RepRap, G-Code; 
HalScope & HalMeter: Pozorování parametrů zrychlení, řídícího ob-
vodu teploty atd. během provozu; snadno přizpůsobitelné konfigura-
ce umožňují testování vlastních M-kódů a I / O, integrace dalších za-
řízení, jako jsou roboty atd.; modulární design – s rozšiřujícím portem 
pro další funkce: CNC vřeteno, 3D-Scanner, 2. Extruder

5101.UNI-PRINT-3D - 3D tiskárna



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

TE
CH

NI
CK

Á 
VÝ

UK
A

The Cool tool jsou funkční modely obráběcích strojů na kterých mohou žáci a studenti soustružit, řezat, vrtat a brousit a to bez rizika zranění. 
Na pokročilejších strojích lze již přesně opracovávat kov a plast, a na vrcholu jsou počítačem řízené soustruhy, frézy a řezačky polystyrénu, 
umožňující tvorbu 3D objektů. Proces je totožný jako u velkých obráběcích center, díky miniaturizaci zařízení jsou však náklady podstatně 
nižší.

Tento kit je vhodný pro ty, kteří si přejí vyrábět náročněj-
ší, komplexnější práce jak z plastového, tak z kovového ma-
teriálu. Obsahují všechny komponenty kitu UNIMAT 1 Ba-
sic včetně dalších částí, ze kterých lze sestavit sloupovou 
vrtačku, soustruh pro obrábění kovu, horizontální či vertikální frézku. 
 
Lze sestavit:

• soustruh
• horizontální frézku
• vertikální frézku
• stojanovou vrtačku
• brusku
• lupénkovou pilu

Kit je vyhotoven z celokovových částí (saně, vřeteník, koník, 
spojovací části). Během chvíle lze sestavit soustruh, horizon-
tální či vertikální frézku, nebo vrtačku. Díky preciznosti a sta-
bilitě tohoto systému lze pracovat s přesností až na 0,05 mm. 
 
Lze sestavit:

• soustruh
• horizontální frézku
• vertikální frézku
• stojanovou vrtačku
• ruční vrtačku
• brusku

Technologie CNC je v současné době nedílnou součástí každého 
solidního technického vzdělání.
Pochopení materiálu, stroje a řízení by přitom každopádně nemělo 
být zprostředkováno jen teorií.
Průmyslová zařízení mají ve výuce sice tu výhodu, že žáci poznají 
stroje blízké praxi, ale tyto stroje nejsou skoro v žádné škole v dosta-
tečném počtu k dispozici.
Mezeru mezi fundovanou a na praxi orientovanou výukou a stále 
více omezeným rozpočtem pro výuku může vyplnit Unimat CNC.  
 
Balení obsahuje:

• soustruh (5101.UNI_DREH)
• soustruh s doplňkovou rotační osou (5101.UNI-DREH-G)
• horizontální frézka (5101.UNI-FRAES-H3)
• vertikální frézka (5101.UNI-FRAES-V3)
• 4-osá frézka (5101.UNI-FRAES-4)
• včetně držáků nástrojů, tříčelisťového sklíčidla (5101.164430) 

rotujícího hrotu ...
• včetně 4 krokových motorků, kabelů a 14 V adaptéru

Pozn.: V případě, že nevyužijete tuto kompletní sadu, je možné zakoupit i jen jednotlivé části.

Výukové kity

CNC výukové kity

5101.160141 - Unimat 1 Clasic - 6 v 1

5101.160200 - Unimat ML - Metal line

5101.UNI-CNC-SET - Unimat celokovová 4-osá turn/mill sestava

The Cool Tool
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Modely leXsolar pomáhají pochopit základní principy využití a ukládání energie z obnovitelných zdrojů.

Fotovoltaika

LeXsolar-PV Ready-to-go zahr-
nuje i všechno potřebné doda-
tečné vybavení, jako například 
měřidla, a je dodávána v hliní-
kovém kufru. Škála experimentů 
sahá od jednoduchých poku-
sů, které demonstrují základní 
vlastnosti solární energie až po 
náročnější, které se zabývají 
tématy, jako například voltam-
pérová charakteristika nebo tep-
lotní závislost solárního článku.

5501.1105 - leXolar - PV Ready to go

Pro ukládání elektrické energie je na trhu mnoho různých baterio-
vých technologií. Ale jaké využití je vhodné pro určitý typ, jakou 
kapacitu baterie potřebuje a jaký zátěžový výkon je nejlepší pro 
záruku dlouhé životnosti? Díky problému ukládání obnovitelné 
energie jsou zde otázky na kterých je třeba pracovat v technickém 
nácviku. S leXsolar-EStore Professional lze analyzovat charak-
teristiky různých typů baterie. Navíc tato sada pomáhá studentů 
dozvědět se více o různých oblastech využití. Sada je dodávána 
s různými bateriovými technologiemi jako je olověný akumulátor, 
NiMH nebo Litio-Polymerový (LiPo) a PEM-palivový článek. Pro 
správné určení vnitřního odporu je možné snímat přes 4 koncovky.  
 
Balení obsahuje:
• Trenažér s bateriemi pro technický nácvik
• Různě typy baterií (NiMH, LiPo a PEM)
• Palivový článek

Technologie ukládání energie z obnovitelných zdrojů
5501.1801 - leXolar - E store professional

Větrná energie

LeXsolar-Wind Ready-to-go 
umožňuje provádět maximální 
množství pokusů bez nutnosti 
dalších doplňků. Je dodáván v 
pevném hliníkovém kufru a za-
hrnuje i rozšíření „Měření bez 
měřidel“ a „Anemometr“. Díky 
leXsolar-Wind Ready-to-go bu-
dete moci zodpovědět veškeré 
otázky týkající se základů využí-
vání větrné energie.

5501.1405 - leXolar - Wind Ready to go

Využití paliva biomasy

Celý proces produkce organic-
kých paliv si studenti snadno 
vyzkoušejí s leXsolar-BioFu-
el. Proces začíná biologickým 
krokem fermentace alkoholu. 
Vytvořená drť je poté destilo-
vána za pomocí kondenzátoru, 
který byl vyvinut právě pro tento 
pokus. Poslední krok ukazuje 
přeměnu vytvořeného biopaliva 
na využitelnou energii pomocí 
etanolového palivového článku.

5501.1702 - leXolar - BioFuel velký

Úspora energie

Díky leXsolar-ESave Ready-to-
-go se diskuze o energii stávají 
konkrétnějšími. Přístup je glo-
bální: nejdříve se studenti sou-
středí na problémy jako je svě-
tová spotřeba energie, změna 
klimatu nebo spotřeba energie 
v domácnostech. Podle vybrané 
otázky studenti provádějí měře-
ní k danému tématu, například 
teploty v místnosti nebo ovzdu-
ší, spotřeby vody a energie, atd. 

5501.1502 - leXolar - ESave Ready to go

Palivový článek

Tato sada nabízí širokou šká-
lu pokusů pro výuku v oblasti 
technologie palivových článků. 
Použitím solárního panelu, elek-
trolyzéru a palivových článků 
lze vytvořit a analyzovat solární 
vodíkový obvod. Studenti mají 
také možnost zkoumat vlastnos-
ti jednotlivých částí. S obsaže-
nými moduly se spotřebiči jsou 
i mladší studenti schopni prová-
dět základní pokusy.

5501.1102 - leXolar - PV Medium

Teplo

Díky sadě Thermal Energy Rea-
dy-to-go mohou Vaší studenti 
snáze pochopit přeměnu solární 
energie na teplo. Nejdůležitější 
součástí produktu je solární ko-
lektor, který lze napájet jak slu-
nečním zářením, tak přiloženým 
infračerveným světelným zdro-
jem. Díky velkému množství 
příslušenství můžete provádět 
mnoho pokusů.

5501.1303 - leXolar - Thermal Energy Ready to go

leXsolar
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Produkty Heliocentris pomáhají žákům snáze pochopit principy získávání čisté energie a její distribuci.

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

• Ihned připravený k použití, nejsou potřeba žádné další 
materiály

• Instrukční manuál v podobě studijního plánu
• Instrukční manuál a příručka pro učitele k provádění pokusů
• Rychlá a snadná příprava pro výuku s materiály, které mohou 

být kopírovány a tištěny
• Robustní design a mimořádná kvalita
• Různé použití – palivový článek, solární a hybridní provoz
• Ruční generátor umožňuje použití na jakémkoliv místě

Sada obsahuje:

• Oboustranný palivový článek
• Solární panel
• Podvozek
• Instrukční manál s příručkou pro vyučující
• Destilováná voda
• Sada kabelů
• Zařízení pro měření zátěže
• Ruční generátor

Čistá energie
5502.354 - Model vodíkového auta

5502.410 - Trenažér čisté energie
Clean Energy Trainer spojuje solární a větrnou energii a jejich akumulační schopnosti ve formě palivového článku - to vše v jednom produktu. 
S pomocí dodávaných součástí je možné sestavit takzvanou inteligentní síť. Taková síť získává energii pouze z obnovitelných zdrojů. Studenti 
od 16 let tak mohou získat základní znalosti o fungování inteligentních sítí. Sada tudíž nabízí několik popisných pokusů. Dalším důležitým 
cílem je zahrnout do učebních plánů skupinovou práci na téma energie a její přeměny.
Jiným důležitým aspektem sady je simulace nabíjení a různých povětrnostních podmínek. S dodávaným softwarem budou mít studenti 
možnost zkoumat tato témata profesionálně. Kromě rychlosti větru a slunečního záření je také možné simulovat různé množství spojených 
větrných turbín a solárních panelů. Navíc si lze vyžádat další spotřební profily pro několik domácích spotřebičů, jako například klimatizace, 
počítače, lampy nebo elektrické sporáky. Produkt zahrnuje také komplexní pracovní příručku.

Heliocentris


