
3www.helago-cz.cz

Fyzika

Chemie

Biologie

Zdravotní výuka

Ekologie

Meteorologie

Geologie

Matematika a geometrie

Prevence

Technická výuka

Podpora výuky

Nábytek

Vybavení laboratoří

5

85

93

145

151

155

159

165

173

187

199

205

211

Obsah



4 www.helago-cz.cz

SPOLEČNOST
Společnost HELAGO-CZ s.r.o. vznikla v roce 1992 jako 
společnost zastupující japonského výrobce vážící a 
zdravotnické techniky, společnost A&D.
Od vzniku se však náš sortiment rozšířil a začali jsme 
se zaměřovat na další cílové skupiny. V dnešní době se 
zabýváme například projekcí a výrobou laboratorního 
nábytku, vybavením odborných učeben a vzdělávacích 
zařízení, prodejem učebních pomůcek pro přírodní 
vědy, pomůcek pro technickou výuku a zdravotnických 
modelů pro nácvik první pomoci a pro nácvik klinických 
a ošetřovatelských dovedností.

Dovolujeme si Vám představit nový katalog, který pro 
Vás naše společnost připravila. Jedná se o stručný 
přehled školního vybavení a výukových pomůcek, jenž 
můžete pohodlně zakoupit v internetovém obchodě 
www.helago-cz.cz.
Katalog je přehledně tématicky rozdělen na jednotlivé 
kapitoly a slouží k rychlé orientaci v širokém sortimentu, 
který Vám naše společnost nabízí. 
Nebudete-li si jisti s výběrem vhodných učebních 
pomůcek právě pro Vaši výuku, nebo potřebujete 
pouze konzultaci, můžete se s důvěrou obrátit na 
naše specialisty, případně si vyžádat osobní návštěvu 
reprezentanta naší firmy. 
Pevně věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

KATALOG

K nákupu lze využít i náš e-shop, který naleznete na 
našich níže uvedených webových stránkách. Postačí si 
zvolit určitý produkt, vybrat způsob platby a dopravy 
a poté Vám tuto objednávku potvrdíme a informujeme 
Vás o dodací lhůtě.

E-SHOP

Pokud se zaregistrujete na našem e-shopu (nepovinné), 
automaticky Vám bude založeno „Helago konto“, do 
kterého Vám budou při každém nákupu započítávány 
body. Počet bodů je uveden přímo u požadovaného 
produktu. Body pak lze využít při dalším nákupu, nebo 
si lze vybrat některé z našich věcných cen.

BODOVÉ KONTO

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
Všechny naše kontaktní údaje jsou uvedeny na zadní 
straně katalogu.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ

O nás
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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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FYZIKA
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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FYZIKA
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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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
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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
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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

Mechanika

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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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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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



více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz 47

FYZIKA
Elektřina a magnetizmus

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
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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



FY
ZI

KA

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

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
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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



FY
ZI

KA

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

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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Napájecí zdroje
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
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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



více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz 81

FYZIKA

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.



FY
ZI

KA

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

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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3B Pokusy

3B Pokusy
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
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Sada umožňující provedení 23 pokusů

Lihový kahan
Látka
Atomy
Molekuly
Kohézní síla
Molekuly v pohybu
Fyzikální jev a chemický jev
Prvky a sloučeniny
Tři skupenství látky

Tání a kondenzace
Směs: pevná látka a pevná látka
Směs: pevná látka a kapalina
Směs: kapalina a kapalina
Roztoky
Krystaly
Chemické reakce
Oxidace
Hoření

5001.P70 - Úvod do chemie 

Sada umožňující provedení 26 pokusů

Lihový kahan
Látka
Jak měřit průměr molekuly
Chemické jevy
Prvky a sloučeniny
Tři vrstvy látky
Tání a tuhnutí
Odpařování a kondenzace
Směsi: pevná a pevná látka
Směsi: pevná látka v kapalině

Směsi: kapalina v kapalině
Roztoky
Krystaly
Koloběh vody
Kovy a nekovy
Chemické reakce
Oxidace
Hoření
Indikátory
Analýza kyselosti

5001.5627 - Chemické jevy

Výukové sady

Výukové sady

10 pokusů

Porovnání mezi dvěma typy 
jevů
Sublimace
Filtrace
Destilace
Krystalizace
Směsi a sloučeniny, atd.

5001.5510 - Fyzikální a chemické jevy

Složena ze čtyř sad:

5001.5510 - Fyzikální a 
chemické jevy
5001.5511 - Obecná podstata 
chemie
5001.5513 - Elektrochemie
5001.5515 - Organická chemie

5001.5516 - Chemická sada

11 pokusů

Lavoisierův zákon 
Proustův zákon
Zkoušky plamenem
Kyselé nebo zásadité 
sloučeniny
Srážecí reakce
Tvorba plynných sloučenin
Oxidačně redukční reakce, atd.

5001.5511 - Organická chemie

9 pokusů

Elektrolytická vodivost 
Srovnávání elektropozitivity
Daniellova baterie
Elektrolýza roztoku 
Elektrolýza vody
Galvanické pokovování

5001.5513 - Elektrochemie

5001.5517 - Chromatografie
5 pokusů

Chromatografie na běžném 
filtračním papíru
Oddělování pigmentů 
obsažených v zelených listech 
pomocí chromatografie na 
papíře
Oddělování některých 
aminokyselin pocházejících z 
bílkovin pomocí chromatografie
Rozdělování barviv v inkoustu
Rozdělování barvících směsí za 
použití sloupcového dělení při 
chromatografii

8 pokusů

Uhlík a vodík v organických 
látkách
Hledání dusíku v organických 
sloučeninách 
Příprava anhydridu kyseliny 
octové 
Amino kyseliny v proteinových 
látkách, atd.

5001.5515 - Organická chemie
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Modely atomů a molekul

Molekulární modely
5403.1002520 - Krychlová plošně centrovaná

krystalová mřížka

5403.1002521 - Chlorid sodný

5403.1002520 5403.1002521 5403.1002522 - Grafit

5403.1002523 - Diamant

5403.1002522 5403.1002523
5403.1002524 - Šesterečná krystalová mřížka

5403.1002525 - Krychlová prostorově
centrovaná krystalová mřížka

5403.1002524 5403.1002525
5403.1002527 - Síra (kosočtverečná)

5403.1002528 - Oxid křemičitý

5403.1002527 5403.1002528

5403.1002530 - Uhličitan vápenatý

5403.1002531 - Chlorid cesný

5403.1002530 5403.1002531
5403.1002532 - Jód

Model znázorňuje typické uspořádání 
dvojatomových molekul, jako je například 
I2 nebo O2.

5403.1002532

5403.1005281 - Chlorid sodný, 27 atomů

5403.1005281
5403.1005282 - Diamant

5403.1005283 - Grafit, 3 vrstvy

5403.1005282 5403.1005283
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Modely atomů a molekul

Molekulární modely
5403.1005284 - Fulleren C60

5403.1005284

5403.1005285 - Krystaly ledu, 26 molekul vody

5403.10052855401.1012836 - Sada 3 uhlíkových uspořádání

5401.1012836

5401.1012837 - Sada 14 Bravaisových mřížek

5401.1012837
5403.1005286 - Sada: Glukóza, 2 molekuly

5403.1005286

5403.1005288 - Sada: Aminokyseliny, 7 modelů
(včetně peptidové vazby)

5403.1005288
5403.1005289 - Alfa-helix (15 peptidových párů)

5403.1005289

Systém miniDNA obsahuje abstraktně 
tvarované, barevně rozlišené části, které 
představují nukleové báze, pětiuhlíkové cukry a 
fosfátové skupiny, které jsou třeba k vytvoření 
dvojité šroubovice DNA. Model je jedinečnou 
možností jak demonstrovat molekulární 
strukturu DNA a její unikátní dvojitou šroubovici.

5403.1005295 - Model miniDNA, 12 vrstev

5403.1005295

5403.1005296 - Model miniDNA, 22 vrstev

5403.1005296

5403.1005297 - Pokročilý model miniDNA,
22 vrstev

5403.1005297

5403.1005299 - Pokročilý model miniDNA: RNA,
12 bází

5403.1005299

5403.1005298 - Pokročilý model miniDNA,
12 vrstev

5403.1005298

5403.1005301 - Model DNA

5403.1005301

5403.W1005302 - DNA - RNA

5403.W1005302
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5403.1005309 - Tvar diamantu: osmistěn

5403.1005309

5403.1005310 - Tvar grafitu: tři vrstvy

5403.1005310 5403.1005312 - Tvar ledu: sněhová vločka

5403.1005311 - Tvar fullerenu: koule

5403.1005312 5403.1005311
5403.1005314 - Tvar železa: nepravidelný

5403.1005314

Robustní modely obsahují dost atomů na to, 
aby se z nich dal sestavit model, který jasně 
ukáže tvar daného materiálu a vztahy mezi 
jeho stavbou a fyzikálními vlastnostmi. Vazby 
jsou barevně rozlišeny na kovalentní, iontové 
a vodíkové vazby a Van der Waalsovy síly. 
Snadno sestavitelné sady za nízkou cenu.

5403.1005313 - Tvar chloridu sodného: krychle

5403.1005313

5403.1005315 - Tvar hořčíku: nepravidelný

5403.1005315
5403.1005316 - Tvar mědi: nepravidelný

5403.1005316

5403.1005317 - Orbit malá DNA

5403.1005317

5003.BRIGHT03 - BRIGHT výuková sada

5003.BRIGHT03 5003.BRIGHT01 - BRIGHT Atom

5003.BRIGHT01

5001.2096 - Stolek se vzduchovými polštářky
pro studium pohybu molekul

5001.2096

Sada atomů pro trojrozměrné sestavování 
organických a anorganických molekul a pro 
ověření jejich prostorového uspořádání. 
Mnoho chemických sloučenin může být jasně 
znázorněno, například: jednoduché molekuly 
jako je vodík, kyslík a voda, organické sloučeniny 
jako je etan, etylen, acetylen, benzen, alanin, 
glukóza a cyklohexan a ještě komplexnější 
struktury.

5401.1005279 - Sada organických / anorganických
molekul D

5401.1005279

Modely atomů a molekul

Molekulární modely / modely atomů
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5401.1012842 - s-orbital

5401.1012841 - Sada 3 p-orbitalů

5401.10128425401.1012841
5401.1012841 - Sada 5 d-orbitalů

5401.1012841

5401.1012838 - Sada 7 f-orbitalů

5401.1012838

5401.1005290 - Sada organických molekul S

5401.1005290

5401.1005291 - Sada organických / anorganických
molekul S

5401.1005291

5403.1002526 - Vazba mezi dvěma atomy uhlíku

5403.1002526

5401.1005278 - Sada organických molekul D

5401.1005278

5403.1005292 - Sada: Organické molekulární
struktury Molyorbital

5403.1005292

5403.1002529 - Vodíkový můstek

5403.1002529

5403.1005294 - Tvary molekul - teorie repulze
elektronů

5403.1005294

Sada atomů pro trojrozměrné sestavování 
organických a anorganických molekul a pro 
ověření jejich prostorového uspořádání. 
Mnoho chemických sloučenin může být jasně 
znázorněno, například: jednoduché molekuly 
jako je vodík, kyslík a voda, organické 
sloučeniny jako je etan, etylen, acetylen, 
benzen, alanin, glukóza a cyklohexan a ještě 
komplexnější struktury.

5403.1005308 - Základní molekulární systém

5403.1005308
5001.5716 - Model atomu

5001.5716

5403.1005293 - Sada: 14 modelů atomových
orbitalů Molyorbital

5403.10052935001.MM003 - Organická chemie

5001.MM003

5001.7041 - Organická a anorganická chemie

5001.7041

Modely atomů a molekul

Molekulární modely / modely atomů
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Aktualizovaná periodická tabulka, laminovaná a dodávaná 
s podstavnými tyčemi. Jsou zde hlavní fyzikální a chemické vlastnosti 
každého prvku. Grafické znázornění energetické úrovně orbitalů, 
která určuje pořadí rámečků v periodické tabulce.
Můžete zde pozorovat matematicky přesné znázornění orbitalů s, p, 
d a f. V tabulce jsou obsaženy i nejnovější prvky. Číselné údaje jsou 
aktualizované podle směrnic 2001 IUPAC.
Rozměry: 100 × 70 cm.

5001.6300 - Periodická tabulka

Periodická tabulka je graficky stejně zpracovaná jako tabulka 
5001.6300, ale ve formátu A3 (42 × 29,7 cm).
Tento model není dodáván s podstavnými tyčemi.

5001.6301 - Periodická tabulka pro studenty

Schéma periodické tabulky prvků ukazuje konfigurace elektronových 
obalů. Na plátnu se dvěma válečky a závěsným provázkem. 
Dvojjazyčná.
Rozměry: asi 1 950 × 1 390 mm
Jazyky: angličtina a němčina

5401.1003097 - Periodická soustava prvků

Schéma periodické tabulky prvků s jejich obrázky. Na plátnu se 
dvěma válečky a závěsným provázkem.. Ve čtyřech jazycích.
Rozměry: asi 2 290 × 1 530 mm
Jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština

5401.1003098 - Periodická tabulka prvků s obrázky

Periodické tabulky prvků

Periodické tabulky prvků
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BIOLOGIE
Výukové sady a experimenty

Biologické výukové sady
5001.5630 - Rostliny
Sada umožňuje provedení 33 pokusů
Klasifikace kořenů
Kořeny: osmóza
Kořeny: kořenové vlášení
Orientace kořenů
Klasifikace stonků
Stonek: morfologie
Podzemní stonky
Stonek: kapilarita
List: chlorofyl
List: fotosyntéza
List: vylučování tekutin
List: škrobení

Květ: morfologie
Květ: reprodukční orgány
Plevel
Kapradiny – bodláky – lišejníky
Houby – plísně – kvasnice
Morfologie semínka
Klasifikace semínek
Klasifikace plodů
Plody: dužina
Tvorba oxidu uhličitého
Látky obsažené v zelenině
Klasifikace zeleniny

5001.P71 - Zkoumání rostlin
Sada umožňuje provedení 23 pokusů
Úvod 
Morfologie semene
Klíčení semene
Osmóza
Kořeny
Vlásky kořenů
Schopnost orientace kořenů
Stvol
Vnitřní struktura stvolu
Podzemní část stvolu
Absorpce mízy

Kapilarita
Proč jsou listy v létě zelené?
Proč jsou listy na podzim žluté?
Fotosyntéza
Transpirace
Škrob
Morfologie květu
Plod
Vývoj oxidu uhličitého v rostlinách
Jak vytvořit herbář

5001.5675 - Zkoumání živočišné říše
Sada umožňuje provedení 22 pokusů
Červi
Měkkýši
Mušle měkkýšů
Hmyz
Vývoj hmyzu
Stopy savců
Trávení škrobů

Trávení tuků
Trávení bílkovin
Enzymy
Chuťové pohárky
Dýchání
PH a organická reakce

5001.5631 - Zvířata a lidé
Sada umožňuje provedení 35 pokusů
Prvoci
Červi
Korýši
Mušle měkkýšů
Hmyz
Vývoj hmyzu
Mraveniště
Anatomie ryb
Životní podmínky v určitých 
lokalitách
Živočišné buňky
Žláznatá vlákna

Svalová vlákna
Trávení škrobů
Trávení tuků
Trávení bílkovin
Enzymy
Krev
Osmotický tlak
Dýchání
Kostra
Struktury kůže ryb a plazů
Tepelná izolace: ptáci a savci
Hodnota pH a organické reakce

5001.5719 - Objevování našich smyslů
Sada umožňuje provedení 70 pokusů
Smyslové orgány jsou nástroje, díky kterým může tělo přijímat a 
zpracovávat podněty přicházející zvenčí. S dodávanými pomůckami 
v tomto setu mohou vyučující obohatit jejich hodiny ukázkou modelů 
smyslových orgánů a prováděním významných pokusů na fyzikálních 
a chemických podnětech. Se sadou je možné provádět 70 pokusů se 
zrakem, čichem, sluchem, hmatem a chutí.
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Výukové sady a experimenty

Biologické výukové sady
5001.P72 - Základní biologie
Sada umožňuje provedení 20 pokusů
Co je to biologie?
Buňka
Voda
Vodné roztoky
Osmóza
Minerální soli
Kořeny
Absorpce minerálních solí do 
půdy
Stvol
Kapilarita
Formy života a jejich výživa
Fotosyntéza

Buněčné dýchání rostlin
Škrob: zásoby rostlin
Potravní řetězec
Potrava pro život
Škrob v jídlech
Trávení škrobu
Rozeznání tuku
Trávení tuku
Rozeznání bílkovin
Trávení bílkovin
Energie a život živočichů
Hoření
Dýchání živočichů

5001.P73 - Prostředí pro život
Sada umožňuje provedení 23 pokusů
Půda jako domov
Minerální frakce půdy
Organická frakce půdy
Půda obsahuje vzduch
Půda obsahuje vodu
Nácvik použití indikátoru 
kyselosti
Kyselost půdy
Typy uhličitanů v půdě 
Propustnost půdy
Úrodnost půdy
Předměty schopné rozkladu a 
půda

Voda pro život
Koloběho vody
Odpařování a kondenzace vody
Déšť
Mořská voda
Pitná voda a její odbyt
Znečištění vody
Zkoumání amoniaku
Zkoumání dusičitanu
Zkoumání sulfátu
Zkoumání tenzidu
Co je to atmosféra?
a další

5001.P75 - Hmat, čich a chuť
Sada umožňuje provedení 25 pokusů
HMAT
Kůže
Citlivost kůže
Podnět doteku
Podnět tlaku
Podnět bolesti
Teplota a teplo
Teplota těla
Vnímání tepla
Vidět pomocí hmatu
Otisk prstu
Čistota kůže

ČICH
Z čeho se skládá látka?

Stádia skupenství látky
Změna skupenství
Nos: čichový orgán
Jak cítíme pachy?
Jak můžeme rozeznat pachy?
Návyk na určitý pach
Čistota nosu

CHUŤ
Jazyk: chuťový orgán
Jak cítíme chuť?
Čtyři základní chuti
Chuť a čich
Chuť a zrak
Dobré a špatné chuti

5001.7016 - Sada pro pokusy s trávením
Sada je vhodná především pro ZŠ.

5001.7023 - Sada pro pokusy s trávením
Sada je vhodná pro SŠ.

5001.7017 - Sada pro pokusy s dýcháním
Sada umožňuje simulovat funkci plic během dvou fází dýchání a od-
halení přítomnosti oxidu uhličitého ve vydechnutém vzduchu.

5001.7223 - Válec pro měření kapacity plic
Přes brčko vydechujete do válce, píst se zvedá a na stupnici snad-
no odečtete objem vydechnutého vzduchu. Dodáváno s průvodcem.

5001.7016

5001.7223

5001.7023

5001.7017
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Lidský trup

Podpořte Váš výklad při hodinách anatomie pomocí těchto 33 bri-
lantních promítacích folií s dostatečně detailními barevnými obrázky 
jednotlivých částí lidského trupu.

4004.1000184 - B02 - 3B torzo sada

Součástí tohoto torza reprezentujícího jak mužské, tak ženské poh-
laví jsou tyto odnímatelné části:
2-dílná hlava, 2-dílné srdce, 2 plíce, žaludek, játra se žlučníkem 
2-dílný střevní trakt, přední polovina ledviny.

4004.1000186 - B09 - Klasické torzo, 12 částí

Součástí tohoto torza reprezentujícího jak mužské, tak ženské poh-
laví jsou tyto odnímatelné části:
3-dílná hlava, 2 plíce, 2-dílné srdce, žaludek, játra se žlučníkem, 
2-dílný střevní trakt, přední polovina ledviny, přední polovina močo-
vého měchýře.

4004.1000190 - B13 - Klasické torzo, 14 částí

B19 je klasické lidské torso s věrnými, ručně malovanými detai-
ly. Jeho výroba probíhá v Německu a  je vyrobeno z vysoce kva-
litního plastu. Tento unisex model lidského trupu má jedinečnou 
vlastnost otevřené krční a bederní části od mozečku až ke kostr-
či a skládá se z 18-ti odnímatelných částí. Obratle, meziobrat-
lové ploténky, mícha, míšní nervy, vertebrální tepny, atd. jsou 
na této barevné replice lidské anatomie detailně a znázorněny. 
 
Model obsahuje následující odnímatelné části a orgány:

• 7. hrudní obratel
• 6 částí hlavy
• 2 plíce
• srdce (2 části)
• žaludek
• játra se žlučníkem 
• 2dílný trakt 
• přední polovina ledviny a močového měchýře

Toto torso je skvělou pomůckou při výuce lidské anatomie a s jeho 
pomocí se žáci snadno naučí správné umístění vnitřních orgánů 
v lidském těle.

4004.1000193 - B19 - Klasické torso s otevřeným krkem a otevřenými zády, unisex, 18 částí

4004.1000184

4004.1000186

4004.1000190

Součástí tohoto mezi studenty oblíbeného torza reprezentujícího jak 
mužské, tak ženské pohlaví jsou tyto odnímatelné části:
3-dílná hlava, 2 plíce s hrudní kostí a připojením žeber, 2-dílné srd-
ce, žaludek, játra se žlučníkem, 4-dílný střevní trakt, přední polovina 
ledviny, přední polovina močového měchýře.

4004.1000188 - B11 - Klasické torzo, 16 částí

Celosvětově ojedinělý prvek na tomto modelu reprezentujícího žen-
ské i mužské pohlaví je odnímatelná 6-dílná ruka se svaly. Vysoce 
kvalitní model proto tedy plně představuje anatomii kompletní hor-
ní části těla člověka. Pravá polovina znázorňuje kůži, levá polovina 
zase povrchové a hlubší svaly s nervy, cévami a kostními struktu-
rami.

4004.1000205 - B42 - Deluxe torzo, 33 částí

Toto torzo nabízí všechno. Vyměnitelné mužské a ženské genitálie, 
otevřený krk a zadní část pro studii obratlů, meziobratlových ploté-
nek, míchy, míšních nervů, obratlových tepen atd., hlavu deluxe s 
4-dílným mozkem a mnoho dalšího. Podrobné torzo pro pokročilé 
předvádění.

4004.1000196 - B35 - Deluxe torzo, 28 částí

4004.1000188

4004.1000205 4004.1000196
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S tímto jedinečným torzem s vyměnitelným pohlavím máte to nejlepší 
v oboru anatomie. Obsahuje 31 částí a zobrazuje jak svaly povrcho-
vé, tak svaly hluboké. Dva hlavní svaly, deltový sval a velký hýžďový 
sval, mohou být odejmuty pro bližší studie. Můžete také studovat 
obratle, míchu, míšní nervy a obratlové tepny. Vyměňujte mužské a 
ženské genitálie, prozkoumejte vnitřní struktury mozku atd.

4004.1000203 - B40 - Deluxe torso se svaly

Toto torzo reprezentující jak ženské, tak mužské pohlaví obsahuje 
následující odnímatelné části:
2-dílná hlava, Ženská hrudní stěna, 2 plíce, 2-dílné srdce, žaludek, 
játra se žlučníkem, 2-dílný střevní trakt, přední polovina ledviny, 
4-dílné mužské genitálie, 3-dílně ženské genitálie s embryem.

4004.1000197 - B32 - Deluxe torso, 20 částí

Toto torzo reprezentující obě pohlaví, které se skládá z 21 částí, je 
založeno na modelu B11 a je vybaveno otevřeným krkem a zadní 
částí v rozsahu od mozečku po kostrč. Obratle, meziobratlové plo-
ténky, mícha, míšní nervy, obratlové tepny a mnoho dalších prvků je 
podrobně zobrazeno.
Tato verze obsahuje navíc oproti modelu B11 následující součásti:
odnímatelný 7. hrudní obratel, 6-dílná hlava, 2-dílný žaludek.

4004.1000192 - B17 - Klasické torzo, otevřená záda

Toto torzo měří přibližně polovinu životní velikosti a je snadno a rych-
le rozložitelné. Odnímatelné části:
2 poloviny hlavy, polovina mozku, 2 plíce, 2-dílné srdce, žaludek, 
játra se žlučníkem, 2-dílný střevní trakt.

4004.1000195 - B22 - Mini torso, 12 částí

Anatomie

Lidský trup

4004.10002034004.1000197

4004.1000192 4004.1000195

Svalstvo

Tato figura má neobyčejně detailní struktury a malování. Na jedné 
straně znázorňuje povrchové svaly a na straně druhé svaly hlubo-
ké. Obě paže jsou odnímatelné. Znázorněny jsou také důležité po-
vrchové cévy. Perfektní, jako pomůcka pro osvětu pacientům, také 
pro sportovní a fitness studia a pro fyzioterapeuty. Model je vysoce 
kvalitní.

4003.B90 - Postava se svaly, 1/3 životní velikosti

4003.B90
Tento zcela nový model s dvojím pohlavím v životní velikosti usnad-
ňuje porozumění lidské anatomii, jako žádný jiný anatomický model 
na světe. Rozebíratelný model obsahuje lidské torzo, které má na 
jedné polovině odstraněnou kůži pro zobrazení spodního svalstva 
hrudníku, zad, břicha, hlavy a krku. Přední stěnu torza lze odejmout 
pro detailní zobrazení vnitřních struktur a orgánů. Model se skládá 
ze 41 odnímatelných částí. Tato postava je dodávána na dřevěném 
podstavci.

4004.1000209 - B53 - Postava se svaly

4004.1000209

Model znázorňuje část kosterního svalového vlákna a jeho neuro-
muskulární ploténku zvětšenou zhruba 10 000 krát. Svalové vlákno 
je základním prvkem příčně pruhovaných kosterních svalů.

4004.1000213 - B60 - Model svalového vlákna

Přitažlivost tohoto mini svalového modelu (57 cm) spočívá v poměru 
jeho kvality a ceny. Všechno povrchové svalstvo člověka je přesně a 
detailně reprodukováno v živoucích barvách, navíc v praktické stolní 
verzi. Hrudníková deska je odnímatelná pro odhalení vnitřních orgá-
nů. Na pravé straně jsou obsaženy ženské prsní žlázy. Více než 125 
očíslovaných a určených struktur.

4004.1000212 - B59 - 1/3 postava se svaly

Celá lidská anatomie v příhodné velikosti bez vnitřních orgánů nebo 
mužských genitálií, hodící se tam, kde může být prostor problémem. 
Skládá se z 21 částí

4004.1000211 - B56 - Ženská postava se svaly

Kompletní lidská anatomie s mužským i ženským pohlavím v příhod-
né velikosti, výška 84 cm. Pro dokonalé znázornění svalstva člověka 
a vnitřních orgánů. Hodí se pro místa, kde by mohl být problém s 
prostorem. Model obsahuje 33 odnímatelných částí.

4004.1000210 - B50 - Svaly a vnitřní orgány

4004.1000213 4004.1000212

4004.1000211 4004.1000210
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Svalstvo

Svalové torzo v životní velikosti pro obzvláště náročné studium 
podrobně znázorňující hluboké a povrchové svaly. S mimořádnou 
přesností a pečlivou výrobou je toto mistrovské dílo jedinečnou po-
můckou pro anatomické znázornění i ve velkých posluchárnách.

4004.1001236 - VA16 - Svaly trupu, 27 částí

Tento propracovaný model v životní velikosti ukazuje hluboké a po-
vrchové svalstvo ve skvělém detailu. Obsahuje 37 částí. Vynikající 
přesnost dělá z tohoto mistrovského díla jedinečný nástroj pro výuku 
i ve velkých posluchárnách.

4004.1001235 - VA01 - Mužská postava se svaly

Model horní končetiny se svaly se skládá z 6 částí. Obsahuje tyto 
odnímatelné části: deltový sval, dvouhlavý sval pažní, trojhlavý sval 
pažní, dlouhý sval pažní s radiálním ohybačem zápěstí, vřetenní sval 
s radiálním natahovačem zápěstí.

4004.1000347 - M11 - Horní končetina se svaly

Tento model znázorňuje jak povrchové, tak hlubší svaly, z nichž 5 
je odnímatelných. Šlachy, cévy, nervy a kostní součásti levé ruky a 
ramene jsou podrobně vyvedeny. Části jsou přesně očíslované.

4004.1000015 - M10 - Horní končetina se svaly

Tento model v životní velikosti může být rozložen na stehno a bérec. 
Skládá se ze 7 částí. Následující svaly mohou být odejmuty:
Sval krejčovský, velký hýžďový sval, přímý sval stehenní, dlouhý 
dvouhlavý sval stehenní s pološlachovitým svalem, lýtkový sval.

4004.1000352 - M21 - Dolní končetina se svaly

Tento model, který se skládá z 9 částí, znázorňuje jak povrchové 
tak hluboké svaly, z nichž 8 je odnímatelných. Šlachy, cévy, nervy 
a kostní složky levé nohy a chodidla jsou podrobně vyvedeny. Části 
jsou očíslovány.

4004.1000351 - M20 - Dolní končetina se svaly

Tento model se skládá z 5 částí a znázorňuje povrchové svalstvo i 
hluboké svaly, nervy a cévy. Rozložitelná na temeno lebky a 3-dílný 
mozek.

4004.1000214 - C05 - Svalstvo hlavy a krku

Tento model v životní velikosti detailně zobrazuje svaly lidské paže. 
Zobrazuje povrchové a hluboké svalové struktury, cévy, nervy a vazy. 
Model obsahuje ruku, spodní a horní část paže a ramenní pletenec.

4003.M211 - Svaly lidské paže, 7 částí

Tento model v životní velikosti detailně zobrazuje svaly lidské nohy. 
Zobrazuje povrchové a hluboké svalové struktury, cévy, nervy a šla-
chy. Obsahuje chodidlo, spodní a horní část nohy a polovinu pánve.

4003.M220 - Svaly lidské nohy, 13 částí

Tento model v životní velikosti může být vodorovně oddělen v kolen-
ním kloubu za účelem prohlédnutí si kloubní struktury. Lýtkový sval 
může být odejmut. Model se skládá ze 3 částí.

4004.1000353 - M22 - Bérec a koleno se svaly

4004.1001236 4004.1001235

4004.1000347 4004.1000353

4004.1000015 4004.1000352

4004.1000351 4004.1000214

4003.M211 4003.M220
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Jednoduchý model jazyka znázorňuje oblasti pro chutě hořkost, 
sladkost, kyselost a slanost. Na stojanu s naučnou tabulkou.

4003.C67 - Model jazyka

Vyobrazení hlavy (barevně rozlišené), mediálně rozdělené. Kůže a 
obličejové svaly pravé vnější poloviny jsou odstraněny pro znázor-
nění hlubších struktur. Oční bulva, kostní kryt dutiny čelistní a pravá 
polovina jazyka jsou odnímatelné

4004.1005536 - W42512 - Hlava a krk, 5 částí

Nejpodrobnější model hlavy! Tato 6-ti dílná hlava v životní velikos-
ti je namontována na podstavci a obsahuje odnímatelnou 4-dílnou 
polovinu mozku s tepnami. Oční bulva se zrakovým nervem je také 
odnímatelná. Jedna strana ukazuje nos, ústní dutinu, hltan, týl a bázi 
lební.

4004.1000217 - C09/1 - Model hlavy, 6 částí

Model lidské hlavy rozdělitelné na 4 části v životní velikosti. Levá 
strana obličeje je rozdělená sagitálním a vodorovným řezem a zde 
můžete pozorovat mnoho vlastností lebky a mozku a oronazální du-
tiny.

4003.C250 - Model hlavy, 4 části

Levá polovina modelu v životní velikosti ve střední sagitální rovině 
ukazuje svaly, nervy, cévy a kostní struktury a obsahuje odstrani-
telnou polovinu mozku. Hlava je přichycená na odstranitelnou krční 
část, která je rozdělená jak horizontálně tak vertikálně. Dodáváno na 
podstavci.

4004.1000216 - C07 - Hlava a krk

Model obsahuje řez střední a přední částí hlavy na podstavci.
4004.1000220 - C13 - Průřezový model hlavy

Tento obrysový model ukazuje všechny významné struktury v per-
fektních detailech. Na základně, nerozdělitelné.

4004.1000219 - C12 - Středový průřez hlavy

Tento model lidského mozku je tvarovaný a odlitý ze skutečného 
vzorku. Na míru zformovaná pryskyřice a výrobní postup nám umož-
ňuje představit přesnost a detaily důležité pro výuku anatomie.

4003.C715 - Lidský mozek, skutečný odlitek

Znázornění vnějších povrchových svalů a vnitřních (střední část) 
struktur hlavy a krku. Dodáváno na odnímatelném stojanu.

4004.1000221 - C14 - Polovina hlavy se svalstvem

Anatomie

Hlava a její části

Mozek a jeho části

4003.C67 4004.1005536

4004.1000221 4004.1000217

4003.C250 4004.1000216

4004.1000220 4004.1000219

4004.C715

Čelní průřezy lidského mozku nabízejí inovativní způsob studie 
struktury mozku. Díky trojrozměrné charakteristice dospělého moz-
ku se pohled na hrubé nervové struktury liší v závislosti na povrchu 
průřezu.

4003.C720 - Čelní průřezy lidského mozku

Část hlavy v životní velikosti obsahuje detailní mozek s krevními cé-
vami, včetně bazilární tepny a Willisova oběhu, lebečních nervů a 
rozložitelného mozkového kmene. Celý mozek lze vyjmout z lebeční 
klenby a rozložit na 7 částí.

4003.C320 - Hlava s mozkem, 7 částí

Část hlavy v životní velikosti obsahuje detailní mozek s krevními cé-
vami, včetně bazilární tepny a Willisova oběhu, lebečních nervů a 
rozložitelného mozkového kmene. Celý mozek lze vyjmout z lebeční 
klenby a rozložit na 7 částí.

4004.1000223 - C15/1 - Model mozku, 2 části

4003.C720

4003.C320 4004.1000223
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Mozek a jeho části

Tento středově sagitálně rozdělený model je originálním anatomic-
kým odlitkem skutečného lidského mozku.
Části levé poloviny mozku jsou:
Čelní a lebeční lalok, spánkový a týlní lalok, mozkový kmen, moze-
ček.

4004.1000226 - C18 - Klasický mozek, 5 částí

Model se skládá ze 4 částí. Tento oblíbený model mozku je napo-
dobeninou mozku praváka. Využívá kontrastní barvy a ručně psané 
texty pro určení a rozpoznání motorických a smyslových funkčních 
center uvnitř mozku.

4004.1005555 - Zvětšený model mozkového centra

Tento model ukazuje 3. a 4. komoru, obě strany komor a mozkový 
mokovod (Sylvius).

4004.1001262 - VH410 - Mozková komora

Tento 2,5 krát zvětšený model mozku obsahuje 14 částí. Komplexní 
model mozku může být velmi užitečnou pomůckou při učení, zejmé-
na pro velké skupiny studentů. Viditelné jsou všechny struktury moz-
ku a mozkových komor.

4004.1001261 - VH409 - Zvětšený model mozku

Zvětšený, detailní řez pravou polovinou mozku, zobrazující cévna-
tou, mozkovou a tvrdou plenu. Na modelu jsou identifikovatelná mís-
ta kde proudí mozkomíšní mok, směr proudění je vyznačen šipkami. 
Kolorováno tak, aby byly důležité rysy jednoduše rozlišitelné. Dodá-
vána na stojanu s kartou popisků. Velikost 25 x 18 x 12 cm.

4005.ZKH268B - Cirkulace mozkomíšního moku

Zvětšený, detailní řez pravou polovinou mozku s částí lebky. Cévnatá 
plena je odnímatelná. Model je dvoustraný, jemně kolorovaný. Jeden 
řez je v mediální rovině, včetně řezu falx cerebri. Sagitální řez na dru-
hé straně zobrazuje laterální dutinu. Na modelu je 49 vyznačených 
míst, popsaných na přiložené kartě. Velikost 25 x 18 x 12 cm.

4005.ZKH266N - Řez mozkem

Středově rozdělený mozek, perfektní pro začátečnické studium díky 
jeho cenové dostupnosti. Struktury jsou namalované. Dodáváno na 
podstavci.

4004.1000222 - C15 - Model mozku

Všechny struktury tohoto středně rozděleného mozku jsou ručně ma-
lovány, číslovány a určeny. Dodáváno na podstavci.
Pravá polovina může být rozložena na: čelní a temenní laloky, 
mozkový kmen se spánkovými a týlními laloky, polovinu mozečku

4004.1000224 - C16 - Model mozku

Velmi detailní model lidského mozku, který je středově rozdělen. Do-
dáván na stojanu.
Obě poloviny mohou být rozděleny na: čelní a temenní laloky, spán-
kové a týlní laloky, polovinu mozkového kmene, polovinu mozečku.

4004.1000225 - C17 - Model mozku

Tento středově rozdělený luxusní mozkový model ukazuje mozkové 
tepny stejně tak jako odstranitelné bazilární tepny. Dodáváno na od-
stranitelném podstavci.
Obě poloviny mohou být rozděleny na: čelní a temenní laloky, spán-
kové a týlní laloky, polovinu mozkového kmene, polovinu mozečku.

4004.1000227 - C20 - Mozek s tepnami

Tento realistický model je vyroben z jemné tkaniny pro co nejlepší 
přiblížení k realitě. Může být rozdělen na 8 částí: čelní a temenní 
laloky, spánkové a týlní laloky, mozkový kmen, mozeček.

4003.C85 - Měkký mozek

Model lidského mozku v životní velikosti může být rozdělen ve stře-
dové rovině podél podélného švu. Skládá se z 9 částí: čelního a te-
menního laloku, spánkového a týlního laloku, mozkového kmene, 
mozečku a bazilární tepny. Model také detailně zobrazuje přísun krve 
tepnami a důležité anatomické struktury. Na podstavci.

4003.C220 - Model mozku s tepnami, 9 částí

4004.10002264004.1005555

4004.10012624004.1001261

4005.ZKH268B4005.ZKH266N

4004.10002224004.1000224

4004.10002254004.1000227

4003.C854003.C220
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Tento luxusní model mozku je středově rozdělen. Na pravé půlce 
naleznete barevné, systematicky seskupené představení mozkové-
ho laloku.

4003.C22 - Neuro-anatomický model mozku

Tento 2× zvětšený model mozku je středově rozdělen a rozložitelný 
na 4 části. Čelní laloky a mozkový kmen jsou odstranitelné. Model 
Vám umožňuje zřetelně pozorovat motorická, senzorická a funkční 
centra, která jsou zobrazena v různých barvách. Dodáváno na od-
stranitelném stojanu.

4003.C75 - Neuro-anatomický model mozku

Následující laloky a oblasti tohoto 2× zvětšeného modelu moz-
ku jsou představovány v různých barvách a označeny v angličti-
ně: čelní lalok, temenní lalok, spánkový lalok, týlní lalok, motorický 
cortex,somatosensorický cortex, limbický cortex, mozeček, mozková 
kůra. 12 mozkových nervů a další vlasnosti jsou číslovány. Dodává-
no s podstavcem.

4003.R10122 - Části mozku

Pečlivě malovaný model mozku v životní velikosti lze rozdělit na pra-
vou a levou polovinu. Levou polovinu lze rozložit na 4 části, a to na 
čelní a temenní lalok, spánkový a týlní lalok a polovinu mozkového 
kmene a polovinu mozečku. Na pravé polovině jsou barevně zobra-
zeny oblasti mozku, na levé polovině jsou barevně zobrazeny funkč-
ní části mozku. S průvodcem.

4003.C222 - Oblasti a funkce mozku, 5 částí

Tato lebka skládající se ze tří částí ukazuje hlavní lebeční nervy a 
tepny. Mozek má 8 částí a je vyroben z jemného materiálu podob-
ného tkáni.

4003.4610 - Neurovaskulární model lebky

Tento luxusní model mozku je dodáván s otevřenou hlavou k poskyt-
nutí detailního studia umístění mozku v lebce. Hlava je horizontálně 
rozdělená mimo podklad lebky. Středově rozdělený mozek ukazuje 
mozkové tepny stejně jako odstranitelné bazilární tepny.

4004.1000229 - Mozek s tepnami v hlavě

Tento luxusní model mozku je dodáván s otevřenou hlavou k poskyt-
nutí detailního studia umístění mozku v lebce. Hlava je horizontálně 
rozdělená mimo podklad lebky. Středově rozdělený mozek ukazuje 
mozkové tepny stejně jako odstranitelné bazilární tepny.

4003.C45 - Neuron s roztroušenou sklerózou

Tento model motorického neuronu je zvětšen více než 2500 krát. 
Model znázorňuje plně trojrozměrnou reprodukci motorické nervové 
buňky nacházející se v prostředí ovlivňujících se neuronů a koster-
ního svalového vlákna. Blánovitý obal byl oddělen od neuronu pro 
zobrazení cytologické ultrastruktury, organel a obsahů uvnitř těl bu-
něk. Na modelu jsou viditelné větvící se dendrity, synapse a nervový 
výběžek obalený myelinem s Ranvierovými zářezy. Řez nervovým 
výběžkem je možno odklopit od modelu motorického neuronu pro 
odhalení těsně ovinutých vrstev obalujících myelinovou pochvu a 
Schwannou pochvu, která vrstvy vytvořila. Model je připevněn na 
dřevěném podstavci.

4004.1005553 - Model motorického neuronu

Tento profilový model zobrazuje schematické znázornění centrálního 
a okrajového nervového systému. Vynikající model pro studii struk-
tury nervového systému člověka. Dodáváno na podkladové desce.

4004.1000231 - Model motorického neuronu

Tato zbrusu nová sada pěti modelů je unikátní na celém světě. Za-
měnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách. Set obsa-
huje 5 sekcí (dostupných i samostatně).

4004.1000232 - C40 - Sada „Fyziologie nervů“

4003.C22 4003.C75

4003.R10122 4003.C222

4003.4610 4004.1000229

4003.C45 4004.1005553

4004.1000231 4004.1000232
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Zaměnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách.

4004.1000233 - C40/1 - Tělo neuronové buňky

Zaměnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách.

4004.1000234 - C40/2 - Myelinová pochva CNS

Zaměnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách.

4004.1000236 - C40/4 - Motorické zakončení

Zaměnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách.

4004.1000237 - C40/5 - Synapse

Střední ucho je složeno ze tří drobných kůstek. Jsou to kladívko, ko-
vadlinka a třmínek. Tyto kůstky zvyšují a přenášejí amplitudu zvuku z 
bubínku do vnitřního ucha. Jsou uloženy v bubínkové dutině spánko-
vé kosti. Kůstky jsou dodávány uvnitř speciální pěnové vložky uvnitř 
průhledné Petriho misky. Kůstky lze snadno odejmout.

4003.E300 - Sada ušních kůstek

Model lidského ucha v životní velikosti je průhledný pro zlepšený po-
hled na zvukovod, bubínek, kladívko, kovadlinku, třmínek a hlemýžď 
ve vnitřním uchu.

4003.E133 - Průhledný model ucha, životní velikost

Tento excelentní model zobrazuje vnější a vnitřní strukturu ucha od 
vnějšího ucha až k bubínku. Tento víceúčelový model může být vyu-
žit pro osvětu pacientům, nebo pro zdravotní výuku. Ohebný materiál 
umožňuje používat tento model také jako nácvikovou pomůcku pro 
vložení fonendoskopu.

4003.LM02 - Průhledný model ucha

Tento mírně zvětšený model lidského ucha s detailním znázorněním 
všech anatomických detailů zobrazuje zvukovod, bubínek, kladívko, 
kovadlinku, třmínek a hlemýžď. Dále je zde viditelná kostní konstruk-
ce, svalová a chrupavčitá vlákna.

4003.E220 - Model ucha, 1,5× zvětšený

Tento model je vhodný pro předvádění optických funkcí oka, např. 
znázornění objektu na sítnici, přizpůsobení (změna zakřivení čočky), 
krátkozrakost a dalekozrakost.

4004.1003806 - W11851 - Fyzikální model oka

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.

5401.1005047 - Funkční model oka - malá verze

4004.10002334004.1000234

4004.10002364004.1000237

4003.E3004003.E133

4003.LM024003.E220

4004.10038065401.1005047
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Tato verze je 3× zvětšená a rozkládá se na: obě poloviny očního 
bělma s rohovkou a okohybnými svaly, obě poloviny cévnatky s ro-
hovkou a sítnicí, čočky, sklivec umístěný v kostnatém očním důlku 
(dno a středová stěna).

4004.1000258 - F13 - Oko v očním důlku

S tímto modelem je vyučování funkcí lidského oka velmi efektivní. 
Pohybem sítnice může být tvar oka změněn. Čočka a řasnaté tělísko 
jsou vyrobeny ze silikonu pro umožnění změny podoby a tloušťky 
čočky.

4004.1005046 - W16002 - Funkční oční model

Tento model je rozložitelný na: obě poloviny očního bělma s rohov-
kou a připojením očního svalu, obě poloviny cévnatky s duhovkou a 
sítnicí, čočku, sklivec.

4004.1000259 - F15 - Oko, 3× zvětšené, 6 částí

Tento model zobrazuje oko s očními nervy umístěnými v kostním 
očním důlku (dno a středová stěna). Dodatečně přiřazené struktury 
umožňují lepší porozumění vztahu mezi okem, kostí, svaly a vnější 
strukturou oka.

4004.1001264 - VJ500a - Model oka

Tento model se skládá ze 6 částí. Lze odejmout následující části: 
horní polovinu očního bělma s rohovkou a okohybnými svaly, obě 
poloviny cévnatky s duhovkou a sítnicí, čočky, sklivec

4004.1000255 - F10 - Model oka, 5× zvětšený

Založeno na modelu F 10, tento model má navíc kostnatý oční dů-
lek. 5× zvětšeno. Odstranitelné části obsahují: horní polovinu očního 
bělma s rohovkou a okohybnými svaly, obě poloviny cévnatky s du-
hovkou a sítnicí, čočky, sklivec.

4004.1000256 - F11 - Model oka v kostěném důlku

Založeno na modelu F 11, tento model má navíc oční víčko a slzné 
ústrojí. Odstranitelné části obsahují: horní polovinu očního bělma s 
rohovkou a okohybnými svaly, obě poloviny cévnatky s duhovkou a 
sítnicí, čočky, sklivec, oční víčko a slzné ústrojí.

4004.1000257 - F12 - Oko, víčko a slzný systém

Zvětšený model oka zahrnující zaměnitelné čočky, které ukazují 
různé typy příčin zákalu zahrnující subkapsulární, kapsulární, zra-
lé, vnější a jaderné zákaly. Vzdělávací karta také zdůraňuje viditelný 
efekt zeleného zákalu.

4003.F80 - Model očního zákalu

Tento model skládající se ze tří částí ukazuje vnitřní anatomii lidské-
ho oka. Čočky a rohovka jsou odstranitelné. Na stojanu.

4003.F25 - Polovina oka

Tento normální zvětšený model oka obsahuje čtyři zaměnitelné ro-
hovky ukazující různé příčiny zánětu rohovky, Fuchsovy ednotheliál-
ní degenerace, keratoconus a zdravou rohovku.

4003.F85 - Řez oční rohovkou

Tento model zobrazuje mikroskopickou strukturu sítnice s cévnatkou 
a očním bělmem. Levá zábrana, navrstvená strana modelu, ukazu-
je kompletní strukturu sítnice zahrnující cévní vrstvu a části očního 
bělma z mikroskopického pohledu. Pravá polovina modelu je čás-
tečně zvětšená. Ukazuje mikroskopickou strukturu receptorů světla 
a buněk pigmentových vrstev. Levá část 850× zvětšená – pravá část 
3 800× zvěšená.

4004.1000260 - F16 - Model sítnice

Utvořeno z vnější rohovky a velké nadledvinky, svalového ústrojí, 
zrakového nervu a krevních cest. Ke studování vnitřních částí (du-
hovka / rohovka) mohou být části odstraněny stejně jako funkční net-
říštivé sklo, které zvětšuje a formuje převrácené obrázky. Odstranění 
sklovitého tělesa odhaluje plášť cévnatky a sítnice spolu se slepým 
místem na sítnici a důlek obsahující žlutou skvrnu. Panenky, čípky a 
další mikrostruktury sítnice jsou detailně graficky zvětšeny v příčném 
řezu. Připevněno na dřevěný podklad. 

4003.R10123 - Oční bulva s funkční čočkou

4004.1000258 4004.1001264

4004.1000255 4004.1000256

4004.1000257 4003.F80

4003.F25 4003.R10123

4003.F85 4004.1000260

4004.1005046 4004.1000259
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Tento model zobrazuje detaily vnějšího, středního a vnitřního ucha 
ve trojnásobném zvětšení. Ušní bubínek s kladívkem, kovadlinkou 
a třmínkem lze odejmout. Další odnímatelné části jsou hlemýžď a 
labyrint s vestibulárními a hlemýžďovými nervy. Jedna polovina hle-
mýždě je odnímatelná. Připevněno na podstavci.

4003.E210 - Ucho, 3× zvětšené, 4 části

Tento model ukazuje, jak bubínek, kůstky, komplexní vnitřní ucho s 
hlemýžděm a kmity bazilární membrány fungují / ovlivňují se. Při-
ložené zrcadlo umožňuje studování různých funkcí ucha z různých 
úhlů současně. Jediný model může být studován několika studenty 
zároveň. Zahrnuje čtyřbarevné vysvětlující tabulky.

4004.1005052 - W16010 - Funkční model ucha

Tento model se skládá z 8 částí a představuje vnější, střední a vnitř-
ní ucho. Obsahuje tyto odnímatelné části: vnější ucho, kost skalní, 
bradavkový výběžek, bubínek a sluchové kůstky, labyrint, hlemýžď 
a VIII. hlavový nerv (3 části). Transparentní polokruhovité kanálky 
jsou vyplněny tekutinou, každý s jednou bublinou pro ukázku jejich 
vyvažovací funkce.

4004.1005538 - W42514 - Model ucha, 5× zvětšený

Tento model, který se skládá ze 3 částí, se díky svojí velikosti (5 krát 
zvětšený) snadno prohlíží z jakéhokoliv místa v učebně. Představuje 
vnější, střední a vnitřní ucho. Obsahuje odnímatelné sluchové kůstky 
a labyrint s hlemýžděm a VIII. hlavovým nervem.

4004.1008553 - VJ513 - 5× zvětšený model ucha

Tento 15 krát zvětšený, 3-dílný model ucha, který se skládá ze 3 čás-
tí, je vhodný pro muzea a speciální sbírky stejně tak, jako pro velké 
posluchárny a konference. Znázorňuje vnější, střední a vnitřní ucho. 
Sluchové kůstky a labyrint s hlemýžděm a VIII. hlavovým nervem 
mohou být odejmuty a studovány podrobně.

4004.1001266 - VJ510 - 15× zvětšený model ucha

Představení vnějšího, středního a vnitřního ucha. Obsahuje odstrani-
telný bubínek, kladívko a kovadlinku, a také dvoudílný labyrint, třmí-
nek, hlemýžď a sluchový/rovnovážný nerv. Na podkladu.

4004.1000250 - E10 - Model ucha

Představení vnějšího, středního a vnitřního ucha. Obsahuje odstra-
nitelný bubínek, kladívko a kovadlinku stejně jako dvoudílný labyrint, 
třmínek, hlemýžď a sluchový / rovnovážný nerv. Dodatečně se dvě-
ma vyměnitelnými kostěnými sekcemi k uzavření středního a vnitřní-
ho ucha. Na podkladu.

4004.1000251 - E11 - Model ucha

Tento model zobrazuje vnější, střední a vnitřní ucho v reálné velikosti 
a umístění. Ukazuje bubínek, kladívko a kovadlinku stejně jako laby-
rint, třmínek a hlemýžď. Na stojanu.

4003.E20 - Model ucha v životní velikosti

1,5 násobná zvětšenina dětského ucha. Zobrazuje polokruhové ka-
nálky a hlemýžď vnitřního ucha;  sluchové kůstky, zánět středního 
ucha (zánět a umělá tekutina ve středním uchu); ušní bubínek a 
temporální a bubínkové svaly; model také představuje horizontální 
Eustachovu trubici typickou pro dítě.

4003.E25 - Dětské ucho

Sluchové kůstky člověka v životní velikosti jednotlivě i ve spojení v 
přirozené pozici. V průhledném plastovém obalu.

4004.1000253 - E13 - Sluchové kůstky

S nesrovnatelnou přesností, díky mikro CT technologii, která pracuje 
na podobném principu jako velké počítačové tomografy, tento  20 
krát zvětšený trojrozměrný model ukazuje lidské sluchové kůstky v 
jejich normálním stavu.

4111.1009697 - A100 - Sluchové kůstky

Představuje vnější, střední a vnitřní ucho. Na podstavci.
4004.1000252 - E12 - Model ucha, 1,5× zvětšený

4003.E2104004.1000252

4004.10050524004.1005538

4004.10085534004.1001266

4004.10002504004.1000251

4003.E204003.E25

4004.10002534111.1009697
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Smyslové orgány

Dýchací ústrojí

Model ukazuje trojrozměrný řez Cortiho orgánem, který je místem 
sluchu ve vnitřním uchu u lidí. Zvláštní pozornost byla věnována 
podrobnému zastoupení jednotlivých buněčných složek a membrán. 
Model v popředí také ukazuje přesnou polohu orgánu v hlemýždi.

4111.1010005 - E14 - Cortiho orgán

Tento zkrácený model zobrazuje bližší středovou část nosu a nosní 
cesty. Detaily zahrnují nosní dutinu, měkké a tvrdé patro, čípek a 
pharingeální mandle. Na zadní straně se nacházejí čichová a čelistní 
dutina.

4003.C80 - Model nosu a nosní dutiny

Obě poloviny nosu jsou mediálně rozděleny od spodiny lebeční po 
dáseň. Tento model ukazuje nosní přepážku s cévami a nervy (pravá 
strana), všechny struktury dutiny nosní, vedlejší dutinu nosní a část 
Eustachovy trubice (levá strana). Části jsou očíslovány a popsány na 
vnější straně. Model je 4× zvětšený.

4004.1005531 - W42506 - Nosní a čichové orgány

„3B MICROanatomy jazyk“ je fascinující, protože kombinuje zvětšení 
různých částí jazyka v jednom modelu. Skládá se z makroskopické-
ho pohledu na jazyk v životní velikosti (vrchní část) a mikroskopické-
ho pohledu na různé jazykové papily (10-20× zvětšená životní veli-
kost) a chuťové pohárky (přibližně 450× zvětšená životní velikost).

4004.1000247 - D17 - „3B MICROanatomy“ jazyk

Tento 2,5× zvětšený model ukazuje pravé podjazykové a podčelistní 
žlázy. Na odnímatelném podstavci.

4004.1002502 - T12010 - Model jazyka, 4 části

Unikátní model specificky navržený pro porozumění funkci pěti 
smyslů – zrak, čich, chuť, sluch a hmat – pomocí nervů. Část lebky v 
řezu umožňuje znázornění všech důležitých nervů. 

4005.ZKH400G - Model pěti smyslů

Model koncového průduškového ústrojí plic. Mnohokrát zvětšený 
model vyrobený z pevného nerozbitného materiálu.

4003.G430 - Průdušínky

Tento model zobrazuje přibližně 20× zvětšený průřez plícemi. Spolu 
s plicními a průduškovými krevními cévami jsou zde zobrazeny prů-
duška, průdušinky a plicní sklípky.

4003.G420 - Plicní lalok

Průřezový model průdušky zobrazuje změny tkáně během astmatu a 
chronické bronchitidy. 4 stádia: normální průduška, nadměrná sekre-
ce sliznice, otok s hromaděním mízy, křeč hladkého svalu.
Model obsahuje: chrupavku, sliznice, spirálové hladké svaly a fibro-
elastickou pojivovou tkáň a epitelové vrstvy průdušky. Všechny části 
otočné pomocí kloubu.

4003.G33 - Průdušky s fázemi onemocnění

Oboustranný model dvou oddělených plic v životní velikosti se 4 vý-
řezy zobrazující normální anatomii a dále dopady COPD (chronická 
obstrukční plicní nemoc), rakoviny a astmatu.

4003.G52 - Sada plic s patologickými nálezy

Oboustranný model dvou oddělených plic v životní velikosti se 4 vý-
řezy zobrazující normální anatomii a dále dopady COPD (chronická 
obstrukční plicní nemoc), rakoviny a astmatu.

4003.G252 - Sada plic s patologickými nálezy

Model pravé plíce v životní velikosti s průduškou, tepnami a žílami. 
Na stojanu.

4003.G253 - Polovina plíce, životní velikost

4111.1010005 4003.C80

4004.1005531 4004.1000247

4004.1002502 4005.ZKH400G

4003.G430 4003.G420

4003.G33 4003.G52

4003.G252 4003.G253
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Model znázorňuje lidské dýchací ústrojí přibližně v poloviční velikos-
ti. Plíce, průdušnice a horní dýchací trakt jsou detailně zobrazeny. 
Model je dodáván na odnímatelném stojanu.

4003.G216 - Lidské dýchací ústrojí

Tento model v životní velikosti je středově rozdělen a může být rozlo-
žen na 2 části pro ukázku anatomie lidského hrtanu a s ním spojené 
struktury, jako je jazylka, chrupavky, vazy, svaly, cévy, nervy a štítná 
žláza.

4003.G223 - Hrtan v životní velikosti, 2 části

Tento model s 5 částmi je středově rozdělen a zobrazuje všechny 
vnitřní struktury, jako je jazylka, chrupavky, vazy, svaly, cévy, nervy 
a štítná žláza. Odnímatelné součásti jsou na levé straně a patří zde 
polovina jazylky, štítná chrupavka a polovina štítné žlázy. Na pravé 
straně může být odejmut sval prstenčité chrupavky a štítné žlázy. 
Připevněno na stojanu.

4003.G221 - Model hrtanu, 2× zvětšený, 5 částí

Replika lidského hrtanu, jazylky a příklopky hrtanové. Pravá polovi-
na ukazuje chrupavčité struktury, levá polovina je tvořená svalstvem. 
Hlasivky, chrupavka hlasivková a příklopka hrtanová jsou pohyblivé.

4004.1005528 - Funkční model hrtanu, 4× zvětšený

Ukazuje následující prvky: hrtan, průdušnice s průduškovým stro-
mem, 2-dílné srdce (odnímatelné), dutá žíla, aorta, plicní tepna, jí-
cen, 2-dílné plíce (přední poloviny odnímatelné).

4004.1001243 - VC243 - Plíce s hrtanem, 5 částí

Tento model plíce s hrtanem je perfektně zpracován. Vysoce kvalitní 
model obsahuje následující odnímatelné části pro více anatomických 
detailů: hrtan – 2 části, průdušnice s průduškou, srdce – 2 části, tep-
na a žíla pod klíční kostí, dutá žíla, aorta, plicní tepna, jícen, plíce – 2 
části (přední poloviny odnímatelné), bránice.

4004.1000270 - G15 - Plíce s hrtanem, 7 částí

Tento model je 3× zvětšený. Příklopka hrtanová, hlasivky a hlasivko-
vá chrupavka jsou pohyblivé. Na podstavci.

4004.1001242 - VC219 - Funkční model hrtanu

Tento jedinečný model hrtanu s průduškovým stromem a průhledný-
mi plícemi byl vytvořen na základě údajů z CT člověka (muž, přibliž-
ně 40 let). Zvláštní na tomto postupu je, že přírodní prostorové 3D 
vztahy a vzájemná poloha segmentů průdušek může být zachována 
a zobrazena reálně. Hrtan s jazylkou a příklopkou hrtanovou a prů-
dušnice s primárními a lalokovými průduškami jsou zobrazeny v jed-
né barvě. Hrtan je odnímatelný na úrovni druhé tracheální chrupavky 
a rozdělitelný ve střední rovině. Příklopka hrtanová je namontovaná 
flexibilně. Různé segmenty průdušek jsou vyrobeny z elastického 
materiálu a vyvedeny v různých transparentních barvách, takže se 
dají snadno vizuálně rozeznat.

4004.1000275 - G23/1 - Hrtan a průduškový strom

Tento model je vytvořen na základě údajů z CT. Je stejný, jako model 
4004.1000275, ale bez průhledných plic.

4004.1000274 - G23 - Průduškový strom a hrtan

Panel zprůchodnění dýchacích cest umožňuje učiteli efektivně uká-
zat uzavřené a otevřené dýchací cesty. Čelist i hlava jsou pohyblivé a 
dokonale vystihují pohyb hlavy a otevření a zavření dýchacích cest. 
Hlava svou velikostí přiblžně odpovídá normální dospělé hlavě. Vyro-
beno z 6 mm plexiskla. Celkové rozměry 24 × 32 cm.

4107.LF03687 - Panel zprůchodnění dýchacích cest

4003.G2164003.G223

4003.G2214004.1005528

4004.10012434004.1000270

4004.10012424004.1000275

4004.10002744107.LF03687
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Srdce a kardiovaskulární systém

Model v životní velikosti z nerozbitného materiálu, jemně malované 
anatomické detaily. Znázorněna bránice, svaly, šlachy , hlavní tepna 
a jícen. Na aortě jsou počátky pěti břišních arterií. Dále obsahuje tři 
hrudní a tři bederní obratle. Levá plíce je v řezu s průdušinkami a 
plcním krevním systémem. Hrtan je v řezu zobrazujícím jeho detailní 
strukturu. Srdce je dvoudílné, po odejmutí přední části viditelné před-
síně, komory a cévní koronární systém.

4005.ZKJ649D - Dýchací orgány

Tento model obsahuje přirozené plíce z vepře, které jsou chráněny 
speciální technologií pro dlouhou životnost, pro udržení bez zápa-
chu a pružnost. Plíce je připevněná na stojanu, může být nafouknuta 
pumpou. Tento působivý model je velmi blízký lidské anatomii a po-
skytuje neuvěřitelnou možnost pozorovat, jak se reálná plíce nafu-
kuje a vyfukuje. Dodáváno s příčným řezem plíce pro pozorování 
vnitřní struktury.

4003.R10060 - Demonstrativní model plic

Tento působivý model zobrazuje levou polovinu plíce kuřáka. Model 
může být otevřen a zobrazuje šedivobílý nádor a nádor s fibrózní 
charakteristikou. Model pro opravdu výrazné znázornění!

4003.R10062 - Model rakoviny plic

Tyto modely plic dávají pozorovateli šokující grafický pohled na pří-
činy poškození kouřením. Zdravá plíce je růžová a bez veškerých 
abnormalit. Naopak postižená plíce je černá a má na sobě šedivobílý 
nádor a je pokryta pórovitými bublinami způsobenými emfyzémem. 
Jistě zanechá trvalý dojem.

4003.R10063 - Srovnávací model rakoviny plic

Model působivě ukazuje změny v bronchiální tkáni (od zdola naho-
ru): normální stav, abnormální sekrece hlenu, ztluštění bronchiální 
sliznice, trvalé poškození, po podání léku.

4111.1012788 - Model CHOPN

Tento středově rozdělený model zobrazuje: hrdlo, jazylku, průdušni-
ci, vazy, svaly, cévy, nervy, štítnou žlázu. Rozdělitelné na 2 poloviny. 
Štítná chrupavka, 2 svaly a 2 poloviny štítné žlázy jsou odstranitelné. 
Na stojanu.

4004.1000272 - G21 - Model hrtanu

4 průřezy tepen znázorňují arterosklerózu, ve které je zužující se tep-
na díky tvorbě tukové tkáně (cholesterol) a plaku. 4 stádia: normální 
tepna, tukový pruh, fibrózní plak, ucpání.

4003.G65 - Model tepny, 4 části

Podélný řez tepny se zúžením způsobeným pohlcováním plaku. 4 
řezy na stojanu krok za krokem zobrazují tvorbu plaku na stěně tep-
ny.

4003.G240 - Tepna se 4 řezy

Podélný řez tepny se zúžením způsobeným pohlcováním plaku a s 
ucpáním způsobeným trombem.

4003.G241 - Model tepny

Zvětšená tepenní vidlice s výřezem pro ukázku postupné tvorby ná-
nosu cholesterolu.

4003.G60 - Model arterosklerózy, 1 část

4005.ZKJ649D 4003.R10060

4003.R10062 4003.R10063

4111.1012788 4004.1000272

4003.G65 4003.G240

4003.G241 4003.G60
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Celistvý napůl schematický oběhový model srdce, plic, jater, placen-
ty a pupeční šňůry, aorty, duté žíly lidského plodu s barevným rozli-
šením pro ukázku oběhu a směru toku krve.

4003.G29 - Oběhový systém lidského plodu

Přední srdeční stěna může být odejmuta pro detailní ukázku vnitřní 
struktury. Jsou zde všechny důležité struktury, jako jsou srdeční ko-
mory, předsíně, aortální, mitrální, plicní a trikuspidální chlopeň. Sr-
deční sval, tuková tkáň, tepny a žíly jsou detailně namalovány, řídící 
ústrojí je barevně označeno. Model je vyroben z nerozbitného plastu 
a je odnímatelný ze stojanu.

4003.G207 - Model srdce s řídícím ústrojím, 2 části

Tento model představuje anatomii lidského srdce a je vodorovně roz-
členěný na úrovni chlopně. Následující části mohou být odejmuty: 
jícen, průdušnice, horní dutá žíla, aorta, přední srdeční stěna, horní 
polovina srdce.

4004.1008548 - VD253 - Model srdce, 7 částí

Tento podrobný model se skládá z 10 částí, je 3 krát zvětšený a zob-
razuje struktury bránice (= podstavec). Následující části mohou být 
odejmuty: jícen, průdušnice, horní dutá žíla, aorta, plicní kmen, obě 
síňové stěny, obě komorové stěny.

4004.1008547 - VD251 - Model srdce na bránici

Toto srdce bude středem pozornosti na jakékoliv výstavě a je ob-
zvláště vhodné pro posluchárny. Síně a komory jsou otevřené pro 
poskytnutí pohledu do vnitřku a pro ukázku přesně vymodelované 
dvojcípé chlopně a hlavních cév přiléhajících k srdci. Koronární cévy 
jsou také přesně zobrazené.

4004.1001244 - Obří model srdce, 8 krát zvětšený

Model ukazuje středně velké svalové tepny se dvěma vedlejšími ží-
lami z předloketní oblasti s přilehlou tukovou tkání a svalem, zvětše-
nými 14 krát. Model znázorňuje vzájemné anatomické vztahy tepen 
a žil a základní funkční techniku žilních chlopní („funkce chlopně“ a 
„svalová pumpa“).

4004.1000279 - G42 - Model tepny a žíly

S pomocí tohoto modelu, který se skládá ze 2 částí, mohou lékaři 
vysvětlit změny v krevních cévách v důsledku arteriosklerózy. Ho-
rizontálně rozříznutá, rozvětvená tepna je zobrazena s aterosklero-
tickými změnami ve čtyřech různých stádiích, od mírně usazené po 
zcela ucpanou cévu.

4004.1000278 - G40 - Arterioskleróza s průřezem

Model se skládá ze 2 částí a má stejné vlastnosti jako G08. Navíc 
tento jedinečný model ukazuje dlouhodobý vliv zvýšené srdeční čin-
nosti v důsledku vysokého krevního tlaku. Svalová stěna levé srdeč-
ní komory je značně zesílená a špička srdce je viditelně zakulacená.

4004.1000261 - G04 - Srdce s hypertrofií levé kom.

Model se skládá ze 2 částí a má stejné vlastnosti jako G08, ale tento 
transparentní model zobrazuje také kompletní převodní systém, kte-
rý je barevně znázorněn.

4004.1000266 - G08/3 - Srdce a převodní systém

Stejné vlastnosti jako G08, ale navíc obsahuje brzlík.
4004.1000265 - G08/1 - Srdce s brzlíkem, 3 části

4003.G294003.G207

4004.10085484004.1008547

4004.10012444004.1000279

4004.10002784004.1000261

4004.10002664004.1000265
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Velmi detailní 2-dílné srdce. Přední srdeční stěna je odnímatelná pro 
odhalení komor a chlopní uvnitř. Jen o něco málo menší, než je ži-
votní velikost a s vynikajícími detaily.

4004.1000264 - G08 - Model srdce, 2 části

Přední srdeční stěna je odstranitelná pro detailní předvedení vnitř-
ních struktur. Na modelu jsou zobrazeny tyto důležité struktury: sr-
deční komora, síně, srdečnice, mitrální chlopeň, plicní a trikuspidální 
chlopeň. Srdeční svaly, tuková tkáň, artérie a žíly jsou detailně vy-
kresleny. Jednotlivé části jsou zobrazeny na přiložené kartě (v ang-
ličtině a němčině). Model je vyroben z nerozbitného plastu a lze jej 
vyjmout ze stojánku.

4003.G210 - Model srdce v životní velikosti, 2 části

Čtyřdílné srdce v reálné velikosti. Po otevření srdce jsou viditelné 
komory a chlopně a jejich struktury. Vně srdce je bypass do pravé 
koronární artérie, ramus interventricularis z levé koronární artérie a 
ramus circumflexus z levé koronární artérie.

4005.ZKJ640F - Srdce s dvěma bypassy, 4 části

Dvoudílné srdce v reálné velikosti. Po otevření srdce jsou viditelné 
komory a chlopně a jejich struktury. Vně srdce je bypass do pravé 
koronární artérie, ramus interventricularis z levé koronární artérie a 
ramus circumflexus z levé koronární artérie.

4005.ZKJ639C - Srdce s bypassem, 2 části

Anatomický model lidského srdce je předváděn ve vysokých detai-
lech s komorami, atrii, klapkami, žílami a aortou. Přední srdeční stě-
na je odstranitelná k odhalení komor a klapek uvnitř. Tento model 
zobrazuje žilní bypass do pravé věnčité tepny, do přední rasmus in-
terventicularis a do rasmus circumflexus levé věnčité tepny.

4004.1000262 - G05 - Srdce s bypassem

Tento dvojnásobně zvětšený model srdce umožňuje velmi jednodu-
chou identifikaci všech struktur a je skvělým pomocníkem pro hodiny 
ve velkých třídách nebo přednáškových síních. Anatomie lidského 
srdce je zobrazována ve vysokých detailech s komorami, atrii, klap-
kami, žílami a aortou. Přední srdeční stěna je odstranitelná k odha-
lení komor a klapek uvnitř.

4004.1000268 - G12 - Model srdce

Tento dvojnásobně zvětšený model srdce umožňuje velmi jednodu-
chou identifikaci všech struktur a je skvělým pomocníkem pro hodiny 
ve velkých třídách nebo přednáškových síních. Anatomie lidského 
srdce je zobrazována ve vysokých detailech s komorami, atrii, klap-
kami, žílami a aortou.

4004.1000263 - G06 - Model srdce s bypassem

Normální anatomie srdce, model srdce po infarktu ukazující pět 
částečně zhojených, ztenčených a odbarvených míst zasažených 
infarktem.

4003.G70 - Model srdečních onemocnění

Miniatura mozku, oka, srdce, ledvin a modely tepen. Vztahují se k 
modelům v plné velikosti a popisují je. Vzdělávací karta zobrazuje 
příčiny zvýšeného tlaku: zelený zákal, arteroskleróza, cévní plaky, 
selhání ledvin a mrtvice.

4003.G37 - Sada modelů hypertenze

Úžasný funkční model lidského srdce a oběhového systému dá 
Vašim výukám realistický rozměr! Kompletní schematický model 
lidského oběhového systému s krví (obarvená voda), která proudí 
přes průhledné žíly, tepny, vlásečnice a srdeční komory. Speciální 
design tohoto modelu zobrazuje žilní krev, hlubokou červenofialovou 
a tepennou krev, světle červenou barvou pro posílení možnosti po-
zorování okysličení a odkysličení hemoglobinu při procházení vasku-
lárním systémem lidského těla. Funkční srdeční a oběhový systém 
je připevněn na podstavné desce s podpěrnými nohami. Je dodáván 
s příručkou pro vyučující, červeným barvivem a se stříkačkou pro 
naplnění systému.

4004.1005045 - Funkční srdeční a oběhový systém

4004.1000264 4003.G210

4005.ZKJ640F 4005.ZKJ639C

4004.1000262 4004.1000268

4004.1000263 4003.G70

4003.G37 4004.1005045
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Průřezový model lidského střeva rozdělený na 4 části znázorňuje jak 
zdravý orgán, tak orgán s různými onemocněními. Obsahuje: seró-
zu, sval, sliznici, poloměsíčité záhyby, tasemnici, výběžky serózního 
povlaku. Znázorněná onemocnění jsou: polypy, rakovina, divertikuli-
tida, kolitida. Model není rozložitelný, součásti jsou otočitelné na ose.

4003.K87 - Tlusté střevo s onemocněními, 4 části

Tento model žaludku v životní velikosti ukazuje funkci žaludeční ban-
dáže. U tohoto modelu můžete jasně vidět vliv této bandáže, který se 
používá při extrémní obezitě. Model lze rozložit na 2 části pro ukázku 
vnitřní struktury. Na odnímatelném stojanu.

4003.K82 - Model žaludku se žaludečním pásem

Tento zmenšený model ukazuje různá stádia zánětu žaludku od leh-
kého vředu až po proděrování žaludku. Tento průřezový model zob-
razuje spodní část jícnu, žaludek a počátek dvanácterníku.

4003.K217 - Žaludek s vředy

Tento model v životní velikosti je středově rozdělen a může být ote-
vřen pro ukázku vnitřní struktury žaludku, včetně kardie, sliznice a 
vrátníku. Model také zobrazuje krevní cévy. Připevněný na stojanu.

4003.K215 - Žaludek, životní velikost, 2 části

Tento zmenšený model zobrazuje rozdělení jater na 8 částí podle 
C. Couinauda. Vysvětluje rozdělení cévního vyživování jednotlivých 
částí jater. Vrátnice rozděluje játra na příčnou rovinu na horní (krani-
ální) a dolní (kaudální) skupinu.

4003.K79 - Rozložená játra

Tento realistický model znázorňuje játra se žlučníkem. Jsou zde zob-
razeny cévy hilu a také extrahepatální cesty a hlavní vazy. Na odní-
matelném stojanu.

4003.K225 - Model jater se žlučníkem

Model v životní velikosti je přesným znázorněním slinivky a dva-
nácterníku. Slinivka je otevřená pro ukázku celého pankreatického 
vývodu. Dvanácterník je částečně rozložen pro ukázku jeho vnitřní 
struktury. Připevněno na stojanu.

4003.K222 - Slinivka a dvanácterník

Tento vynikající profilový model ukazuje játra s kanálky, žlučníkem, 
slinivkou břišní, dvanácterníkem, cévami, mimojaterními žlučovými 
cestami, hlavním slinivkovým kanálem a jeho vyústěním.

4004.1008550 - Játra, žlučník, slinivka, dvanáctník

Tento model ledvin se zadními orgány horní části dutiny břišní, který 
se skládá ze 3 částí, spojuje modely K22/1 a K22/2. Horní břišní 
orgány jsou připojeny v jejich přirozené poloze a odnímatelné od 
ledvin.

4004.1000310 - K22/3 - Model ledvin

Model znázorňuje strukturu jemné tkáně čtyř charakteristických částí 
trávícího systému: jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo.

4004.1000311 - K23 - Model trávicí soustavy

Model ukazuje jednotlivé rozdílné vrstvy žaludeční stěny. Přední po-
lovina žaludku je odnímatelná. Zobrazeny jsou: spodní jícen, cévy, 
nervy.

4004.1000302 - K15 - Model žaludku, 2 části

Průřezový model žaludku v životní velikosti zobrazuje karcinom.
4003.K83 - Model rakoviny žaludku

4003.K874003.K82

4003.K2174003.K83

4003.K2154003.K79

4003.K2254003.K222

4004.10085504004.1000310

4004.10003114004.1000302
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Mnohonásobně zvětšený, dvoudílný model klku s malou částí střeva 
zobrazuje detaily na příčném a podélném řezu. Dodáváno se stoja-
nem.

4005.ZKJ747H - Model klku

Tento model v životní velikosti zobrazuje lidský trávicí trakt od ústní 
dutiny až po konečník. Ústní dutina, hltan a první část jícnu jsou roz-
děleny podél středové sagitální roviny. Játra jsou zobrazena spolu 
se žlučníkem, který je odnímatelný. Odnímatelná slinivka a dvanác-
terník jsou rozděleny pro ukázku jejich vnitřní struktury. Žaludek je 
odnímatelný a lze ho rozdělit na 2 části. Dvanácterník, slepé střevo, 
část tenkého střeva, tlusté střevo a konečník jsou otevřené pro ukáz-
ku vnitřních struktur.

4003.K221 - Lidské trávicí ústrojí, 5 částí

Tento model v životní velikosti zobrazuje průřez játry se žlučníkem, 
slinivkou a dvanácterníkem; obsahuje jaterní vývod a vývod slinivky 
břišní. Připevněno na desce.

4003.K440 - Játra, žlučník, slinivka a dvanácterník

Tento model zobrazuje čtyři jaterní laloky a žlučník s výřezy. Na žluč-
níku jsou žlučové kameny. Na podstavci.

4003.K70 - Játra se žlučníkem v životní velikosti

Model jater v plné velikosti ukazuje okolnosti jako: cirhóza (přepáž-
ková, uzlinatá), žlučové ucpání, žlučové kameny a nádory.

4003.K75 - Játra s onemocněními

Tento dvoudílný model ukazuje vysoce zvětšený schematický pohled 
na části jater. Model zobrazuje strukturu funkční a stavební složky 
jater ve dvou různých zvětšeních. Levá část modelu ukazuje část 
jater, která obsahuje několik jaterních lalůčků. Pravá část je vysoce 
zvětšený pohled na rozčleněné jaterní lalůčky na levé straně.

4004.1000312 - K24 - Model jater

Tento reálný model, navržený pro vzdělávání pacientů, zobrazuje řez 
přední části jícnu v životní velikosti od dolní části jícnu až po horní 
části žaludku.

4004.1000305 - K18 - Onemocnění jícnu

Set čtyř velikostně průměrných štítných žláz a hrtanu. Modely ukazu-
jí normální štítnou žlázu, Hashimotův zánět štítné žlázy (lymfocytický 
zánět štítné žlázy), Gravovu chorobu, papilární karcinom a následu-
jící struktury: jazylka, membrána štítné žlázy, štítná chrupavka, prs-
tencová chrupavka a průdušnice.

4003.G11 - Onemocnění štítné žlázy

Zmenšený model tlustého střeva zobrazující kyčelník, tlusté střevo, 
vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník, esovitou kličku 
a konečník. Na tomto modelu jsou znázorněny následující choroby: 
zánět slepého střeva, Kronova choroba, syndrom dráždivého střeva, 
ulcerózní kolitida, pseudomembranózní kolitida, divertikulóza, diver-
tikulitida, karcinom a kolorektální polypy. Na odnímatelném stojanu, 
s průvodcem.

4003.K285 - Model tlustého střeva s chorobami

Orgány jsou částečně otevřené, žlučník a část jater jsou odstranitel-
né. Model zobrazuje: slinivku, dvanácterník, žlučník, slezinu, ledviny, 
nadledvinky, krevní cévy.

4003.W42509 - Vnitřní orgány

Grafický model pro vzdělávání pacientů ukazuje anatomii žlučového 
ústrojí a jeho okolí v polovině přirozené velikosti. Ve stěně žlučníku 
lze rozpoznat akutní zánět (zánět žlučníku) a změny tkání způsobe-
né chronickým zánětem.

4004.1000314 - K26 - Model žlučového kamene

Model lidského konečníku ukazuje vnitřní stavbu a různá onemoc-
nění: vředovitý zánět tlustého střeva, vnitřní a vnější fistule, vnitřní a 
vnější hemoroidy, prstencovitá rakovina, přisedlý polyp, submukozál-
ní hlíza, visící kůže, stopkatý polyp, absces v superlevatorní oblasti, 
absces v ischiorektální oblasti, zánět krypty folikul, divertikl, špičatý 
kondilom, prasklina, condyloma latum.

4003.K90 - Konečník

4005.ZKJ747H 4003.K221

4003.K440 4003.K70

4003.K75 4004.1000312

4004.1000305 4003.G11

4003.K285 4003.W42509

4004.1000314 4003.K90
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Kompletní model obsahuje 6 prostat v životní velikosti. Zobrazené 
stavy: normální prostata; prostata o normální velikosti s tvrdou uzli-
nou pod povrchem pravého laloku; prostata se zvětšeným pravým la-
lokem; zvětšená prostata, souměrný povrch, menší středová vráska; 
zvětšená uzlina prostaty pod pravým povrchem; zvětšená prostata 
s tvrdým nepravidelným povrchem a s poruchou semenného váčku.

4003.H23 - Onemocnění prostaty

Tento model v životní velikosti je rozdělen podél přední roviny a zob-
razuje 5 různých patologií mužského močového měchýře na typic-
kém místě: cystitida, močové kameny, benigní hyperplazie prostaty 
(BPH), divertikl a nádor na močovém měchýři ve třech různých stá-
diích.

4003.K243 - Močový měchýř a prostata - choroby

Tento model ženského močového měchýře v životní velikosti zobra-
zuje všechny anatomické struktury v průřezu. Močový měchýř, mo-
čovod a svěrač jsou jasně viditelné. Perfektní pomůcka při osvětě 
pacientům ohledně pánevního dna.

4003.K245 - Ženský močový měchýř

Model v životní velikosti s pánví a pěti bederními obratli s vazy, pá-
nevním dnem, urogenitálními orgány, ledvinami, močovody a břišní 
aortou. Na stojanu.

4003.K33 - Ženské urogenitální orgány

Tento přibližně 2× zvětšený model lidské ledviny zobrazuje ručně 
malované detaily ledvinové pánvičky, dřeně, kalichu, kůry, tepny a 
žíly, močovodu a nadledviny. S průvodcem a se stojanem.

4003.K260 - Model ledviny, 2× zvětšený

Tento model lidské ledviny v přibližně životní velikosti zobrazuje ruč-
ně malované detaily ledvinové pánvičky, dřeně, kalichu, kůry, tepny a 
žíly, močovodu a nadledviny. S průvodcem a se stojanem.

4003.K212 - Model ledviny

Tento model tvořený ze dvou částí zobrazuje lidskou ledvinu v přibliž-
ně dvojnásobném zvětšení. Zobrazuje vnitřní struktury včetně kůry, 
dřeně, ledvinových pyramid, kalichů, ledvinové pánvičky, močovodu 
a počátků ledvinové tepny a žíly. Přední strana modelu je odnímatel-
ná pro vnitřní zkoumání. Připevněno na stojanu.

4003.K213 - Ledvina s nadledvinou, 2× zvětšená

Tento model ukazuje velmi působivě změny prostaty způsobené 
BHP. Jedna strana modelu ukazuje zdravou prostatu s měchýřem a 
na druhé půlce je znázorněna postižená prostata se zúženým močo-
vodem a zbytkovou močí.

4003.1261 - Model prostaty

Tento 3× zvětšený podélný průřez pravou ledvinou zobrazuje všech-
ny důležité struktury.

4004.1000295 - K09 - Základní průřez ledvinou

Podélný průřez pravou ledvinou na podkladové desce.
4004.1000296 - K10 - Průřez ledvinou, 3× zvětšený

Model obsahuje průřez ledvinou, nefrony a ledvinové tělísko. Kom-
pletní sada 3 modelů (K10, K10/1, K10/2) pro podrobnou studii ledvi-
ny a jejích různých struktur.

4004.1000299 - K11 - Průřez ledvinou, nefrony

Tento velmi podrobný model ukazuje značně zvětšené morfologické 
/ funkční ledvinové jednotky. 6 zón modelu znázorňuje následující: 
podélný řez ledvinou, část ledvinové kůry a ledvinové dřeně, klíno-
vitá část ledvinového laloku s grafickým zobrazením tří nefronů s 
Henleho kličkami různých délek a grafické zobrazení cévního záso-
bování, schematické znázornění nefronu s krátkou Henleho kličkou 
a didaktickým / grafickým zobrazením cévního zásobování, schema-
tické znázornění otevřeného ledvinového tělíska s nefronem a mik-
roskopickým příčným řezem proximálních, oslabených a distálních 
částí nefronu, grafické / didaktické znázornění otevřeného ledvino-
vého tělíska.

4004.1000301 - K13 - Model ledviny
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Tento model, který se skládá ze 2 částí, ukazuje ledviny s nadledvin-
kami, vývody močovodů, ledvinové cévy a velké cévy umístěné blíz-
ko ledvin ve skutečné velikosti. Přední polovina pravé ledviny může 
být odejmuta pro odhalení ledvinové pánvičky, ledvinových kalichů, 
ledvinové kůry a ledvinové dřeně.

4004.1000308 - K22/1 - Model ledvin s cévami

Tento model je dobrá pomůcka k informování pacientů o ledvinových 
kamenech (nephrolithiasis) a močových kamenech (urolithiasis). 
Zobrazuje pravou otevřenou ledvinu v přirozené velikosti. Jsou od-
haleny ledvinové kalichy, ledvinové pánvičky a močovod.

4004.1000316 - K29 - Model ledvinového kamene

Tento model „vše v jednom“ ukazuje: stavbu retroperitoneální dutiny, 
velkou a malou pánev s kostmi a svaly, spodní dutou žílu, aortu s 
jejím rozvětvením a s iliackými cévami, horní močový trakt, konečník, 
ledvina s nadledvinkami.

4004.1000317 - K32 - Močové ústrojí

Příčný řez mužských pohlavních orgánů ukazuje zdravou prostatu s 
měchýřem, močovodem, varletem, symfýzou a konečníkem. Zužo-
vání močovodu díky změnám prostaty je jasně zobrazeno pomocí 
čtyř pohledů příčného řezu. Všechny anatomické stavby jsou detail-
ně malovány.

4004.1000319 - K41 - Prostata v poloviční velikosti

Tento zvětšený dvoustranný model ledviny má na jedné straně nor-
mální anatomii výřezu a na druhé straně anatomii výřezu postiže-
né ledviny. Zobrazuje: infekce, zjizvení, atrofii, močové (ledvinové) 
kameny, nádor, chorobu nadbytku červených krvinek a vliv zvýšení 
krevního tlaku.

4003.K62 - Model ledviny

Tento model ve 2/3 velikosti obsahuje tyto části: dolní dutá žíla, led-
vinové žíly, aorta s jejími větvemi, kyčelní cévy, močovod, močový 
měchýř, prostata, nadledvina, konečník, svalstvo. Pravá ledvina je 
otevřená.

4004.1008551 - VF325 - Mužské močové cesty

Odlitek vaskulární koroze  ledviny  vepře, odlitek je v průhledném 
obalu z umělé hmoty. Ledvina z vepře je velmi podobná lidské ledvi-
ně, zejména ve velikosti a struktuře. Model poskytuje detailní trojroz-
měrné zpodobnění cév a jejich rozvětvení díky vstříknutému barev-
nému syntetickému materiálu.

4004.1003642 - Model ledvinových cév

Odlitek koroze  ledviny  vepře, umístěno v průhledných plastových 
obalech. Je to stejný model jako W10600 ale s červenými tepnami a 
se žlutou ledvinovou pánví a močovodem.

4004.1003643 - Model ledvinových cév

Tento přibližně 40×zvětšený model zobrazuje strukturální detaily lid-
ského embrya ve 4. týdnu vývoje.

4003.L215 - Lidské embryo, 4 týdny

Model zdravé dělohy v životní velikosti. Anatomie je detailně zobra-
zená, struktury jsou pečlivě ručně malovány. Děložní čípek, poševní 
kanálek a děložní dutina jsou rozděleny pro ukázku děložní sliznice 
a hladké svaloviny děložní stěny. Také jeden vejcovod a jeden va-
ječník jsou otevřeny a tak můžete vidět míšky. V průvodci můžete 
nalézt umístění anatomických částí. Perfektní pro ukázku zavedení 
nitroděložního tělíska. Nitroděložní tělísko není obsaženo v sadě. Na 
odnímatelném stojanu.

4003.L261 - Model dělohy
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Tento model v životní velikosti je středově sagitálně rozdělený a zob-
razuje ženskou pánev ve 3 částech. Kromě svalů a cév břicha zob-
razuje zejména urogenitální orány. Odnímatelné části jsou: polovina 
dělohy, vagina a močový měchýř a polovina střeva s konečníkem.

4003.H210 - Ženská pánev, životní velikost, 3 části

Tento model v životní velikosti je středově sagitálně rozdělen a zob-
razuje mužskou pánev ve 4 částech. Kromě svalů a cév břicha zob-
razuje zejména urogenitální orgány. Odnímatelné části jsou: polovi-
na kavernózního tělesa, polovina močového měchýře s prostatou a 
polovina střeva s konečníkem.

4003.H211 - Mužská pánev, životní velikost, 4 části

Tento 3,5× zvětšený model zobrazuje středový a sagitální řez lidské-
ho varlete včetně epididymitidy, chámovodu, semenotvorného tubulu 
a rete testis. Navíc model detailně zobrazuje tepennou síť varlete, 
pampiniformní žilní síť, velké nervy a průřez chámovodu. Toto je per-
fektní model pro detailní nauku anatomie varlete. Dodáván na odní-
matelném stojanu a s průvodcem.

4003.L410 - Model varlete s nervy a cévami

Znázornění průřezu ženskou pánví během 40. týdne těhotenství s 
odnímatelným plodem. Model se skládá ze 3 částí a je určený pro 
studii normální polohy dítěte před narozením. Pro větší detail je na 
podstavci namontována děloha s embryem ve 3. měsíci těhotenství.

4004.1000333 - L20 - Model pánve v těhotenství

Tento 2× zvětšený model schematicky znázorňuje, jak vajíčko zraje, 
jak dochází k ovulaci a oplodnění a jak se oplodněné vajíčko vyvíjí do 
stádia, kdy se uloží v děloze, aby začalo růst do embrya. Jednotlivé 
fáze ve vaječníku a vejcovodu jsou uvedené v nadživotní velikosti. 
Ještě více rozšířené ilustrace každé fáze jsou znázorněny na pod-
kladové desce.

4004.1000320 - L01 - Stádia oplodnění, vývoj plodu

Průřez středem mužské pánve. Polovina pohlavních orgánů s močo-
vým měchýřem, konečníkem jsou odnímatelné. Dodáváno na pod-
kladové desce, která nabízí možnost namontování na zeď.

4004.1000282 - H11 - Model mužské pánve, 2 části

Průřez středem ženské pánve. Polovina pohlavních orgánů s močo-
vým měchýřem a konečníkem jsou odnímatelné. Dodáváno na pod-
kladové desce, která nabízí možnost namontování na zeď.

4004.1000281 - H10 - Model ženské pánve, 2 části

Tento průřez mužskými pohlavními orgány v 1/2 životní velikosti uka-
zuje podrobně všechny struktury.

4004.1000283 - H12 - Průřez mužskou pánví

Model příčného řezu v plné velikosti zobrazuje několik nemocí, jako 
jsou: srůst, karcinom na čtyřech běžných místech, cysty, endomet-
rióza, fibróza, stopkatý nádor vzniklý z vláknité tkáně, polypy a sal-
pingitida.

4003.L262 - Model onemocnění dělohy

4003.H2104003.H211

4003.L4104004.1000331

4004.10003334004.1000320

4004.10002824004.1000281

4004.10002834003.L262
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Kůže

Tento model kůže znázorňuje pohledy jak v životní velikosti, tak i ve 
zvětšení na dysplastické névy, aktinickou keratózu, zhoubný mela-
nom, spinocelulární karcinom a karcinom bazálních buněk. Každý 
kotouč má trojrozměrný povrch pro ukázku stavu kůže. Zadní strana 
obsahuje dodatečné informace o daném tématu.

4003.J56 - Rakovinné a prekancerózní období

Tento zvětšený trenažér byl navržen pro pomoc při osvětě zdravotní-
kům ohledně různých typů rakoviny kůže, a jak mohou vypadat. Zná-
zorňuje normální pigmentovou skvrnu, karcinom bazálních buněk, 
spinocelulární karcinom a zhoubný melanom. Jsou zde znázorněny 
možnosti, jak se mohou projevovat různé typy rakoviny kůže. Balení 
obsahuje trenažér, pevný podstavec, dvoustranného průvodce, sto-
jan a skladovací kufřík.

4003.R11012 - Rozpoznání rakoviny kůže

Oboustranný zvětšený model průřezu kůže. Strana modelu s popá-
leninami znázorňuje popáleniny 1., 2. a 3. stupně. Druhá strana zná-
zorňuje normální anatomii kůže. Dodáváno se stojanem.

4003.J65 - Normální anatomie a popáleniny kůže

Oboustranný zvětšený model průřezu kůže. Strana modelu s akné 
ukazuje 3 případy: bílý vršek, černý vršek a vřídek/cysta. Druhá stra-
na znázorňuje normální anatomii kůže. Dodáváno se stojanem.

4003.J51 - Normální anatomie kůže a akné

4003.J56 4003.R11012

4003.J65 4003.J51

Tento obrysový model kůže ukazuje průřez třemi vrstvami napůl po-
kryté kůže hlavy. Model zobrazuje: znázornění vlasových váčků s 
mazovými žlázami, potní žlázy, receptory, nervy, cévy.

4004.1000289 - J10 - Řez kůží, 70× zvětšeno

Dvě poloviny tohoto profilového modelu znázorňují 3 vrstvy kůže s 
chlupy a bez chlupů tak, aby byl rozdíl jasný. V detailu jsou zobra-
zeny chlupové folikuly, mazové žlázy, potní žlázy, receptory, nervy 
a cévy.

4004.1000290 - J11 - Řez kůží, 40× zvětšeno

Tento jedinečný kvádrový model znázorňuje průřez lidskou pokožkou 
v trojrozměrné formě. Jednotlivé vrstvy kůže jsou rozlišeny a důležité 
struktury jako chlupy, mazové a potní žlázy, receptory, nervy a cévy 
jsou zobrazeny detailně.

4004.1000291 - J13 - Kůže, kvádr, 70× zvětšeno

Tento model zobrazuje mikroskopickou strukturu lidské kůže ve vel-
kém detailu. Pomocí různých průřezů kůže, pokožky bez ochlupení 
(např. dlaň) a pokožky s ochlupením (např. předloktí), můžeme vidět 
různé vrstvy kožní buňky, potní žlázy, receptory hmatu, krevní cévy, 
nervy a chlup s kořínkem. Dále model průřezu nehtem na podstav-
ci ukazuje nehotovou ploténku, nehtové lůžko a kořen nehtu. Tento 
model je kompletním znázorněním vlasového kořínku se všemi jeho 
buněčnými vrstvami.

4004.1000292 - J14 - Kůže, vlas a nehet

Tento patologický model zobrazuje 6 různých stádií zhoubného ná-
doru na přední a zadní straně a je zvětšen 8×.

4004.1000293 - J15 - Model rakoviny kůže

Zvětšený kožní příčný řez. Detail z profilu zobrazuje puchýřovité 
akné na jedné straně a pupínky na zadní straně. Je zde také zobra-
zen epidermis. Detaily škáry a podkožní tkáně na normální pokožce.

4003.J50 - Model kožního akné

Tento model uvádí tři případy rakoviny: NBC (nodular basal cell), MM 
(malignant melanoma), MBC (morpheic basal cell) a tři nerakovinné 
případy: DN (diplastic nevi), KA (keratoakantom) s detaily příčného 
řezu základní a kožní vrstvy.

4003.J55 - Model rakoviny kůže

Tento přibližně 5× zvětšený model konečku typického prstu se sdru-
ženou kostní strukturou zobrazuje tři průřezové pohledy na nehtový 
kořínek a lůžko, klíčivou část a kost. Dodáváno na podkladu.

4003.J60 - Model nehtu

4004.1000289 4004.1000290

4004.1000291 4004.1000292

4004.1000293 4003.J50

4003.J55 4003.J60



117více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

BIOLOGIE
Anatomie

Kostry

Kosti horních končetin

Zmenšená replika lidské kostry ve zhruba poloviční velikosti. Lebka, 
paže a nohy mohou být odejmuty v kloubu. Lebku lze rozložit na 3 
části.

4003.3032 - Minikostra „Tom“

Tento model s klouby ukazuje možnosti pohybu prstních kostí. Pro 
větší stabilitu modelu jsou zápěstní kůstky znázorněny jako jedna 
část.

4003.6003 - Model pro ukázku pohybu prstů

Model lidského loketního kloubu s předloktím a rukou. Model ukazu-
je dvouhlavý sval pažní, trojhlavý sval ramenní, flexor carpi radialis, 
pronator teres, extensor carpi radialis longus a medianus, ulnaris a 
radialis a radiocarpeum palmare, carpi transversum a ulnocarpeum 
palmare.

4003.4566 - Loketní kloub se svaly

Model je vhodný pro výuku anatomie. Veškeré detaily a struktury 
kostí jsou s přesností reprodukovány. Kostra navíc obsahuje vazy 
připojené na rameni, lokti, kyčli a koleni.

4003.3004 - Kostra „Otto“

Špičková mini kostra. Dokonce i při poloviční velikosti (80 cm) jsou 
zachovány všechny anatomické detaily a struktury. Lebka může být 
odstraněna a rozebrána na tři části (temeno lebky, baze lební, če-
list). Ruce a nohy jsou odnímatelné. Kyčelní klouby jsou speciálně 
namontovány, takže může být znázorňována jejich přirozená rotace.

4004.1000039 - A18 - Mini kostra „Shorty“

Terapeutický model s ohebnou páteří je vhodný nejen k výuce ana-
tomie, ale také pro terapeuty k pochopení nebo k vysvětlení souvis-
lostí mezi pohyby, držením těla a nenormální polohou orgánů. Na 
jedné straně modelu jsou označeny počátky svalů (červeně) a úpony 
(modře).

4003.3015 - Kostra „Peter“

Tento klasický model lidské kostry pojmenovaný Stan je osvěd-
čeným  standardem na základních a středních školách, uni-
verzitách a nemocnicích teměř po celém světě už desítky let. 
Nyní je  dodáván na stabilnějším stojanu s pěti kolečky. 

• v životní velikosti
• vyroben z trvanlivého plastu
• téměř skutečná hmotnost přibližně dvou set kostí
• snímatelná lebka složená ze tří částí
• jednotlivé nasazovací zuby
• rychle a snadno snímatelné končetiny
• stojan a ochranný obal proti prachu
• rozumná cena

• výška: 176,5 cm
• hmotnost: 9,6 kg

Vynikající pomůcka při výkladu o stavbě lidského těla.

4004.1000010 - A10 - Kostra STAN, čtyřnohý pojízdný stojan

4003.3032

4003.3004

4004.1000039

4003.3015

4003.60034003.4566
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Kosti horních končetin

Kosti dolních končetin

Reálný odlitek kostry lidské ruky. Všechny kosti ruky jsou jednotlivě 
pružně připevněny pomocí drátků.

4003.6001S - Kostra ruky

Reálný odlitek kostry lidské ruky. Všechny kosti ruky jsou jednotlivě 
pružně připevněny pomocí drátků. Včetně vřetenní kosti a loketní 
kosti. Lze demonstrovat pohyby kostí předloktí (pronace a supinace) 
a pohyby zápěstí.

4003.6008 - Kostra ruky s předloktím

Pevný odlitek ruky, zápěstí a předloketních kostí v normální velikosti: 
distální, střední a proximální kosti prstů, distální a proximální kosti 
palce, záprstní kůstky, svaly dlaně, dlaňové zápěstní vazivo, středo-
vý nerv, flexor digitorum superficialis a hluboké šlachy, triquetrum, 
pisiform, hamate, hamulus ossis hamati, dlouhá pažní šlacha, mezi-
kostní membrána, kost vřetenní a kost loketní.

4003.6015 - Ruka a syndrom karpálních tunelů

Reálný odlitek kostry lidské paže. Lze demonstrovat pohyby kostí 
předloktí (pronace a supinace) a pohyby zápěstí. Ruka je pružně 
připevněna pomocí drátků.

4003.6016 - Kostra paže s ramenním pletencem

Tento třídílný model ruky znázorňuje anatomické detaily vazů a šlach 
nacházejících se na ruce, zápěstí, a spodní části předloktí. Mezikost-
ní membrána mezi kostí vřetenní a kostí loketní je zobrazena spolu s 
kostmi ruky. Flexor retinaculum je odstranitelný a navíc je tam i odní-
matelná část, která může být namontována na zadní straně modelu. 
Tato část obsahuje klinicky důležité struktury karpálního tunelu jako 
flexor retinaculum, střední nerv a šlachy.

4004.1000357 - Kostra ruky, vazy a karpální tunel

Kosti, svaly, šlachy, vazy, nervy, tepny a žíly, všechno je umístěno 
v tomto vysoce kvalitním čtyřdílném modelu ruky a části předloktí. 
Hřbetní část ukazuje natahovače stejně tak jako části šlach na zá-
pěstí. Plocha dlaně je zobrazena ve třech vrstvách, první dvě jsou 
odnímatelné pro umožnění podrobné studie hlubší anatomické vrst-
vy.

4004.1000358 - Kostra ruky s vazy a svaly

Přirozený odlitek lidského chodidla. Všechny kosti jsou pružně při-
pevněny pomocí drátků.

4003.6050 - Kostra nohy

Přirozený odlitek lidského chodidla pružně připojený pomocí drátků. 
Včetně spojení s holenní a lýtkovou kostí.

4003.6053 - Noha s holenní a lýtkovou kostí

Pevný model kotníku a kostí chodidla v životní velikosti: lýtkové kal-
kaneonavikulární vazivo a lýtkový fascitis. Anatomie kotníku / chodi-
dla dále zahrnuje: kost holenní, lýtkovou a patní, patní šlachu, vaz 
kotníkového kloubu, postranní vaz, lýtkovou plochou šlachu, kost 
klínovou, kosti prstů, kost člunkovitou a metatarzální kosti.

4003.6055 - Noha/kotník

Kostra chodidla pružně spojená drátky. Tento funkční model ukazuje 
důležité vazy chodidla.

4003.6058 - Kostra nohy s vazivem

4003.6001S 4003.6008

4003.6015 4003.6016

4004.1000357 4004.1000358

4003.6050 4003.6053

4003.6055 4003.6058
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4003.6068

Přirozený odlitek lidské nohy. Tento model lze rozložit na kost stehen-
ní, holenní, lýtkovou a chodidlo. S odnímatelnou polovinou pánve.

4003.6068 - Kostra nohy s polovinou pánve

Přirozený odlitek lidské nohy. Tento model lze rozložit na kost stehen-
ní, holenní, lýtkovou a chodidlo. S odnímatelnou polovinou pánve.

4003.6070 - Noha, část pánve a znázornění svalů

Kostra chodidla je velmi volně spojená nylonovým lankem. S tímto 
vysoce kvalitním modelem lidského chodidla je anatomická studie 
lidských kostí velmi snadná.

4004.1000072 - Volná kostra chodidla, pravá

Tento model chodidla je spojen drátkem. Anatomický model má mír-
ně ohebné prsty. Tento vysoce kvalitní model je realistickým mode-
lem lidského chodidla.

4004.1000074 - Kostra chodidla, pravá

Tento model kostry chodidla a kotníku je spojen drátky pro možnost 
ohýbání. Model obsahuje nejnižší části holenní kosti a lýtkové kosti. 
Anatomický model je mírně ohebný v prstech a přirozeně ohebný v 
kotníku. Toto je vysoce kvalitní a realistický anatomický model lid-
ského chodidla.

4004.1000078 - Kostra chodidla a kotníku, pravá

Tato realistická replika lidské stehenní kosti je skvělým doplňkem pro 
biologické učebny. Výuka anatomie s touto pomůckou je pro studenty 
velkou výhodou.

4004.1000080 - Stehenní kost, pravá

Tento model je realistickou replikou lidské čéšky. Plastová čéška je 
skvělou alternativou pro reálnou kost.

4004.1000082 - Čéška, pravá

Tato replika lidské holenní kosti je skvělá pro praktickou studii anato-
mie. Na tomto kvalitním modelu lze pozorovat detaily lidských kostí. 
Tato holeň je skvělou alternativou pro reálnou kost.

4004.1000084 - Holenní kost, pravá

Tento model je realistickou replikou lidské lýtkové kosti. Je skvělou 
alternativou pro reálnou kost.

4004.1000086 - Lýtková kost, pravá

Tato realistická replika lidské kyčelní kosti je skvělým doplňkem pro 
lékařskou kancelář nebo učebnu anatomie. S tímto vysoce kvalitním 
modelem lze snadno studovat anatomii kyčelní kosti.

4004.1000088 - Kyčelní kost, pravá

Tento podrobný model zobrazuje řadu důležitých vazů a šlach včetně 
Achillovy šlachy a šlach dlouhého lýtkového svalu v kotníku. Model 
se skládá z kostí nohy a dolních částí kostí holenní a lýtkové, včetně 
mezikostní membrány nacházející se mezi nimi. Všechny anatomic-
ky důležité vazy a šlachy jsou ukázány, velké i malé.

4004.1000359 - Kostra nohy s vazy

Tento anatomicky podrobný model nohy a bérce může být rozebrán 
na šest částí pro podrobnější studii. Představuje nejen kosti, ale také 
svaly, šlachy, vazy, nervy, tepny a žíly. 
Čelní pohled nabízí extensory, svaly bércové. Je možné sledovat 
průchod šlach pod příčnými a křížovými vazy bérce až do jejich úpo-
nů. Navíc jsou viditelné všechny šlachové pochvy.
Na zadní části modelu je odnímatelný lýtkový sval pro odkrytí hlub-
ších anatomických prvků. Chodidla jsou reprezentována ve třech 
vrstvách. První vrstva zobrazuje krátký ohybač prstů. Tento sval 
může být odejmut a odhalí se čtyřhranný sval chodidlový, šlacha 
dlouhého ohýbače prstů a ohýbač palce. Tato druhá vrstva je zase 
odnímatelná pro zobrazení ještě hlubších anatomických detailů.

4004.1000360 - Kostra nohy s vazy a svaly

4003.6070
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Obratle

Bederní obratle od L1 po L5 jsou spojeny tak, že jsou ohebné. Na-
víc jsou na modelu zobrazeny vystupující míšní nervy a mícha. Lze 
předvést veškeré pohyby v oblasti bederních obratlů. Model se může 
ze stojánku vyjmout.

4003.4036 - Bederní obratle

Model se skládá ze tří bederních obratlů s meziobratlovými plotén-
kami, míchy a vystupujících míšních nervů. Jedna meziobratlová 
ploténka je normální, další jsou s výhřezem – bočním a centrálním. 
Model je možné rozebrat, aby se daly ploténky blíže prozkoumat.

4003.4047 - Bederní obratle s vyhřez. ploténkami

Hrudní obratle od Th1 po Th2 jsou spojeny tak, že jsou ohebné. Na-
víc jsou na modelu zobrazeny vystupující míšní nervy a mícha. Lze 
předvést veškeré pohyby v oblasti hrudních obratlů. Model se může 
ze stojánku vyjmout.

4003.4060 - Hrudní obratle

Model jednoho krčního obratle v řezu zobrazuje míchu, bílou a šedou 
hmotu a míšní nervy.

4003.4067 - Obratel s částí míchy

Krční obratle od C1 po C7 s částí lebeční základny jsou spojeny tak, 
že jsou ohebné. Navíc jsou na modelu zobrazeny vystupující míšní 
nervy a mícha. Lze předvést veškeré pohyby v oblasti krčních obrat-
lů. Model se může ze stojánku vyjmout.

4003.4073 - Krční obratle

Celosvětově jedinečný model obsahuje krční obratel C3, axis C2, 
atlas C1 a část týlové kosti. Model zobrazující pohyby v horní krční 
části páteře přesně odpovídá skutečnosti. Mohou se předvést veš-
keré možné pohyby v atlantookcipitálním a atlantoaxiálním kloubu. 
Model je možné ze stojanu odmontovat.

4003.4080 - Otáčení hlavy, v životní velikosti

Bederní obratle s meziobratlovými ploténkami jsou spojeny tak, aby 
bylo možné s nimi hýbat a jednoduše je oddělit.

4003.4090 - Dva bederní obratle

Hrudní obratle s meziobratlovými ploténkami jsou spojeny tak, aby 
bylo možné s nimi hýbat a jednoduše je oddělit.

4003.4092 - Tři hrudní obratle

Model zobrazuje stupně onemocnění plotének. Jednotlivé modely se 
skládají ze dvou obratlů, plotének a nervů. Model č. 1 představuje 
zdravé ploténky, model č. 2 je s vyhřezlou ploténkou. Na modelu č. 
3 a č. 4 jsou předvedena další poškození obratlů a plotének. Každý 
model lze samostatně vyjmout ze stojanu.

4003.7576 - Model plotének

Model se skládá ze čtyř obratlových párů. První představuje zdravé 
ploténky a další zobrazují tři onemocnění: nepatrné poškození plo-
ténky, výhřez s degenerací kosti a pokročilou kostní a ploténkovou 
degeneraci. Obratle jsou spojeny magneticky na podstavci a dají se 
jednoduše oddělit. Všechny obratle jsou pohyblivé.

4003.7577 - Stupně degenerace plotének

Tato vysoce kvalitní anatomická replika atlasu a axisu s týlní kostí je 
spojená drátkem dohromady na odnímatelném stojanu. Tato replika 
je skvělá pro detailní studii těchto kostí. Výborný doplněk pro lékař-
skou kancelář nebo učebnu anatomie. Vysoká anatomická kvalita za 
přijatelnou cenu!

4004.1000142 - Atlas a axis, s týlní kostí

Skládá se z obratlů Atlas a Axis, dalšího krčního obratle, dvou hrud-
ních obratlů s meziobratlovými ploténkami a jednoho bederního ob-
ratle.

4004.1000147 - 6 montovaných obratlů

4003.4036 4003.4047

4003.4060 4003.4067

4003.4073 4003.4080

4003.4090 4003.4092

4003.7576 4003.7577

4004.1000142 4004.1000147
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Anatomicky správný model v každém detailu. Flexibilně montované 
s míšními nervy a tvrdou plenou míšní.

4004.1000151 - 3 bederní obratle, ohebné

Model zvětšený v poměru asi 5:1 zobrazuje složení míchy. Vnitřek 
míchy je tvořen šedou hmotou, vnější část míchy hmotou bílou. Na 
podstavci jsou vykresleny různé řezy míchou přes bílou a šedou 
hmotu na krku, trupu a v bederních a křížových částech.

4004.1000238 - Mícha s nervovým zakončením

Model ukazuje část horní hrudní míchy a je postranně a podélně 
rozdělen pro ukázku páteřních nervových kořenů. Je přibližně 6 krát 
zvětšen a je dodáván na podstavné desce.

4004.1005530 - Model míchy

Dva bederní obratle s nervy, dodávané se třemi vyměnitelnými plo-
ténkami. Dvě s výhřezem (laterálním a dorzálním), jedna bez patolo-
gií. Dodáváno se stojanem, skládá se z šesti částí.

4005.ZJZ220D - Oddělitelné bederní obratle

Tento zmenšený model lidské páteře je přibližně v poloviční velikosti 
a znázorňuje všechny kosti, meziobratlové ploténky a páteřní nervy. 
Dále model znázorňuje obratlovou tepnu. Na závěsném stojanu.

4003.4002 - Zmenšená páteř a závěsný stojan

Ohebná páteř v životní velikosti obsahuje část týlní kosti; krční, 
hrudní a bederní obratle; křížovou kost; kostrč; kompletní pánev se 
symfýzou; a odnímatelné horní části stehenních kostí. Model také 
znázorňuje obratlové tepny, páteřní nervové větve a vyhřeznutou 
meziobratlovou ploténku L3-L4. Připevněno na závěsném stojanu.

4003.A251 - Ohebná páteř a části stehenních kostí

Ohebná páteř v životní velikosti obsahuje část týlní kosti; krční, hrud-
ní a bederní obratle; křížovou kost; kostrč; a kompletní pánev. Model 
dále znázorňuje obratlové tepny, páteřní nervové větve a vyhřeznu-
tou meziobratlovou ploténku L3-L4. Upevněno na závěsném stojanu.

4003.A250 - Ohebná páteř

Model lidské páteře v 1/2 skutečné velikosti. Jsou na něm zobrazeny 
jednotlivě veškeré kosti. Model je pohyblivý a představuje obratle, 
spodní část lebky, pánev, meziobratlové ploténky, vertebrální tepny 
a vystupující míšní nervy. Model lze snadno vyjmout ze stojánku.

4003.4001 - Zmenšený model páteře

Velice kvalitní a přirozený odlitek lidské páteře s odnímatelnou pánví 
a se stojánkem. Model je připevněn na pružné kovové pružině, která 
umožňuje její pohyblivost a zároveň stabilitu. Pružné meziobratlo-
vé ploténky fungují jako skutečné. Na modelu jsou zobrazeny také 
míšní nervy a vertebrální tepny.

4003.4009 - Páteř s odnímatelnou pánví

Velice kvalitní a přirozený odlitek lidské páteře s odnímatelnou pánví 
a se stojánkem. Barevně jsou označeny a očíslovány svalové úpony, 
které jsou popsány v přiloženém seznamu. Model je připevněn na 
pružné kovové pružině, která umožňuje jeho pohyblivost a zároveň 
stabilitu. Pružné meziobratlové ploténky fungují jako skutečné. Na 
modelu jsou zobrazeny také míšní nervy a vertebrální tepny. Dodává 
se se stojánkem, na který lze jednoduše model nasadit.

4003.4011 - Páteř s pánví a  naznačenými svaly

4004.10001514004.1000238

4004.10055304005.ZJZ220D

4003.40024003.A251

4003.A2504003.4001

4003.40094003.4011
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Model v životní velikosti obsahuje mozkový kmen, týlovou kost, atlas 
a axis přes CZ, s výhřezem (hernie) ploténky, T1 a T3. Model má 
jemnou kůru mozečku, úplný nerv s brachiálním pletením na pravé 
straně. Dále model obsahuje tyto svaly: portální, dlouhý sval hlavy 
(longus capitis), levator scapulae, sval šikmý střední, přední a zadní 
(scalenus medius). Na pravé straně modelu jsou zobrazena žebra 
(první a druhé) s chrupavkou.

4003.4035 - 6 montovaných obratlů

5 bederních obratlů s křížovou kostí a odstranitelnou pánví.
4003.4040 - Bederní páteř s pánví

Ohebná páteř s žebry zobrazuje interakce žeber, páteře a souvisejí-
cích struktur. Vysoká odolnost. Model má tyto vlastnosti: úplná pánev 
a týlní štítek, plně flexibilní připevnění, 3. - 4. ploténka vyhřeznutá, 
výstupy míšních nervů, krční vertebrální tepna, mužská pánev.

4004.1000120 - Páteř s žebry a stehenními kostmi

5 různých částí páteře je odlišených různými barvami. Základními 
rysy tohoto didaktického modelu páteře jsou: 7 krčních obratlů, 12 
hrudních obratlů, 5 bederních obratlů, křížová kost, kostrč.

4004.1000128 - Didaktický model páteře, ohebný

Tato replika krční páteře v životní velikosti je vysoce kvalitním mo-
delem. Skládá se z týlní šupiny, 7 krčních obratlů s meziobratlovými 
ploténkami, krčních nervů, obratlových tepen a míchy. Dodáváno na 
ohebném stojanu.

4004.1000144 - Krční páteř

Tato replika hrudní páteře se skládá ze 12 hrudních obratlů s mezi-
obratlovými ploténkami, hrudních nervů a míchy. Tento kvalitní mo-
del je cenově dostupný a anatomicky přesný. Páteř je dodávána na 
ohebném stojanu.

4004.1000145 - Hrudní páteř

Vyhřeznutá dorzolaterální meziobratlová ploténka mezi 3. a 4. beder-
ním obratlem. Na stojánku, odnímatelné.

4004.1000150 - Bederní páteř s vyhřez. ploténkou

Unikátní model znázorňující účinky, které má na páteř špatný po-
stoj při zvedání břemene. Panáček může zvedat závaží ze dvou 
vyznačených pozic. Při správném postoji páteř není deformována. 
Nesprávný postoj zapříčiní viditelnou deformaci páteře. Podstavec 
obsahuje anatomické ilustrace efektů působících na páteř.

4005.ZKJ310K - Demonstrátor zvedání břemene

Tento model pánve je obzvláště vhodný pro osvětu ohledně pánevní-
ho dna. Model obsahuje 2 kyčelní kosti, křížovou kost s kostrčí a 
pánevní dno. Pánevní dno se skládá ze 4 součástí a je vyrobeno z 
pružného syntetického materiálu s namalovanými strukturami. Model 
je v životní velikosti.

4003.4070 - Ženská pánev se svaly pánevního dna

Model ženské pánve s vazy. Tento model nelze rozložit. Znázorňuje 
pozici a funkci vazů u ženské pánve. Životní velikost.

4003.4070L - Ženská pánev s vazy

Model obsahuje 3 části. Skládá se z ženské pánve s pohyblivou 
sponou, kosti kyčelní, kostí křížové, kostrče, 2 bederních obratlů a 
ženských genitálií s konečníkem. Děloha a močový měchýř mohou 
být odejmuty.

4004.1000335 - Ženská pánev s pohlavními orgány

Tento čtyřdílný model ženské pánve s vazy a midsagitálním řezem 
skrze pánevní dno, svaly a orgány zobrazuje podrobné informace o 
topografii kostí, vazů, svalů pánevního dna a ženských pánevních 
orgánů. Model obsahuje 4 části.

4004.1000287 - Kostra ženské pánve s vazy

4003.4035 4003.4040

4004.1000120 4004.1000128

4004.1000144 4004.1000145

4004.1000150 4005.ZKJ310K

4003.4070 4003.4070L

4004.1000335 4004.1000287
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Třídílný model představující originální odlitek ženské pánve. Ukazu-
je všechny detaily anatomických struktur. Dvě kosti kyčelní, spona 
stydká, kost křížová, kostrč, pátý bederní obratel s meziobratlovou 
ploténkou.

4004.1000285 - Kostra ženské pánve, 3 části

Kompletní model pánve v reálné velikosti vyrobený z materiálu při-
pomínajícího skutečnou kost a vysoce propracované pánevní dno z 
pružného, detailně barevně ztvárněného materiálu, obsahující pří-
slušné svaly. Při pohledu shora je patrné pánevní dno s příslušnými 
svaly. Model je dělitelný na pět částí.

4005.ZKK267A - Složený model pánve/pánevní dno

Model ženské pánve v reálné velikosti demonstrující vazy a hlavní 
nervy s odnímatelným, dvoudílným pánevním dnem.

4005.ZKK269M - Pánev s nervy, svaly a úpony

Přirozený odlitek dospělé mužské pánve. Křížová kost je odstranitel-
ná a je možné předvést pohyby v iliosakrálním připojení.

4003.4052 - Mužská pánev s křížovou kostí

Odlitek skutečné dětské pánve. Model je vhodný zejména k výuce 
vývoje pánve během růstu dítěte. Jednodílný model, který není po-
hyblivý.

4003.4051 - Pánev pětiletého dítěte

Tato pánev je určena k výuce anatomie mužského pánevního dna. 
Model se skládá ze dvou kyčelních kostí, křížové kosti s kostrčí a pá-
nevního dna. Pánevní dno je vyrobeno z pružného syntetického ma-
teriálu, na kterém jsou namalovány jeho struktury. Model je v životní 
velikosti. Má odstranitelný močový měchýř s prostatou a semenným 
váčkem. Svalové vrstvy se skládají ze dvou částí.

4003.4070M - Mužská pánev, svaly pánevního dna

Tato replika kostry mužské pánve se skládá z kyčelní kosti, křížové 
kosti s kostrčí a dvou bederních obratlů. Tento vysoce kvalitní ana-
tomický model je skvělým doplňkem pro anatomické učebny nebo 
lékařské kanceláře. Kostra je skvělou pomůckou pro detailní anato-
mické studie mužské pánve.

4004.1000133 - Kostra mužské pánve

Tato kostra je skvělou pomůckou pro detailní studie anatomie kosti 
ženské pánve. Vysoce kvalitní model kostry pánve obsahuje kyčelní 
kost, křížovou kost s kostrčí a 2 bederní obratle a pohyblivou sym-
fýzu. Model je skvělou pomůckou pro studie anatomie lidské pánve.

4004.1000134 - Kostra ženské pánve

Model se skládá z 3 částí: spodní části lebky, horní části lebky a 
spodní čelisti. Zuby modelu odpovídají skutečnému uspořádání. 
Spodní čelist je pohyblivě připojená a lze ji odejmout. Horní část leb-
ky je zarovnaná se spodní částí pomocí kovových čepů a jsou drženy 
u sebe pomocí silných magnetů.

4003.4500 - Model lebky, 3 části

Model lebky se může rozložit na klenbu, základnu lebky a dolní čelist. 
Má přesné veškeré anatomické detaily. Zuby odpovídají skutečnému 
chrupu s ohledem na jejich umístění a mezizubní mezery. Dolní če-
list je pohyblivá. Jednotlivé kosti lebky jsou očíslovány a popsány v 
přiloženém seznamu.

4003.4505 - Model lebky, 3 části, číslovaný

Skutečná kopie reálné lidské lebky s řezem lebeční klenbou a odní-
matelnou spodní čelistí. Pro snazší porozumění jsou jednotlivé kosti 
barevně odlišeny.

4003.4508 - Didaktická lebka

Model temporomandibulárního kloubu (TMK) představuje proble-
matické stavy spojené s kloubovým pouzdrem. Ploténku obklopuje 
kostní zánět a zobrazuje také vliv na zuby (praskliny, úlomky, dutiny 
a charakterické skřípání zubů).

4003.4511 - Model temporomandibulárního svalu

4004.10002854005.ZKK267A

4005.ZKK269M4003.4052

4003.40514003.4070M
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4003.45084003.4511
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Na lebce jsou zobrazeny pomocí elastických pásků vnější žvýkací 
svaly (žvýkací a spánkový sval, pterygoideus medialis a svaly late-
ralis). Na modelu můžete demonstrovat funkci žvýkacích svalů (za-
vření a otevření čelisti, pohyby čelistí do stran a dopředu). Lebeční 
klenba je odstranitelná. 

4003.4512 - Lebka se žvýkacími svaly

Zuby na horní a dolní čelisti se mohou na tomto modelu vytrhnout a 
opět vložit. Čelist je částečně odkrytá a zobrazuje kořeny, houbovitou 
kostní trámčinu, nervový kanálek a zaklíněný zub moudrosti.

4003.4513 - Dentální lebka, 4 části

Tento model je světovým unikátem a ukazuje umístění hlavních sva-
lů na hlavě. Svaly jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, díky čemuž 
lze demonstrovat pohyby temporomandibulárního kloubu. Tato lebka 
je skutečnou kopií lidské lebky. Zuby v horní i dolní čelisti lze vyjmout 
a opět vložit zpět. Dolní čelist je otevřená a ukazuje kořeny, houbo-
vitou kostní trámčinu, nervový kanálek a zaklíněný zub moudrosti.

4003.4514 - Lebka se svaly

Pro tento model byla zvolena kvalitní lidská lebka rozložitelná na 14 
částí: horizontální řez lebkou ukazuje dutinu lebeční, ve které jsou 
barevně vyznačeny průběhy meningeálních cév, žilní dutiny a vnitřní 
krční tepna. Sagitální řez ukazuje strukturu dutiny nosní včetně duti-
ny čelní a klínové. Čelní dutina je dále rozdělena na jedné straně na 
řez kostí a na druhé straně je odříznuta podle své hranice. Spánková 
kost je odnímatelná a rozdělena do dvou částí prezentujících vnitřní 
ucho. Dolní čelist je pohyblivá a lze ji oddělit. Dolní a horní čelist je 
otevřená a na jedné straně jsou reprezentovány kořeny zubů včetně 
zubních žil a nervů rozlišených barvou. Na druhé straně lze horní 
čelist otevřít.

4003.4515 - Demonstrativní lebka

Tento model ukazuje lebku v životní velikosti včetně několika krčních 
obratlů. Na jedné straně lebky jsou znázorněny cévy a na druhé stra-
ně nervy. Po odejmutí lebeční klenby lze vidět hlavní nervy a cévy 
uvnitř lebky. Dále je znázorněno 12 hlavových nervů a jejich větvení.

4003.4516 - Neurovaskulární model lebky

Zmenšenina lidské lebky. S pohyblivou dolní čelistí a odnímatelnou 
horní částí lebky.

4003.4650 - Minilebka, 3 části

Věrná reprodukce reálné lidské lebky skládající se z 22 individuál-
ních kostí. Kosti mohou být lehce složeny pomocí jednoduchých kon-
taktů. Tento model je dostupný v přírodní barvě nebo může mít kaž-
dá kost jinou barvu pro snadnější porozumění. Prezentovány jsou 
všechny struktury kostí, pouze spoje kostí jsou trochu zjednodušeny, 
aby bylo možné lebku složit.

4003.4708 - Model lebky

Prvotřídní odlitek mužské lebky s mimořádně přesnými detaily. Její 
struktury jsou pečlivě vymalovány. Je k nerozeznání od skutečné 
lebky.

4003.4710 - Lebka dospělého, mužská

Prvotřídní odlitek ženské lebky s mimořádně přesnými detaily. Její 
struktury jsou pečlivě vymalovány. Je k nerozeznání od skutečné 
lebky.

4003.4715 - Lebka dospělého, ženská

Prvotřídní odlitek lebky desetileté dívky s mimořádně přesnými detai-
ly. Její struktury jsou pečlivě vymalovány. Je k nerozeznání od sku-
tečné lebky. Dvoudílný model má odkrytou horní a dolní čelist.

4003.4725 - Lebka desetiletého dítěte
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Prvotřídní odlitek lebky pětiletého dítěte s mimořádně přesnými de-
taily. Je k nerozeznání od skutečné lebky.

4003.4730 - Lebka pětiletého dítěte

Prvotřídní odlitek lebky tříletého dítěte s mimořádně přesnými detaily. 
Je k nerozeznání od skutečné lebky.

4003.4740 - Lebka tříletého dítěte

Přirozený odlitek skutečné lebky plodu dítěte s mimořádně přesnými 
detaily.

4003.4745 - Lebka 34týdenního plodu

Přirozený odlitek skutečné lebky plodu dítěte s mimořádně přesnými 
detaily.

4003.4755 - Lebka 31týdenního plodu

Počátky svalů (červená) a úpony svalů (modrá) jsou barevně zobra-
zeny na levé straně lebky. Lebeční kosti a struktury jsou očíslovány 
na pravé straně. Tato lebka znázorňuje více než 140 anatomických 
detailů.

4004.1000055 - Klasická lebka, malovaná, 3 části

Horní část lebky je odnímatelná a základní část lebky je středově 
rozdělená. Model lebky obsahuje čelní dutinu, kolmou destičku a 
radličnou kost, které jsou upevněny pomocí záklopek, které lze ote-
vřít pro ukázku postranní nosní stěny a dutiny klínové. Na levé po-
lovině lze odejmout spánkovou kost v oblasti ušního bubínku. Horní 
a dolní čelist lebky jsou otevřené pro odhalení dásňových nervů. Na 
pravé části lebky je otevřená spánková kost pro odhalení esovité 
dutiny, kanálků obličejových nervů a půlkruhových kanálků. Další 
záklopky na lebce jsou umístěny na dutině horní čelisti a na pravé 
polovině dolní čelisti, takže zubní kořínky premolárů a stoliček dolní 
čelisti mohou být také zobrazeny.

4004.1000059 - Lebka pro ukázku uspořádání zubů

Pravá strana lebky je průhledná pro zobrazení paranazálních dutin 
(čelistní a čichové dutiny, klínová a čelní dutina), které jsou barevně 
rozlišeny. Navíc je barevně také rozlišen přítok krve do lebky (cranial 
sinus), obličejové a krční tepny (společná, vnitřní a zevní krkavice) 
a větve meningeální tepny. Levá polovina lebky zobrazuje struktury 
kostí s odstranitelnou nosní přepážkou. Lebka je připojena na krčním 
obratli. Obě půlky lebeční klenby, levá polovina lebeční základny s 
kompletní čelistí, nosní přepážka a jedna polovina mozku jsou od-
dělitelné.

4004.1000064 - Luxusní členěná lebka

Velice realistický model lebky 38 týdenního plodu. Jednotlivé kosti 
lebky jsou jasně vidět a díky pečlivému vymodelování lze rozlišit ta-
kové detaily jako švy, fontanely a vnější zvukovod.

4005.ZJY416D - Výuková lebka plodu

Sada 4 modelů kyčle (poloviční velikost) zobrazuje: degenerativní 
onemocnění kloubu (osteoartritida); porušení kloubní chrupavky; 
postup degenerativního onemocnění kloubu; osteofyty na povrchu 
kloubů.

4003.4567 - Kyčle se 4 stádii osteoartritidy

Tento model detailně zobrazuje svaly, vazy a kosti ramene. Pomocí 
různých částí svalů lze pozorovat hlubokou svalovinu až ke kosti. 
Celistvý model je v životní velikosti.

4003.4569 - Model ramene s hlubokým svalem

4003.47304003.4740

4003.47454003.4755

4004.10000554004.1000059

4004.10000644005.ZJY416D

4003.45674003.4569
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Sada 4 modelů ramene zmenšené velikosti znázorňuje degenerativ-
ní onemocnění (osteoartritidu) glenohumerálního kloubu: porušení 
kloubní chrupavky, postup degenerativního onemocnění, tvorba os-
teofytů na povrchu kloubu a zploštění hlavy pažní kosti. Normální 
stádium obsahuje celou lopatku. Pokročilé stádium zobrazuje osteo-
artritidu akromioklavikulárního kloubu. U všech stádií jsou zobrazeny 
vazy.

4003.M227 - Rameno se 4 stádii osteoartritidy

Model pravého kolene v životní velikosti ukazuje běžná roztržení 
menisku. Obsahuje tyto stavy: horizontální roztržení, odchlípnutí, 
roztržení ve tvaru ucha, degenerativní roztržení, radiální roztržení, 
podélné roztržení.

4003.4580 - Modely roztržení menisku

Sada 4 důležitých kloubů o přibližně poloviční velikosti. Modely kole-
ne, kyčle, ramene a lokte ukazují kosti, šlachy a svaly.

4003.4660 - Minisada kloubů se svaly

Model pravé kyčle s proximální částí stehenní kosti a s bederními ob-
ratli obsahuje: sedací nerv, střední sval hýžďový, malý sval hýžďový, 
kyčel, horní a dolní zdvojený sval, vnitřní výplň, hruškovitý a bederní 
sval, vazy kloubního pouzdra, L4-L5 s křížovou kostí.

4003.4049 - Kyčel se svaly a sedacím nervem

Model znázorňuje pravý mužský kyčelní kloub s jednotlivými svaly a 
také svalové úpony na stehenní a kyčelní kost. Pro účely výuky jsou 
svalové úpony vyvýšeny a barevně odlišeny. Kyčelní sval je připev-
něn na odpovídajícím místě dle skutečných úponů a je odnímatelný.

4004.1000177 - Kyčelní kloub

Tento dvanáctidílný model ukazuje různé odnímatelné svaly a svalo-
vé části v oblasti kolene. Barevně odlišené a vyvýšené části označují 
počátky svalů a úpony na kost stehenní, holenní a lýtkovou. Navíc 
jsou zobrazeny i části vedlejších holenních a lýtkových vazů. Všech-
ny svaly nohy jsou snadno odnímatelné pro umožnění studie hlub-
ších anatomických vrstev.

4004.1000178 - Kolenní kloub, 12 částí

Tento model znázorňuje pravý mužský loket s jednotlivými svaly, 
počátky svalů a svalové úpony na kost pažní, kost vřetenní a kost 
loketní. Z didaktických důvodů, jsou oblasti svalových počátků a úpo-
nů barevně označeny (počátky = červená, úpony = modrá). Svaly 
mohou být připojeny nebo odejmuty.

4004.1000179 - Loketní kloub, 8 částí

Skládá se z lopatky, klíční kosti, části kosti pažní a kloubních vazů.
4004.1000159 - Funkční model ramenního kloubu

Skládá se z části kosti stehenní, kosti kyčelní a kloubních vazů.
4004.1000161 - Funkční model kyčelního kloubu

Skládá se z části kosti stehenní, kosti holenní a části kosti lýtkové. 
Obsahuje také meniskus, čéšku se šlachou čtyřhlavého svalu ste-
henního a kloubní vazy.

4004.1000163 - Funkční model kolenního kloubu

Skládá se z části kosti pažní, kompletní kosti loketní, části kosti vře-
tenní a z kloubních vazů.

4004.1000165 - Funkční model loketního kloubu

Skládá se z části kosti pažní, kompletní kosti loketní, části kosti vře-
tenní a z kloubních vazů.

4004.1000165 - Funkční model loketního kloubu

Přirozený odlitek lidského ramenního kloubu. Ramenní pletenec (lo-
patka a klíční kost) s pahýlem horní končetiny. Základní vazy, jako 
například korakoakrominální vaz, korakohumerální vaz a transver-
zální vaz lopatky, jsou reprezentovány spolu s řezem kloubního 
pouzdra. Na tomto modelu lze demonstrovat základní pohyby ra-
menního kloubu, jako například antverze, retroverze, vnější a vnitřní 
rotace a abdukce.

4003.4550 - Ramenní kloub s vazivem

4003.M227 4003.4580

4003.4660 4003.4049

4004.1000177 4004.1000178

4004.1000179 4004.1000159

4004.1000161 4004.1000163

4004.1000165 4003.4550
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Přirozený odlitek lidského kolenního kloubu. Včetně pahýlů stehen-
ní, lýtkové a holenní kosti. Šlachy přímého stehenního svalu, čéška 
s patelární šlachou, postranní vazy, meniskus a křížové vazy jsou 
vyrobeny z elastického syntetického materiálu.  Na tomto modelu lze 
demonstrovat základní pohyby kolena jako například flexe a extenze 
a vnější a vnitřní rotaci.

4003.4552 - Kolenní kloub s vazivem

Přirozený odlitek lidského kyčelního kloubu. Pahýl stehenní kosti je 
držen v kyčelním kloubu vazivovým aparátem. Vazivový aparát s ili-
ofemorálním vazem, ischiofemorálním vazem a pubofemorálním va-
zem umožňuje demonstrovat pohyby kyčelního kloubu: flexe a retro-
verze, abdukce a addukce a samozřejmě také vnější a vnitřní rotace.

4003.4553 - Kyčelní kloub s vazivem

Přirozený odlitek lidského loketního kloubu. Pahýl horní končetiny, 
kost vřetenní a kost loketní.  Vazivový aparát a mezikostní mem-
brána jsou vyrobeny z elastického materiálu. Model umožňuje de-
monstrovat pohyby loketního kloubu, jako například flexe a extenze, 
společně s pohybem kostí předloktí během pronace a supinace.

4003.4556 - Loketní kloub s vazivem

Tyto modely kloubů zhruba v poloviční velikosti ukazují jak struktury 
kloubů, tak i hlavní vazy. Vnitřní strukturu lze vysvětlit pomocí příčné-
ho řezu umístěného na základně modelu.

4003.4522 - Miniatury kloubů s příčným řezem

Tyto modely kloubů zhruba v poloviční velikosti ukazují jak struktury 
kloubů, tak i hlavní vazy. Vnitřní strukturu lze vysvětlit pomocí příčné-
ho řezu umístěného na základně modelu.

4003.4520 - Miniatury kloubů s příčným řezem

Tento model se skládá z horní poloviny kosti pažní, klíční kosti a 
lopatky. Zobrazeny jsou svaly kloubu a jejich úpony jsou barevně 
zvýrazněny. Odejmutím jednotlivých svalů lze vykonat veškeré pohy-
by ramenního kloubu. Připevněno na stojanu.

4004.1000176 - Ramenní kloub s otočnou manžetou

Model ramena ve skutečné velikosti reprezentující vazivový aparát a 
podtrnový sval, teres minor, teres major, podlopatkový sval a supras-
pinatus.

4003.4661 - Model ramene s vazivem a svaly

Model kolena v životní velikosti reprezentující vazivový aparát a zá-
kladní svaly (meniskus, postranní a křížové svaly, patelární šlachy s 
úpony čtyřhlavého stehenního svalu).

4003.4662 - Model kolena s vazivem a svaly

Model kyčle ve skutečné velikosti reprezentující vazivový aparát a 
svaly obturator externus, gluten medius, gemellus inferior a superior 
a kyčelní sval s částí bederního svalu.

4003.4663 - Model kyčle s vazivem a svaly

Tento model kyčelního kloubu v životní velikosti ukazuje „Birmingham 
Hip“. Implantát lze vyjmout, aby mohl lékař vysvětlit problém pacien-
tovi. Model lze lehce sundat ze stojánku a rozložit. Dodáváno na 
stojánku z plexiskla.

4003.1118 - Kyčelní kloub s implantátem

4003.45524003.4553

4003.45564003.4522

4003.45204004.1000176

4003.46614003.4662

4003.46634003.1118
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Ostatní kosti

Končetiny

Tento model pravého chodidla v životní velikosti zobrazuje všechny 
důležité nervy jak na dorzálním, tak na plantárním povrchu. Chodi-
dlo lze odejmout ze stojanu a poté znovu upevnit v pozici vzhůru 
nohama, pro snazší pozorování plantárního povrchu. Dodáváno se 
stojanem a průvodcem.

4003.M28 - Model chodidla s nervy

Model pravého chodidla v životní velikosti se všemi důležitými céva-
mi a tepnami. Oběhový systém je zobrazen jak na dorzálním, tak na 
plantárním povrchu. Chodidlo může být odejmuto ze stojanu a poté 
znovu připevněno v pozici vzhůru nohama pro usnadnění zobrazení 
plantárního povrchu. Model dodáván se stojanem.

4003.6082 - Model chodidla s cévami

Model pravé ruky v životní velikosti s výřezy pro odhalení vlivů rev-
matoidní artritidy na šlachy, ohýbače a natahovače, svaly, chrupav-
ku, kosti, synoviální membránu a kloubní spoje. Průřez metakarpofa-
langeálních kloubních pouzder ukazuje průběh onemocnění, včetně 
kloubního otoku, eroze a degenerace. Na druhém a třetím článku 
prstu jsou v tomto pořadí zobrazeny deformace typu „labutí krk“ a 
typu „boutonniere“. Šlachy ohýbače mohou být zvednuty pro lepší 
zobrazení karpálních tunelů.

4003.M26 - Model ruky s revmatoidní artritidou

Model pravé ruky v životní velikosti s výřezy pro odhalení vlivů osteo-
artritidy obsahuje: osteofyty, Heberdenovu a Bouchardovu uzlinu a 
deformaci palce typu „labutí krk“. Znázorňuje další anatomické části 
ovlivněné osteoartritidou: vazy, šlachy, svaly a chrupavku. Pro porov-
nání je znázorněna i anatomie za normálního stavu.

4003.M25 - Model ruky s osteoartritidou

Tento model lidské ruky v životní velikosti zobrazuje detailně její ana-
tomii. Znázorňuje všechny důležité struktury jako svaly, šlachy, vazy, 
kosti a nervy. Model nelze rozložit, ale může být odejmut ze stojanu.

4003.M260 - Model anatomické struktury ruky

Zobrazeny jsou jak povrchové struktury, tak i vnitřní kosti, svaly, vazy 
a nervy.

4004.1000356 - Vyklenutá noha

Zobrazeny jsou povrchové struktury stejně tak jako vnitřní kosti, sva-
ly, vazy a nervy.

4004.1000355 - Plochá noha

V tomto modelu jsou zobrazeny povrchové struktury, stejně tak vnitř-
ní kosti, svaly, vazy a nervy.

4004.1000354 - Normální noha

4003.M28 4003.6082

4003.M26 4003.M25

4003.M260 4004.1000356

4004.1000355 4004.1000354

Model názorně zobrazuje rozdíl mezi normální stehenní kostí a kostí 
s osteoporózou. Na kosti s osteoporózou můžete sledovat značně 
poškozenou strukturu a zlomeninu kosti. Horní poloviny obou ste-
henních kostí jsou v životní velikosti. Model není možné ze stojanu 
vyjmout.

4003.4030 - Osteoporóza stehenní kosti

Model znázorňuje ženskou pánev v reálné velikosti s úpony a s leb-
kou lidského plodu upevněnou na pružné tyči pro demonstraci me-
chanismu porodu. Připevněno na stojan.

4005.ZKK268R - Pánev a lebka plodu

4003.4030 4005.ZKK268R
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Tento model, který se skládá ze 6 částí, představuje levou polovinu 
dolní čelisti mladého člověka. Jedna část kosti je odnímatelná pro 
odhalení zubních kořenů, spongiózy, cév a nervů. Špičák a první sto-
lička jsou odnímatelné a podélně oddělené.

4004.1000249 - Polovina dolní čelisti, 3× zvětšená

S 16 odnímatelnými zuby dospělého člověka, 2 krát zvětšenými. 
Jedna polovina modelu ukazuje 8 zdravých zubů a zdravých dásní. 
Druhá polovina modelu znázorňuje následující zubní onemocnění: 
zubní plak, zubní kámen, parodontitida, zánět kořene, prasklina, 
aproximální a hladký povrch zubního kazu. Jedna část předního dílu 
kosti může být odejmuta pro prohlédnutí si kořenů, cév a nervů. Dvě 
stoličky jsou podélně rozříznuty pro ukázku vnitřku zubu.

4004.1000016 - Zubní onemocnění, 2× zvětšené

Tento model se skládá ze 2 částí a zobrazuje dolní dvoukořenovou 
stoličku napadenou zubním kazem.

4004.1000243 - Dolní dvoukořenová stolička a kaz

Tento model se skládá ze 2 částí a zobrazuje strukturu dolního špi-
čáku.

4004.1000241 - Dolní špičák, 2 části

Tento model zobrazuje strukturu dolního jednokořenového třenové-
ho zubu.

4004.1000242 - Dolní jednokořenový třenový zub

Odlitek z přírodního preparátu. Tyto čtyři modely čelisti ukazují čtyři 
různá stádia vývoje: novorozenec, 5leté dítě, 9leté dítě, mladistvý.

4004.1000248 - Vývoj chrupu

Představuje dolní čelist s nemocnými zuby (od trojky po sedmičku) a 
jejich ošetření. Zobrazuje odbarvený zub, zubní kaz, apikální infek-
ci, zubní kámen, degeneraci tkáně ozubice, devitální zub (trojka a 
pětka). Na modelu je dále zobrazeno ošetření zubů: fazety, nalepení 
keramické korunky, nasazení čepu, keramická výplň a zlatá vložka. 
Anatomické struktury jsou přesně zobrazeny: čelistní kost, nervy, 
žíly, vazy, sklovina, zubovina a dřeň.

4003.D250 - Onemocnění zubů

Tento model se skládá ze 2 částí a zobrazuje strukturu dolního ře-
záku.

4004.1000240 - Dolní řezák, 2 části

Spodní stolička s kazem, zánětem zubní dřeně a apikální infekcí a 
také se zubním kamenem a zánětem dásní. Je zde také zobraze-
na normální anatomie, jako například čelistní kost, nervy, žíly, vazy, 
sklovina, zubovina a zubní dřeň.

4003.D214 - 10× zvětšený model zubního kazu

Model je 2,5× zvětšený. Dolní čelist obsahuje všechny zuby a ana-
tomické vlastnosti, žlázy, tepny, žíly a nervy. Špičák je rozpůlen pro 
ukázku vnitřní struktury zdravého zubu. Horní čelist obsahuje všech-
ny zuby, maxilární nerv a jeho rozdělení do zubů a maxilární dutinu a 
její vztah s nervy. Na stojanu. Obsahuje průvodce.

4003.D325 - Model horní a spodní čelisti

4003.D214 4003.D325

4004.10002494004.1000240

4004.10000164004.1000243

4004.10002414004.1000242

4004.10002484003.D250
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Následující produkty znázorňují běžné obojživelníky a plazy v jejich přirozené velikosti a představují skvělé pomůcky pro hodiny biologie. 
Každý je vytvořen a propracován do detailů tak, jako kdyby se pohyboval ve svém přirozeném prostředí. Věrné detaily v tvarování a zbarvení 
umožňují studentům rozpoznávat charakteristické vlastnosti jednotlivých druhů. Pokud není uvedeno jinak, všechny modely jsou upevněny 
na přirozeně vypadající základně.

5402.1001272 - Skokan ostronosý (Rana arvalis)

5402.1001284 - Kuňka obecná (Bombina bombina)

5402.1001277 - Ropucha obecná, samec (Bufo bufo)

5402.1001278 - Ropucha obecná, samice (Bufo bufo)

5402.1001268 - Rosnička zelená, samec (Hyla arborea)

5402.1001269 - Rosnička zelená, samice (Hyla arborea)

5402.1001273 - Skokan zelený, samec (Rana esculenta)

5402.1001274 - Skokan zelený, samice (Rana esculenta)

5402.1001275 - Ropuška starostlivá (Alytes obstetricans)

5402.1001276 - Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

5402.1001270 - Skokan hnědý, samec (Rana temporaria)

5402.1001271 - Skokan hnědý, samice (Rana temporaria)

Stavba těla zvířat

Obojživelnící a plazi

5402.1001268 5402.1001269

5402.1001270 5402.1001271

5402.1001272 5402.1001284

5402.1001273 5402.1001274

5402.1001275 5402.1001276

5402.1001277 5402.1001278
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5402.1001279 - Blanice skvrnitá, samec (Pelobates fuscus)

5402.1001280 - Blanice skvrnitá, samice (Pelobates fuscus)

5402.1001283 - Ropucha krátkonohá (Bufo calamita)

5402.1001267 - Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

5402.1001286 - Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)

5402.1001287 - Ještěrka obecná, samec (Lacerta agilis)

5402.1001288 - Ještěrka obecná, samice (Lacerta agilis)

5402.1001285 - Slepýš křehký (Anguis fragilis)

5402.1001292 - Užovka hladká (Coronella austriaca)

5402.1001289 - Užovka obojková (Natrix natrix)

5402.1001291 - Užovka podplamatá (Natrix tesselata)

5402.1001290 - Zmije obecná (Vipera berus)

5402.1001281 - Ropucha zelená, samec (Bufo viridis)

5402.1001282 - Ropucha zelená, samice (Bufo viridis)

Stavba těla zvířat

5402.1001279 5402.1001280

5402.1001281 5402.1001282

5402.1001283 5402.1001267

5402.1001286 5402.1001287

5402.1001288 5402.1001285

5402.1001292 5402.1001289

5402.1001291 5402.1001290
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Savci - kostry

Pokud není uvedeno jinak, jsou kostry sestaveny z pravých kostí a umístěny ve vitríně. Jednotlivé kosti jsou pevně připevněné a odolné. 
Některé zvířecí kostry mají nastavitelně upevněné klouby, tudíž na nich lze demonstrovat všechny přirozené pozice těla. 

Všechny kostry byly získány legálně a občas mohou vyžadovat delší doručovací dobu, v závislosti na nabídce a poptávce..

Pokud není uvedeno jinak, jsou kostry sestaveny z pravých kostí. Jednotlivé kosti jsou pevně připevněné a odolné. Některé zvířecí kostry mají 
nastavitelně upevněné klouby, tudíž na nich lze demonstrovat všechny přirozené pozice těla. 

Všechny kostry byly získány legálně a občas mohou vyžadovat delší doručovací dobu, v závislosti na nabídce a poptávce.

5402.1002534 - Kostra kuřete (Gallus Gallup)

5402.1002558 - Kostra kachny divoké (Anas platyrhonchos)

5402.1002565 - Kostra myši a vycpaná myš

5402.1002538 - Kostra krysy (Rattus rattus)

5402.1002535 - Kostra holuba hřivnáče (Columba palumbus)

5402.1002566 - Kostra huluba hřivnáče a vycpaný holub 
hřivnáč (Columba palumbus)

5402.1002557 - Křídlo a peří holuba hřivnáče 
(Columba palumbus)

5402.1002563 - Husa velká (Anser anser)

5402.1002562 - Kostra bažanta obecného 
(Phasianus colchinus)

Pozn.: popisky v angličtině

Pozn.: Pohyblivě upevněná na dřevěné základně

Stavba těla zvířat

Ptáci

5402.1002534 5402.1002558

5402.1002535 5402.1002566

5402.1002557

5402.1002562 5402.1002563

5402.1002565 5402.1002538
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5402.1002560 - Kostra kočky domácí (Felis catus)

5402.1002537 - Kostra psa domácího (Canis domesticus)

5402.1002559 - Kostra ovce domácí (Ovis aries)

5402.1002539 - Kostra krávy (Bos taurus)

5402.1002541 - Kostra koně (Equus caballus)

5402.1002536 - Kostra zajíce polního (Lepus europaeus)

5402.1002540 - Kostra prasete divokého (Sus scrofa)

5402.1002554 - Druhy zvířecích zubů

5402.1002556 - Psí noha (Canis domesticus)

5402.1002551 - Nohy savců

5402.1002550 - Koňské kopyto (Equus caballus)

5402.1002555 - Kravské kopyto (Bos taurus)

5402.1002549 - Prasečí kopýtko (Sus scrofa)

Stavba těla zvířat

5402.1002560 5402.1002537

5402.1002559 5402.1002539

5402.1002541 5402.1002536

5402.1002540 5402.1002554

5402.1002556 5402.1002551

5402.1002550 5402.1002555

5402.1002549
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Pokud není uvedeno jinak, jedná se o pravé lebky. 

Všechny lebky byly získány legálně a občas mohou vyžadovat delší doručovací dobu, v závislosti na nabídce a poptávce..

5402.1002547 - Lebka kočky domácí (Felis catus)

5402.1002543 - Lebka prasete divokého (Sus scrofa)

5402.1002548 - Lebka psa domácího (Canis domesticus)

5402.1005402 - Lebka psa domácího - odlitek 
(Canis domesticus)

5402.1002544 - Lebka koně (Equus caballus)

5402.1002542 - Lebka krávy (Bos taurus)

5402.1002545 - Lebka ovce domácí (Ovis aries)

5402.1005105 - Lebka ovce domácí - odlitek 
(Ovis aries) 

5402.1001299 - Lebka šimpanze učenlivého - samice 
(Pan troglodytes) 

5402.1001300 - Lebka orangutana bornejského - samec 
(Pongo pygmaeus)

Odlitek psí lebky střední velikosti s odnímatelnou dolní 
čelistí. Lebka je vyrobena z odolného plastu. 

Odlitek plně vyvinuté ovčí lebky s odnímatelnou dolní 
čelistí. Lebka je vyrobena z odolného plastu. 

Odlitek dle repliky původní lebky patřící Seckenbergovu vý-
zkumnému institutu a Muzeu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Odlitek dle originálu patřícího do sbírky Institutu antropologie 
a lidské genetiky, který je součástí univerzity J. W. Goetheho 
ve Frankfurtu nad Mohanem.

Stavba těla zvířat

Savci - lebky

5402.1002552 - Lebka krysy obecné (Rattus rattus) 

5402.1002546 - Lebka zajíce polního (Lepus europaeus)

5402.1002552 5402.1002546

5402.1002547 5402.1002543

5402.1005402 5402.1002548

5402.1005105 5402.1002545

5402.1002544 5402.1002542

5402.1001299 5402.1001300
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Ryby - kostry
5402.1002533 - Kapr (Cyprinus carpio)

5402.1002564 - Keříčkovec červenolemý (Claris lazera)

5402.1005970 - Kufr s 27 různými vloženými exempláři

5402.1005971 - Život včely medonosné (Apis cerana)

5402.1000525 - Klíště obecné (Ixodes ricinus)
Přesná detailní replika klíštěte obecného  
v poměru 25 : 1.  

Rozměry: 12 × 12 × 2 cm

5402.1005381 - Koňské kopyto

PLASTINOVANÉ PLÁTKY

5402.1005382 - Prasečí kopýtko

5402.1005383 - Kuře

5402.1005384 - Ryba

5402.1005385 - Krysa

Průřez reálných vzorků

5001.7007 -      

5001.7006 -      

5001.7217 -      

Vhodná pro chytání malých rybek a hmyzu. 
Délka: 32 cm

Síťka na chytání hmyzu

Lapač hmyzu
Skládá se z průhledné plastové nádržky s krytem 
vybaveným dvěma průhlednými ohebnými trubicemi.

Zařízení pro získávání mikrobů ze vzorků půdy. 
Lampa postupně vysuší půdu a živočichové v ní se 
sesouvají dolů a poté propadnou podpěrnou síťkou do  
lihového roztoku, který je zakonzervuje.

Berleseho extraktor

Deska na pitvání
Skládá se z kovového tácu potaženého omyvatelnou 
vrstvou. 
Velikost: 28 × 20 [cm]

5001.7008 -      

Zoologie

Stavba těla zvířat / Zoologie

5402.1002533 5402.1002564

5402.1005970 5402.1005971

5402.1000525

5001.7006 5001.7007

5001.7008 5001.7217



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

BI
OL

OG
IE

Jednoděložné rostliny
5402.1002511 - Pšenice setá (Triticum aestivum)

5402.1002512 - Tulipán zahradní (Tulipa gesneriana)

Model jehličky zvětšené  15× s odstranitelným 
a rozdělitelným květem.
• výška 51 cm

3× zvětšeno, odnímatelný díl s tyčinkou a pestíkem. 
• výška 51 cm

Dvouděložné rostliny
5402.1005541 - Dvouděložný květ

Model ideálního květu s prstencem, semeníkem 
a čnělkou. Dva prašníky a semeník jsou částečně 
rozříznuty, aby bylo vidět vnitřní uspořádání.

5402.1000532 - Smetánka lékařská (Taraxum officinale)
Obsahuje 10× zvětšené květenství, nažku (semínko 
schopné letu), samostatný květ.

5402.1002515 - Slunečnice roční (Helianthus annuus)
Model znázorňuje 10× zvětšené vnitřní trubicovité 
okvětí a 3× zvětšený vnější paprskovitý květ. Trubico-
vité okvětí může být rozděleno na poloviny.

5402.1000533 - Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla)
10× zvětšený model květenství se samostatným trubi-
covitým kvítkem cca 50× zvětšeným.

5402.1000534 - Šalvěj luční (Salvia pratensis)
Cca 15× zvětšený model znázorňuje detailní stavbu 
květu s opylovacím mechanismem. Model lze rozložit 
na čtyři části.

5402.1000535 - Hrách setý (Pisum sativum)
Cca 8× zvětšený model znázorňuje detailní stavbu 
květu s opylovacím mechanismem. Dvanáct částí.

5402.1002518 - Orsej jarní (Ficaria verna)
10× zvětšený model.

5402.1000531 - Řepka olejná (Brassica napus ssp. oleifera)
12× zvětšený model detailně znázorňuje typickou stavbu 
brukve a 3× zvětšený příčný řez zralou tobolkou.

5402.1002514 - Hořčice polní (Sinapis arvenis)
12× zvětšený model. Oblast pestíku je dvoudílná a lze 
ji výjmout k bližšímu prostudování.

5402.1002510 - Prvosenka jarní (Primula veris)
Model zobrazuje celou rostlinu a její podélný řez.

Stavba těla rostlin

5402.1002511 5402.1002512

5402.1005541 5402.1000532

5402.1002515 5402.1000533

5402.1000534 5402.1000535

5402.1002518 5402.1000531

5402.1002514 5402.1002510
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5402.1000530 - Květ třešně s plodem (Prunus Avium)

5402.1002517 - Květ jabloně (Malus pumila)

Model znázorňuje 7× zvětšený květ třešně (3 části) 
a 3× zvětšený plod třešně. Květ může být rozdělen 
na poloviny, aby byl vidět odnímatelný semeník s čněl-
kou a bliznou.

5× zvětšený model zobrazuje kališní lístky, okvětní 
lístky, pestík a tyčinku.

5001.MBT004 - Květ broskve

5402.1002516 - Lilek brambor (Solanum tuberosum)

Model znázorňuje základní strukturu květu broskve 
(lůžko, kalich, okvětí, stonek, pestík)

8× zvětšený model. Část s okvětními lístky a tyčinkou 
lze odejmout a získat tak detailní pohled na pestík.

5402.1005129 - Obrysový model struktury listu
500× zvětšená tkáňová struktura listu (Ligustrum)

5402.1002504 - Blokový model struktury listu
Detailní model znázorňující bifaciální, opadávající list 
Čemeřice černé (Helleborus niger) 1500× zvětšený.

5402.1002506 - Dvouděložné rostliny - příčný řez stonkem

5001.MBT005 - MBT005 - Stonek dvouděložné rostliny

Příčný řez stonkem pryskyřičníku plazivého se sou-
běžnými otevřenými cévními svazky. Model znázorňu-
je typickou stavbu stonku dvouděložné rostliny
(250× zvětšeno).

Model zobrazuje histologické struktury stonku dvoudě-
ložné rostliny v příčném a podélném řezu.

5402.1005130 - Struktura tkáně stonku slunečnice roční 
                      (Helianthus annuus)

Detailní podélný a boční pohled na 200× zvětšenou 
tkáň.

5402.1000524 - Rostlinná buňka
                      (zvětšená 500 000 - 1 000 000×)

Dvoudílný model představuje stavbu typické rostlinné 
buňky s cytoplasmou a buněčnými organelami tak, jak 
bychom ji pozorovali přes elektronový mikroskop. Pro 
lepší ilustraci jsou všechny důležité organely vystoup-
lé a barevně zvýrazněné.

5402.1002505 - Absorpční zóna kořene

5402.1005131 - Struktura tkáně kořene pryskyřičníku 
                     (Ranunculus)

Model zobrazuje absorpční zónu dvouděložné rostliny. 
Ukázkou je hořčice bílá (Sinapis alba).

Podélný a boční pohled na 400× zvětšenou tkáň.

Rostlinná a živočišná buňka

Stavba těla rostlin / Buněčná biologie

5402.1000530 5402.1002517

5001.MBT004 5402.1002516

5402.1005129 5402.1002504

5402.1002506 5001.MBT005

5402.1002505 5402.1005131

5402.1005130 5402.1000524
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Rostlinná a živočišná buňka

Lidská buňka

Buněčné dělení

5402.1000523 - Živočišná buňka

5402.1005124 - Porovnávací modely živočišné 
                      a rostl. buňky

Dvoudílný model zobrazuje tvar a strukturu typické ži-
vočišné buňky tak, jak bychom ji pozorovali přes elek-
tronový mikroskop. Pro lepší ilustraci jsou všechny dů-
ležité organely vystouplé a barevně zvýrazněné.

Zvětšené modely živočišné a rostlinné buňky předsta-
vují vizuální pomůcku při výkladu o jejich strukturách, 
podobnostech a rozdílech. 

5402.1000521 - Model mitózy

5402.1000522 - Model meiózy

Série modelů zobrazující 9 fází mitózy typické buňky 
savce. Cca 10 000× zvětšeno.

Série modelů zobrazující 10 stádií meiózy typické pro  
buňky savce. Cca 10 000× zvětšeno. 

5402.1005125 - Mitóza, 8 modelů

5402.1000522 - Model meiózy

Sada osmi zvětšených modelů pomáhá vysvětlit stup-
ně mitózy.
Dodáváno s poznámkami pro učitele (v angličtině).

S pomocí těchto deseti modelů lze vysvětlit stupně mei-
ózy. Dodáváno s poznámkami pro učitele (v angličtině). 

4004.1008554 - Sklenéná buňka, 40 000× zvětšená

Tento světově ojedinělý model představuje 40 000× 
zvětšenou nediferencovanou lidskou buňku. Nabízí 
tak možnost studovat strukturu nejmenší stavební jed-
notky kteréhokoli živého tvora schopného nezávislého 
života tak, jako bychom ji pozorovali skrz elektronový 
mikroskop. Model zobrazuje nejvýznamnější buněčné 
organely, které mají nějakou funkci. Jejich uspořádá-
ní v modelu je momentálním zachycením dynamické 
rovnováhy v buňce. Buněčné jádro, několik mito-
chondrií a lysozomy jsou zobrazeny v řezu, aby bylo 
vidět jejich vnitřní stavbu. Skleněná buňka na sebe 
strhává pozornost na výstavách a obdržela několik 
vyznamenání, jako „World Didac Gold Award 1990“.  

Upevněna na tyčovém stojanu.

• Rozměry: 60 × 46 × 46 cm
• Hmotnost 13 kg

Buněčná biologie / Genetika

5402.1000523 5402.1005124

5402.1000521 5402.1000522

5402.1005125 5402.1000522
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Struktura a funkce DNA
5402.1005559 - Velký model DNA

      5001.7300 - Model dvoušroubovice DNA

Se svými 90 cm na výšku je tato molekula DNA ide-
ální do školních tříd. Magnetické spoje, představu-
jící vodíkové vazby, umožňují kompletní oddělení 
obou vláken dvojité šroubovice, čímž lze simulovat 
replikaci DNA a syntézu RNA (genetický přenos). 
Oddělitelné nukleotidy umožňují studentům ...

Jednoduchý rozebiratelný model DNA.

      5001.7237 - Jak využít DNA při policejním vyšetřování
Jedna z metod, kterou využívají policisté při 
vyšetřvání vraždy, je zkoumání DNA otisku prstu 
nalezeného na místě činu. 
Studenti zkoumají základy DNA skrze otisky prstů. 
Dodáváno s příručkou.

5402.1005299 - Pokročilá mini DNA sada 12 bází RNA
Tuto sadu lze v kombinaci s „Pokročilou mini DNA“ 
použít k vytvoření RNA pomocí transkripce DNA. 

5402.1005128 - Dvojitá šroubovice DNA

5402.1005300 - Model struktury dvojité šroubovice DNA

Tři spirály dvojité šroubovice DNA, která se skládá 
z nukleových kyselin, slouží k demonstraci párování 
bází. Nahoře je upevněno vlákno RNA, s jehož po-
mocí lze demonstrovat transkripci DNA.

Pomocí modelu mohou studenti snáze pochopit 
základní strukturu DNA.

5001.MKS1222 - MKS - 122/2 - Sada pro model DNA

5402.1005127 - Stavební díly - Nukleové kyseliny

Sada pro vzdělávací aktivity obsahuje atomy uhlíku, 
dusíku, kyslíku a vodíku v různých barvách, s růz-
nými otvory a s příslušnými spoji pro vytvoření mo-
lekulárních struktur nukleotidů, které tvoří šroubovici 
DNA.

Barevné části (představující kyselinu fosforečnou, 
puriny a pirimidiny) k sestavování šroubovic DNA, 
tRNA a RNA. Vhodné k vysvětlování replikace 
a transkripce DNA..

5402.1005295 - Molekulární model mini DNA (12 úrovní)

5402.1005296 - Molekulární model mini DNA (22 úrovní)

Systém miniDNA v sobě zahrnuje barevně rozlišené 
dílky abstraktních tvarů, které reprezentují dusíkaté 
báze a pentózy, a pyramidovité dílky znázorňující 
fosfáty. To vše je potřebné k sestavení modelu dvo-
jité šroubovice DNA.

5402.1005298 - Pokročilá mini DNA (12 úrovní)

5402.1005297 - Pokročilá mini DNA (22 úrovní)
• Propojeno dvěma vodíkovými vazbami pro 

thymin / adein a třemi vodíkovými vazbami pro 
cytosin / guanin.

• Jasně znázorněné větší a menší rýhy
• Pyrimidiny jsou velikostně odlišeny od purinů

Genetika

5402.1005559 5001.7300

5402.1005128 5402.1005300

5001.MKS1222 5402.1005127

5402.1005295 5402.1005296

5402.1005298 5402.1005297

5402.1005299 5001.7237
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4004.1001256 - Embryonální vývoj, 12 stádií

5402.1002501 - Vývoj embrya, 12 stádií

Zvětšený model představující následující stádia záro-
dečného vývoje: vajíčko krátce po oplodnění, dvoubu-
něčné, čtyřbuněčné a sedmibuněčné stádium, morula, 
blastocysta s trofoblastem a embryoblastem ...

Demonstrováno na skokanu hnědém (Rana tempora-
ria), různá stádia vývoje embrya jsou 30× zvětšena. 

4004.1003645 - Placenta

4004.1001259 - Model fází porodu

Detailní prostorové zobrazení větvení a růstu cév 
a klků placenty.

Pět fází samostatně upevněných na podstavci.

Prozkoumejte lidské tělo vrstvu po vrstvě odlupováním transpa-
rentních fólií. Předveďte na „Průhledném muži“ stavbu celé kostry 
a nervového systému. Přes 200 rysů je pojmenováno a registrováno 
na tomto fascinujícím plakátu. Vrstvy Průhledného muže představují 
následující systémy:

SB 23900 - The thin man: Sekvenční program lidské anatomie

•	 1.	vrstva - svalstvo hlavy, krku, hrudi a břicha
•	 2.	vrstva - mozek, štítná žláza, slinné žlázy, oči, jazyk, zuby,         

srdce a hlavní cévy, plíce, žaludek, játra, střeva
•	 3.	vrstva - dutiny, nos, septum, jazyk, průdušnice, srdce, 

komory, cévy, slinivka, slezina a tlusté střevo
•	 4.	vrstva - jícen, pohrudnice, aorta, inferiorní žíly, mezižeberní 

cévy a nervy, autonomní nervstvo trupu, ledviny a nadledviny
•	 5.	vrstva (kompletní postava) - mozek, hltan, páteř, hrudní 

koš, svaly horních a dolních končetin, pánevní orgány a svaly

Studijní kartičky

Sekvenční program

Studijní kartičky mají jasné a efektivní rozvržení a díky tomu jsou vý-
bornou učební pomůckou, kterou můžete mít kdykoliv při ruce. Kar-
tičky jsou tištěny na tuhém papíru formátu A7 a baleny v praktické 
kartotéční krabičce.

Svalový systém
• Každý sval je znázorněn samostatně
• Poznávání začátku svalu, úponu, síly svalu, funkce synergic-

kých a anatomických svalů
• 303 studijních kartiček s 315 ilustracemi

4004.1003742 - Kosterní soustava (v němčině)
4004.1003743 - Kosterní soustava (v angličtině)   

Kosterní soustava
• Každá kost je zobrazena samostatně
• Poznávání všech kosterních struktur
• 303 studijních kartiček s 358 ilustracemi

4004.1003740 - Svalový systém (v němčině)
4004.1003741 - Svalový systém (v angličtině)   

Reprodukce a vývoj

Reprodukce a vývoj / Vzdělávací systémy

4004.1001256 5402.1002501

4004.1003645 4004.1001259



141více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

BIOLOGIE
Fosílie kostí zvířat

Fosílie kostí zvířat

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce gorily nížinné.
4007.BC001 - Lebka samce gorily nížinné

Tento model zobrazuje strukturu lebky šimpanzího mláděte ve věku 
11 - 12 měsíců.

4007.BC207 - Lebka šimpanzího mláděte

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce pumy.
4007.BC015 - Lebka samce pumy

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce geparda.
4007.BC079 - Lebka samce geparda

Tento model zobrazuje strukturu lebky hyeny.
4007.BC032 - Lebka hyeny

Tento model zobrazuje strukturu lebky běžné domácí kočky.
4007.BC131 - Lebka kočky domácí

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce medvěda Grizzlyho.
4007.BC021 - Lebka samce medvěda Grizzlyho

Tento model zobrazuje strukturu lebky pandy velké.
4007.BC025 - Lebka pandy velké

Tento model zobrazuje strukturu lebky orla skalního.
4007.BC073 - Lebka orla skalního

Tento model zobrazuje strukturu lebky sovy pálené.
4007.BC153 - Lebka sovy pálené

Tento model zobrazuje strukturu lebky aligátora.
4007.BC262 - Lebka aligátora

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce bengálského tygra.
4007.BC289 - Lebka samce bengálského tygra

Tento model zobrazuje strukturu lebky kojota.
4007.BC143E - Lebka kojota

Tento model zobrazuje strukturu lebky želvy galapážské.
4007.BC317 - Lebka želvy galapážské

4007.BC-0014007.BC207

4007.BC0154007.BC079

4007.BC0324007.BC131

4007.BC0214007.BC025

4007.BC0734007.BC153

4007.BC2624007.BC289

4007.BC143E4007.BC317
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5001.5661 - Sada pro ukázku dýchání rostlin
Pro ukázku absorpce kyslíku během buněčného dý-
chání.

5001.5663 - Sada pro ukázku dýchání klíčících semínek
Pro ukázku absorpce kyslíku v období klíčení semínek.

Sada pro ukázku vypouštění CO2 a vytvá-
ření tepla v klíčících semínkách
Pro studii dvou dalších jevů fáze klíčení semínek.

5001.5664 -      

Sada pro ukázku transpirace rostlin
Pro ukázku, že během buněčného dýchání rostliny ab-
sorbují kyslík a pro kvantifikaci jevů v různých podmín-
kách prostředí s různými rostlinami.

5001.5665 -      

Sada pro ukázku tlaku v kořenech rostlin
Pro ukázku existence tlaku v kořenech rostlin.

5001.5666 -      

Sada pro ukázku dýchání vodních rostlin
Pro ukázku jak rostliny během fotosyntézy vypouštějí 
molekulární kyslík.

5001.5667 -      

Pro ukázku rozdílu ve vývoji mezi rostlinami živenými 
minerálními solemi a rostlinami, které živeny nejsou.

Sada pro ukázku absorpce minerálních 
solí v rostlinách

5001.5669 -      

Duchterovo zařízení pro měření vnitřní 
osmózy pro ukázku osmotického tlaku
Pro ukázku existence tlaku v kořenech rostlin.

5001.5668 -      

V obrysovém modelu jsou zdůrazněny hlavní části ko-
řenu, stonku a listu. Dodáváno s provodcem a barevný-
mi průhhlednými listy.

Řez kořenem, stonkem a listem5001.HS2840 -      

Sada semínek a zelených rostlin
Sada obsahuje vše nezbytné pro studenty, aby se moh-
li pokusit o rašení rostlin a zaznamenání jejich změn 
v určitém časovém úseku. Dodáváno s průvodcem.

5001.7235 -      

10 pokusů 
dýchání v klíčících semínkách, vytváření tepla v klí-
čících semínkách, absorpce kyslíku v rostlinách, tlak 
v kořenech rostlin ...

Fyziologie rostlin5001.5660 -      

Průřez květem
V obrysovém modelu jsou zdůrazněny tyto hlavní části: 
stonek, okvětní lístky a pestíky. Dodáváno s průvod-
cem a barevnými průhlednými listy.

5001.HS2830 -      

Model krytosemenné rostliny ukazuje proces duálního 
opylení.

Proces opylení5001.MBT022 -      

Kořen
Model ukazuje morfologii kořene v příčném a podél-
ném řezu. Obsahuje také vnitřní strukturu.

5001.MBT006 -      

Botanika

5001.5661 5001.5663

5001.5664 5001.5665

5001.5666 5001.5667

5001.5668 5001.5669

5001.7235 5001.HS2840

5001.HS2830 5001.5660

5001.MBT006 5001.MBT022
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BIOLOGIE
Mikroskopy

Školní mikroskopy

Laboratorní mikroskopy

Otočná hlavice o 360° , sklon 45°; okulár WF10x/18mm; 3poloho-
vá revolverová hlavice pro 3 objektivy; koaxiální hrubé a jemné za-
ostřování na obou stranách; stůl na vzorky 120x110mm; kondenzor 
0,65N.A; LED osvětlení s regulací; monokulár, achromatické objek-
tivy 4x, 10x, 40x.

0501.B50 - B-50 - Monokulární mikroskop

Otočná hlavice o 360°, sklon 45°; okulár WF 10× / 16 mm; 3 polo-
hová revolverová hlavice pro 3 objektivy; hrubé a jemné zaostřování
Stůl na vzorky Ø90 mm; LED osvětlení s regulací.

0501.B20 - B-20 - Monokulární biolog. mikroskop

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry WF10× / 18 mm; nasta-
vitelný rozestup okulárů 48-75mm, dioptrická korekce; 4polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaost-
řování na obou stranách; Abbého kondenzor 0,65N.A; stůl na vzorky 
pevný; LED osvětlení s regulací.

0501.B151 - B-151 - Mikroskop školní monokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry WF10× / 18 mm; nasta-
vitelný rozestup okulárů 48 - 75 mm, dioptrická korekce; 4polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaost-
řování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,2N.A.; stůl na vzorky 
posuvný ve dvou osách 125 × 116 mm posuv 76 × 30 mm; LED 
osvětlení s regulací.

0501.B159 - B-159 - Mikroskop školní binokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 18 mm; 4polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaostřo-
vání na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl na vzorky 
(125 × 115 mm) posuvný ve dvou osách posuv 70 × 30 mm; X-LED2 
osvětlení s regulací.

0501.B191 - B-191 - Mikroskop biolog. monokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 18 mm; 4polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaostřo-
vání na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl na vzorky 
(125 × 115 mm) posuvný ve dvou osách posuv 70 × 30 mm; X-LED2 
osvětlení s regulací.

0501.B192 - B-192 - Mikroskop biolog. binokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 20 mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (55-75mm), dioptrická korekce; 5polohová revol-
verová hlavice pro 5 objektivů; koaxiální hrubé a jemné zaostřová-
ní na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl na vzorky 
(160x140mm) posuv 78x54mm, v ose X posuv řemenem; X-LED3 
osvětlení s regulací; ALC (Automatické ovládání osvětlení): úroveň 
světla je nastavena mikroskopem s cílem udržet na stejné úrovni jak 
ho uživatel zvolil, bez ohledu na změny clony, objektivu nebo prů-
hlednosti vzorku.

0501.B382PLALC - Mikroskop lab. binokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 20 mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (48 - 75 mm) a dioptrická korekce v levém okuláru; 
4polohová revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jem-
né zaostřování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl 
na vzorky (150x133mm) posuv 70x50mm, v ose X posuv řemenem; 
X-LED3 osvětlení s regulací.

0501.B292 - B-292 - Mikroskop biolog. binokulární

0501.B500501.B20

0501.B1510501.B159

0501.B1910501.B192

0501.B382PLALC0501.B292
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Laboratorní mikroskopy

Digitální mikroskopy

Stereomikroskopy

Mikroskopy

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 20 mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (48 - 75 mm) a dioptrická korekce v levém okuláru; 
4polohová revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jem-
né zaostřování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl 
na vzorky (150x133mm) posuv 70x50mm, v ose X posuv řemenem
X-LED3 osvětlení s regulací.

0501.B293 - B-293 - Mikroskop biolog. trinokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 20 mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (48 - 75 mm) a dioptrická korekce v levém okuláru; 
4polohová revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jem-
né zaostřování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl 
na vzorky (150x133mm) posuv 70x50mm, v ose X posuv řemenem; 
X-LED3 osvětlení s regulací.

0501.B292PLi - B-292PLi - Mikroskop binokulární

Otočná hlavice o 360° , sklon 30°; okuláry 10×/20mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (48 - 75 mm) a dioptrická korekce v levém okulá-
ru; 4-polohová revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a 
jemné zaostřování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25 N.A.; 
stůl na vzorky (150x133 mm) posuv 70x50 mm, v ose X posuv řeme-
nem; X-LED3 osvětlení s regulací; kamera 3,14MPx; tablet 8“ Win-
dows 8.1; software Optika Vision Lite.

0501.B290TB - B-290TB - Digitální mikroskop

Otočná hlavice o 360° , sklon 30°; okuláry 10×/18mm; 4-polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaostřo-
vání na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25 N.A.; stůl na vzorky 
(125x115 mm) posuvný ve dvou osách posuv 70x30 mm; X-LED2 
osvětlení s regulací; kamera 3,14MPx; tablet 8“ Windows 8.1; soft-
ware Optika Vision Lite.

0501.B190TB - B-190TB - Digitální mikroskop

Digitální mikroskop vybavený rozhraním USB; systém osvětlení: 8 
bílých LED žárovek s regulací jasu; pozorování preparátů přímo na 
monitoru počítače; pořizování fotografií a videozáznamů; měření 
délkových rozměrů, ploch, úhlů a poloměrů studovaných preparátů; 
široké možnosti uplatnění; snadné použití; kompatibilní se systémy 
Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.6-10.10.

0509.61020 - DTX 30 - Digitální mikroskop

Barevný 3,5“ LCD displej; podpora pro karty microSD o kapacitě až 
32 GB; připojení k PC pomocí rozhraní USB 2.0; výstup AV pro připo-
jení k televizoru nebo projektoru; pořizování fotografií a videozázna-
mů; automatické nastavení expozice a vyvážení bílé; 8 vestavěných 
bílých LED žárovek s plynulou regulací jasu; digitální zoom 4×; Li-ion 
dobíjecí baterie; měření délkových rozměrů, ploch, úhlů a poloměrů 
studovaných preparátů; kompatibilní se systémy Windows XP/Vis-
ta/7/8, Mac 10.6-10.10.

0509.61024 - DTX 500 - LCD digitální mikroskop

Stereomikroskop se zoomem zvětšení 7× až 45×; okulár WF10× / 
20 mm s nastavením rozestupu okulárů a dioptrickou korekcí; hlavi-
ce otočná o 360°, úhel sklonu okuláru 45°; objektivy 0,7× až 4,5× pa-
rafokální achromatický zoom (6,428:1 zoomfaktor); pracovní vzdá-
lenost 95 mm; stativ průměr 30 mm, výška 25 cm; zaostřování na 
obou stranách; černá nebo bílá podložka pro vzorky; horní i spodní 
osvětlení 12 V / 15 W; uchycení preparátu pružnými držáky.

0502.SZM1 - SZM1 - Stereomikroskop binokulární

Stereomikroskop se zoomem zvětšení 7× až 45×; okulár WF10× / 
20 mm s nastavením rozestupu okulárů a dioptrickou korekcí; hlavi-
ce otočná o 360°, úhel sklonu okuláru 45°; objektivy 0,7× až 4,5× pa-
rafokální achromatický zoom (6,428:1 zoomfaktor); pracovní vzdá-
lenost 100 mm; stativ průměr 30 mm, výška 21 cm; zaostřování na 
obou stranách; černá nebo bílá podložka pro vzorky; horní i spodní 
osvětlení 12 V / 15 W; uchycení preparátu pružnými držáky.

0502.SZM2 - SZM2 - Stereomikroskop trinokulární

0501.B293 0501.B292PLi

0501.B290TB 0501.B190TB

0509.61020 0509.61024

0502.SZM1 0502.SZM2



Zdravotní výuka



Vybavení pro zdravotnické školy

lékařské simulátory o simulátory pro nácvik kpr o ošetřovatelské simulátory o porodní simulátory

www.helago-cz.cz
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KPR figurína Prestan je určena pro nácvik a výuku první pomoci 
ve školách,  autoškolách, tréninkových centrech, atd. Má velmi re-
alistické zpracování a ve své kategorii se jedná o jedinečný model. 
Součástí modelu je i kontrolní elektronika tzv. KPR monitor, který mo-
nitoruje efektivitu stlačování hrudníku při provádění nepřímé srdeční 
masáže. Sleduje a průměruje počet stlačení hrudníku v přepočtu na 
minutu a okamžitě danou rychlost signalizuje pomocí integrovaných 
LED diod. Student i učitel okamžitě vidí efektivitu poskytované KPR. 
Díky zřetelně viditelným LED diodám může učitel při použití více fi-
gurín snadno kontrolovat i více studentů najednou. Kontrolováná je 
také správná hloubka komprese pomocí jednoduché zvukové signa-
lizace. Je-li hrudník stlačen do správné hloubky, ozve se „cvaknutí“. 
Díky patentovanému systému konstrukce je také realně simulována 
nutnost záklonu hlavy při provádění umělého dýchání. V případě, 
že student záklon hlavy neprovede, zůstávají dýchací cesty neprů-
chodné.Pomocí KPR figuríny Prestan si každý student snadno osvojí 
základy poskytnutí neodkladné první pomoci tak, aby v případě její 
skutečné potřeby byl výsledek poskytnuté péče co nejefektivnější.   
 
Model Prestan plně vyhovuje Guidelines 2010.

KPR figurína Prestan je k dispozici také v provedení dítěte a kojence:

4115.PPAM100MMS - Prestan KPR - AED figurína dospělého člověka s KPR monitorem

Základní oživovací techniky

4115.PPCM100MMS - Prestan KPR - AED figurína dítěte s KPR monitorem

4115.PPIM100MMS - Prestan KPR - AED simulátor kojence s KPR monitorem

Úrazy a KPR

Prestan Professional Ultralite torza

4115.PP-ULM-400-MS - Prestan Professional Ultralite
Představujeme Vám nejnovější a nejlépe přenosné figuríny Prestan 
Ultralite. Tato sada je velice snadná pro sestavení a je prodávána v 
pohodlném lehkém balení po 4 kusech pro efektivní nácvik „v pohy-
bu“. Tato figurína je cenově dostupnou alternativou pro nácvik KPR. 
Je stejně kvalitní a realistická, jako ostatní modely Prestan.

Vlastnosti:
Jedinečně rychlé a snadné uvedení do provozu; torza a hlavy do 
sebe zapadají, čímž se v přenosné tašce šetří místo; díky otevírání 
do „V“ je přístup do figuríny velmi snadný; figurína se snadno čis-
tí; vinylová a bez latexu; kompatibilní s elektrodami z AED trenéru; 
anatomicky přesné provedení včetně mečovitého výběžku; realistic-
ký náklon hlavy; viditelný zdvih hrudníku s plicními vaky; realisticky 
zpracovaný detail hrudníku; realistické komprese hrudníku do plné 
hloubky 2‘‘; testováno na životnost, vydrží až 500 000 kompresí

Sada obsahuje:
4 torza; 4 hlavy; 4 kompresní písty; 50 plicních vaků s krytem na 
ústa; nylonová přenosná taška; odnímatelný popruh přes rameno.

Sada pro nácvik resuscitace TPAK 700 CPR Prompt

4107.LF06702 - Sada TPAK 700 CPR Prompt
Ekonomické balení sedmi kusů simulátorů pro resuscitaci (5 dospě-
lých torz a 2 figuríny kojenců). Umožňuje realistický nácvik resusci-
tačních postupů, Heimlichova manévru, použití AED, dýchání z úst 
do úst.

Vlastnosti:
záklon hlavy / zvednutí brady pro otevření dýchacích cest; anato-
micky přesné tělo; slyšitelné cvaknutí při provedení správné techniky 
komprese; viditelné zvedání hrudníku; figuríny kojenců mají odstra-
nitelnou hrudní desku

Sada obsahuje:
5 ks dospělých torz; 2 ks figurín kojenců; 50 ks náhradních plic pro 
dospělého; 20 ks náhradních plic kojeneckých.
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Základní oživovací techniky, maskovací sady

Úrazy a KPR

CPR LillyTM - Torzo pro nácvik KPR

4111.1017772 - CPRLillyTM

CPRLillyTM - spolehlivé zařízení pro všechny nácvikové kurzy KPR. 
CPRLillyTM nácviková figurína je hygienická a úsporná díky vyměni-
telným vzduchovým vakům a oddělenému systému vzduchové ko-
mory. Obličeje mohou být vyměněny a lze je snadno čistit. Karotický 
puls a pohyby oka mohou být zvlášť ovládány ručně. Když je dosa-
ženo správné hloubky komprese, ozve se tón, ale ten lze dle potřeby 
deaktivovat. Všechny použité materiály splňují nejvyšší požadavky, 
hovoříme-li o kvalitě a odolnosti. Vyvinuto a vyrobeno v Německu.
Když uživatel mluví na figurínu CPRLillyTM, může na to reagovat 
otevřením očí, takže nácvik provádění KPR je velmi realistický. Horní 
trup oblečený do mikiny se zipem ukazuje všechna důležitá anato-
mická místa. Správný sklon hlavy, jednotlivý karotický puls a pohyb-
livá čelist k provádění manévru roztažení čelisti poskytují realistické 
scénáře. Nácvik KPR s CPR LillyTM splňuje nejnovější předpisy AHA 
a ERC.

4111.1017772 - CPRLillyProTM

Stejný, jako klasický model CPRLillyTM, ale navíc je dodáván s table-
tem, díky kterému můžete pozorovat tyto parametry: hloubka kom-
prese, frekvence komprese, poloha ruky, záklon hlavy, objem/rych-
lost dýchání (kombinované), tlak při dýchání.

Realistický vzhled, odpor při 
stlačení hrudníku, dobře patrné 
orientační body, možnost záklo-
nu hlavy, uzavíratelné dýchací 
cesty, simulace dušení, elektro-
nika monitorující správné umís-
tění rukou, správnou kompresi 
hrudníku a množství vdechova-
ného vzduchu, snadné sejmutí 
hrudníku při výměně plicních 
vaků.

4107.PP02850 - Resuscitační figurína Brad 
                      s elektronikou a přenosným vakem

Realistická úsporná startovací 
sada, která obsahuje dostatek 
materiálu pro vytvoření několika 
„obětí“. Tato sada je vynikající 
pomůckou při nácviku třídění 
raněných a rychlé identifikaci 
zranění nebo úrazu.

4107.PP00815 - Základní sada pro simulaci 

4108.S315.500 - CPR+D trainer

Elektronika figuríny je poháněna 
stlačováním hrudníku a tím se 
simulátor během nácviku nabíjí. 
Realistický záklon hlavy a ma-
nipulace s čelistí a bradou. Stu-
denti získávají znalosti o tom, 
jak správně stlačovat hrudník 
při provádění kardiopulmonární 
resuscitace.

Figurína se používá pro ná-
cvik resuscitačních a zá-
chranných technik. Simuluje 
širokou řadu skutečných úra-
zů, se kterými se záchran-
ná služba nejčastěji setkává. 
Volitelně lze dokoupit různé úra-
zové sady.

Simulátor pro nácvik resuscita-
ce s možností nastavení tuhosti 
hrudníku do třech pozic (dospě-
lý, dítě, neutrální). Zaklonitelná 
hlava a zvukový indikátor pro 
vyhodnocení správné hloubky 
komprese.

4114.MB001B - Practi-MAN - KPR simulátor
                    s přepravní taškou

4107.PP02700 - Celotělová figurína pro nácvik 
záchranných technik           

Pro demonstrování lze využít 
celotělové figuríny PP02700 
(dodávaná samostatně). Sada 
obsahuje dvanáct odlitků krvá-
cejících zranění (např.: tržná 
rána na předloktí, bodné pora-
nění dolní končetiny, poraněná 
čelist) včetně soupravy umélé 
krve. A sadu pěti  popálenin.

4107.PP06701 - Úrazová odlitková sada
zraněného
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Automatické externí defibrilátory (AED)

Mladý záchranář

AED / Mladý záchranář

LIFEPAK CR+ AED je přístroj nabitý nejmodernějšími technologie-
mi, jako například bifazickou technologií výboje s přizpůsobením se  
impedanci pacienta. Přitom je uživatelsky jednoduchý s minimálními 
nároky na péči. Defibrilátor spustíte stiskem jediného tlačítka, kterým 
se odstartuje cyklus všech kroků potřebných k záchraně a provedení 
defibrilace. 
Mysleli jsme na vše: dokonce ani opomenutí pravidelné kontroly sta-
vu baterie nezbaví LIFEPAK CR+ připravenosti. U běžných přístrojů 
musíte baterie pravidelně obměňovat a pokud dojde k jejich úplnému 
vybytí, jsou běžná AED nefunkční. U LIFEPAK CR+ však zajišťuje 
pohotovost přístroje dobíječka CHARGE-PAK. Tu je rovněž potřeba 
měnit, avšak přístroj je zcela funkční i ve chvíli, kdy je CHARGE-PAK 
vytažen z přístroje, nebo je-li zcela vybitý. Chráníme Vás tak před 
opomenutím dohledu nad stavem přístroje.

4401.80403000131 - LIFEPAK CR+

4401.PPAEDT106 - Prestan professional AED trenér

Prestan AED trenér nabízí kvalitu, trvanlivost a cenovou do-
stupnost, jako žádný jiný na trhu. Jasný, jistý hlas (možnost 
volby jazyka) dává srozumitelné instrukce, zatímco předpro-
gramované scénáře dělají trénink efektivnějším. Přístroj je kom-
patibilní s jakoukoli tréninkovou figurínou a je použitelný k simu-
laci jak plně automatizovaných, tak i poloautomatických AED. 
Prestan professional AED trenér přístroj obsahuje sadu tréninkových 
elektrod pro dospělého, baterie, návod k použití a transportní brašnu. 
Dálkový ovladač lze objednat zvlášť.

Vlastnosti: 

• čeština / slovenština, jazyky lze přepínat
• pět vestavěných scénářů
• ovládání hlasitosti
• předzapojené elektrody
• elektrody osazeny čidlem, které umí rozpoznat zda jsou 

elektrody připevněné na resuscitační figurínu
• možnost opakovaného použití elektrod (cca 25 - 30×)
• atd.

4410.CB04100A - R-aid - prázdný, červená/černá

4410.ST02039A - T - straps

R-aid je multifunkční záchranář-
ský batoh, mimořádně prostorný 
a všestranný, určený pro obec-
né záchranářské úkony. Lze na 
něj pomocí suchých zipů Velcro 
umístit až šest různě barevných 
kapes obsahujících různé zá-
chranářské vybavení. Batoh je 
možné zakoupit i v jiném barev-
ném provedení. 

4107.PP01326 - Vodní záchranářská figurína 

4410.ST02010- Spencer Rock

Figurína je vyrobena z odolného 
vinylového plastu, nerezavějící 
ocelové konstrukce a má po-
hyblivé klouby. Jakmile se figu-
rína naplní vodou potopí se ve 
vodě po krk. Při dodatečném za-
tížení lze figurínu zcela ponořit.  
Figurínu lze zakoupit také v pro-
vedení s CPR, nebo ve verzi do-
spívajícího.

Praktický a pevný systém k fixa-
ci pacienta na páteřní desce či 
jiných transportních zařízeních. 
Fixační systém „T - straps“ je 
přizpůsobitelný všem běžným 
páteřním deskám a všem pa-
cientům. Je vyroben z 50mm 
polypropylenové pásky. Použi-
tí tohoto fixačního systému je 
snadné a rychlé. 

Pevná páteřní deska Spencer 
Rock je určena pro vyprošťová-
ní, transport a fixaci pacientů s 
podezřením na poranění páteře. 
Připevnění k nosítkům pomocí 
systému nylonových pásů se 
suchým zipem Velcro umožňu-
je zvednout pacienta během 
vyprošťování nebo transportu v 
obtížných podmínkách.

dospělého
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Mladý záchranář

Mladý záchranář

100% transparentní pro rent-
genové paprsky, omyvatelná, 
dezinfikovatelná; kompatibilní 
se všemi druhy imobilizérů hla-
vy; tři odnímatelné popruhy pro 
rychlou imobilizaci pacienta; 
rozměry: 183 x 40 x 4,5 h cm; 
hmotnost: 7,6 kg; zatížitelnost: 
150 kg.

4403.BAR025- Páteřní deska 4409.098005 - Záchranářská KPR deska

Záchranářská CPR deska pro 
polohování pacienta pro efektiv-
ní zákrok. Určená jako pomůcka 
při kardiopulmonální resuscitaci. 
Deska je anatomicky tvarová-
na pro zajištění správné pozice 
pacienta pro efektivní aplikaci 
vnější srdeční masáže a zajiště-
ní správného dýchání.

4409.262023000 - Kardiopumpa

ACD (Active Compression De-
compression CPR) znamená, 
že tato kardiopumpa zajišťuje 
aktivní komprese a dekomprese 
hrudníku během kardiopulmo-
nální resuscitace. Zvyšuje tlak 
arteriální krve, zvyšuje tlak koro-
nární perfúze, snižuje intratho-
rakální tlak během dekompresní 
fáze, zvyšuje míru přežití.

Stetoskop s oboustrannou hla-
vicí pro velmi dobrou akustiku.
Zdvojená hadička pro výborný 
zvukový přenos v oranžové bar-
vě. Kompletní se třemi nástavci 
rozdílných velikostí, 2 měkkými 
a 2 tuhými ušními olivkami a 2 
membránami.

4409.0861110 - Stetoskop s dvojitou hadičkou

Multifunkční záchranářské nůž-
ky. Lze je použít pri záchranár-
ských akcích pro rozbití čelního 
skla, pro rozstřihnutí oděvu, 
záchranných pásu. Vyrobeny z 
nerezové oceli. Možno sterili-
zovat v autoklávu. Dodáváno v 
pouzdru.

4409.099000 - Nůžky pro záchranáře

Jendnodílný krční límec z poly-
etylenu bez čelní a zadní části. 
Omyvatelná vnitřní část, fixo-
vaná pomocí plastových nýtu. 
S centrálním otvorem pro tra-
cheální trubici, Velcro pásky pro 
rychlou a nastavitelnou fixaci. 
Dostupný v různých barvách.

4403.500 - 505 - Jednodílný krční límec

Vyroben z materiálu Cordura, 
doplněný vysoce viditelnými 
reflexními pásky a zpevněným 
dnem z PVC s ochrannou gu-
mou. Mark lze použít jako batoh 
nebo tašku (ramenní popruhy 
lze umístit do kapsy na zip). V 
případě zájmu zajistíme jeho 
naplnění.

4410.CB00423B - Batoh Mark, červená/černá

Vyprošťovací zařízení Spencer 
je pomůckou k vyprošťování a 
k fixaci páteře, který je ideální 
pro všechny mimořádné situa-
ce. Obzvláště vhodný pro oběti 
zablokované ve vozidlech, zří-
cených budovách a na místech 
dalších katastrof. Lze ho použít 
i na těhotné ženy, děti a kojence.

4410.SR00111B - SED

Matrace Res-Q-Matt se skládá 
ze dvou částí: vnitřní část je tvo-
řena dvěma pevnými vrstvami 
nylonu beze švů, které obsahují 
polystyrenové kuličky, vnější 
část je z nylonu a má osm úchy-
tů, díky čemuž je matrace pře-
nosná a odolná vůči oděru.

4410.QM22206A - Res-Q-Matt

Tento zvláštní fixační systém má 
výjimečné vlastnosti. Slabá vrst-
va hliníku je pokryta polypropy-
lenem s uzavřenými póry, který 
nepropouští tekutiny a krev a 
je kompatibilní s rentgenovým 
zářením. Je-li použita podélně, 
stává se dlaha polotuhou opo-
rou pro končetiny.

4410.JM90000A-JM900002A - Urra Splint
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leXsolar PV Ready-to-go
sada k provádění pokusů

v oblasti
fotovoltaiky

leXsolar H2 Medium
sada k provádění pokusů

s vodíkovými
technologiemi

leXsolar Wind
Ready-to-go

sada k provádění pokusů
v oblasti větrné energie

www.helago-cz.cz

Dejte zelenou alternativním zdrojům energie!



153více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

EKOLOGIE

5001.5676 - Sada člověk a životní prostředí
Sada umožňující provedení 23 pokusů:
Půda - minerální a organické 
části
Poréznost půdy
Kyselost půdy
Uhličitany v půdě
Zemědělská půda
Koloběh vody

Pitná voda
Znečištění vody
Odhalování znečištění
Atmosféra
Znečištění vzduchu
Kyselé deště
Skleníkový efekt

5001.5632 - Sada ekologie

KOLORIMETRICKÉ TESTOVACÍ SOUPRAVY
5001.HI4829 - Amoniak
5001.HI4830 - Brom
5001.HI4831 - Chlór
5001.HI4832 - Jód
5001.HI4833 - Fosfáty
5001.HI4834 - Železo

Sady pro analýzu životního prostředí

5001.7021 - Sada pro analýzu 
 vody

5001.7022 - Sada pro analýzu 
 půdy

5001.7204 - Laboratoř 
 k analýze půdy

5001.7205 - Laboratoř 
 k mikrobiologickým
 analýzám

5001.7219 - Malá přenosná 
 laboratoř

TITRAČNÍ TESTOVACÍ SOUPRAVY
5001.HI4810 - Rozpuštěný kyslík 
5001.HI4812 - Tvrdost 
5001.HI4815 - Chloridy 
5001.HI4820 - Kyselost 
5001.HI4822 - Sulfity 
5001.HI4839 - Hydroxidy

KOMBINOVANÉ TESTOVACÍ SOUPRAVY
5001.HI4819 - Kyselost, pH, zásaditost a železo
5001.HI4814 - Kyselost, zásaditost, oxid uhličitý, 
 rozpuštěný kyslík, tvrdost a pH
5001.HI4817 - Zásaditost, chloridy, tvrdost, sulfity,
 železo a pH

Ekologie
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5001.7012 - Stanice k zavěšení na zeď 
Stanice byla navržena pro první kvantitativní studii znečištění ovzdu-
ší. Lze ji instalovat na zeď nebo na trojnožku a měří teplotu, vlhkost  
a koncentraci oxidu uhelnatého, který je typický pro znečištění 
ovzduší dopravou. Je možné nastavit alarm, který se rozezvučí, když 
hodnota CO překročí kritický práh.
 Dodávané snímače jsou napájeny lithiovými bateriemi 
(vyměnitelné), které zařízení umožňují fungovat nepřetržitě až  
po dobu tří měsíců.
 Po skončení měření se data převedou do počítače, který 
je zobrazí v grafu.

5001.7252 - Měřič oxidu uhelnatého

5001.7014 - Stanice na trojnožce 

Stanice k detekci znečištění ovzduší

5001.7207 - Teleskopické rameno
 k odběru vzorků

5001.7208 - Síť k odběru vzorků 
 půdy 

5001.7209 - Víceúčelové 
 kleště

5001.7211 - Síť na plankton

5001.7000 - Secchiho deska

5001.7210 - Síť k odběru vzorků 
 vody 

5001.7152 - Sběrač vzorků z hluboké
      vody 

5001.7206 - Sběrač vzorků

Potřebujete-li další vybavení a měřicí přístroje, vyžádejte si 
bezplatné zaslání katalogu „Vybavení laboratoří“ a vybírejte 
ze široké nabídky měřidel a analyzátorů:
konduktometry, pH metry, oximetry, vlhkoměry, teploměry, 
anemometry, kolorimetry, fotometry, spotřební laboratorní 
materiál, atd.

Odebírání vzorků a digitální přístroje

Ekologie
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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
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Dovolte abychom Vás seznámili s ...

Vašimi průvodci novým e-shopem www.helago-cz.cz,
který pro Vás v současné době připravujeme.

Evičkou

Vládíkem

Otíkem

Luckou

, která Vás bezpečně provede laboratořemi  

, jenž s Vámi vybere výukové pomůcky 

, která má zdravotnictví v malíku

, který Vám vyskládá nábytek 
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5001.7037 - Sada 24 hornin, různý původ

5001.HS2215 - Sada 15 hornin, různý původ

5001.HS2221 - Sada 15 hornin, sopečný původ

5001.HS2226 - Sada 15 hornin, metamorfní původ

5001.HS2231 - Sada 15 hornin, sedimentární původ

5001.7038 - Sada 50 minerálů a hornin, různý původ

5001.7030 - Sada 9 minerálů, stupně tvrdosti, bez diamantu

5001.HS2358 - Sada 10 minerálů, stupně tvrdosti, s diamantem

5001.HS2310 - Sada 15 drahokamů

5001.HS2305 - Sada 15 přírodních krystalů

5001.HS2330 - Sada 15 barevných minerálů

5001.HS2335 - Dvojitý lom, fluorescence, tepelná roztažnost, 
 vodivost, atd.

5001.HS2251 - Sada 15 rud běžných kovů

5001.HS2375 - Sada 15 světélkujících minerálů

5001.7010 - Sada 5 minerálů, pro stereoskopii

5001.7032 - Sada 15 fosílií, různá geologická období

5001.HS3110 - Sada 15 fosílií, období prvohor

5001.HS3115 - Sada 15 fosílií, období druhohor

5001.HS3120 - Sada 15 fosílií, období třetihor

Horniny

Minerály

Fosílie

Modely atomů a molekul
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5001.HS501 - Sada 4 geologických modelů
Tyto modely detailně popisují povrchové struktury a průřezy čtyř 
následujících geologických uspořádání:

- pobřeží
- sopky
- rozsedliny
- alpské glaciální období

Všechny modely jsou trojrozměrné a mohou být položeny na stole 
nebo pověšeny na stěně. S příručkou.
Rozměry každého modelu: 38 × 31 cm

5001.7046 - Seismograf

5001.HS570 - Model historie Země

5001.7148 - Síta5001.HS555 - Sada geologických procesů

5001.HS610 - Fyziografický obrysový model Země

5001.HS502 - Sada 4 geologických modelů
Stejná jako předchozí sada (5001.HS501), ale s následujícími 
geologickými uspořádáními:

- horská krajina
- kontinentální glaciální období
- horské vrásnění
- pobřežní roviny

Geologické modely

5001.7157 - Vulkanický model

Modely atomů a molekul
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5001.5655 - Slunce, Země a Měsíc
Sada umožňující provedení 25 pokusů:
Sluneční soustava
Rozklad slunečního světla
Tvar Země, horizont
Poledník a rovnoběžky
Zemský magnetismus
Orientace
Pohyby Země
Zdánlivý pohyb Slunce
Den a noc
Výška Slunce na obzoru během 
dne
Měření času

Časová pásma
Sluneční hodiny
Kdyby osa Země nebyla 
nakloněná
Důsledky naklonění osy Země
Sluneční ozařování zemského 
povrchu
Roční období
Zemská družice - Měsíc
Fáze Měsíce
Zatmění

5001.7227 - Slunce, Země a Měsíc

5001.NR1 - Elektrický oběžník

5001.2074 - Aparát pro studii slunečního záření

5001.HS310 - Nebeský glóbus

5001.HS200 - Model sluneční soustavy

5001.HS151 - Ruční oběžník

5001.HS30 - Hvězdný glóbus

5001.HS3010 - Sada pro ukázku zemských rozměrů

Země a sluneční soustava

Modely atomů a molekul



164

GE
OL

OG
IE

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

5001.7218 - Mapa sluneční soustavy
Plastový poster se sluneční soustavou, aktualizovaný podle 
nejaktuálnějších astronomických objevů. Jsou zde obrázky planet 
pořízené vesmírnými družicemi. Označení pro pozici každé planety 
je zakresleno zvlášť pro zobrazení stupně vzdálenosti. Tabulka 
obsahuje nejdůležitější fyzikální / chemické údaje: vzdálenost, 
rozměry, hmotnost, doba otočení, doba oběhu maximální a minimální 
teploty, atmosférické složky a mnoho dalších údajů.
Jsou zde zapsány hlavní vlastnosti planet obohacené historickými 
poznámkami. Méně důležité součásti sluneční soustavy nejsou 
opomenuty. Mezi tyto současti patří například: asteroidy a komety 
s úplným popisem a s mapou obou asteroidových pásů.
Rozměry: 70 × 100 cm. Dodáváno s podstavnými tyčemi.

5001.NR13 - Nafukovací glóbus

5001.NR4 - Geografický glóbus „Elite 2001“

5001.2075 - Magnetický glóbus 

5001.4336 - Sada pro ukázku rozptylu světla

Země a sluneční soustava

Modely atomů a molekul
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Počítání
5001.ID053 - Barevná pravítka
Z nerozbitného plastového materiálu, s různými barvami. Rozměry 
pravítek jsou všechny násobky jednotek a umožňují ověřování a po-
rovnávání matematických konceptů. 
200 ks.

5001.ID054 - Počítadlo
Vyrobeno z nerozbitného plastového materiálu, s didaktickým  průvod-
cem. Rozměry: 190 × 170 mm.

5001.7081 - Počítadlo s podstavcem
Vyrobeno z pevného plastu. Skládá se z:
- 5 podstavců s 5 otvory
- 5 tyčí na 4 válečky
- 5 tyčí na 6 válečků
- 5 tyčí na 10 válečků
- 45 malých válečků

5001.7083 - Sloupcové počítadlo  
Vyrobeno z pevného plastu. Skládá se z:
- 1 očíslovaného podstavce
- 5 očíslovaných tyčí
- 100 malých válečků
V páru s jiným počítadlem může být využito pro vizualizaci  
získaných údajů na grafu.

5001.7082 - Žebříčkové počítadlo
Vyrobeno z pevného plastu. Skládá se z:
- 2 očíslovaných podstavců s 5 otvory
- 10 tyčí s odlišnými délkami
- 60 malých válců
Umožňuje porozumět konceptu různé kvantity.

5001.ID0545001.ID053

5001.7082

5001.70835001.7081

5001.1329 - Magnetická tabule se stojanem
S bílým povrchem pro zakreslování grafů a psaní rovnic s MDT pery.
Může být pověšena na zeď nebo položená na stůl v kolmé pozici.
Rozměry: 60 × 90 cm.

Bílé magnetické tabule s MDT pery, pro zavěšení na zeď
5001. BLV/253 - Rozměry: 45 × 60 cm.   
5001. BLV/254 - Rozměry: 60 × 90 cm.   
5001. BLV/256 - Rozměry: 90 × 120 cm.   
5001. BLV/257 - Rozměry: 100 × 150 cm.

Zelené magnetické tabule, pro použití s křídami a pro zavěšení na zeď
5001.LM/154-V - Rozměry: 60 × 90 cm.   
5001.LM/156-V - Rozměry: 90 × 120 cm.   
5001.LM/157-V - Rozměry: 100 × 150 cm.   

5001.7136 - Sada pro magnetické tabule
Obsahuje:
1 plastový kroužek, Ø 50 cm
1 plastový kroužek, Ø 40 cm
3 smazatelná pera (červené, černé a modré)

Rýsování

5001.1329 5001.7136

Matematika a geometrie
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Logika
LOGICKÉ OBRAZCE
Mají různou tloušťku, různé rozměry a tři různé barvy. Jsou určené obzvláště  
k provádění úkonů v oblasti teorie množin a pro studování základních konceptů 
geometrie.

5001.ID057 - Obrazce z plastových materiálů
48 malých kusů. (kruh: Ø 6 cm).
 
5001.ID058 - Obrazce ze dřeva
48 větších kusů. (kruh: Ø 11 cm).
 
5001.7086 - Seskupující kroužky
Tato sada obsahuje 3 ohebné kroužky o různých barvách. Umožňuje provádění  
logických aktivit s použitím pomůcek 5001.7085, ID057 nebo 5001.7085, ID058. 
Vyrobeno z plastu odolného vůči nárazům; průměr kruhů: 50 cm.

5001.7086

5001.ID058 5001.ID057

5001.7087 - Deska se zlomky
Vyrobena z plastu, skládá se z 51 částí, pomocí kterých je možné porovnávat  
a provádět operace se zlomky. Dodáváno s příručkou k pokusům. 
Rozměry: 24 × 30 cm.

5001.7088 - Zlomkové obdélníčky
Vyrobeny z odolného lehce barevného plastu. Tato učební pomůcka se skládá  
z 51 částí:  první z nich je čtverec, jehož délka strany je 10 cm, a ostatní kousky jsou 
zlomky od 1/2 po 1/12. Všechny části jsou uloženy v průhledném plastovém kufříku 
s víčkem.

5001.7089 - Zlomková kolečka
Vyrobena z odolného lehce barevného plastu. Tato učební pomůcka se skládá  
z 51 částí: první z nich je kruh, jehož průměr je 10 cm, a ostatní kousky jsou zlomky 
od 1/2 po 1/12. Všechny části jsou uloženy v průhledném plastovém kufříku s víčkem.
 
5001.7090 - Zlomková, desetinná a procentuální věžička
Tato učební pomůcka se skládá z plastového podstavce se 6 otvory, kam mohou 
být vloženy a skládány různé části. Tyto části znázorňují zlomky od 1/2 po 1/12, 
desetiny a procenta.
 
Součásti:
51 zlomkových kostek.
51 desetinných kostek.
51 procentuálních kostek.

Zlomky a procenta

5001.7087

5001.7088 5001.7089

5001.7090

5003.105-1 - BRIGHT Math-a-RoundTM

Díky této hře mohou studenti procvičovat sčítání a odečítání a zábavnou for-
mou získat znalosti v oblasti matematiky. Hráč si vezme jeden kroužek označený 
číslem od 1 do 9. Kroužky jsou otočeny čelem dolů, takže hráč dopředu neví, 
jaké číslo si vezme. Další hráč bude postupovat stejně. Poté si první hráč 
vezme další kroužek s číslem. Nyní se musí hráč rozhodnout pro sčítání, nebo 
odečítání. Hráči takto dále sbírají čísla a buď je sčítají, nebo odečítají. Cílem hry 
je dosáhnout součtu 10 dříve, než soupeř.

Matematika a geometrie
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Geometrie

5001.7091 - Geometrické obrazce pro měření obsahu a obvodu 
S touto sadou je možné porozumět matematickým rovnicím, které Vám umožňují měřit obvod 
a obsah. Geometrické obrazce využívají princip stejné rozložitelnosti.

5001.7092 - Oboustranná geometrická deska
Vyrobená z plastového materiálu. Na jedné straně je 25 záchytek rozmístěných do tvaru 
čtverce; na druhé straně je 24 záchytek rozmístěných do tvaru kružnice.  Dodáváno s elastic-
kými kroužky a průvodcem k pokusům.
Rozměry: 15 × 15 cm.
 
5001.7093 - Oboustranná geometrická deska
Vyrobená z plastového materiálu. Na jedné straně je 121 záchytek rozmístěných  
ve vzdálenosti 2 cm jedna od druhé; na druhé straně je 137 záchytek rozmístěných střídavě 
pro sestrojování pravidelných mnohoúhelníků. Dodáváno s gumovými elastickými kroužky  
a příručkou k pokusům.
Rozměry: 22,5 × 22,5 cm.

5001.7137 - Pythagorova věta
S touto učební pomůckou mohou studenti dokázat Pythagorovu větu třemi různými způsoby. 
S příručkou k pokusům.
 
5001.7151 - Sada pro vytváření rovinných geometrických obrazců
Učební pomůcka pro vytváření několika rovinných geometrických obrazců  a zkoušení jejich 
vlastností. Sada obsahuje kovové děrované tyče o různých délkách, průhledné úhloměry, 
ohebné kabely, šroubky a zarážecí matice.

5001.7251 - Matematika se siloměrem 
Vztah mezi tíhou geometrických těles poskytnutých v této sadě je výsledkem  přibližné hodno-
ty některých známých číselných konstant. Proč? To studenti zjistí pomocí měření.

SADA OBSAHUJE:
1 čtverec
1 rozložitelný trojúhelník  

(2 pravoúhlé trojúhelníky)
10 pravítek, 10 cm
10 pravítek, 1 cm
1 rozložitelný trojúhelník
1 rozložitelný rovnoběžník
1 rozložitelný lichoběžník
1 rozložitelný kosočtverec

1 rozložitelný šestiúhelník 
(6 rovnostranných 
trojúhelníků)

1 rozložitelný kruh
12 kruhových výsečí
1 kruh se středem
1 lineární pravítko
1 průvodce experimenty
1 kufřík

5001.7091

5001.7092

5001.7091 Příklady ekvivalence

5001.7137

5001.7093

5001.7151

5001.7151

5001.7251

Matematika a geometrie
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Geometrie

5001.F1501

5001.7094

5001.7096

5001.7097

5001.7070

5001.7098

5001.ID061

5001.7094 - Modulární geometrické obrazce
Tato sada se skládá z 68 plastových malých tyčí o 4 různých barvách  
a různých rozměrech. Velmi užitečná učební pomůcka pro zkoumání ro-
vinných obrazců. Sada obsahuje 200 svorek a příručku k pokusům.

5001.F1501 - Dřevěné geometrické útvary 

5001.7096 - Plastové geometrické útvary  
10 kusů vyrobených z lehce barevného odolného plastu. Součásti:

5001.7097 - Laminované geometrické útvary
Sada 8 laminovaných desek o různých barvách a rozměrech  
25×35 cm; každá deska je předem vyřezaná pro snadné složení  
následujících útvarů.

 

5001.7070 - Průhledné a děravé geometrické útvary 
Sada 14 geometrických útvarů vyrobených z průhledného pla-
stu, s odměrným válcem. Je možné pokusem ověřit matematické  
rovnice pro výpočet objemu geometrického tělesa. Dodáváno s průvodcem 
experimenty.
Velikost hrany krychle: 5 cm.

5001.7098 - Desetinné aritmetické plastové kostky
Každé balení obsahuje:
1 kostku
10 tyčinek
10 čtvercových destiček
100 jednotek
Dodáváno s příručkou k pokusům.
 
5001.ID061 - Aritmetické dřevěné kostky s více podstavami 
Každé balení obsahuje 317 kusů. Všechny součásti jsou uloženy v pevné 
dřevěné krabici.

Součásti:
1 krychle
4 hranoly
2 jehlany
1 koule
1 plastová nádobka

3 rovnoběžnostěny
1 kužel
2 válce
1 polokoule
Velikost hrany krychle: 5 cm.

1 krychle
1 hranol se šestiúhelníkovou 
 podstavou
1 koule
1 jehlan s čtvercovou podstavou
1 válec

1 hranol s trojúhelníkovou 
 podstavou
1 rovnoběžnostěn
1 válec
1 polokoule
Velikost hrany krychle: 6 cm

1 krychle
1 válec
1 hranol s trojúhelníkovou 
 podstavou
1 jehlan se čtyřúhelníkovou  
 podstavou

1 kužel
1 rovnoběžnostěn
1 hranol se šestiúhelníkovou  
 podstavou
1 jehlan se šestiúhelníkovou
 podstavou

Matematika a geometrie
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Matematika na magnetické tabuli

5001.7130

5001.7095 - 7131

5001.7132 - 7133

Zde je několik matematických magnetických učebních pomůcek pro použití s magnetickou 
tabulí nástěnnou, nebo samostatně stojící (5001.1329) o rozměrech alespoň 60 × 90 cm. 

5001.7095 - Metrická desetinná soustava pro magnetickou tabuli
Obsahuje:
1 dm2 – 10 dm - tyčinky – 10 cm.

5001.7131 - Deska se zlomky na magnetickou tabuli 
Tato pomůcka je magnetická verze položky 5001.7087.

5001.7130 - Logické obrazce pro magnetickou tabuli 
Sada 24 kusů.

5001.7132 - Zlomkové čtverečky pro magnetickou tabuli
Vyrobeno z magnetického mírně obarveného plastu. Sada se skládá z 51 částí: první 
část je čtverec s délkou strany 10 cm a další části jsou zlomky čtverce od 1/2 po 1/12. 
Všechny části jsou uloženy v průhledném plastovém kufříku s víčkem.

5001.7133 - Zlomkový kruh pro magnetickou tabuli 
Vyrobeno z magnetického mírně obarveného plastu. Sada se skládá  z 51 částí: první 
část je kruh o průměru 10 cm a další části jsou zlomky kruhu od 1/2 po 1/12.  Všechny 
části jsou uloženy v průhledném plastovém kufříku s víčkem.

5001.7149 - Binomická sada
Pascalův trojúhelník vyrobený z plastového materiálu. 150 kuliček, které náhodně 
propadávají mezi kolíky. Na spodu tohoto zařízení se nahromadí a znázorní typický 
binomický histogram.

Tvar tohoto histogramu může být změněn pomocí změny podmínek při pádu.

Pravděpodobnost a statika5001.7149

Matematika a geometrie
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5001.7134 - Algebraické modely pro magnetickou tabuli
Sada obsahuje:
24 jednotek    8 x úseků
8 y úseků    4 x2 čtverce
4 y2 čtverce    4 xy obdélníky
1 průvodce experimenty 1 kufřík 

Magnetická tabule 5001.1329 není obsažená v této sadě.

5001.7135 - Geometrické obrazce pro měření obvodu a obsahu
S touto sadou je možné porozumět matematickým rovnicím, které Vám 
umožňují měřit obvod a obsah. Geometrické obrazce využívají principu shodné 
rozložitelnosti. Sada obsahuje téměř všechny součásti jako položka 5001.7091,  
ale zde jsou součásti magnetické:

 

  
5001.7138 - Pythagorova věta pro magnetickou tabuli
S touto učební pomůckou mohou učitelé dokázat Pythagorovu větu třemi různými 
způsoby. 

Dodáváno s příručkou k pokusům. Obsahuje stejné součásti jako  5001.7137, ale 
zde jsou tyto součásti magnetické.

Matematika na magnetické tabuli

1 rozložitelný trojúhelník
1 rozložitelný lichoběžník
1 rozložitelný šestiúhelník
1 kruh se středem
1 rozložitelný rovnoběžník

1 rozložitelný kosočtverec
1 rozložitelný kruh
1 lineární pravítko
1 kufřík
1 průvodce experimenty

5001.7134

5001.7134 (x+2y)(x-2y) = x2-4y2

5001.71385001.7135 Délka obvodu

5001.7138 1a e 2a demonstrace 5001.7138 3a demonstrace5001.7138 Pythagorova věta

Matematika a geometrie
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„Základní neodkladná resuscitace 
               a automatizovaná externí defibrilace“

Ve spolupráci s neziskovou 
organizací „Záchranný kruh“ 
a za podpory společnosti 
„Prestan“, jsme pro Vás  
připravili plákát určený pro 
osvětu v oblasti poskytování 
základní první pomoci s vyu-
žitím automatického externího 
defibrilátoru

informace o probíhajících akcích, prezentacích a novinkách najdete též na našem

HELAGO-SK, s.r.o.
HELAGO-CZ, s.r.o. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, tel: 495 220 229, fax: 495 220 154, e-mail: info@helago-cz.cz, www.helago-cz.cz 

Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava, Slovensko tel. +421 905 273 740, info@helago-cz.sk, www.helago-cz.cz 

Objednejte si ho i Vy!

Vybavte i Vaše školní chodby 
či učebny tímto osvětovým 
plakátem a přispějte k vyšší 
vzdělanosti žáků v oblasti
záchrany lidského života!
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Díky RealCare Baby III můžete trénovat péči o kojence 24 hodin 
denně, sedm dní v týdnu.

• Simulátor kojence pláče a vyžaduje péči ve dne, v noci.
Pečovatel musí přijít na to, co dítě potřebuje (nakrmit, odříhnout, 
kolébat, přebalit).

• Pečovatel má na sobě jedinečné bezdrátové ID, díky nemuž je 
vždy jasné, kdo a jak se o kojence postaral.

• Počítač RealCare Baby sleduje, jak bylo o kojence pečováno a 
jestli s ním bylo bezpečně zacházeno.

• Sbírají se informace i o převlékání kojence a o tom, jaké kusy 
oblečení na sobě během dne vystřídá.

• Kojenec zaznamenává teplotu svého okolí a hlásí, když se liší 
od bezpečné teploty.

• Kojenec zaznamenává a hlásí, jak dlouho zůstalo bez dozoru v 
autosedačce (autosedačka se prodává zvlášť).

 
RealCare Baby III simuluje kojence od narození do tří měsíců věku. 
Hlavička a krk dítěte vyžadují trvalou a řádnou podporu stejně, jako ji 
vyžaduje hlavička a krk živého kojence.
Vyrábí se jako příslušník sedmi etnik, a to jak chlapec, tak děvče. 

Simulátory novorozenců

4102.1025622C - RealCare Baby III

Model je vhodný pro předporodní kurzy. Toto dítě nikdy neztratí svoji trpělivost. Budoucí rodiče nebo účastníci kurzu pro péči o dítě mohou 
provádět simulační koupání, přebalování, oblékání a krmení tak dlouho, dokud tyto techniky neovládnou.

4111.1000506 - P31 - Model pro péči o dítě, chlapeček

Toto roztomilé miminko je ideální 
pomůcka pro nácvik péče o 
dítě. Využití najde ve školách 
a v přípravných kurzech pro 
mladé rodiče. Model umožňuje 
oblékání, svlékání, přebalování,  
mytí a spoustu dalších procedur. 
Vzhledem k reálné velikosti 
novorozence můžete používat 
běžné dětské oblečení. Model 
má pohyblivé klouby a oči jsou 
mírně otevřené.

• Výška: 48 cm
• Hmotnost: 1,0 kg

Unisex panenka má pohyblivé 
končetiny a flexibilní hlavu a 
pas. Lze s ní proto snadno 
praktikovat dětská tělesná a 
fyzioterapeutická cvičení.

4111.1005089 - W17001 - Model holčičky 4111.1005094 - W17006 - „Fyzio“ panenka

Budoucí rodiče
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Unikátní simulátor z dílny Realityworks, který slouží pro názorné 
předvedení, k čemu dochází v hlavičce novorozence při třesení s 
ním. Jde o simulaci tzv. „shaken baby syndromu“ (SBS). Při třesení 
dochází v hlavičce dítěte k přetížení, které velmi snadno může 
přesáhnout bezpečnou mez a způsobit nevratné poškození mozku.  
Stačí jen pár vteřin a může dojít ke krvácení do mozku, bezvědomí a 
v krajním případě, ale bohužel ne ojediněle, i ke smrti.
Mnoho úmrtí kojenců a novorozenců je mnohdy zaviněno čirou 
nevědomostí a často se toho bohužel dopouštějí sami rodiče. 
Typickým příkladem jsou hry, při kterých s dítětem hodně a často 
třesou nebo ho vyhazují do vzduchu.

• Shaken Baby je elektronický simulátor v životní velikosti s 
akcelerometry, které měří tlak na mozek během třesení a díky 
průhledné hlavičce a světelným kontrolkám, okamžitě vidíte 
poškozená místa v mozku.

• Simulátor vydává realistický křik dítěte, který náhle ustane, 
když pokračujete v třesení, kterým dochází k dalšímu poranění 
mozku.

• Součástí je i komplexní informační učební plán, který pomáhá 
studentům pochopit SBS a stanovit postup při zvládání 
stresujících okamžiků, aby nedošlo ke vzniku frustrace.

 
Shaken baby simulátor slouží po celém světě k osvětě syndromu 
třeseného dítěte ať už na kurzech pro budoucí rodiče, tak i při školní 
výuce.

Vesta vytváří dojem třetího čtvrt-
letí těhotenství. Obsahuje svě-
rač žeber pro simulaci zhorše-
ného dýchání a tlačení plodu a 
vak naplněný vodou se zavěše-
ným závažím, který představuje 
mírné pohyby plodu.   
Při použití ve třídě se studenti 
učí o fyzických změnách každé 
budoucí matky.  V předporod-
ních kurzech vesta poskytu-
je otcům proniknutí do toho, 
čím prochází jejich partnerka. 

Díky této vestě si lze vyzkoušet 
pocity těhotné ženy. Model slou-
ží k výuce porodních asistentek 
a je rovněž vhodný pro nastáva-
jící rodiče.
Nastavitelné pásy umožňují 
snadné přizpůsobení této vesty 
různým výškám uživatelů.
Hmotnost vesty lze přizpůsobit  
a simulovat tak různá stádia tě-
hotenství. Plod a plodová voda 
jsou simulovány silikonovým 
gelem. 

Simulátor syndromu „Shaken Baby“

4102.10510100 - Shaken Baby Simulator

Drug-Affected demonstrator je 
simulátor novorozence vystave-
ného účinkům užívání drog mat-
kou během těhotenství.  
Tento elektronický model dro-
gami ovlivněného kojence s 
usedavým pláčem a třesením 
má realistický detailní vzhled 
s mrzutým výrazem v obličeji  
a hubenými končetinami. Vlivem 
drog má malou porodní váhu 
(pouze 1,6 kg) a je malý (přibliž-
ně 47 cm).

Šokující příklad toho, proč by 
neměl být požíván alkohol bě-
hem těhotenství. Model FAS je 
založen na dětech ovlivněných 
alkoholem a byl navržen s po-
mocí zdravotních sester a po-
radců specializovaných na FAS 
vzdělání. Typické vady zahrnují 
mikrocefalus, malá oční víčka, 
plochý obličej, nezřetelnou pro-
hlubeninu horního rtu, úzký hor-
ní ret, nízký nosní můstek, obrá-
cený nos a menší ušní odchylky.

Simulátory mateřství

Simulátory novorozenců postižených užíváním drog nebo alko-
holu matkou během těhotenství

4102.10310100L - Drug-Affected Demonstrator 
(drogy)

4102.10410100L - FAS Manikin (alkohol)

4102.10610100 - Těhotenská vesta 4003.LM65 - Těhotenská vesta LM65

Hmotnost po naplnění vodou 
cca 11,3 kg.

Hmotnost modelu je 7.2 kg.

Budoucí rodiče
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• Embryo v 1. měsíci těhotenství
• Embryo ve 2. měsíci těhotenství
• Embryo ve 3. měsíci těhotenství
• Plod ve 4. měsíci těhotenství  

(v nakloněné poloze)
• Plod v 5. měsíci těhotenství  

(v poloze koncem pánevním)
• Plod v 5. měsíci těhotenství 

(v nakloněné poloze)
• Dvojčata v 5. měsíci těhotenství 

(v normální poloze)
• Plod v 7. měsíci těhotenství

Sada devíti modelů fáze vývoje 
plodu

• Embryo v 1. měsíci těhotenství
• Embryo ve 2. měsíci těhotenství
• Embryo ve 3. měsíci těhotenství
• Plod ve 4. měsíci těhotenství  

(v nakloněné poloze)
• Plod v 5. měsíci těhotenství  

(v poloze koncem pánevním)
• Plod v 5. měsíci těhotenství  

(v nakloněné poloze)
• Dvojčata v 5. měsíci těhotenství 

(v normální poloze)
• Plod v 7. měsíci těhotenství
• Model embrya, 25× zvětšenéPoznámka: Modely ze sad „L10“ a „L11“ lze zakoupit i jednotlivě

Porod a vývoj

Model znázorňuje vývoj lidských zá-
rodečných buněk od oplodnění až po 
druhý měsíc těhotenství ve 12 stádi-
ích. Každé stádium může být oddě-
leno od stojanu jako jednotlivá část 
a tak lze prakticky využít pro nauku  
a testy v oblasti embryologie.

5 stádií jednotlivě namontovaných 
na podstavci:

• Plod v děloze, pochva zavřená
• Plod v děloze, pochva otevřená
• Plod v děloze, začátek průchodu 

hlavy
• Plod v děloze a pánvi, dokončení 

průchodu hlavy
• Placenta v děloze

Obrázky v životní velikosti zobrazují 
celý průběh těhotenství od plánová-
ní rodičovství až do šestinedělí po 
porodu.

Sada devíti velmi realistických 
modelů plodu ukazujících stádia 
lidského vývoje. Sada obsahuje 4 
modely brzkého stádia embrya a 5 
modelů vyvíjejícího se plodu. Nabízí 
přímé a komplexní porozumění 
lidskému rozmnožování od oplod-
nění až po narození. Doprovázející 
text a učební průvodce poskytují 
informace a studijní otázky spolu s 
13 diapozitivy a 12 obrázky. Součástí 
je také DVD „Zázrak života“.

4004.1001257 - VG391 - Model vývoje embrya ve 12 4111.1001258 - VG392 - Modely porodního procesu, 
stádiích 5 stádií

4203.PH43319 - Těhotenství (v životní velikosti) 4107.WA25812 - Rozmnožování člověka a sada 

Na měkkých realistických modelech 
mohou budoucí matky snadno 
pozorovat rychlé změny, které se 
odehrávají během těhotenství. 
Odolné modely z materiálu BIOLIKE 
2 představují průměrně velký 12 
týdenní, 16 týdenní, 22 týdenní a 30 
týdenní plod.

Model simuluje průměrný donošený 
plod. Je zhotovený z měkké odolné 
tkaniny. Tělo je flexibilní, aby mohly 
být znázorněny všechny typy poloh.

Rozměry: 41 × 23 × 12 cm
Hmotnost: 400 g

4004.1005571 - W43038 - Model plodu 5001.HS200 - Sada modelů plodu - 4 ks

vývoje plodu s DVD

4111.1000321 - L10 - vývojová stádia lidského
          embrya - 8 dílů

4111.1000330 - L11 - Vývojová stádia lidského 
embrya - 9 dílů

Budoucí rodiče
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Model znázorňuje ve velice 
zjednodušené formě pysky
a vagínu až k děložnímu hrdlu 
a slouží k demonstraci a výuce 
zavádění ženského kondomu. 

Pozn.: Model dodáván bez 
kondomů

Model představuje dělohu obrá- 
cenou dopředu v simulované pá-
nevní dutině s měkkou vulvou, 
vagínou a jemným plastovým 
břichem. Dokonalá pomůcka  
pro názorné předvedení použi- 
tí ženského kondomu a cervikál- 
ního kloboučku.

Pozn.: Dodáváno s úložnou 
brašnou

Speciálně navržený model žen-
ských pohlavních orgánů urče-
ný pro nácvik zavádění pesaru 
a antikoncepčních prostředků. 
Děloha může být rozložena na 
dvě části, což je velmi užitečné 
při výuce správného vkládání a 
umístění intrauterinních tělísek 
a kroužků.

Anatomicky přesný model před-
stavuje řez dělohou, vaječníky 
a tkání dělohy. Děloha je krytá 
čirým plastovým okénkem, které 
umožňuje pozorovat vložení a 
umístění nitroděložního tělíska.

Pozn.: Bez nitroděložního 
tělíska

Jednoduchý přenosný trenažér  
pro nácvik vložení a správného 
umístění antikoncepčního tělís-
ka (UID) do dělohy.

Simulátor je určen k ukázce za-
vedení a vyjmutí nitroděložního 
tělíska (UID), diafragmy (po-
ševní pesar) a antikoncepčního 
tamponu. Navíc lze na simulá-
toru předvézt normální a abnor-
mální polohy dělohy.

Ekonomická sada skládájící se 
z dvaceti polystyrénových mo- 
delů penisu, která je vhodná 
pro procvičování správného 
nasazování (použití) kondomů, 
a to i ve větších skupinách. 
Tyto opakovaně použitelné 
modely lze snadno připevnit 
lepicí páskou na desku sto-
lu, takže jsou obě ruce volné 
k manipulaci s kondomem.  
 
Pozn.: Dodáváno bez kondomů

Demonstrujte správné použití 
kondomů s tímto realistickým 
modelem, který se skládá  ze 
ztopořeného penisu, dvanácti 
kondomů, stříkačky a umělého 
spermatu (UV-fluorescenční ka- 
palina) k napodobení ejakulace.
Model je upevněn na stojanu s 
příchytkami.

Pozn.: Dodáváno s úložnou 
brašnou

Modely o antikoncepci

Navlékadla kondomů

4003.LM30 - Model ženských orgánů

5402.1000338 - L41 - Model k zavádění ženského 
kondomu

5402.1005826 - W45154 - Model k zavádění 
ženského kondomu

5402.1005825 - Trenažér zavádění nitroděložního 
tělíska

4108.S507.100 - Trenažér UID 4108.S502 - Pomůcka pro plánované rodičovství

4004.1005115 - Sada modelů k navlékání kondomů 5402.1005560 - Model k navlékání kondomů

Osvěta
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Skutečná životní replika ženských prsou s patologickými změnami 
(bouličky, metastáze mízních uzlin a prsu, změny kůže). Model je 
velice realistický na pohled i na dotek. Je vhodný nejen k výuce stu-
dentů a lékařů, ale slouží také jako pomůcka pro pacienty k předve-
dení samovyšetření.

1. Nepravidelný nádor, rakovina, 2. Měkký, plochý nádor, benigní tumour, 3. Nepravidelný nádor, rakovina,4. Metastáze lymfatické uzliny, 
axilární, 5. Metastáze lymfatické uzliny, krční, 6. Vpáčená bradavka (jako příznak nádorového onemocnění), 7. Pagetova choroba, 8. Vtisk 
(způsobený nádorovým onemocněním), 9. Edém kůže, „pomerančová kůra“ kůže, 10. Mastitidy s erytémem.

Model pro nácvik vyšetření pro-
staty rektální palpací a vyšetření 
varlat.
Na modelu je možné nasta-
vit pět různých stavů prostaty  
a umožňují tak vyšetřujícímu  
jejich diagnostiku:
1 - normální prostatická žláza
2 - počínající karcinom
3 - pokročilý karcinom
4 - adenom prostaty
5 - překrvení prostaty

Dále lze provádět vyšetření 
varlat.  Lze nahmatat nadvarle 
a chámovod a na jednom z var-
lat lze nahmatat karcinom.

Model šourku s varlaty v život-
ní velikosti  s velmi přirozeným 
vzhledem, je vhodnou pomůc-
kou pro výuku  a nácvik vyšetře-
ní varlat. Šourek obsahuje dvě 
pohyblivá varlata, nadvarlata a 
semenné provazce, které lze 
nahmatat. V levém varleti lze 
nahmatat dva patologické nále-
zy. Model je dodáván s detailní-
mi instrukcemi pro vlastní vyšet-
ření a s přenosným pouzdrem.

Sedm vyměnitelných prsou 
představuje chronickou masti-
tidu, benigní nádor, karcinom a 
efekt tzv. pomerančové kůže, 
rozsáhlý zhoubný nádor, scir-
hus, lymfatický drenážní systém 
a pohyblivou prsní žlázu na plo-
še velkého prsního svalu. Měk-
ký vinylový trenažér je namonto-
ván na stojan.

Pozn.: Dodáváno s úložným 
vakem

Mateřský simulátor je díky pou-
žití moderních materiálů velice 
realistický. Skládá se z hrudních 
žeber, kůže a podkožního tuku 
vyrobeného ze speciální prysky-
řice. Tuk uvnitř prsu se pohybuje 
podle pohybu ruky  a prsty lze 
tlačit až na spodek prsu. 
Model umožňuje nácvik puerpe-
rální péče o prsy a díky jemným 
bradavkám je model vhodný 
také pro nácvik masáže prsu 
krátce po porodu.

Vyšetření prsů

Testikulární vyšetření

4003.LM18 - LM18 - Výcvikové torso ke zjištění 
rakoviny prsu

4108.S230.41 - Trenažér pro vyšetření prsů 4109.M114-1 - Mateřský simulátor

4101.AC6 - AC6 Urologický trenažér 4004.1000346 - L60 Model varlat

Osvěta



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

PR
EV

EN
CE

Panenka s Downovým syndromem byla vytvořena, aby podpořila se-
bepřijetí a sebepoznání dětí s Downovým Syndromem. 

Panenky jsou k dostání buď s otevřenou, nebo zavřenou pusou. Pa-
nenka se zavřenými ústy bude učit děti, aby drželi svůj jazyk v puse.
 
Panenka je výchovně prospěšná i jako hračka pro děti bez zdravot-
ního postižení. Učení ze hry a zhodnocování okolí člověka přispívá k 
lepšímu pochopení a přijetí lidí s postižením.

4111.1003662

Vrozené vady a postižení

Mimořádné a vrozené vady novorozence mohou být ohrožující na 
životě a jsou těžkými úkoly pro poskytovatelé lékařské pomoci každé 
úrovně. Tento model byl pečlivě vytvořen na základě studií běžných 
případů, stejně jako na základě lékařských a ošetřovatelských kritérií, 
pro poskytnutí důležitých vizuálních a hmatových náznaků, které 
pomohou připravit studenty k provádění těchto složitých případů 
péče o pacienta.
 
Model znázorňuje: 

• Rozštěp patra
• Gastroschízu
• Myelomeningoceles (velký a malý)
• Omfalokélu
• Dlouhou a krátkou pupeční šňůru 
 
Pozn.: Dodáváno s úložným kufrem

4104.SR-NAP - SR - NAP - Anomálie novorozence

4111.1003661 - Betty - panenka představující Downův syndrom

Simulace věku

Nejlepší výuková pomůcka pro simulaci stáří! 

Jedná se o kompaktní oblek, který se snadno obléká a při jeho no-
šení si vyzkoušíte různé tělesné stavy starších lidí a snadno se tak 
vcítíte do jejich pocitů při běžných každodeních činnostech. Pomocí 
nastavitelných pásů můžete simulovat ohnutí zad a vyzkoušet si 
různé polohy držení těla. Budete tak stejně jako staří lidé limitováni 
omezeným pohybem.
Nespornou výhodou tohoto obleku je také jeho snadné čištění, kdy 
po vyjmutí závaží můžete oblek snadno vyprat. 
 
Výhody: 

• Snadné oblékání, kompaktnost
• Možnost vyzkoušet si různé role (umožňuje obsáhlou výuku)
• Snadné čištění

Součástí balení jsou: 

• Ucpávky uší - speciálně vyrobené s hladinou slyšitelnosti 
zvuku od 44% umožňují zážít pocit poškozeného sluchu.  

• Speciální brýle s třemi vloženými čočkami - umožňují 
vyzkoušet si změnu vnímání barev, užší zorné pole a zastřený 
obraz podle typu šedého zákalu (lze je nasadit na dioptrické 
brýle) 

• Tenké tkané rukavice, které dobře padnou - kůže u starších lidí 
je méně citlivá a věci se mohou snadno z rukou vysmeknout 

4109.M176-2 - M 176-2 - Souprava simulace stáří

Osvěta
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Souprava simulace hemiplegie je vyrobena za účelem pomoci zdra-
votním sestrám a zdravotníkům vcítit se do stavu pacienta a na 
základě vlastní zkušenosti projevit při výkonu svého povolání větší 
ohleduplnost a empatii k pacientům s hemiplegií po mozkové mrtvici, 
vnitřním zranění mozku, nádoru na mozku apod.

Pomocí soupravy si můžete hemiplegii vyzkoušet na levé i pravé po-
lovině těla. Všechna příslušenství ke kloubům jsou fixní, aby si figu-
rant vyzkoušel podobný stav ztuhlých kloubů, jaký mají tito pacienti. 
Pomocí gumových pásů lze nastavit napětí šlach. Hůlka napomáhá 
při různých pohybech a uvědomíte si nutnost jejího používání. Boty 
jsou vyrobeny a určeny pro staršího a chromého člověka. Jsou lehké 
a s protiskluzovou podrážkou.

Souprava se dodává s pevnou taškou.

4109.M165-2 - Souprava simulace hemiplegie

Děti, dospívající i dospělí díky 
poutavému 3D modelu porozu-
mí tomu, že zubní kaz a one-
mocnění nemusí být nevyhnu-
telná. Ukazuje kontrast mezi 
„čistou“ stranou úst se zdravými 
zuby a dásněmi a „znečištěnou“ 
stranou se zubním kamenem, 
kazy, zánětem dásní a para-
dontózou. Se seznamem kroků, 
pomocí kterých si lze uchovat 
zdravý chrup.

Tento model, dost velký na to, 
aby na něj bylo vidět i ze zadní 
části třídy, ukazuje horní a dolní 
polovinu chrupu dospělého 
člověka. Flexibilní spojení mezi 
čelistmi umožňuje snadný 
pohyb. Naučte děti správnou 
techniku čištění zubů pomocí 
velkého zubního kartáčku 
obsaženého v tomto modelu.

Rozměry: 18 × 23 × 12 cm
Hmotnost: 1,5 kg

Hygiena

Bakteriální pudry jsou šokující 
učební pomůckou, pomocí které 
lze snadno demonstrovat, že 
se baktérie dokáží schovat v 
rýhách a štěrbinách pokožky. 
Jedná se o výbornou pomůcku 
při výuce a kontrole dodržování 
správného postupu mytí rukou 
pro dosažení maximální hygieny 
Krok 1: Poprašte pudrem ruce nebo běžné předměty, jako kliky dveří, kohoutky, plochy stolů, atd.
Krok 2: Důkladně ruce nebo povrchy umyjte.
Krok 3: Použijte UV světlo a pozorujte simulované „bakterie“ zářící ve tmě.

4203.PH79760 - Bakteriální pudr a sáček „bakterií“

Unikátní model znázorňující účinky, které má na páteř špatný po-
stoj při zvedání břemene. Panáček může zvedat závaží ze dvou 
vyznačených pozic. Při správném postoji páteř není deformována. 
Nesprávný postoj zapříčiní viditelnou deformaci páteře. Podstavec 
obsahuje anatomické ilustrace efektů působících na páteř. 

4005.ZKJ310K - Demonstrátor zvedání břemene

Demonstrátor zvedání břemene

4203.PH79650 - Čistá / znečištěná ústa 4004.1000246 - Velký model pro péči o chrup      
3× zvětšený

Osvěta / Hygiena
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Alkohol

Brýle D. W. Eyes simulují stav opilosti. Jejich nositelé zažívají zkres-
lené vidění, ztrátu rovnováhy a špatnou koordinaci pohybů. Všechny 
tyto faktory dělají opilé řidiče a vyznavače tzv. „binge drinking“ v re-
álném životě tak nebezpečné. Díky této pomůcce si mohou studenti 
na vlastní kůži vyzkoušet tyto stavy a osobně se přesvědčit o nebez-
pečnosti řízení pod vlivem alkoholu a užívání alkoholu vůbec. Brýlí je 
využíváno při hraní her, aby byly důsledky řízení pod vlivem alkoholu 
a „binge drinking“ realističtější. Herní sada zahrnuje dva páry brýlí, 
instruktážní DVD, hru „Zničte si život“, návod pro učitele s rozmnoži-
telnými materiály a 25 šestnáctistránkových brožur.

4203.PH79198 - D. W. Eyes - Herní sada s brýlemi

4203.PH79297 - Noční brýle „opilý a zmatený“

Alkohol

Tato učební pomůcka dodá 
každému výukovému programu 
prevence proti alkoholu nový 
rozměr, a to tím, že umožní vy-
učujícímu předat své poselství 
jasně a rychle. Použití brýlí „opi-
lý a nebezpečný“ simuluje stav 
po nadměrném pití alkoholu.

4203.PH79190A - Brýle „opilý a nebezpečný“

Nositelé brýlí D. W. Eyes zaží-
vají deformaci vidění, ztrátu rov-
nováhy a nedostatek ovládání, 
které dělá opilé řidiče a vyzna-
vače tzv. „binge drinking“ tak ne-
bezpečné. Není určena žádná 
přesná hodnota alkoholu v krvi. 
Brýlí je využíváno při hraní her, 
aby byly důsledky řízení pod vli-
vem alkoholu a „binge drinking“ 
realističtější.

4203.PH79197 - Pracovní brýle D.W. Eyes

Herní sada obsahuje dvoje pra-
covní brýle „opilý a zmatený“, 
deset antistresových balon-
ků, šest svítilen, dvě plastové 
bowlingové koule, sadu deseti 
bowlingových kuželek, roli lepicí 
pásky a návod k aktivitám s ná-
vrhy pro učitele a rozmnožitelný-
mi materiály.

Nácviková pomůcka pro živou 
ukázku pojmů jako je zhoršení 
stavu a nebezpečí užívání al-
koholu a jiných drog. Simuluje 
zhoršení rovnováhy, zaměřová-
ní, zpožděné reakce a pomalý 
úsudek. Obsahuje ochranný 
obal.

4202.SB46373G - Brýle Fatal Vision®, červená zn.

S touto sadou můžete studen-
tům ukázat možná nebezpečí a 
poškození vnímání následkem 
pití alkoholu. Brýle simulují ztrá-
tu rovnováhy, periferního vidění, 
zpožděné reakce a špatné míře-
ní. Studenti provádějí jednodu-
ché fyzické aktivity, jako je na-
příklad chození po rovné čáře, 
nebo chytání balónku.

4202.SB27403G - Fatal Vision® Tunnel Vision 
LensesTM - dopady alkoholu, sada

4202.SB36871G - Fatal Vision® - sada brýlí, bílá zn.

Vzdělejte studenty ohledně do-
padů pití alkoholu a umožňe-
te jim vyzkoušet si je pomocí 
těchto brýlí. Brýle živě ukazují 
zhoršené vnímání, a tím napří-
klad nebezpečí při řízení. Tyto 
brýle deformují zrak a způsobují 
chování blízké tomu po požití 
alkoholu.
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Alkohol

Při pohledu na plastový půllitr 
obsahující model mozku v umě-
lém pivu si studenti připomenou 
důležitý fakt: Alkohol narušuje 
schopnost rozhodování se. Zá-
bavný začátek konverzace o 
vážném tématu.

4203.PH79118 - Mysli, než se napiješ

Model názorně zobrazuje zdra-
votní problémy způsobené zá-
vislostí na alkoholu. Permanent-
ně upevněné, ručně malované 
modely v životní velikosti jsou 
názorné a přesné. Každý z dů-
sledků je popsán snadno sro-
zumitelnými pojmy. Uloženo ve 
vlastním robustním přepravním 
kufříku. Popisky v angličtině.

4203.PH79612 - 3D zobrazení dopadu zavislosti   
na alkoholu

Tento 3D model s názvem „per-
vitinová ústa“ je ideální pomůc-
kou při osvětových přednáškách 
o škodlivosti drog. Zobrazuje 
negativní vliv pervitinu na ústní 
dutinu a jazyk.
Na modelu jsou jasně vidět 
škodlivé důsledky užívání per-
vitinu, jako například vážné po-
škození zubů, zlomené zuby, 
vypadávání zubů, ustupující 
dásně atd. Zahrnuje také model 
jazyka s vředem.
Informativní text vysvětluje, jak 
pervitin poškozuje ústa a tělo, 
a předává tak dál svědectví o 
tom, jak nebezpečnou drogou 
pervitin je. 

Popisky jsou v angličtině.

Tato 3D sada Vás seznámí s 
příznaky užívání pervitinu. Také 
popisuje různé jeho formy a 
vysvětluje, proč jsou drogy tak 
nebezpečné. Ideální pro školy 
a centra pro léčbu drogové zá-
vislosti.

Popisky jsou v angličtině.

Drogy

Škodlivé vlivy drog na tělo jsou na výjimečně velkých nástěnných 
schématech jasně a graficky vysvětleny. Barevná, poutavá schémata 
jsou skvělé podněty k diskuzi o různících se důsledcích zneužívání 
omamných látek, protože detailně popisují zdravotní následky 
kouření, užívání alkoholu, kokainu, inhalantů, marihuany, steroidů, 
heroinu, pervitinu a extáze. 

Popisky v angličtině.

4203.PH70906 - Plakáty následků vlivu omamných 
látek

4203.PH79758 - Pervitinová ústa 4203.RJ79291 - Naučná sada o metamfetaminu

Alkohol / Drogy

4202.SB23235G - Model odumírání jater

Tento model zobrazuje zdravá 
játra, játra postižená hepatiti-
dou a játra postižená cirhózou. 
Zdravá játra mají hladký lesklý 
vzhled a zdravou barvu. Játra 
s hepatitidou jsou oteklá a mají 
bledý skvrnitý vzhled. Játra po-
stižená cirhózou mají skvrnitý a 
vrásčitý vzhled.

Vzdělejte studenty ohledně 
dopadu pití alkoholu a umož-
něte jim vyzkoušet tyto brýle 
pro simulaci zhoršené činnosti 
v podnapilém stavu. Tyto brýle 
simulují zhoršený stav po požití 
alkoholu během noci. Deformují 
zrak a navozují chování podob-
né tomu při požití alkoholického 
nápoje.

4202.SB29844G - Fatal Vision® sada 6 nočních brýlí 
s bronzovou značkou
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Kouření

Když kouří kuřačka Sue cigaretu, dehet se sbírá v láhvi naplněné 
vodou kolem jejího „plodu“, čímž názorně ukazuje nebezpečí, která 
s sebou přináší kouření během těhotenství. Vdechování kouře 
může přenést na 4 000 chemických látek na vaše nenarozené 
dítě - jedna z nich je oxid uhličitý. Sníží se přísun kyslíku pro plod, 
čímž musí malé srdce plodu  pumpovat daleko rychleji, aby zajistilo 
dostatečný přísun kyslíku pro zachování životních funkcí. Kouření v 
těhotenství může věst k tragickým důsledkům pro vaše dítě. Je větší 
pravděpodobnost, že se narodí předčasně, bude mít podváhu, nebo 
se dokonce narodí mrtvé.

4203.PH79210 - Kouřící SUE, kouří za dva

Model názorně ukazuje, co 
může kouření cigaret udělat s 
ústy. Detailně zobrazuje množ-
ství škodlivých důsledků, včet-
ně onemocnění dásní, zubního 
kazu, rakovinu rtu atd. Tento 
unikátní kloubový model obsa-
huje dva odnímatelné jazyky. 
Jeden jazyk znázorňuje „chlu-
patý jazyk“, druhý leukoplakii 
a rakovinu jazyka. Ústa jsou 
upevněna na ručně malovaném 
podstavci symbolizujícím zapá-
lený konec cigarety. Součástí 
modelu je i umělá cigareta, kte-
rou lze využít jako ukazovátko.

Plíce z realistického BIOLIKE 2 
materiálu poskytují pozorovate-
lům šokující názorný pohled na 
poškození vzniklé kouřením. 
Zdravá plíce je růžová a bez 
abnormalit. Naproti tomu ne-
mocná plíce je černá s velkou 
šedavě bílou rakovinnou tkání a 
je pokrytá houbovitými bublina-
mi způsobenými záduchou plic. 
Pohled na tento model jistě za-
nechá trvající dojem.

4203.PH79287 - Model ústní dutiny kuřáka 4203.PH79826 - Život nebo smrt plic

Skvělá učební pomůcka zabý-
vající se škodlivostí a následky 
pasivního kouření. Prezentace 
využívá 3D ručně malované 
modely a informativní text, který 
demonstruje a vysvětluje zdra-
votní komplikace spojené s pa-
sivním vdechováním kouře. 
Produkt je uzavřen ve svém 
vlastním přepravním kufru. 

Popisky jsou v angličtině..

Tato netradiční pomůcka je dlou-
hodobým oblíbencem učitelů při 
hodinách o škodlivosti kouření. 
Názorný, zapečetěný exemplář 
obsahuje balíček cigaret a ciga-
retové nedopalky ponořené do 
mazlavého „dehtu“. Představuje 
takové množství karcinogenní 
tekutiny, jaké by prošlo plícemi 
kuřáka, kdyby kouřil půl krabič-
ky denně po dobu jednoho roku.

Popisky jsou v angličtině..

4203.PH79605 - Následky pasivního kouření 4203.PH79120 - Model ročního množství dehtu

Když se uživatel nadechne a 
pak vydechne touto dutou plas-
tovou „cigaretou“, přichází pocit 
okamžitého nedostatku vzdu-
chu. Každá cigareta je vybave-
na textem, který vysvětluje, že 
dýchání skrz ni přivodí dušnost, 
kterou zažívají kuřáci s roze-
dmou plic. Cigarety jsou vyrobe-
ny z odolného plastu.

Málo lidí přemýšlí nad množ-
stvím nebezpečného dehtu, 
které se nachází v cigaretách. 
Tento realistický model obsa-
huje dvě vyjímatelné cigarety 
naplněné mazlavým „dehtem“. 
Dehet v těchto dvou cigaretách 
představuje množství jedova-
tého dehtu, který kuřák pojme 
vykouřením jednoho balíčku ci-
garet.

4203.PH79709 - Cigareta způsobující pocit dušnosti 4203.PH79203 - Balíček toxického dehtu

Kouření
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Když žák nebo pacient vidí 
realistický model plicní tkáně 
ovlivněné kouřením, dopad je 
silnější než jakákoli slova nebo 
fotografie. Tyto tři ručně malova-
né modely představují normální 
plíci, plíci se záduchou a plíci 
s rakovinou. Toto jedinečné 3D 
znázornění ilustruje nebezpečí 
kouření takovým způsobem, na 
který diváci nikdy nezapome-
nou.

4203.PH79148 - Model odumření plíce, na stojanu

3D model zobrazuje pomocí ci-
garetových nedopalků, prášků 
a pivních zátek umístěných v 
plastu, jak alkohol, tabák a dal-
ší látky mohou projít placentou 
a poškodit plod. Vynikající pro 
poradce o zdraví a profesionální 
zdravotníky, lze využít při výuce 
nebo vystavit.

4203.PH79809 - Co dělá maminka, dělá i miminko

Tento model je ukázkou toho, jak 
kouření přispívá ucpávání cév. 
Tento model má tukové usaze-
niny na stěně tepny. Červené 
krvinky se při průtoku krve za-
chycují na těchto tukových usa-
zeninách. Obraťte model vzhůru 
nohama pro ukázku ucpávání. 
Obsahuje popisy v anglickém 
jazyce o tom, jak kouření ucpá-
vá cévy a jaké zdravotní problé-
my to může způsobit.

4202.SB49426G - Ucpaná krevní céva
Oboustranný model v životní 
velikosti dvou oddělených plic 
se čtyřmi výřezy zobrazují nor-
mální anatomii a dopady COPD 
(chronické obstrukční plicní ne-
moci), rakoviny a astmatu. Ob-
sahuje vzdělávací kartu v ang-
lickém jazyce. Vyroben z vysoce 
kvalitních a odolných materiálů.

4202.SB44894G - Model rakoviny plic

Ručně malovaný 3D model úst 
se otevírá a zavírá zezadu jako 
u loutky a realistické BIOLIKE 
2 rty se dají stáhnout, aby bylo 
možné ukázat, jaký má žvýkání 
tabáku dopad na vnitřní stranu 
rtů, dásně a zuby. Dodáváno se 
stojanem.

4203.PH79156 - Model Mr. Dip Lip
Jedovaté chemikálie, které jsou 
součástí tabáku, si lépe zapa-
matujeme, když si je spojíme 
s běžnými – a hrubě nepříjem-
nými – látkami. Tento poutavý 
3D model z plexiskla připomíná 
cigaretu, ale umožňuje pozoro-
vatelům vidět, co je skutečně v 
tabákovém kouři. Dodáváno s 
dvoustranou kartou s popisy v 
anglickém jazyce, kterou mohou 
používat děti i dospělí.

4203.PH79260 - Model složení tabáku

Realistický 3D model plíce 
umožňuje pozorovatelům vidět, 
co dělá kouření cigaret s jejich 
plícemi. Rozevřením vršku plí-
ce je odhalen šedavě bílý jako-
by vazivový nádor. Vyrobeno z 
umělé tkaniny BIOLIKE 2. Mo-
del pravé plíce s rozedmou a ra-
kovinou plic je dokonalý pro in-
dividuální a skupinovou výuku.

4203.PH26813 - Model plic kuřáka

Kouření

Kouření

Tento model lze sestavit kde-
koli a vždy přitáhne velkou po-
zornost. Má dokonalou velikost 
pro třídy a vystavení. Dehet lze 
sbírat přímo z omyvatelného po-
vrchu Kuřáka kostlivce nebo ho 
je možné zachycovat na jedno-
rázových fóliích Mini-Lung. Za-
hrnuje kovový stojan. Dodáváno 
se 100 fólií Mini-Lung. Zvlášť je 
dostupná přepravní taška. Po-
pisky v angličtině.

4202.SB36936G - Model „Kuřák kostlivec“



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

PR
EV

EN
CE

Tato speciální sada je zaměřena na stravu s vysokým a nízkým 
obsahem tuku. Zahrnuje 5 skupin potravin (16 potravinových replik), 
plakát potravinové pyramidy, osobní rozpočty tuku, knihu „Weight 
Management“ (v angličtině), plakát
„Fat when more is less“, repliku tuku a zobrazení nahromadění tuku 
na stěnách tepen.

Konkrétní složení sady najdete na našem webu.. 

Tato sada je zaměřena na stra-
vu s vysokým obsahem vlákni-
ny. Repliky s vysokým a nízkým 
obsahem vlákniny by měli po-
ukazovat na to, jak může změ-
na volby potravin zvýšit obsah 
vlákniny ve stravě.

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Vegetariánská sada obsahuje 
28 replik potravin a brožuru – 
Vegetariánská kuchyně (v ang-
ličtině), která obsahuje důležité 
údaje související s vegetarián-
skou stravou.

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Potravinové repliky obecně, jsou vynikající názornou pomůckou pro nutriční specialisty, dietní sestry a při výuce těchto a dalších profesí 
zabývajících se skladbou jídelníčku.

Sada 11 replik potravin a knihy 
(v angličtině) vysvětlující různé 
druhy cukrovky a návody na 
vhodnou diabetickou stravu.

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Sada vhodná pro poučení bu-
doucích maminek. Díky této 
sadě můžete snadno předvézt 
a naučít budoucí matky, jak se 
mají správně stravovat v průbě-
hu těhotenství.

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Sady replik

4202.WA22042U - Sada replik jídel s vysokým 
obsahem tuku

Vytvořte si mnoho variant sní-
daní s těmito replikami běžných 
ranních potravin. Můžete ná-
zorně demonstrovat optimální 
skladbu snídaně, nebo naopak 
zvolit zcela nevhodné složení. 

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Tento balíček zahrnuje 3 hlavní 
denní jídla a 2 svačiny. Repliky  
vhodné pro děti, které jedí men-
ší porce, a pro diabetiky, k ná-
zornému předvedení vhodného 
jídelníčku k udržení optimální 
hladiny cukru v krvi.  

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

4202.WA29081U - Snídaňová sada 4202.WA06631U - Balíček optimálního denního 
příjmu 15000 kalorií

4202.WA12619U - Sada s vysokým obsahem vlákniny 4202.WA22226U - Vegetariánská sada replik jídel

4202.WA16947U - Balíček vhodné stravy v průběhu 
těhotenství

4202.WA19627U - Sada vhodné stravy pro diabetiky

Výživa



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



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

TE
CH

NI
CK

Á 
VÝ

UK
A

Fischertechnik

STEM

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
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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



Podpora výuky



Školní mapy

Interaktivní tabule

✓ jedno i více dílné tabule

✓ penvné nástěnné 

✓ zvedací na hliníkovém rámu

✓ sestastavy s dataprojektorem

✓ snadné ovládání (prstem, perem či  
 ukazovátkem)*

✓ Možnost popisování za sucha  
 stíratelnými fixy*

✓ Multi-touch technologie 

✓ nástěnné mapy obecně zeměpisné

✓ nástěnné mapy politické 

✓ nástěnné mapy fyzické

✓ nástěnné mapy administrativní

✓ nástěnné mapy historické 

✓ nástěnné mapy hydrosféra

* Závisí na typu zvolené sestavy.

Podpora výuky

Více informací najdete na www.helago-cz.cz
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Interaktivní sestavy

Jednodílná širokoúhlá interaktivní tabule Triumph Board 89“ Multi 
Touch o rozměrech 206 × 124 cm, umístěná na hliníkovém zvedacím 
stojanu, s projektorem Triumph board PJ3 000 UST-W DLP.
Tabule Triumph Board Multi Touch 89“ je díky infračervené optické 
technologii schopna rozpoznat několik dotyků současně a přitom ne-
vyžaduje nastavení zvláštního režimu. Tabuli je možno ovládat prs-
tem, perem a dokonce i ukazovátkem a to až čtyřmi ukazateli sou-
časně. Plocha tabule je bílá, s dvouvrstvým keramickým projekčním 
povrchem nejvyšší kvality, popisovatelná za sucha stíratelnými fixy.
Interaktivní tabuli Triumph Board 89“ Multi Touch lze použít v učeb-
nách všech vzdělávacích úrovní i v prezentačních firemních míst-
nostech. Je schopna plně nahradit klasické tabule a ostatní tradiční 
prezentační systémy.
K tabuli je dodáván balíček interaktivních programů obsahující: TB 
Comenius, RM Easiteach Next Generation a MyScript Stylus, které 
disponují nástroji a funkcemi navrženými k posílení interakce v prů-
běhu výuky či prezentace s využitím Microsoft Office, rozlišení písma 
a mnoho dalšího.
Zvedací Al stojan umožňuje komfortní zvedání a spouštění tabule v 
rozsahu 56 cm.
Triumph Board PJ 3000 UST-W DLP je kvalitní projektor s technolo-
gií DLP a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (cca 60 cm), díky které 
nedochází k oslňování užvatelů při pohledu do místnosti, ke stínění 
projekce a k nežádoucím odleskům na tabuli.

9003.TB89MTTB-ALK - Jednodílná tabule s
                                    projektorem Triumph Board
                                    PJ 3000UST-W-DLP - Al
                                    stojan

Jednodílná interaktivní tabule Triumph Board 78“ Multi Touch USB o 
rozměrech 170 × 128 cm, umístěná na hliníkovém zvedacím stojanu, 
s projektorem Triumph board PJ2 000 UST DLP.
Tabule Triumph Board Multi Touch 78“ je díky infračervené optické 
technologii schopna rozpoznat několik dotyků současně a přitom ne-
vyžaduje nastavení zvláštního režimu. Tabuli je možno ovládat prs-
tem, perem a dokonce i ukazovátkem a to až čtyřmi ukazateli sou-
časně. Plocha tabule je bílá s dvouvrstvým keramickým projekčním 
povrchem nejvyšší kvality, popisovatelná za sucha stíratelnými fixy.
Interaktivní tabuli Triumph Board 78“ Multi Touch lze použít v učeb-
nách všech vzdělávacích úrovní i v prezenčních firemních místnos-
tech. Je schopna plně nahradit klasické tabule a ostatní tradiční pre-
zentační systémy.
K tabuli je dodáván balíček interaktivních programů obsahující: TB 
Comenius, RM Easiteach Next Generation a MyScript Stylus, které 
disponují nástroji a funkcemi navrženými k posílení interakce v prů-
běhu výuky či prezentace s využitím Microsoft Office, rozlišení písma 
a mnoho dalšího.
Zvedací Al stojan umožňuje komfortní zvedání a spouštění tabule v 
rozsahu 56 cm.
Triumph Board PJ 2000 UST DLP je kvalitní projektor s technolo-
gií DL a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (cca 60 cm), díky které 
nedochází k oslňování užvatelů při pohledu do místnosti, ke stíně-
ní projekce a k nežádoucím odleskům na tabuli. Lampa poskytuje 
svítivost 3 000 lm, kontrast 3 000 : 1 (v režimu Hi-Contrast může 
být hodnota kontrastu až 15 000 : 1) a zaručuje jasný, barevný sytý 
a křišťálově čistý obraz. Projektor disponuje rozsáhlými možnostmi 
připojení včetně funkce umožňující ovládat projektor přes síť

9003.TBMULTITB-AL - Jednodílná tabule s projektorem
                                  Triumph Board PJ 2000USTDLP
                                   - Al stojan
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Interaktivní sestavy

Sestava se skládá z třídílné širokoúhlé keramické tabule o rozmě-
rech 200 × 120 cm v zavřeném stavu, umístěné na hliníkovém zve-
dacím stojanu s interaktivním projektorem Panasonic PT-TW331RE.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality, díky kterému je vysoce odolná proti mechanickému poškoze-
ní. Na středním dílu tabule je bílý projekční povrch popisovatelný za 
sucha stíratelnými fixy.
Projektor Panasonic PT-TW331RE je velmi kvalitní interaktivní pro-
jektor s technologií projekce DLP a krátkou projekční vzdáleností, 
díky které nedochází k oslňování uživatelů při pohledu do učebny ani 
ke stínění projekce. Projekce na krátkou vzdálenost zaručuje vyso-
kou kvalitu promítaného obrazu. Projektor disponuje širokoúhlým na-
tivním rozlišením 16 : 10, svítivostí 3 100 ANSI lumenů, kontrastem 
7 500 : 1 a vestavěným reproduktorem o výkonu 8W.
K sestavě jsou dodávána dvě infračervená elektronická pera, která 
je v dodávaném anotačním programu LightPen 3 možno používat 
současně. Tento program umožňuje uživateli psát přímo na promí-
taný obraz a veškeré popisky můžete ukládat do počítače pro další 
použití či sdílení.

9003.TRIPPAN-AL - Třídílná tabule s projektorem
                              Panasonic PT-TW331RE - Al stojan

Sestava se skládá z třídílné širokoúhlé keramické tabule o rozmě-
rech 200 × 120 cm v zavřeném stavu, umístěné na hliníkovém zve-
dacím stojanu s interaktivním projektorem Optoma W307USTi.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality, díky kterému je vysoce odolná proti mechanickému poško-
zení. Na středním dílu tabule je bílý povrch popisovatelný za sucha 
stíratelnými fixy. Boční křídla tabule si můžete zvolit pro popis fixem 
nebo křídou, popř. je lze potisknout vámi zvoleným rastrem (notová 
osnova, linky, čtverečky). Všechny plochy tabule jsou magnetické. 
Součástí je hliníková polička po celé délce středního dílu tabule.
Díky křídlům tabule zbývá i při pormítání na středovou část ještě do-
statek místa na poznámky a popisky.
Zvedací Al stojan umožňuje komfortní zvedání a spouštění tabule v 
rozsahu 56 cm.
Optoma W307USTi je kvalitní DLP projektor s interaktivním sníma-
čem a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (cca 60 cm). Díky interak-
tivnímu snímači, který je součástí projektoru již není zapotřebí žádné 
další technologie interaktivity. Sestavu je možné ovládat dvěma elek-
tronickými pery současně. K projektoru je dodáván snadno ovlada-
telný interaktivní anotační software LightPen.

9003.TRIPOPT-AL - Třídílná tabule s projektorem
                              Optoma W307USTi - Al stojan

Sestava se skládá z třídílné keramické tabule o rozměrech 
200 × 120 cm v zavřeném stavu, umístěné na hliníkovém zvedacím 
stojanu s interaktivním projektorem EPSON EB-475Wi.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality. Na středním dílu tabule je bílý povrch popisovatelný za sucha 
stíratelnými fixy. Boční křídla tabule si můžete zvolit pro popis fixem 
nebo křídou, popř. je lze potisknout vámi zvoleným rastrem (notová 
osnova, linky, čtverečky). Všechny plochy tabule jsou magnetické. 
Součástí je hliníková polička po celé délce středního dílu tabule.
Zvedací Al stojan umožňuje komfortní zvedání a spouštění tabule v 
rozsahu 56 cm.
Interaktivní se tato sestava stává v kombinaci s projektorem Epson 
EB-475Wi. Tento projektor ma vestavěný snímač a dvě vlastní inter-
aktivní pera.
Díky ultrakrátké projekční vzdálenosti (cca 60 cm) nedochází k osl-
ňování uživatelů při pohledu do učebny, ke stínění, ani k nežádoucím 
odleskům na tabuli.
S bílou i barevnou svítivostí 2 600 ANSI lumenů poskytuje tento pro-
jektor vyjímečnou přesnost zobrazení. Jednoduché ovládání sestavy 
zaručují přesná a citlivá elektronická pera Epson.

9003.TRIPEPS-AL - Třídílná tabule s projektorem Epson
                              EB-475Wi - Al stojan
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Interaktivní sestavy

Sestava se skládá z třídílné keramické tabule o rozměrech 
180 × 120 cm v zavřeném stavu, umístěné na hliníkovém zvedacím 
stojanu s interaktivním projektorem Optoma X307USTi.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality. Na středním dílu tabule je bílý povrch popisovatelný za sucha 
stíratelnými fixy. Boční křídla tabule si můžete zvolit pro popis fixem 
nebo křídou, popř. je lze potisknout vámi zvoleným rastrem (notová 
osnova, linky, čtverečky). Všechny plochy tabule jsou magnetické.
Projektor Optoma X307USTi je kvalitní DLP projektor s interaktivním 
snímačem a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (60 cm).
Lampa poskytuje svítivost 3 300 ANSI lumenů a kontrastní poměr 
15 000 : 1. Díky těmto parametrům je promítaný text dobře čitelný i v 
osvětlené místnosti a promítané barvy jsou jasné a bohaté.
Ze vzdálenosti pouhých 60 cm promítá projektor Optoma W307USTi 
na tabuli širokoúhlý obraz o rozměrech 160 × 120 cm.
Projektor disponuje rozsáhlými možnostmi připojení a lze jej mimo 
jiné také ovládat přes síť. Interaktivní sestavu je možné ovládat až 
dvěma elektronickými pery současně
K projektoru je dodáván snadno ovladatelný interaktivní anotační 
software LightPen.

9003.TRIPOPT2-AL - Třídílná tabule s projektorem
                                Optoma X307USTi - Al stojan

Sestava se skládá z širokoúhlé jednodílné keramické tabule eko-
TAB® o rozměrech 200 x 120 cm umístěné na hliníkovém zvedacím 
stojanu s interaktivním projektorem Optoma W307USTi.
Tabule je opatřena dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší 
kvality. Plocha celé tabule je bílá, popisovatelná za sucha stíratelný-
mi fixy. Součástí je i hliníková polička po celé délce tabule.
Umístěním tabule na zvadací AL stojan umožňuje komfortní nastave-
ní výšky v rozsahu 56 cm.
Projektor Optoma W307USTi je kvalitní DLP projektor s interaktivním 
snímačem a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (60 cm).
Lampa poskytuje svítivost 3 500 ANSI lumenů a kontrastní poměr 
15 000 : 1. Ze vzdálenosti pouhých 60 cm promítá projektor Optoma 
W307USTi na tabuli širokoúhlý obraz o rozměrech 190 × 120 cm.
Projektor disponuje rozsáhlými možnostmi připojení a lze jej mimo 
jiné také ovládat přes síť. Interaktivní sestavu je možné ovládat až 
dvěma elektronickými pery současně.
K projektoru je dodáván snadno ovladatelný interaktivní anotační 
software LightPen.

9003.MANOPT-AL - Jednodílná tabule s projektorem
                              Optoma W307USTi - Al stojan

Sestava širokoúhlé jednodílné nástěnné keramické tabule Triumph 
board 89“ Multi touch o rozměrech 206 x 124 cm a projektoru Tri-
umph Board PJ 3 000 UST-W DLP. Interaktivní tabuli lze použít v 
učebnách stejných vzdělávacích úrovní i v prezentačních firemních 
místnostech a je schopna nahradit klasické tabule a ostatní tradiční 
prezentační systémy.
Interaktivní tabule Triumph Board 89“ Multi Touch s dvouvrstvým ke-
ramickým povrchem nejvyšší kvality umožňuje psát a kreslit několika 
uživatelům zároveň. Díky infračervené optické technologii je schop-
na rozpoznat několik dotyků současně a přitom nevyžaduje nastave-
ní zvláštního režimu.
K tabuli je dodáván balíček interaktivních programů obsahující: TB 
Comenius, RM Easiteach Next Generation a My Script Stylus.
Projektor TB PJ 3 000 UST-W DLP je kvalitní projektor s technologií 
DLP a projekcí na ultrakrátkou vzdálenost (cca 60 cm). Lampa po-
skytuje svítivost 3 500 lm, kontrast 3 000 : 1 (v režimu Hi-Contrast 
může být hodnota kontrastu až 15 000 : 1) a zaručuje jasný, barevně 
sytý a křišťálově čistý obraz. Ze vzdálenosti pouhých 60 cm promítá 
projektor TB PJ 3 000 UST-W DLP širokoúhlý obraz o rozměrech 
190 × 120 cm. Mimo jiné disponuje rozsáhlými možnostmi připojení, 
včetně funkce umožňující ovládat projektor přes síť.

9003.TBsTB-N - Jednodílná tabule s projektorem
                          Triumph PJ3000 UST-W DLP -
                          nástěnná
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Mapy

Mapa světové hydrosféry přehledně zobrazuje nejdůležitější vodní 
toky a plochy světa, vymezuje hlavní světová úmoří a zobrazuje směr 
a charakter mořských proudů. Tyto základní údaje doplňují informace 
o slanosti moří a oceánů, místech vysokého přílivu a průměrných 
a maximálních průtocích hlavních vodních toků. maximálních průto-
cích hlavních vodních toků.
Parametry: Měřítko: 1 : 28 000 000; formát:  1360 × 960 mm; vazba:    
nástěnná laminovaná

9004.SVETHYNM28 - Svět hydrosféra - nástěnná
                                 mapa

Nástěnná mapa měřítka 1 : 370 000 je určena nejen pro žáky základ-
ních a středních škol, ale i pro širokou veřejnost. Kromě informací o 
terénu Česka v mapě dominují barevné ilustrace našich nejkrásněj-
ších památek. Jsou tu uvedeny všechny národní parky a chráněné 
krajinné oblasti, ale i množství drobných přírodních památek. Ne-
chybí údaje o rodištích našich slavných osobností ani informace z 
kulturního života obcí – významné festivaly a slavnosti.
Parametry: měřítko: 1 : 370 000; formát:  1360 × 960 mm.

9004.CRNVLM370 - Česká republika - vlastivědná
                              mapa

Nástěnná mapa na třech dílčích tematických mapách zobrazuje vý-
voj Československa od rozpadu Rakouska-Uherska do roku 1948. 
Mapky přehledně zobrazují územní zisky i ztráty během a po obou 
světových válkách i poválečné uspořádání tehdejšího státu, úpravy 
hranic a také hlavní směry postupů cizích vojsk při obsazování Čes-
koslovenska v roce 1939.
Parametry: Měřítko: 1 : 1 200 000; formát:  960 × 1360 mm; vazba:    
nástěnná laminovaná.

9004.VCSIIINM12 - Vývoj českého státu III. (1. pol. 20.
      stol.) - nástěnná mapa

Nástěnná mapa v měřítku 1 : 13 000 000 má tradiční obecně země-
pisný obsah. Mapa o velikosti 1360 x 1960 mm je doplněna příruč-
kou velikosti A5 s rejstříkem a tabulkami s geografickými přehledy 
Austrálie a Oceánie. V ceně je zahrnuto také 20 separátních map v 
měřítku 1 : 42 mil. pro práci žáků v lavici. Na rubové straně separátu 
je obrysová mapa určená k procvičování učiva.
Parametry: Měřítko: 1 : 13 000 000; formát:  1360 × 960 mm; vazba:    
nástěnná laminovaná.

9004.AUOCNOZM13 - Austrálie, Oceánie - nástěnná
                                obecně zeměpisná mapa

Dějepisná nástěnná mapa zachycuje historický vývoj v oblasti Egej-
ského moře a souvisejících území v období od XXX. století před 
naším letopočtem až do doby Alexandra Makedonského a jeho ná-
stupců. Parametry: Formát: 1360 × 960 mm; vazba: nástěnná lami-
novaná.

9004.STRECKONM - Starověké Řecko - nástěnná mapa

Nástěnné mapy podávají přehled o politickém uspořádání kontinen-
tu, o státech, jejich hlavních a velkých městech. Součástí dodávky 
je 20 separátních map s cvičnou slepou politickou mapou na rubu. 
Učitelům je určena abecedně řazená příručka formátu A5 s přehle-
dem důležitých údajů pro jednotlivé státy. Na konci jsou tabulky nej-
větších měst kontinentu. Parametry: Měřítko: 1 : 5 000 000; formát:  
1360 × 960 mm; vazba: nástěnná laminovaná.

9004.EVROPANPM5 - Evropa - nástěnná politická
                                 mapa
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Školní židle

Stohovatelná školní židle s vyso-
kou stabilitou. Sedák i opěrák jsou 
vyrobeny z kvalitní bukové překližky 
a připevněny hliníkovými nýty. Povr-
chová úprava sedáku a opěráku je 
dokončena vodou ředitelným lakem 
splňujícím přísné ekologické po-
žadavky. Židle jsou opatřeny plas-
tovými koncovkami v černé barvě. 
Konstrukce je svařena z trubkového 
profilu 20/2. Povrchová úprava kost-
ry je provedena práškovou vypalo-
vací barvou v odstínech RAL.

Židle Lektor

Obj. kód Typ Povrchová úprava kostry

8006.V039ABA Lektor v odstínech RAL

Stohovatelná školní židle s vyso-
kou stabilitou. Sedák i opěrák jsou 
vyrobeny z kvalitní bukové překližky 
a připevněny hliníkovými nýty. Povr-
chová úprava sedáku a opěráku je 
dokončena vodou ředitelným lakem 
splňujícím přísné ekologické po-
žadavky. Židle jsou opatřeny plas-
tovými koncovkami v černé barvě. 
Konstrukce je svařena z trubkového 
profilu 20/1,5. Povrchová úprava 
kostry je provedena práškovou vy-
palovací barvou v odstínech RAL, 
nebo v chromu.

Židle Tradex

Obj. kód Typ Povrchová úprava kostry

8006.V007AAA Tradex - chrom v provedení chrom

8006.V3225 Tradex - RAL v odstínech RAL

Stohovatelná školní židle s vyso-
kou stabilitou. Sedák i opěrák jsou 
vyrobeny z kvalitní bukové překližky 
a připevněny hliníkovými nýty. Povr-
chová úprava sedáku a opěráku je 
dokončena vodou ředitelným lakem 
splňujícím přísné ekologické po-
žadavky. Židle jsou opatřeny plas-
tovými koncovkami v černé barvě. 
Konstrukce je svařena z trubkového 
profilu 28/2. Povrchová úprava kost-
ry je provedena práškovou vypalo-
vací barvou v odstínech RAL. 

Židle Karst

Obj. kód Typ Povrchová úprava kostry

8006.V037ABA Karst P (pevná výška) v odstínech RAL

8006.V038ABA Karst V (nastavitelná výška) v odstínech RAL

Školní lavice

Školní lavice s pevnou deskou. 
Pracovní deska stolu je vyrobena z 
materiálu LTD v přírodním bukovém 
dezénu s povrchem odolným proti 
oděru. Deska je připevněna pomo-
cí závrtných matic. Všechny hrany 
jsou zaoblené, kovová konstrukce 
je vyrobena z trubkového profilu 
32/2. Povrchová úprava je prove-
dena práškovou vypalovací barvou 
v odstínech RAL. Lavice mohou být 
doplněny odkládacím prostorem. Po 
stranách jsou opatřeny odkládacími 
kovovými háčky.

Lavice Kappa P  
(pevná)

Karst P - školní lavice, kostra kovová 
v provedení RAL, osazena plastový-
mi patkami. Odkládací mřížka na 
knihy, háček na tašku. Deska stolu 
lamino tl. 18 mm s narážecí hranou 
v barvě kostry, zaoblené hrany.
Karst V- školní lavice, výškově sta-
vitelná. Kostra kovová v provedení 
RAL, osazena plastovými patkami. 
Odkládací mřížka na knihy, háček 
na tašku. Deska stolu lamino tl. 18 
mm s narážecí hranou v barvě kost-
ry, zaoblené hrany.

Lavice Karst

Obj. kód Typ Popis

8006.V023DBA Kappa P jednomístná bez odkl. koše

8006.V021DBA Kappa P jednomístná s odkl. košem

8006.V024DBA Kappa P dvoumístná bez odkl. koše

8006.V020DBA Kappa P dvoumístná s odkl. košem

Obj. kód Typ Popis

8006.V029DBA Karst P jednomístná, pevná výška

8006.V028DBA Karst P dvoumístná, pevná výška

8006.V031DBA Karst V jednomístná, nastavitelná výška

8006.V030DBA Karst V dvoumístná, nastavitelná výška

Školní nábytek
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Učitelské židle a katedry

Učitelský stůl je vyroben z LTD 
tloušťky 25 mm s povrchem odol-
ným proti oděru. Povrchová úprava 
je provedena práškovou vypalova-
cí barvou v odstínech RAL. Stůl je 
možné dodat i se zásuvkou u které 
lze objednat zámek.

Katedra

Obj. kód Typ Popis

8006.V022DBA Katedra bez zásuvky

8006.V027DBA Katedra se zásuvkou

Učitelská židle s dřevěným korpu-
sem s možností částečného čalou-
nění sedáku i opěráku. Kostra buď v 
provedení chrom, nebo v barevných 
ostínech RAL práškovou vypalovací 
barvou.

Židle Rita

Obj. kód Typ Povrchová úprava kostry

8006.V026ABA Rita v odstínech RAL

8006.V026AAA Rita chrom

Učitelské katedry jsou vyráběny s 
deskou LTD s povrchem odolným 
proti oděru. Povrchová úprava kovo-
vých částí je prováděna praškovou 
vypalovací barvou v odstínech RAL. 
Katedra se dodává v provedení bez 
zásuvky, se zásuvkou nebo s uza-
mykatelnou skříňkou.

Katedra Lektor

Obj. kód Typ Popis

8006.V032DBA Lektor I. bez zásuvky

8006.V033DBA Lektor II. se zásuvkou

8006.V034DBA Lektor III. s uzamykatelnou zásuvkou

Učitelská výškově stavitelná židle 
pomocí plynového pístu, s možnos-
tí částečného čalounění sedáku a 
opěráku. Korpus židle je vyroben z 
kvalitní bukové překližky povrchově 
upravené vodou ředitelným lakem 
splňujícím přísné ekologické poža-
davky. Kovová konstrukce je svaře-
na z trubkového profilu 30/2. Povr-
chová úprava chrom, nebo dle RAL.

Židle Mobi

Obj. kód Typ Popis

8006.V020CBA Mobi v odstínech RAL

8006.V020CAA Mobi chrom

8006.V021CBA Mobi Plus v odstínech RAL, područky

Lavice a židle do intriéru s vyšším zatížením 

Stohovatelná židle do prostorů s 
vyšším zatížením. Dodává se ve 
dvou variantách provedení sedací 
části - buková překližka, nebo buko-
vá překližka opatřená vysokotlakým 
laminátem, který se vyznačuje stá-
lou barevností a vysokou odolností. 
Židli lze také dodat v nehořlavém 
provedení s atestací pro veřejné 
prostory.

Stohovatelná židle do prostorů s 
vyšším zatížením. Dodává se ve 
dvou variantách provedení sedací 
části - buková překližka, nebo buko-
vá překližka opatřená vysokotlakým 
laminátem, který se vyznačuje stá-
lou barevností a vysokou odolností. 
Židli lze také dodat v nehořlavém 
provedení s atestací pro veřejné 
prostory.

Židle Olina Židle Edita

Obj. kód Typ Popis 

8006.V015HBA Ada 3D v odstínech RAL

8006.V015HBAHPL Ada 3D HPL v odstínech RAL, sedák HPL

8006.V015HBR Ada 3D v odstínech RAL, čalouněný sedák

Obj. kód Typ Popis

8006.V016HAA Ata 3D chrom

8006.V016HAAHPL Ata 3D HPL v odstínech RAL, sedák HPL

8006.V016HBA Ata 3D v odstínech RAL

Lavice je určena do prostorů s vyš-
ším zatížením. Umožňuje pohodlné 
sezení. Dodává se ve dvou varian-
tách provedení sedací části - buko-
vá překližka (HBA), nebo buková 
překližka s vysokotlakým laminátem 
(HBAHPL), který se vyznačuje stálou 
barevností a vysokou odolností. Mož-
né je i částečné čalounění (HBR). 
Lavici lze také dodat v nehořlavém 
provedení s atestací pro veřejné pro-
story. Kovová konstrukce je povrcho-
vě upravena  práškovou vypalovací 
barvou v odstínech RAL a umožňuje 
kotvení do podlahy. 

Lavice je určena do prostorů s vyš-
ším zatížením. Umožňuje pohodlné 
sezení. Dodává se ve dvou varian-
tách provedení sedací části - buko-
vá překližka, nebo buková překližka 
s vysokotlakým laminátem, který 
se vyznačuje stálou barevností a 
vysokou odolností. Lavici lze také 
dodat v nehořlavém provedení s 
atestací pro veřejné prostory. Sedá-
ky se vyrábějí v široké škále barev 
(dle vzorníku). Kovová konstrukce 
je povrchově upravena  práškovou 
vypalovací barvou v odstínech RAL, 
nebo chromovaná a umožňuje kot-
vení do podlahy. 

Ada 3D Ata 3D

8006.V015HBA 8006.V016HAA

8006.V015HBR 8006.V016HAAHPL

Školní nábytek
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Konstrukce stolu je svařena z kovo-
vých profilů a vyznačuje se velkou 
pevností. Povrchová úprava je pro-
vedena práškovou vypalovací bar-
vou v odstínech RAL, nebo chrom. 
Pracovní deska tl. 18 mm je z LTD 
s ABS hranou v přírodním bukovém 
dezénu, nebo z HPL v široké škále 
barevného provedení. Nohy stolu 
jsou opatřeny rektifikační patkou. 

Stůl Demont

Obj. kód Typ Rozměr (š × h × v) [mm]

8006.V4235 Demont (RAL) 800 × 800 × 720

8006.V4435 Demont (RAL) 800 × 1200 × 720

8006.V4230 Demont plus (chrom) 800 × 800 × 720

8006.V4445 Demont plus (chrom) 800 × 1200 × 720

Konstrukce stolu je svařena z kovo-
vých profilů a vyznačuje se  velkou 
pevností. Povrchová úprava kovu je 
provedena chromem. Pracovní des-
ka je z LTD s ABS hranou v přírod-
ním bukovém dekoru, nebo z HPL s 
vysokou odolností proti mechanic-
kému poškození v široké škále ba-
revného prvedení. 

Stůl Klapptish

Obj. kód Typ Rozměr (š ×h × v) [mm]

8006.V016DA Klapptish (chrom) 700 × 1200 × 730

Nohy stolu jsou vyrobeny z trub-
kového profilu. Povrchová úprava 
je provedena práškovou vypalova-
cí barvou v odstínech RAL, nebo 
chrom. Pracovní deska tl. 25 mm je 
z LTD s ABS hranou v přírodním bu-
kovém dekoru, nebo z HPL s vyso-
kou odolností proti mechanickému 
poškození v široké škále barevného 
provedení.

Stůl Olina S

Obj. kód Typ Rozměr (š ×h × v) [mm]

8006.V015DAA Olina S 800 × 800 × 750

Stoly do intriéru s vyšším zatížením 

Obj. kód Typ Popis

8006.V023AAA Olina chrom

8006.V023AAR Olina chrom, čalouněný sedák

8006.V023ABA Olina v odstínech RAL

Obj. kód Typ Popis

8006.V020CBA Mobi v odstínech RAL

8006.V020CAA Mobi chrom

8006.V021CBA Mobi Plus v odstínech RAL, područky

Návrhem a vybavováním laboratoří a učeben, se zábýváme již mnoho let. Za tu dobu jsme v tomto oboru naší činnosti nasbírali spoustu cen-
ných zkušeností a znalostí, které nám napomáhají při řešení mnohdy nelehkých zadání. Máme za sebou řadu realizovaných projektů, o čemž 
se můžete přesvědčit na www.helago-cz.cz/reference. Výsledky naší práce si tak můžete nejen prohlédnout, ale také máte možnost zeptat  se 
stávajících uživatelů na jejich spokojenost. Řada z nich je našimi stálými klienty, kteří se na nás i nadále s důvěrou obracejí.

Obraťte se na nás!  
 
Sdělte nám Vaše požadavky a návrh a realizaci už nechte na nás. Zhotovíme  nábytek na míru Vašeho pracoviště, Vaší laboratoře. Dodáme 
potřebné přístroje a zajistíme servis. Vaše chemikálie bezpečně uskladníme v certifikovaných bezpečnostních skříních odolných vůči požá-
ru. O čistý vzduch na Vašem pracovišti se postarají naše digestoře. Neváhejte a svěřte se i Vy do naší péče!

•	 Zvažujete	novou	učebnu	či	laboratoř?
•	 Modernizujete	Vaši	stávající	učebnu	či	laboratoř?
•	 Chcete	kvalitní,	praktické	a	bezpečné	pracoviště?

Školní nábytek / Laboratoře a učebny
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Dělení zásuvek H+H 
Ať už v zásuvce nebo na polici, z umělé hmoty nebo z kovu, ve spojení se dřevem nebo sklem, H+H, flexibilní systém posuvných děličů, 
zabezpečuje pořádek. Jsou to jen 2 díly. Jednoduše nasadit a zasunout, to je H+H.

Montáž dělícího systému H+H je velmi snadná a hotové montážní sady umožňují bezproblémovou montáž vlastními silami. Další výhodou dě-
lícího systému H+H je jeho velká flexibilita. Pomocí posuvných děličů si snadno nastavíte dělení zásuvky (police) dle Vašich potřeb a výrazně 
tak zvýšite přehlednost a skladovací kapacitu.

Výhody dělícího systému H+H:

• snadná montáž
• velká flexibilita
• optimalizace uskladnění
• úspora místa (až 30%)
• přehlednost uskladněných položek
• úspora času při ukládání i vyhledávání

Bezpečnostní skříně odolné vůči požáru
Vybrali jsme pro Vás některé typy bezpečnostních skříní. Více typů a informací naleznete na našich webových stránkách.

Bezpečnostní skříně na kyseliny a zásady

8101.VBF196120G - Bezpečnostní skříň, typ 90, žlutá
Bezpečné a schválené uchovávání 
nebezpečných materiálů na 
pracovištích. 90 minutová ochrana 
proti požáru v souladu s EN 14470-
1 (Typ 90). Použití vložky zámku 
(vhodné pro systém univerzálních 
klíčů). Ve vrchní části místo pro 
odsávání vzduchu. Police lze 
nastavit do libovolné polohy.
Uzemnění (standard). Vyrábí 
se ve dvou šířkách (600 mm 
a 1 200 mm). Dvojí barevné 
provedení (šedá, žlutá).

8101.VBF19690 - Bezpečnostní skříň, typ 90, šedá
Bezpečné a schválené uchovávání 
nebezpečných materiálů na 
pracovištích. 90 minutová ochrana 
proti požáru v souladu s EN 14470-
1 (Typ 90). Použití vložky zámku 
(vhodné pro systém univerzálních 
klíčů). Ve vrchní části místo pro 
odsávání vzduchu. Police lze 
nastavit do libovolné polohy. 
Uzemnění (standard). Dvojí 
barevné provedení (šedá, žlutá).

8102.SL196604 - Skříň na kyseliny a zásady
Vysoké skříně jsou vyrobeny z 
ocelových, laminovaných plechů, 
vnitřek je vyložen melaminem 
pro vysokou chemickou odolnost. 
Spodní skříně jsou vyrobeny celé 
z melaminu. Konstrukce spojů je 
provedena tak, aby nedocházelo k 
vypařování nebezpečných látek do 
ovzduší. Oddělené úložné prostory.
Umístění systému zavírání dveří 
mimo úložný prostor zvyšuje 
odolnost pohyblivých částí a chrání 
příslušné komponenty proti korozi.

8102.SL60592 - Spodní skříň na kyseliny a zásady
Vysoké skříně jsou vyrobeny z 
ocelových, laminovaných plechů, 
vnitřek je vyložen melaminem 
pro vysokou chemickou odolnost. 
Spodní skříně jsou vyrobeny celé 
z melaminu. Konstrukce spojů je 
provedena tak, aby nedocházelo k 
vypařování nebezpečných látek do 
ovzduší. Oddělené úložné prostory.
Umístění systému zavírání dveří 
mimo úložný prostor zvyšuje 
odolnost pohyblivých částí a chrání 
příslušné komponenty proti korozi.

Zásuvkové systémy

Bezpečnostní skříně
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VYBAVENÍ LABORATOŘÍ

Laboratorní přístroje

Laboratorní váhy
Vyberte si z naší široké nabídky laboratorních vah. Zde uvádíme obrázky některých z nich. Bližší informace a kompletní sortiment naleznete 
na našich webových stránkách.

FZ-i série EK-i série HT série

Příprava vzorků
Vyberte si z naší široké nabídky přístrojů na přípravu vzorků. Zde uvádíme obrázky některých z nich. Bližší informace a kompletní sortiment 
naleznete na našich webových stránkách.

Měření vzorků
Vyberte si z naší široké nabídky přístrojů na měření vzorků. Zde uvádíme obrázky některých z nich. Bližší informace a kompletní sortiment 
naleznete na našich webových stránkách.
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Laboratorní přístroje

Vyberte si z naší široké nabídky přístrojů na dávkování kapalin. Zde uvádíme obrázky některých z nich. Bližší informace a kompletní sortiment 
naleznete na našich webových stránkách.

Vyberte si z naší široké nabídky stopek. Zde uvádíme obrázky některých z nich. Bližší informace a kompletní sortiment naleznete na našich 
webových stránkách.

Dávkování kapalin

Měření času

Vyberte si z naší široké nabídky přístrojů na chlazení a ohřev. Zde uvádíme obrázky některých z nich. Bližší informace a kompletní sortiment 
naleznete na našich webových stránkách.

Chlazení a ohřev
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VYBAVENÍ LABORATOŘÍ

Vyberte si z naší široké nabídky laboratorního skla. Obrázky jsou pouze ilustrační, vybírat můžete laboratorní sklo o různých objemech, výš-
kách, šířkách, atd. Bližší informace a kompletní sortiment naleznete na našich webových stránkách.

Laboratorní sklo

Vyberte si z naší široké nabídky laboratorních plastů. Obrázky jsou pouze ilustrační, vybírat můžete laboratorní plasty o různých objemech, 
výškách, šířkách, atd. Bližší informace a kompletní sortiment naleznete na našich webových stránkách.

Laboratorní plasty

Vyberte si z naší nabídky pomůcek pro filtraci. Obrázky jsou pouze ilustrační, vybírat můžete různé pomůcky pro filraci, jako například filtrační 
papíry, stříkačkové filtry, membránové filtry, atd. Bližší informace a kompletní sortiment naleznete na našich webových stránkách.

Filtrace

Spotřební materiál
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Vyberte si z naší široké nabídky laboratorních pomůcek. Obrázky jsou pouze ilustrační, vybírat můžete laboratorní pomůcky dle Vaší potřeby. 
Bližší informace a kompletní sortiment naleznete na našich webových stránkách.

Pomůcky

Kahany

2401.3354202 - Shuett phoenix II eco
• Moderní Bunsenův kahan z nerezové oceli a bezpečnostního

skla
• Pro zemní plyn i propanbutan
• Odkládač nástroje přímo na kahanu
• Režim časovače 1 s až 120 minut
• Napájení 230 V
• Zapnutí plamene nožním spínačem nebo tlačítkem

2401.3355202 - Shuett phoenix II standard
2401.3356202 - Shuett phoenix II accu

Kahan Bunsen Plynový kahan Kahan Teclu

Zde jsou uvedeny pouze některé kahany, více typů a informací o kahanech naleznete na našich webových stránkách.

Spotřební materiál
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Krční obratle  120
Krční páteř  122
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Krysa  135
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Krystaly ledu  89
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Kulička a kroužek  80
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Ladička  37
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Lebka koně  134
Lebka krávy  134
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Ledvina  113
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Ledviny  111
Leslieho kostka  43, 81
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Lidská baterie  49
Lidská buňka  138
Lidský trup  97
Lihoměr  27
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Lineární roztažnost  80
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Logika  168
Loketní kloub  126
Lorentzův motor  52
Luminiscenční trubice  54
Luxmetr  58
Lýtková kost  119

M
Magdeburské desky  29
Magdeburské polokoule  28
Magnet  50
Magnetická jehla  51
Magnetická tabule  33, 167
Magnetické pole  51
Magnetický glóbus  164
Magnetismus  10, 14
Magnetizační cívka  51
Magnetizmus  50
Malá elektrárna  40
Manometr  27, 28
Mapy  204
Mariottova lahev  44
Matematika se siloměrem  169
Mateřský simulátor  179
Math-a-Round  168
Maxwellovo kyvadlo  25
Maxwellův kotouč  21
Měď  90
Mechanický set  14
Mechanika  13, 14, 189, 193
Meióza  138
Meniskus  126
Měrné teplo  81
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Meteorologická stanice  158
Meteorologie  157
Metrická soustava  171
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Mikrobiologie  153
Mikrofón  77
Mikrometr  15
Mikrometrický šroub  59
Mikroskopy  143
Mikrovlnný spoj  35
Minerály  161
MiniDNA  89
Mitóza  138
Mlok skvrnitý  131
Mlžná komora  71
Močové ústrojí  113
Močový měchýř  113
Model auta  39
Model DNA  139
Model chodidla  128
Model plodu  177
Model ponorky  80
Model ruky  128
Model varlat  179
Modely obráběcích strojů  196
Modulární transformátor  56
Molekulární systém  91
Monochord  37
Monokulární mikroskop  143
Motor  14, 22, 44, 64
Mozek  100
Mužská pánev  115
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Nafukovací glóbus  164
Nakloněná rovina  33
Napájecí zdroj  69
Nástěnný teploměr  157
Navlékadla kondomů  178
Nebeský glóbus  163
Nehet  116
Nervový systém  102
Newtonova kolébka  34
Newtonova trubice  30
Newtonovo kolo  64
Newtonův disk  23
Nitroděložní tělísko  178
NMR  70
Nohy savců  133
Nos  106
Nosítka  149, 150
Novorozenci  175
Nukleové kyseliny  139
Nůžky záchranářské  150
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Oběhový systém  110
Oběžná dráha  14
Objem  7, 27
Obnovitelné zdroje  197
Obojživelnící  130
Obratle  120
Obrysový model Země  162
Obsah  7
Oceánie  204
Odběrač vzorků  154
Odebírání vzorků  154
Odpor  31
Odporová dekáda  47
Odporové zařízení  48
Odstředivá síla  23
Odstředivé čerpadlo  39
Ohňová stříkačka  30
Oko  103
Opička a lovec  35
Oplodnění  115
Optická lavice  60
Optická mřížka  62
Optické nástavce  60
Optické vložky  60
Optický hranol  59
Optika  13, 14
Optika a světlo  194
Opylení  142
Orbital  91
Orel skalní  141
Organická chemie  87, 91
Orsej jarní  136
Oscilační pohyb  26
Oscilátor  19
Osciloskop  54
Osteoporóza  128
Osvětlovací těleso  76
Otáčivý pohyb  23
Oxid křemičitý  88
Ozařující zařízení  82

P
Páka  19
Palivové články  39
Palivový článek  197
Panda velká  141
Pánevní dno  122
Parní generátor  42, 81
Parní motor  44
Pascalovo zařízení  79
Pascalův zákon  79
Pasivní kouření  184
Pasivní Q-spínač  67
Páteř  121
Páteřní deska  150
Péče o dítě  175
Péče o chrup  181
Peltierův článek  49
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Periodická tabulka  92
Periskop  59
Perrinova trubice  54
Pervitinová ústa  183
Pevné látky  11
pH senzor  78
Placenta  140
Planckovo zařízení  69
Plánované rodičovství  178
Plazi  130
Plazmová koule  57
Plíce  106
Plíce kuřáka  185
Plicní lalok  106
Plocha  7
Plochá noha  128
Ploténky  120
Plování  7
Plynová výbojka  54
Pneumatický zvon  29
Pneumatika  189, 192
Počítadlo  167
Počítání  167
Podpora výuky  199
Pohonné systémy  194
Pohyb  9
Polarimetr  64
Polariskop  64
Polarizační filtr  62, 63, 67
Pomůcky  214
Ponorný ohřívač  41
Porod  177
Porodní proces  177
Postižení  180
Posuvné měřítko  15
Povrchové vlny  35
Práce  8
Prasečí kopýtko  133, 135
Pravděpodobnost  171
Pravítko  167
Prestan KPR  147
Procenta  168
Projektor  57
Prostata  113
Prostředí pro život  96
Proudění tepla  42
Prsty  117
Průdušínky  106
Průdušky  106
Průhledná tělesa  57
Průřez květem  142
Průřezy vzorků  135
Prvosenka jarní  136
Pryskyřičník  137
Předloktí  118
Přenosná laboratoř  153
Převodovka  14
Přístroje  157
Psí noha  133
Psychrometr  157
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Pšenice setá  136
Pufr  78
Puma  141
Pyknometr  27
Pythagorova věta  169, 172

R
Radiační kazeta  72
Radioaktivita  14
Radiometr  43
Rakovina kůže  116
Rakovina plic  185
Ramenní kloub  126
Rameno  125
RealCare Baby  175
Redukční senzor  78
Relé  78
Reostat  48
Repliky jídel  186
Reprodukce a vývoj  140
Reprodukční systém  115
Reproduktor  36
Resuscitační figurína  148
Rezonanční struna  36
Robotická sada  190
Robotika  192
Robo TX  190
Ropucha krátkonohá  131
Ropucha obecná  130
Ropucha zelená  131
Ropuška starostlivá  130
Rosnička zelená  130
Rostlinná buňka  137, 138
Rostliny  95
Rovinná zrcadla  59
Rovinný pohyb  20
Rovnováha  9, 32, 33
Rowlandova mřížka  63
Rozmnožování člověka  177
Rozptyl světla  164
Ruční oběžník  163
Ruhmkorffova cívka  56
Rüchardtovo zařízení  82, 83, 84
Ryba  135
Rýsování  167
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Řepka olejná  136
Řezák  129
Řez kořenem  142
Řez listem  142
Řez stonkem  137, 142
Římský oblouk  18

S
Sada s brýlemi  182
Sady replik  186

Secchiho deska  154
Sedací nerv  126
Segnerova turbína  28
Seismograf  162
Semínka  142
Senzor lidského pulzu  78
Senzor magnetického pole  78
Senzor pohybu  77
Senzor posunutí  79
Senzor proudu  77
Senzor vlhkosti  77
Senzor vodivosti  78
Setrvačník  22, 23
Setrvačnost  34, 35
Sférometr  15
Shaken Baby  176
Síla  7, 8
Siloměr  16
Silový snímač  77
Simulace hemiplegie  181
Simulace stáří  180
Simulace tornáda  157
Simulace věku  180
Simulátory mateřství  176
Simulátory novorozenců  176
Síra  88
Síť k odběru  154
Síť na plankton  154
Skládání sil  33
Sklenéná buňka  138
Skleněný válec  26, 28
Skleníkový efekt  39
Skokan hnědý  130
Skokan ostronosý  130
Skokan štíhlý  130
Skokan zelený  130
Slepýš křehký  131
Slinivka  111
Složení tabáku  185
Slunečnice roční  136, 137
Sluneční soustava  163
Sluneční záření  163
Smetánka lékařská  136
Smyslové orgány  103
Smysly  95
Snídaňová sada  186
Snímač zrychlení  77
Sodíková zářivka  69
Solární auto  40
Solární elektromotor  40
Solární energie  14
Solární ohřívač vody  41
Sonometr  37
Sova pálená  141
Spektrální trubice  65
Spektrální žárovky  65
Spektrofotometr  66
Spektroskop  66
Spirálová pružina  36
Spirálové pružiny  16
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Spojené nádoby  79
Srážkoměr  158
Srdce  108
Stálý magnet  52
Stanice k zavěšení  154
Stanice na trojnožce  154
Statika  171, 189
Statika kapalin  11
Stereomikroskop  144
Stetoskop  150
Stirlingův motor  44
Stolička  129
Stoly  209
Stopky  15
Strava pro diabetiky  186
Strava v těhotenství  186
Struktura DNA  139
Struktura listu  137
Střevo  111
Studentský set  13
Studijní kartičky  140
Svalový systém  140
Svalstvo  98
Světelné jevy  10
Světelný senzor  78
Světelný zdroj  65
Svislé pravítko  15
Synapse  103

Š
Šalvěj luční  136
Šimpanz  141
Školní lavice  207
Školní mikroskopy  143
Školní židle  207
Špičák  129
Štítná žláza  112

T
Tangentová buzola  56
Těhotenská vesta  176
Těhotenství  115, 177
Teleskopické rameno  154
Tepelná roztažnost  42
Tepelná vodivost  42, 81
Tepelné čerpadlo  44
Tepelné jevy  9
Tepelné vyzařování  43
Teplo  8, 13, 14, 197
Teploměr  41, 157
Teplota  8, 13
Teplotní senzor  78
Tepny  108
Termobaterie  39
Termodynamika  11
Termoelektrický generátor  49
Termoskop  80
Termostat  43
Teslametr  51, 56

Testikulární vyšetření  179
Těžiště  18, 33
Thomsonova trubice  54
Tiskárna 3D  195
Titrační soupravy  153
Tlak  8, 27, 28
Tlakoměr  30
Tlakový senzor  77
Tlak v kořenech  142
Tlumivka  65
Tlusté střevo  111
Točivý moment  34
Toddovo kyvadlo  25
Topná komora  69
Torricelliho aparát  30
Torricelliho zařízení  80
Torzní váha  14
Torzní zařízení  26
Torzo sada  97
Totální odraz  62
Transformátor  59
Transpirace rostlin  142
Trávení  96
Trávicí soustava  111
Trenažér UID  178
Trinokulární mikorskop  144
Trioda  54
Tryska  31
Tření  18
Třenový zub  129
Tulipán zahradní  136
Tyndallovo zařízení  42

U
Učitelské židle  208
Uhličitan vápenatý  88
Ucho  103
Ultrazvukové vlny  13
Úrazová sada  147, 148
Urologický trenažér  179
Usměrňovač  55
Úspora energie  197
Ústní dutina kuřáka  184
Užovka hladká  131
Užovka obojková  131
Užovka podplamatá  131

V
Váha  17
Vakuová fotobuňka  69
Vakuová vývěva  29
Vakuum  29, 30, 76
Varle  115
Vazy  118
Vegetariánská sada  186
Větrná energie  197
Větrná turbína  40
Vibrační generátor  36
Vibrační zvon  37

Viskozimetr  32
Viskozita  79
Vlas  116
Vlastnosti plynů  43
Vlhkoměr  157, 158
Vliv omamných látek  183
Vlnění  36
Vlnová optika  12
Vlny  35
Vnitřní osmóza  142
Voda  9
Vodíkové auto  198
Vodíkový článek  189
Vodíkový můstek  91
Vodivost kapalin  49
Vodní figurína  149
Vodní kalorimetr  81
Vodováha  18
Volný pád  21
Voltův sloup  49
Vrhač kuliček  35
Vrhač střel  21
Vrozené vady  180
Vulkanický model  162
Vyklenutá noha  128
Vypuklé zrcadlo  59
Vyšetření prsů  179
Vytváření mikrovln  35
Výukové kity  196
Výukové sady  7, 87, 95, 157
Využití biomasy  197
Vývěva  31
Vývoj  177
Vývoj embrya  140, 177
Výzkumná chemie  87
Vzduch  8
Vzduchová dráha  19
Vzduchový generátor  41
Vzduchový stůl  43
Vztlaková síla  26

W
Waltenhofenovo kyvadlo  52
Wattův regulátor  22
Wheatstoneův můstek  55
Wilberforceovo kyvadlo  25
Wimshurstův přístroj  45

Z
Zábavný park  191
Zahřívací plotna  81
Záchranářský batoh  149
Základní biologie  96
Zásuvky  210
Zásuvné moduly  48
Zásuvný teploměr  41
Závaží  17
Zavislost na alkoholu  183
Zdroje tepla  45
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Zelená energie  193
Země  163
Zkoušečka vodivosti  48
Zlomkové čtverečky  171
Zlomkový kruh  171
Zlomky  168
Zmije obecná  131
Znečištěná ústa  181
Znečištění ovzduší  154
Zubní kaz  129
Zuby  129
Zvedání břemene  122, 181
Zvířata a lidé  95
Zvířecí zuby  133
Zvuk  10, 36, 37

Ž
Žaludek  111
Žebra  122
Železo  90
Želva galapážská  141
Ženská pánev  115
Ženské orgány  178
Ženský kondom  178
Židle  207, 208
Živočišná buňka  138
Živočišná říše  95
Životní prostředí  40, 153
Život včely  135
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