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Microsoft Windows

Vissza a tartalomjegyzékhez!

INTERFACE

Központi
egység
csatlakozások
iskolai számítógépekhez
KDM-1002

60 415 Ft

INTERFACE - PRO

KDM-1001

INTERFACE - LITE

Méret: 160 x 90 x 25mm

Adatkezelés: 16 kísérlet alkalmával 50.000 adat tárolható

- Mérések: az utolsó 48 óra

- 0,05s / 3 csatornán
- 0,005s / 1 csatornán
Önálló módban:
- 0,0001s / 1 csatornán
Felbontás: 12bit A/D
Digitális be-/kimenet: 1 csatorna
- Kimenet: PWM, szinusz, négyszög, háromszög,
Kommunikációs port: USB, serial

TULAJDONSÁGOK
Hordozható - kis méret
automatikusan felismeri
1Mb beépített memória - 50.000 adat tárolható
16 kísérlet adatai továbbíthatók PC adatfájlba
készült ikonokkal könnyen tájékozódhat

használatára, a ScinceCube Pro így automatikusan képessé válik a
Soros port támogatás: azokhoz a számítógépekhez, amelyeken nincs USB
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- 0,05s / 3 csatornán
- 0,005s / 1 csatornán
High-speed módban:
- 0,0001s / 1 csatornán
Felbontás: 12bit A/D
Digitális be-/kimenet: 1 csatorna
Memória: 1Mb
Automatikus firmware frissítés

TULAJDONSÁGOK

A ScienceCube Lite II. PC-vel összekapcsolva használható

51 050 Ft

MULTILAB-MAX V

Vissza a tartalomjegyzékhez!

MULTILAB MAX V és MAX II

Központimérőállomások
egység
MULTILAB-MAX V
MULTILAB-MAX II

Választhat!

MULTILAB-MAX II

14,1” WXGA
1024 MB memória
Windows Vista

199 000 Ft
199 000 Ft

A legjobb megoldás!

Tökéletesen integrált oktatási eszköz

Számítógép alapú laboratórium egy mini laptopba építve

512MB memória

Bármikor, bárhol csatlakozhat a világhoz
tökéletes támogatás: WLAN, LAN, Bluetooth

Mérőadatok feldolgozása:

7” forgatható WXGA

Beépített mikrofon és sztereo hangszóró

3 bementi csatorna
közvetlen mérés csatolók nélkül

csatlakoztatásával, D-SUB, USB, CF kártya stb...

TULAJDONSÁGOK
Típus:
Processzor:

ScienceCube Max II. (KDM-MAX02)
AMD Geode LX800
L2 Cache: 64KB
Memória:
512MB (SO-DIMM PC2700 DDR333)
Alap / maximum: 512MB / 1GB (opcionális)
HDD:
120GB
Videokártya:
LX800 (integrált)
Memória: alapkiépítésben 8MB (max. 256MB opcionálisan)
7” szélesvásznú TFT LCD (1024x600)
Hangrendszer: AC ‘97 kodek
100BASE-TX / 10BASE-TX
LAN:
IEEE802.11b/g
WLAN:
Bluetooth v.2.0 + EDR class 1

MPU:
A/D felbontás:

Hangszóró:
Csatolók:

Akkumulátor:
AC adapter:
Méretek:
Súly:
Op.rendszer:

Sztereo hangszóró (0,5W+0,5W)
3 az 1-ben kártyaolvasó (MMC, SD, Memory Stick Pro)
USB 2.0 x2, CRT 1 out, CF card slot, LAN 1 port,

mikrofon bemenet 1, fejhallgató kimenet 1
Lithium-Ion akkumulátor (11,1V, 2600mAh, max. 5 óra)
218(sz) x 163(h) x 35,4 (m) mm
1180g (akkumulátorral)
Microsoft Windows XP Home Edition SP2
Microsoft Windows Media Player 10

MCU: 16 bit
12 bit
Analóg bemenet: 3 csatorna
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MULTILAB-MAX V

14,1” WXGA
1024 MB memória
Windows Vista

MULTILAB mérőcsomagok
mérőszondák
UNIVERZÁLIS CSOMAG
KDM-1002 Interface Pro
KDM-1001 Interface Lite

MultiLab Max-II vagy Max V
KDS-1031 Hőérzékelő szonda (-200°C ~ 1200°C)

ELVÉGEZHETŐ KÍSÉRLETEK

51 040,199 000,18 465,-

KDS-1005 pH-mérő szonda (pH 0-14)

25 940,-

KDS-1007 Mágneses mező érzékelő (-50 ~ +50G)

25 940,-

KDS-1008 Relatív páratartalom érzékelő

25 940,-

KDS-1009 Feszültség érzékelő

18 645,-

KDS-1010 Áram érzékelő (DC -1 ~ +1A)

17 710,-

KDS-1012 Mikrofon (20 ~ 20 000Hz)

10 210,-

KDS-1013 Zajmérő (35 ~ 130dB)

51 040,-

KDS-1014 Gyorsulásmérő (5g, -47m/s2 ~ +47m/s2)

27 080,-

KDS-1016 Barométer (0 ~ 2,068hPa)

25 940,-

KDS-1017 Vízzavarosság mérő (0 ~ 200NTU)

27 080,-

KDS-1020 Co2 gáz érzékelő (0 ~ 5,000ppm)

71 875,-

KDS-1022 Oldott oxigén szonda (0-tól 15mg/l-ig)

71 875,-

KDS-1023 Fotokapu

18 645,-

KDS-1029 Kettős erőmérő (±10N / ±80N)

27 080,-

KDS-1002 Hőmérsékletmérő (-50°C ~ +180°C)

25 940,-

KDS-1032 Gáznyomás érzékelő (±650hPa)

25 940,-

KDS-1033 Fénymérő (0 ~ 15,000Lux)

18 645,-

KDS-1034 Gáznyomás érzékelő (-1000 ~ 3000hPa)

25 940,-

KDS-1035 Galvanométer (DC±12,5mA~0,125mA)

18 645,-

KDS-1038 Vezetőképesség mérő

27 080,-

KDS-1039 Redox potenciál mérő, oxidáció/redukció

27 080,-

KDS-1040 EKG szett

33 330,-

KDS-1041 PC kamera (USB1.1, 640x480)

18 645,-

KDS-1042 Mozgásérzékelő (0,16 ~ 6m, max 10m)

27 080,-

KDS-1044 Coloriméter

31 250,-

KDS-1046 Pulzusmérő (0~250)

31 250,-

KDS-1047 Oxigén gáz érzékelő (0~27% O2)

48 960,-

KDS-1051 Sztetoszkóp

24 480,-

KDS-1053 Digitális mérleg (0~200g / 0,01g)

75 000,-

KDS-1057 Sugárzásmérő (0~20mR/hr)

51 040,-

FIZIKA:
◦ Mozgásérzékelővel: szabadesés, inga, Newton törvénye, súrlódási erő, gravitáció, ütközés és energiamegmaradás
◦ Áram- és feszültség érzékelővel: Ohm törvénye, ellenállás párhuzamos áramkörben
◦ Galvanométerrel: Faraday törvénye
◦ Gáznyomás érzékelővel: Boyle törvénye
◦ Mikrofonnal: ütem, hanghullámok
KÉMIA
◦ Gáznyomás érzékelővel: gőznyomás, összefüggés a forráspont és a nyomás között
◦ pH-mérővel: közömbösítés titrálásos reakciók
◦ Hőmérsékletmérővel: hőreakciók, forrás- és fagyáspont, meghatározott hő
BIOLÓGIA
◦ Gáznyomás érzékelővel: , kipárolgás
◦ Co2 gáz érzékelővel: fotoszintézis
◦ Áram- és feszültség érzékelővel: inger és reakció
FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK
◦ Hőmérsékletmérővel: hőáramlás, globális felmelegedés,
◦ Fénymérővel: a fény erőssége a távolság változtatásával
◦ Páratartalommérővel: napi páratartalom ingadozás
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60 415,-

Vissza a tartalomjegyzékhez!

MULTILAB KOMFORT

MULTILAB KÍSÉRLETI KÉSZLETEK:
A különböző szakterületek oktatását komplett digitális laboratóriumok összeállításával segítjük. Egyszerre több -maximum 3- szenzorral mérhetünk. A mérési adatok tárolása a beállított mintavételezés szerint történik táblázatos formában. Ezzel egyidőben lehetőségünk van az adatok grafikus ábrázolására, az összefüggések azonnali észrevételére. / Célszerű a monitor képét kivetíteni./
A fizikához 3-féle összeállítást ajánlunk. A START csomag egy érzékelős /vagy maximum 3 különböző/ jelenség szintű méréseket
tesz lehetővé, a NORMÁL készlettel már egyidőben összehasonlító méréseket is végezhetünk, amit tovább bővítettünk a KOMFORT
fokozatban, amit már „törvényalkotó” készletnek tekinthetünk. Ez a fokozat a számítógépet is tartalmazza.
Természetesen mindegyik tovább bővíthető.
KÉSZLET

KOMFORT

LITE

START

1

1

1

2

1

KDS-1007

1

1

1

Feszültség érzékelő

KDS-1009

3

2

1

Áram érzékelő

KDS-1010

3

2

1

Mikrofon

KDS-1012

1

1

1

Gyorsulásmérő

KDS-1014

1

Fotokapu

KDS-1023

1

Fotokapu II csigával

KDS-1023

1

1

Kettős erőmérő

KDS-1029

2

1

1

Hőmérsékletmérő szonda (-200 - 1200°C)

KDS-1031

2

Fénymérő ( 0 ~ 15,000Lux )

KDS-1033

1

1

1

Gáznyomás érzékelő

KDS-1034

1

1

Galvanométer

KDS-1035

1

1

1

Mozgásérzékelő

KDS-1042

2

1

1

Sugárzásmérő (0~20mR/hr)

KDS-1057

1

SCS-900

1

KDS-MAX V

1

Interface-Pro

KDM-1002

Hőmérsékletmérő

KDS-1002

Mágneses mező érzékelő

Kétcsatornás USB oszcilloszkóp
MULTILAB MAX V

MULTILAB KOMFORT: 690 210 Ft
Megr. szám: KDS-K

MULTILAB LITE : 390 625 Ft
Megr. szám: KDS-L

1

1

MULTILAB START: 270 840 Ft
Megr. szám: KDS-S
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ALTERNATÍV ENERGIÁK -

Vissza a tartalomjegyzékhez!

kreatív taneszköz az alternatív energiaforrások oktatásához
A természetismeret és fizika órák hatékony kísérleti eszköze.
Felfedező gyermekeknek, érdeklődő tanároknak, gondolkodó szülőknek ajánljuk.
Játékos kísérletek, mérések:
- a napenergiával
- a szélenergiával
- a vízi energiával
- a dinamóval
- a biomassza előállításával
- áramelőállítás elektrolitokkal
- újratölthető elemekkel
A kísérletekben megtermelt feszültség, áramerősség és a
különböző fogyasztók mérhetők a beépített digitális V/A
mérővel.
Összehasonlíthatók a különböző energiaforrások, játszva
tanulhaltó az előállításuk és működésük.
A mellékelt színes kézikönyvek teljeskörűen tájékoztatnak a
kísérletek elvégzésében, színesen és érdekesen bemutatják
a világ országainak kutatásait és eredményeit az alternatív
energiaforrások felhasználásában. A munkafüzetben konkrét
feladatok, egyénileg végezhető mérések rögzíthetők a
háztartások energiatakarékossága érdekében.
Méret : 30 x 20 x 25 cm
Megr. szám: 8900
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70453
70454
70455
70456
70418
71031
70452
70451

Nagyteljesítményű napelem, motorral, propellerrel 1200mA, 2,5W
Napelem motorral egybeépítve, állványon				
Napelemes kisautó							
Alternatív energiák: napelem + szélmotor				
Fénymalom								
Kézi meghajtású dinamó, tartalék vezetékkel, izzóval			
Nagy teljesítményű Peltier-elem, 4x4x4,7cm, 15V/33W, 49mV/°K		
Vízmotor Peltier-elemmel						

ALTERNATÍV ENERGIÁK
10 315
11 350
12 395
20 000
12 900
5 000
7 190
9 900

70451

70452

70453

70456

70418

70455
71031

70454
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ÚJ!

POLARISZKÓP
Bemutatható kísérletek:
-

Polarizáció fényvisszaverődéssel

Polarizáció fényvisszaverődéssel
A fény polarizálása üveglemez sorozattal
Polarizáció fokának szögfüggése
Brewster törvénye

Azt a beesési szöget, amelynél a tükör által visszavert fény
tökéletesen poláros, a polarizáció szögének nevezzük.
A polarizáció szögének tangense a törésmutatóval egyenlő
(Brewster-törvénye). Közönséges üvegnél a polarizáció szöge kb.
A készülék egy alumínium profilból célszerűen kialakított optikai 56° . Visszaverődéssel - a törésmutató frekvenciafüggése miatt csak monokromatikus fényt lehet tökéletesen polarizálni.
pad. Amelyen elhelyezésre került a két tükör, egy nagyfényerejű
LED fényforrás, a szögmérők, és az ernyő. A polarizátorok
71254 Polariszkóp (kartondobozban szállítjuk) 40 625,(a sötétített üveg, és üveglemezek) az asztalkán mágnesesen
71254/B Polariszkóp alimínium kofferban		
48 125,röhzíthetők és cserélhetők.A mérés elvégzéséhez szükséges
állítócsavarok egyszerű kezelést tesznek lehetővé. A jelenség
beállítása után a csavarokkal és az asztalka alatt található rögzítő
fogóval fixálhatjuk az optikai padot, így az elállítódás veszélye
nélkül kézbe adhatjuk, és a jelenséget tetszőleges helyzetben
bemutathatjuk.

megtört fény

Polarizáció fényvisszaverődéssel
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A fény polarizálása üveglemez sorozattal
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70534 -ELEKTROSZTATIKUS MOTOR

13 440,-

Amit taníthat az eszközzel:
Elektrosztatikus erőhatások
Bemutatható kísérlet:
Az eszköz egy nagyon érzékeny elektrosztatikus motor, mellyel
bizonyíthatjuk, hogy az elektrosztatikus tér munkavégzésre képes.

Két csúccsal ellátott elektród között egy szigetelő henger áll tűcsapágyon.
Három fémes vezető szektor van kialakítva a palástján. Az egyik csúcsot
földeljük, a másikat megdörzsölt műanyag rúddal feltöltjük. Csúcshatás
révén az elektród előtt lévő szektor feltöltődik és eltaszítódik az elektródtól.
A másik elektródnál semlegesítődik, vagy ellentétesre töltődik aszerint,
hogy földelést vagy másik pólust csatlakoztatunk hozzá. Működtethető a
készülék, Van de Graaf generátorral, vagy Wimhurst géppel is. Amelyeket
az elektródok aljába beépített banánhüvelyek segítségével csatlakoztathat az
elektrosztatikus motorhoz.

70533 - ELEKTROSZTATIKUS CSENGŐ 13 440,Amit taníthat az eszközzel:
Elektrosztatikus erőhatások
Bemutatható kísérlet:
Az eszköz egy nagyon érzékeny elektrosztatikus harang, mellyel
bizonyíthatjuk, hogy az elektrosztatikus tér munkavégzésre képes.

Két harang közé fonálon fém golyót függesztünk. Az egyik harangot földeljük, a
másik harangot megdörzsölt műanyag rúddal feltöltjük. A fém golyót az elektromosan töltött harang magához vonzza és érintkezés közben azonos töltésű lesz.
Ekkor azonos töltésű harang taszítja, míg a másik vonzza, ezért nekicsapódva
átadja töltését, vagy ellentétesre töltődik aszerint, hogy a harang földelt, vagy ellentétes polaritásra töltött volt. A jelenség periódikusan ismétlődik amíg a két harang
között az elektromos tér elegendően nagy az fémgolyó mozgatásához. Működtethetjük az elektrosztatikus csengőt magasfeszültségű készülékkel Van de Graaf
generátorral, vagy Wimhurst géppel is. Ezeket a harangok aljába beépített banánhüvelyek segítségével lehet csatlakoztatni.
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71009 - EGYENES VEZETŐ MÁGNESES TERE 		

12 500,-

Amit taníthat az eszközzel:
Az elektromos áram mágneses hatása
Bemutatható kísérlet:
Hans Christian Oersted 1820-ban elvégzett kísérlete, amellyel elsőként
mutatta meg az elektromos áram mágneses hatását.

A többfunkciós eszköz egy iránytűből és egy vezetősínből áll. Az eszköz árammérő modellként is
használható. Működtetéséhez elegendő egy 4,5Vos elem, vagy egy kisfeszültségű tápegység.

70506 - ELEKTROSZTATIKUS TÖLTÉSJELZŐ		

19 480,-

Elektrosztatikus töltésjelző
Amit taníthat az eszközzel: dörzselektromos alapjelenségek,
Bemutatható kísérletek:
Megdörzsölt és így töltötté vált testek polaritásának kimutatása,
Megosztásnál kialakult ellentétes előjelű töltések kimutatása.
Az eszköz egy félvezetőkből megépített elektronikus kapcsolás segítségével képes kimutatni a közelében elhelyezett tárgy elektromos töltésének előjelét. Egy
hagyományos elektroszkóppal együtt használva egyszerre lehet bemutatni a
töltés nagyságát és előjelét. Pozitívan töltött test környezetében a készülék pirosan, negatív töltés esetén kéken világít. A készülék nagyfényerejű LED-jeinek
köszönhetően fénye távolról is jól látható. Figyelem: a műszer nagyon érzékeny,
csak dörzselektromosság kimutatására alkalmas, TILOS Van de Graaf, Wimhurst gépek mellett használni!
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71210 - LÉZEROPTIKA KÉSZLET

119 790,-

ÚJ!

Amit taníthat az eszközzel:
Geometriai optika:
lencsetörvények.

fényvisszaverődések,

tükrök,

fénytörések,

Bemutatható kísérletek:
A törés, visszaverődés, teljes visszaverődés jelensége,
Tükrök képalkotása,
Lencsék képalkotása,
Mikroszkóp, távcső, diavetítő működési elve.
A készlet tartalma:
5 darab egysugaras lézer vonalfényforrás, és az őket
működtető tápegység,
14 darab optikai elem,
15 darab feladatlap amelyek az optikai elemek elhelyezését
segítik és szögmérést tesznek lehetővé.
Az eddigi fényforrások fényútját nehézkes volt láthatóvá tenni. Ez a
készlet olyan fényforrásokat tartalmaz, amelyeknek fénynyalábjai nem
pontszerűek, hanem egy legyezőszerűen szétnyíló fénysíkot alkotnak
(az ernyőn egy szakasz látható). A lézer fényforrások tápegysége a benne
elhelyezett elektronikának, és az akkumulátoroknak köszönhetően
a hálózati áramtól függetlenül is használható. Minden elem az acél
táblákon egy mozdulattal rögzíthető az aljukon található mágnes
segítségével. A lézer fényforrások teljesítménye 1 mW, amelyek akár
egyenként is csatlakoztathatók a tápforráshoz. A kísérletektől függően
1 - 2 - 3 - 4 vagy 5 fényforrással mutathatjuk be a kísérleteket. Az
eszköz nagy előnye a jól körülhatárolható és stabil fény-nyaláb, amely
jól megfigyelhető az optikai elemben és a levegőben egyaránt. A
kísérletek nem igényelnek teljes elsötétítést, így a tanár jól követheti
a diákok munkáját. Az készlet nem tartalmazza a mágneses rögzítést
lehetővé tevő táblát.

18 oldalas kézikönyvvel
Tartalma :
1db 60 x 40 cm-es mágnestábla
1db táblarögzítő támasztékrúd
5db egysugaras lézerfényforrás
1db tápforrás, újratölthető elemekkel
1db hálózati tápegység
14 darab optikai elem:
11db mágneses optikai test
3db mágneses tükör (sík, domború, homorú)
15db előrajzolt feledatlap
4db neodymium hengermágnes, a feladatlapok rögzítéséhez
1db kísérleti leírás
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71046 KATÓDSUGÁRCSŐ: MECHANIKAI HATÁS TANULMÁNYOZÁSA 40 625,Katódsugárcső a katódsugarak impulzusának bemutatásához
Amit taníthat az eszközzel:
Katódsugarak tulajdonságai
Bemutatható kísérlet:
Az katódból kilépő elektronok az anód felé haladva ütköznek a
katódsugárcsőben elhelyezett kerék lapátjának. Az ütközés következtében
fellépő erők forgató hatása miatt a kerék elindul az anód irányába.

A katódsugárcső talp-részébe van beépítve a működtetéséhez szükséges
nagyfeszültségű áramforrás ( 5kV/0,01A). Így nem szükséges
külön egy „hagyományos” nagyfeszültségű tápegység, egyszerűen,
gyorsan, veszélytelenül mutathatjuk be a kísérletet. A talp-részébe
épített tápegységről könnyen leemelhető a katódsugárcső és további
katódsugár csövek helyezhetők el, amelyek a katódsugarak további
tulajdonságát mutatják be. A talp-részébe épített tápegység segítségével
kisülési csövek is működtethetők. A hálózathoz csatlakoztatás után
mindössze egy nyomógomb segítségével lehet a kísérletet bemutatni.
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70401 - HŐÁRAMLÁSI KEVERCS

17 500,-

EXKLUZÍV MELÓ-DIÁK TERMÉK!

Amit taníthat az eszközzel:

Folyadékok hőtágulása, folyadékok sűrűségváltozása,lamináris és turbulens áramlás.
Bemutatható kísérletek:
-

Az üveggömb nyakát megérintve tartsuk függőlegesen az edényt. Figyeljük meg, hogy az
ujjunk melegétől hogyan emelkedik fel és terül szét a felszínen az alacsonyabb sűrűségű
folyadékrész.
Fókuszáljuk egy izzólámpa fényét a üveggömbben lévő folyadékra. Irányíthatjuk a létrejövő
áramlást, ha változtatjuk a fókuszált fény helyét!
Főzőpohárban melegítsünk vizet (maximum 50°C !!!). Rövid időre helyezzük bele a üveggömb
nyakát. A felfelé gyorsuló folyadék kiemelkedik a felszínből.
Óvatosan billentsük az edényt úgy, hogy a nyakrészből áramoljon a gömbbe a folyadék. Szép
turbulens áramlást figyelhetünk meg.

-

Egy zárt üveggömbben speciális folyadékok keveréke van, amely a folyadék mozgásakor láthatóvá
teszi az áramlási vonalakat. Az üveggömb tartozéka egy fa állvány amelyből könnyen kiemelhető.

ÚJ!

... és a láthatatlan láthatóvá válik!

71039 ELEKTROMÁGNESES HULLÁMGENERÁTOR 39 580,Amit taníthat az eszközzel:
Elektromágneses hullámok, és állóhullámok tulajdonságai és terjedése
Bemutatható kísérletek:
-

Indukciós alapkísérletek,
Lecher-féle drótpár (elektromágneses állóhullámok),
Sugárzó dipólus közelterének vizsgálata.

ÚJ!

Leírás: A hullámgenerátor „lelke” egy félvezetőkből megépített nagyfrekvenciás rezgőkör.
Amely nagy frekvenciájának (300 MHz), és rövid hullámhosszának köszönhetően a fent
leírt kísérleteket egy tanári asztalon el lehet végezni. A készülék működtetése egy hálózati
tápegységgel történik.

Ernst Lecher

(1856–1926)
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70535 - COULOMB MÉTER

18 750,-

Demonstrációs eszköz az elektrosztatikai kísérletek bemutatásához. Kiválóan
alkalmazható a tanórákon a dörzselektromosság töltésmennyiségének
kvalitatív kimutatásához. Ebonit vagy Plexi rúddal, megfelelő dörzskendőkkel
a pozitív és negatív töltések mennyisége egyaránt szemléltethető a null
középpontos műszeren.
Mérési elv:

EXKLUZÍV MELÓ-DIÁK TERMÉK!

A gömbelektródára felvitt töltések egy ‘C’ kondenzátort töltenek fel ‘U’
feszültségre és az alábbi képlet alapján számítható ki a töltés mennyisége.
Q=UxC
5mV és 100nF kondenzátor esetén
Q= 5 x 10-3 x 100 x 10 -9 = 5 x 10
-10 C
töltést vittünk fel a serlegre.

70922 Egyenáramú nagyfeszültségű tápegység

30 210 ,-

Speciálisan a tanári demonstrációs kísérletekhez készítettük.
Használata teljesen veszélytelen, működése zajtalan.
Teljesítménye: 12kV / 1mA

Könnyedén

Látványosan

Gyorsan

Kísérletek nagyfeszültségű tápegységgel:

Katódsugárcső - mechanikai hatás

Mechanikai hatás

!

ÚJ

Spektrumcsövek

70922

Alacsony nyomású kisülési csövek
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Katódsugárcső - mágneses eltérítés

Katódsugárcső - mágneses eltérítés

Vissza a tartalomjegyzékhez!

70927

NAGYFESZÜLTSÉGŰ TÁPEGYSÉG, 5KV		

Tanári és tanulói kísérletekhez!

23 960,-

EXKLUZÍV MELÓ-DIÁK TERMÉK!

Többé nem gond az általános iskolákban az elektrosztatikus kísérletek sikeres bemutatása.
Speciálisan azzal a céllal készült, hogy a tanárok és diákok félelemérzet nélkül, veszélytelenül végezzék a nagyfeszültségű
kísérleteket. A feszültsége és az áramerőssége az éppen szükséges szintre van beállítva.
Érintése teljesen veszélytelen.

Könnyedén

Látványosan

Veszélytelenül

ÚJ!

Kísérletek nagyfeszültségű tápegységgel:

Kísérletek :
- Elektrosztatikus harangjáték
- Elektrosztatikus csengő
- Mágneses eltérítés
- Elektrosztatikus eltérítés
- Mechanikai hatás
- Fénycsövek működtetése
- Elektrosztatikus motor
- Elektrosztatikus Seegner - kerék
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MECHANIKA

Szabadesés apparátus és Atwood-féle ejtőgép, PIC időmérővel
Többfunkciós készlet; egyszerűen átszerelhetők a tartozékok
(Atwood-kísérlet, precíziós G-mérés)
• 1300 mm magas állvány, 1200 mm-es kísérleti magasság
• 2db különböző tömegű acélgolyó
• réselt súlysorozat, 10x20g
• fém csiga, damil
• elektromágneses kioldó (6V DC tápforrást igényel)
• 2 db fotokapu, vezetékekkel
• 7 funkciós, memóriás, PIC digitális időmérő
70307

Ár: 71 875,-Ft

Dinamikai készlet
Részei: • PIC Intelligens Időmérő 2 db fotokapuval •
2 db állvány • 2 db kiskocsi rugalmas és rugalmatlan
ütközéshez • 1 db sínpálya (1 m)

70332
70333
70334
70335
70336
70339
70338
70337

Fém csigák, akasztóhoroggal

Mozgócsiga , alumínium, átm. 50 mm
Mozgó kettős csiga, alumínium, átm. 50mm
Mozgó hármas csiga, alumínium, átm. 50mm
Kettes csigasor, alumínium, átm. 40- 50mm
Hármas csigasor, alumínium, átm.30- 40- 50mm
Hengerkerék befogórúddal, műanyag, 50/50/62mm
Állócsiga, befogórúddal, műanyag
Asztalra szerelhető állócsiga, 75 mm

1 670
1 875
2 290
2 500
2 710
6 145
1 670
4 065

Műanyag csigák
A fenti kódszámokon ..../M megrendelési számmal, típusonként
-400,-Ft-tal olcsóbban rendelhetők.

Egyenes vonalú pályán mozgó testek mozgásállapotának
pontos mennyiségi jellemzését végezhetjük el. Azonos időben
két test (kiskocsi) sebességét határozhatjuk meg. Testenként
(fotokapunként) 10–10 mérési adatot raktároz a készülék,
így a jelenséget (pl.: két kiskocsi ütközése) folyamatosan
szemlélhetjük és a kísérlet végén egyszerűen a memóriából
visszaolvassuk az ütközés előtti és utáni adatokat. Pontosan
meghatározhatjuk: • a gyorsulásokat (lejtő, szabadesés …), •
az átlagsebességet (ekkor a fotokapuk közötti áthaladás idejét
mérjük ugyanannál a testnél) • a pillanatnyi sebességeket. A
mérések olyan egyszerűen elvégezhetők, hogy tanulókísérleti
készletként is használható.
70319
Ár: 71 875,-Ft

Hook - törvénye: acélrugó készlet
skálával és tartozékokkal
70339

Csigák állványon, fém csigákkal

70106 Ár: 30 210,-Ft
70105 Ár: 25 000,-Ft
(műanyag csigákkal)
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1 db „A” talpas állvány, 2 db 40 cm-es,
1 db 25 cm-es acélrúd, 1 db kettős
szorítódió, 8 db akasztóhorog, 3 m
zsinór, 2 db rögzítőcsavar, melyek az
„A” talpas állványban több helyen is
rögzíthetők, 1 db 10 N-os erőmérő,
0,2 N érzékenységű, 1 db 1000 gr-os
akasztós súlykészlet (1x500g, 1x200g,
2x100g, 1x50g, 1x20g, 2x10g, 1x5g,
2x2g), akasztóhorgos fém csigák
készlete.

• 1 db 30cm-es fémrúd (6 db csúsztatható acélhoroggal) • 1 db többfunkciós kettős szorítódió (állványrúdra,
vagy mágnestáblára szerelhető) • 1 db A/4-es laminált
mm papír • 1 db 30cm-es műanyag vonalzó • 2 db öntapadós mágnescsík (mágnestáblás rögzítéshez) • 6 db
acélrugó mutatóval (különböző átmérőjű és direkciójú)
• 6 db 50g-os akasztós súlykészlet

70311 Ár: 3 960,-Ft
0,5N,1N,2N,5N,10N

70309

70310

70309 Ár: 15 520,-Ft
70310 Ár: 30 210,-Ft
(készlet mágnestáblával,
állvánnyal, súlykészlettel)

70308 Ár: 10 900,-Ft

Vissza a tartalomjegyzékhez!

70104 - Mechanikai demonstrációs készlet, mágnestáblával Ár: 163 540,-Ft
AJÁNDÉK

Hátoldala zöld tábla

Stabil rögzítés

Szupererős neodymium mágnesekkel
A készlettel a legtöbb dinamikai és kinematikai kísérlet könnyedén és látványosan elvégezhető.
A kerámiaacél tábla kétoldalas, hátoldalát zöld krétás táblának is használhatják.
A talpakban függölegesen és vízszintesen egyaránt rögzíthető. A tábla más kísérletekhez
is használható (pl: lézeroptika). Praktikus ajándékokkal.Alumínium kofferban szállítjuk.
A táblára 5 év garanciát vállalunk.

Tartozékok:

• lejtő, szögmérővel • gurulókerék, akasztóhoroggal • súrlódási test, akasztóhoroggal • szögmérő, 360°-os • lyukas korong
(egyensúlykorong) • hengerkerék • álló- és mozgócsigák (5db), hengerkerék 1db, • mérlegkar, • akasztós súlysorozat 10x50g
• réselt súlysorozat ( 10 x 20 g) • 1N, 2,5N (2db), 5N, 10N rugós erőmérők • körskálás erőmérő 10N (1 db) • különböző direkciójú
rugók (5db : 0,5N, 1N, 2N , 3N, 5N),• mágneses tartórúd akasztó kampókkal.

70103 - Mechanikai kísérleti készlet

A készlettel a teljes iskolai tananyag megvalósítható:
erő- és tömegmérés, sűrűség, felhajtó-erő Arkhimédesz
törvénye, mozgások (a körmozgás, forgómozgás
kivételével), lejtő, súrlódás, merev test egyensúlya,
2 db kofferban, elektromos írószerkezettel szállítjuk.

Fizikai- kémiai kísérletek állványkészlete (48 db-os)
70107 - Ár: 54 165,-Ft
Stabil, megbízható rögzítés, gazdag variációs lehetőség jellemzi.
Külön előnye, hogy szigetelt állványokat is tartalmaz elektromos,
elektrosztatikus kísérletekhez. A menetes állványrudak összetoldhatók,
akár 120 cm-es állványnak is.
A készlet tartalma :
• menetes állványrudak, összetoldhatók 120 cm hosszúságúra (5 db),
átm.: 10 mm 2 db 15 cm, 1db 25 cm, 2db 40 cm-es • 2 db kettős
szorítódió állványrudakhoz • 4 db többfunkciós kettős szorítódió
• 2 db univerzális fa állványtartó (32×12 cm) • 6 db menetes
állványrúdrögzítő (állványtartóhoz) • 10 db rögzítőcsavar • 3 db
szigetelőállvány, menetes (16 cm-es) talp nélkül• 1 db nagyméretű
„A”-talp, 36 cm • 2 db kisméretű „A”-talp, 14 cm • 1 db körtalp, átm.:
15 cm• 1 db háromágú talp • 1 db fém kémcsőfogó befogórúddal,
átm.: 30 mm • 1 db fém lombikfogó befogórúddal, átm.: 45 mm • 2
db 50 cm-es mérővezeték, banándugóval • 2 db fedeles tárolódoboz,
rekeszekkel (35×28×10 cm/ tömege: 11 kg)

Ár: 350 000,-Ft
70107
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MECHANIKA

35

Terhelhető kiskocsik

2 db, tefloncsapágyas,
szerelhető ütközőkkel
70320 Ár: 3 960,-Ft

cm

Nagyméretű kiskocsik, ütközővel

600g-os kocsi, állítható ütközők, súlykészlettel
(300/600/1200/2400g),asztalra szerelhető csigákkal
70318 Ár: 16 670,-Ft

Golyókilövő a függőleges és a
ferde hajítás tanulmányozására

Ütközés pontsoron

70306 Ár: 19 790,-Ft

70323 Ár: 14 580,-Ft

Golyóciklon
65x15cm, szögmérővel, különböző
tömegű acélgolyókkal
70343 Ár: 12 395,-Ft

Lejtő-sík pálya a gyorsuló
mozgás vizsgálatához
1m, 2db fénykapuval,
elektromágneses indítóval,
skálázott, vízszintezhető
70349 Ár: 39 375,-Ft

Egyenletes és négyzetes osztású
ejtőzsinór (2db), 2,5m
(kép nélkül)
70305 Ár: 4 060,-Ft

Változtatható hajlásszögű lejtőmodell (60x7,5x2 cm)

Komplett!

Alakzatok súlypontja
70341
Ár: 8 000,-Ft

Mikola-cső állványon, 1m
70302 Ár: 19 270,-Ft

• szögmérővel • csigával • mérlegtányérral • 1N és 2,5N erőmérővel • 50- és 100 g-os fa súrlódási testekkel • 1 db 350 g különböző felületű fém testtel • 1 db 10x5x2,5 cm-es különböző
felületű fahasábbal • tefloncsapágyas terhelhető kiskocsival
• réselt súlysorozattal (10x20 g)
70317 Ár: 33 335,-Ft
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Forgózsámoly biciklikerékkel
70347 Ár: 23 750,-Ft

Ballisztikus inga
70101 Ár: 30 210,-Ft

Vissza a tartalomjegyzékhez!

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKÁJA

70203

Elektromos vákuumszivattyú, (220V, 2,5m3/h, manométerrel)
67 700
Ajándék : műanyag vákuumasztal ,vákuum haranggal, csengővel
70205 Kézi vákuumpumpa 		
5 100
70212 Kézi vákuumszivattyú, manométer nélkül (kép nélkül)
8 230
70206 Kézi vákuumszivattyú, manométerrel		
14 790
70210 Magdeburgi félgömbök, réz csappal		
9 270
70211 Csengő vákuumban, kézi szivattyúval		
25 520
- műanyag vákuumasztal üvegharanggal, elektromos csengővel
70211/B Csengő vákuumban, kézi vákuumszivattyúval 		
19 270
70211/C Csengő vákuumban, kézi vákuumszivattyúval, manométerrel
23 440
70208 Vákuumharang, üveg, manométerrel (átm.: 21 cm)
10 315
70238 Vákuumasztal állványon, csappal (átm.: 26 cm)		
11 980
70208 + 70238 Vákuumasztal, állvánnyal, üvegharanggal, manométerrel
19 700
70226 Légfúvó készülék, nagy teljesítményű		
30 210
70227 Légpárnás sín tartozékokkal, légfúvóval		
144 790
- tartozékai a kép szerint: PIC időmérő, fénykapu, súlyok, rugók, stb.
70234 Newton-féle ejtőcső, tollpihével, fagolyóval, réz elzárócsappal, 1 m
12 400
70221 Pascal-féle vízibuzogány, fém		
6 145
70414
Gázok hőtágulását szemléltető eszköz
6 145

70203

AJÁNDÉK

70211
70206
70208

70211/B
70414
70238

70211/C

70221

70205
70210

70234

70227

70226

70227
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FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKÁJA
70201
70202
70204
70213
70214
70215
70216
70217
70219
70220
70222
70223
70230
70231
70233
70235
70237
70239

70204

70201

70409

Azonos térfogatú kockák (5 db), és azonos tömegű hengerek (4 db)
6 040
Hidrosztatikai nyomást szemléltető eszköz, állvánnyal...- készlet
19 790
Különböző tömegű, azonos térfogatú testek (6 db)
7 190
Boyle - Mariotte törvényét szemléltető eszköz 30 x 30 cm
19 790
Arkhimédeszi hengerpár, 60 x 160 mm
5 690
Manométer, üveg, skálázott , gumicsővel, membránnal
9 270
Közlekedőedények
6 145
Hajszálcsöves közlekedőedény
7 190
Egyszerű hidraulikus sajtó modell, súlyokkal
6 145
Hidraulikus sajtó modell manométerrel, 2,5 bar
36 000
Lyukas henger a folyadékok nyomásvizsgálatához, 42 x 7,5 cm
6 200
Segner-kerék, üveg, fonálon függeszthető
1 980
Barométer, fémházban (fotó a Meteorológia fejezetben)
7 190
Hygrométer, fémházban (fotó a Meteorológia fejezetben)
7 190
Lufirakéta
3 020
Szívó - nyomó kút modell
15 000
Kinetikus gázelmélet modell, 230V/6-8V DC, min. 1A
27 080
Arkhimédesz-törvényét szemléltető készlet
17 605
(rugós erőmérő, Arkhimédeszi - hengerpár, állvány, túlfolyós edény)
Cartesius - búvár
4 060

70219

70235

70217

70216

70214

70222

70409

70223

70233

70202

70213

50 cm

70220

70202

2000ml

70239

70237
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REZGÉSEK, HULLÁMOK
71306

Hullámkád hullámkeltővel és stroboszkóppal a felületi hullámok tanulmányozására
040 15

A hullámkád írásvetítő nélkül használható. Látványosan és egyszerűen demonstrálható
a hullámok terjedése, visszaverődése, interferenciája, diffrakciója stb.
Előnyei: • csendes üzemmód, • a rezgéskeltőhöz hangolt stroboszkóp
• beépített transzformátor (230V hálózatról működik) • nagyteljesítményű fényforrás
miatt elsötétítést nem igényel • képátló mérete: 40 cm

71308+71309 Tekercsrugók, 2db
12 500
71308 Hosszú tekercsrugó a longitudinális és transzverzális hullámok oktatásához 7670
Mérete: átm.: 22 mm, hossz: 3 m, megnyúlási hossz 9 m

71309
71302

Laposacél tekercsrugó, átm.: 80 mm
Kundt-cső, dugattyúval, 1m, plexi

6 770
13 440

71306

71297

Longitudinális és transzverzális hullámokat bemutató
készlet
32 290
Komplett készlet a mechanikus oszcilláció bemutatásához.
Elektromágneses vibrátor masszív fémházban,
Tápforrás : AC 4 - 8 V/1A.
túlfeszültség elleni védelemmel. A vibrátor közvetlenül
kapcsolható az iskolai tápegységekhez..
Frekvencia tartománya 4V-8V között szabályozható .
Tartozékai:
Vibrátor,40cm-es mérőzsinórok, gumifonál, acélrugó, öntött
vas állvány, állványrúddal, állványrúdra fűzhető akasztóhorgok,
használati leírás

AJÁNDÉK :
ACÉLLEMEZEK
A VIBRÁTORHOZ

71297

71309

71308

+
71302

KÉSZLETBEN OLCSÓBB!
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REZGÉSEK, HULLÁMOK, CENTRIFUGÁLIS ERŐ

71320 Centrifugális elven működő gépek : 4 db-os készlet, centrifuga nélkül
71316 Centrifugális elven működő gépek : 4 db-os készlet centrifugával
71317 Asztalra szerelhető kézi centrifuga,
öntvény, 43 cm, vízszintesen és függőlegesen is használható
71318 Savart-féle sziréna (centrifugához), 48-60-72-96 fogazat
71319 Seebeck-féle lyuk-sziréna (centrifugához)
70321 A körmozgások dinamikáját szemléltető eszköz (centripetális erő, centrifugális erő)
Robosztus szerkezet, változtatható áttétel, kézi meghajtás, rugós erőmérőkkel történő azonnali szemléltetés
71310 Hangvillapár rezonátordobozokkal, ütővel, 440Hz
71313 Hangvillák, 6 db, alumínium (dobozban, ütővel)
256 Hz, 288 Hz, 320 Hz, 384 Hz, 480 Hz, 512 Hz
71314 Különböző frekvenciájú hangvillák rezonátordobozzal, ütővel
71312 Hangolható hangvilla, 128 ....240Hz

71310

71316
71318
71312
71314

71319

Kísérletek:
71312

71313

71317
Newton - korong nélkül!

70321

71316
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15 625
41 665
26 565
12 000
12 000
26 045
11 355
18 645
11 460
7 190

Vissza a tartalomjegyzékhez!

HŐTAN

HŐÁRAMLÁSI KEVERCS
Szemet gyönyörködtető kísérlet a hőáramlás valós
helyzetben történő megfigyelésére.
Afolyadékalacsonyforráspontúanyagokspeciáliskeverékeajólláthatóságérdekébenmegfestve.
Már2°Chőmérsékletkülönbségreisérzékenyenreagál,ezértmárakézmelegétőlismegindulnakazáramlások.Haegyszeratanulókkézbevették,nehezenteszikle.Azérintésipontokbólindulóáramlásokfolyton
változó képében sokáig lehet gyönyörködni.
70401
70402
70403

Hőáramlási-kevercs, állványon
17 500
S’Gravesande gyűrűje
5 730
Fémek lineáris hőtágulása
16 560
Nagyméretű skála, jól látható mutatók. Egyidejűleg három különböző fémrúd tágulását
tanulmányozhatjuk (Al, Fe, Cu). Speciális háromlángú borszeszégő biztosítja a fémrudak egyenletes
melegítését.
70404
Fémek hővezetése, készlet
9 480
A fémrúdakban (Cu, Fe, Al) egyenlő távolságban kialakított mélyedésekbe gyufafejet,
vagy viaszt helyezve megfigyelhetjük a különböző fémek különböző hővezető képességét.
70405
Hőkereszt, fémek hővezetése, 5 különböző fémrúd (2×Cu, Al, Fe,Ni)
6 145
70412
Bimetáll szalag szigetelő nyéllel, 20 cm (Al / Cu)
3 020
70413
Folyadékok hőáramlása speciális üvegedény, állvány, és főzőpohár nélkül
3 020
70414
Gázok hőtágulását szemléltető eszköz
5 105
70422
Folyadékok hőtágulása, állványon, 2db kémcsővel, hajszálcsövekkel
5 210
70423
Hőtani készlet, 20 db-os: folyadékok/gázok hőtágulása, hőáramlása
26 980
fémek hővezetése/hőtágulása, borszeszégő,hőmérő (ld: kép szerint)
70415
Borszeszégő, üveg, 60 ml
615
70416
Borszeszégő, üveg, 120 ml,
1 240
97-5318 Borszeszégő, 150ml, állvánnyal, dróthálóval
1 500
70406
Fémházas borszeszégő, 100ml
3 020
• Hőtani- és magas hőmérsékletet igénylő kísérletekhez.
• Alkoholgőz áramlik ki a lyukakon és gőz állapotban az égés tökéletesebb.
• Lángterelővel, zárókupakkal és záródugóval szállítjuk
70417
Bunsen égő, légszabályozóval
7 190
70418
CROOK’S-féle fénymalom, üveg talppal, 25cm		
12 900
70426
Kaloriméter
17 915
duplafalú, alumínium fedővel, fűthető ellenállással (0,3 W 6V), hőmérővel
AJÁNDÉK : mérővezeték pár, krokodilcsipeszekkel

70401

70401

70404

70423 - KÉSZLETBEN 20%-AL OLCSÓBB!!!

+

70413

70412

70422
70414

+

70403

+

97-5318

70402
70405

70423 = 70413 + 70412 + 70414 + 70422 + 70405 + 97-5318

70406

70405

70426
97-5318
70417
70419
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HŐTAN

70420
70421
70427
70428
70429
70430
70431
70432
70434
70435
70457

70457

70437

70437

70438
70439
70441
70444
70452
70453
70454
70455
70456

Kémcsőfogó, fa (8–25 mm átmérőjű kémcsövekhez)
Fém kémcsőfogó csipesz
Billegő ivómadár (párolgás), üvegállványon, 25cm
Alkoholos hőmérő, -20°C…+110°C, jelzőgyűrűvel
Laboratóriumi higanyos hőmérő, -20°C…+110°C, 30 cm, jelzőgyűrűvel
Laboratóriumi hőmérő, higanyos, 0°C…250°C, jelzőgyűrűvel
Laboratóriumi hőmérő, higanyos, 0°C…360°C, jelzőgyűrűvel
Kalibrált, jelzés nélküli hőmérő jelzőgyűrűkkel
-10°C…+110°C méréshatár, tanulókísérletekhez: pl. víz forráspontja
Demonstrációs fali hőmérő, 50 cm -20°C...+50°C
Kettős skálabeosztású maximum-minimum hőmérő
204mm, -20…+55°C 1°C-ként és 10…+120°F 2°F-ként
Digitális hőmérő, érzékelőtüskével, 150mm, vízálló!
-50°C-250°C, C és F kijelzés, visszaszámlálás, időmérés, alarm funkció
Pszichrométer
-20…..+50°C (a relatív páratartalom, párolgás-hűtés folyamata)
Merülőforraló, 220V/500W, 450°C
Elektromos melegítő (rezsó), 220V/400W, 350°C
Működő gőzgép modell, biztonsági szeleppel, ékszíjtárcsával
Négyütemű robbanómotor metszete, működő modell
Nagyteljesítményű Peltier-elem 40×40×4,7 mm, 15 V / 33 W, 49 mV/°K
Nagyteljesítményű napelem, motorral, propellerrel, 1200 mA / 2,5 W
Napelem motorral egybeépítve, állványon
Napelemes kisautó, motorral, elemtöltővel (2xAAA, 1,5V)
Alternatív energiák: napelem + szélmotor
készlet állványon, kimenő feszültség 2,5V, 50mA

70435

70452

70439
70444
70427
70438

70456

70453

70441

70455

70454
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825
825
8 855
1 565
1 565
1 655
1 655
1 355
5 730
5 100
5 105
4 060
5 730
16 565
39 585
26 040
7 190
10 315
11 350
12 395
20 000
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71250 Tanulói optikai pad			
		

		

23 750,-Ft

OPTIKA

• 1 m-es optikai pad 5 db lovassal, skálával, • fényforrás: 6 V 3 W • (f= 50 mm-es lencsével) • lencsék: F: +100; +50; +300; -75 mm,
Ø: 40; 30; 50; 30 • 1 db gyertyatartó; 5 db tartórúd • 1 db asszimmetrikus test • 1 db áttetsző ernyő • 1 db fehér ernyő, 1 db síktükör
• 1db homorú tükör • 1db domború tükör • színszűrő készlet
Kísérletek: árnyékjelenségek, gyűjtőlencse képalkotása, lencserendszerek, modellek: mikroszkóp, Kepler-féle távcső,
Galilei-féle távcső.

71250

Kísérletek a tanulói optikai padon
Galilei-féle távcső.

Kepler-féle távcső

71249 Optikai pad, lézer fényforrással

Diavetítő.

36 460,-Ft

A legjobb árban vásárolható készlet, a hullámoptika, és a geometriai optika kísérleteinek bemutatásához.
A készlet tartalma :
• 1 m-es optikai pad 5 db lovassal, skálával, • fényforrással: 6 V 6 W + 1 db mágneses lézer vonalfényforrás • 1db
nagyméretű mágneses képernyő • 7 db mágneses optikai testek készlete • Diffrakciós rácsok, 100/300/600 vonal/mm
diakeretben • Lencsék: F: +100; +50; +300; -75 mm, Ø: 40; 30; 50; 30 • 1 db gyertyatartó; 5 db tartórúd • 1 db asszimmetrikus
test • 1 db áttetsző ernyő • 1 db fehér ernyő • 1 db síktükör • 1db homorú tükör • 1db domború tükör • színszűrő készlet,
előrajzolt munkalapok a lézerkísérletekhez (lásd 104. oldal)
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OPTIKA

Vissza a tartalomjegyzékhez!

71252 OPTIKAI PAD nagyteljesítményű fényforrással és lézer vonalfényforrásal		
Új optikai padunk még komfortosabbá és látványosabbá teszi a fénytani demonstrációkat:
- a fényforrás extra teljesítménye (250 W!) garantálja a bemutató sikerét akkor is ha a terem nem sötétíthető el
- tetszőlegesen változtatható a fényforrás alakja (különböző átmérőjű pontszerű, vagy réses)
- a készlet tartalmaz egy mágnesesen rögzíthető vonalas lézerfényforrást is (635 nm 2,5 mW), így azonnal
összehasonlítható az összetett és a monokróm fény
- az új kialakítású lencsetartókban könnyen cserélhetők a lencsék (bármilyen 50 mm átmérőjű lencse behelyezhető).
Az intenzív fénysugarakkal gyönyörű elhajlási-, többszörös visszaverődési- és törési jelenségeket figyelhetünk meg.

A LÁTVÁNY EMLÉKEZETES MARAD!
A pad hossza 1,5 m.
Néhány eredeti felvétel: kísérletek nagyteljesítményű 250 W-os fényforrással és lézer-vonalfényforrással
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203 125,-

Vissza a tartalomjegyzékhez!

A
LEGJOBB KÉSZLET –
A
LEGJOBB ÁRBAN!

OPTIKA

71252 OPTIKAI PAD részei:
Részletek: www.taneszkozcentrum.hu

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ FÉNYFORRÁS (250 W!)
- fényerősség fokozatkapcsoló
- 24 V 250 W-os tűlábas izzó
- 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 mm átmérőjű pontszerű fényforrás
- folytonosan változtatható vonalas fényforrás
- külön tápegységet nem igényel. (tápforrás: 220V/50 Hz)
- beépített transzformátor és hűtőventillátor

71204 Nagyteljesítményű fényforrás (250 W) 46 875,-

Bármely típusú optikai padhoz „hangolható”
Érdeklődjön!
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EXKLUZÍV MELÓ-DIÁK TERMÉK!

LÉZEROPTIKA

Lézervonalfényforrás paraméterei:
- 635 nm
- 2,5 mW!
- >5000 óra élettartam!
- tápfeszültség: maximum 3 V (2 db AA elem)
- 45°-ban szétnyíló fénysík!
- mágnesfóliás rögzítés
A lézeroptika készletek tartalma:
- 1 db vagy 3 db lézer fényforrás, mágnesfóliás rögzítésű
- mágnestábla állványon (60x40 cm, keretezett, fehér, kerámiaacél)
- mágnesfóliás optikai testek (bikonvex, bikonkáv, félhenger, 60°-os prizma, 90°-os
prizma, trapéz alapú hasáb)
- 15db előnyomott A/4 méretű kísérletek (papír)
- 4 db NdFeB mágneskorong a kísérleti lapok mágnestáblán történő rögzítéséhez

Egyedülálló lehetőség: a lézersugarakkal „szerkeszthetünk” is!
Kísérletek: törés, visszaverődés, sugármenet fénytani testekben, képalkotások
A kísérletezés megkönnyítésére a készlet előrenyomtatott A/4-es méretű bemutatókat tartalmaz, amelyeket mágnestáblára helyezve és az előrajzolt helyekre illesztve az eszközöket,
azonnal bemutathatók a jelenségek. A rögzítést 4db NdFeB hengermágnes biztosítja.

KÉSZLETBEN OLCSÓBB!!!
71205		 Egysugaras lézer fényforrás, ................................................................................12 500
71201		 Egysugaras lézer fényforrás 3 db-os készlet fa dobozban.................................36 460
71236
Lézeroptika készlet, 1 db lézerfényforrással, 7db optikai testtel,.....................46 875
60 x 40 cm-es mágnestáblával.
71237
Lézeroptika készlet, 3 db lézerfényforrással, 7db-os optikai testkészlettel.....75 000
60x40cm-es mágnestáblával, kísérleti lapokkal (71201 + 70121 + mágnestábla)
70121
Optikai testkészlet (akryl), 7db, mágnesfólia hátoldallal, fa dobozban..........14 585
Gyújtóponton belüli tárgypont

Szórólencse
60

Síktükör

Domború tükör

60

30

0

0

30

90

Fénytörés - ritkából sûrûbbe

71201

+

71237
71236

70121

Gyûjtõlencse

Teljes visszaverõdés - fényvezetõ

90

Képfordító prizma

Plánparalell hasáb

Lencserendszer

60

60
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30
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30
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60

Fénytörés - sûrûbõl ritkábba
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Prizma
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Előnyei:
- jól látható a fény útja (az alaplapra merőleges fénysíknak és
az alaplapnak a metszésvonala)
- a kiváló teljesítmény, (intenzív, félhomályban is jól látható „fényvonal”)
- egyszerű kezelhetőség – gyors és látványos bemutatókat tarthatunk
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A lézersugárral tartott bemutatók nagy előnye a jól körülhatárolható és stabil fénynyaláb, amely különböző közegekben is jól megfigyelhető. A kísérletek kevésbé
elsötétíthető teremben is látványosak. Az eddigi gyakorlatban pontszerű fényforrások terjedtek el. Ezeknél a fény útját nehéz láthatóvá tenni. Ez a készlet olyan
fényforrásokat tartalmaz (3 db), amelyeknek kimenetei nem pontszerűek, hanem
egy legyezőszerűen szétnyíló fénysíkot alkotnak (az ernyőn egy szakasz látható)
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Optimális megoldás mágnestáblás kísérletekhez!

1.

2.

Vissza a tartalomjegyzékhez!

71210

LÉZEROPTIKA

5x 1 sugaras lézerfényforrás optikai testkészlettel

119 790,- Ft

Előnye, hogy egyidejűleg több optikai kísérletet is bemutathatunk.
A készlet 5db egysugaras lézer vonal fényforrást tartalmaz, amelyek akár
egyenként is csatlakoztathatók a tápforráshoz.
A kísérletektől függően 1 - 2 - 3 - 4 vagy 5 fényforrással mutathatjuk be a
kísérleteket.
Teljesítménye 5 x 1mW, újratölthető elemekkel, dugasztápegyéggel

18 oldalas kézikönyvvel
és CD-ROM-mal

71210

Kísérletek mágnestáblán
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71251		He-Ne lézer demonstrációs optikai készlet

213 750

61-féle geometriai optikai és hullámoptikai kísérlet bemutatására alkalmas :
• 24 db-os demonstrációs készlet 3mW teljesítményű
He-Ne lézer vonalfényforrással (1-2 vagy 3 sugarasként szabályozható)
• a precíz kidolgozású, csiszolt üveg optikai testeket (mágneses) és a
tartozékokat a lézerfényforrással egybeépített mágnestáblára helyezhetjük
• figyelemfelkeltő, látványos és gyorsan összeállítható kísérletek, széleskörű
tartozékok, kiváló teljesítmény
• hullámhossz: 632,8 nm • teljesítmény: > 3 mW • áramfelvétel: 5 mA ± 0,5 mA
• működési feszültség: < 1700V • tápforrás: AC 220V / 50Hz
• mérete: 430x210x425 mm
• a készlet tömege: 6kg
71206 He-Ne lézer

71251

70121
71212
71223
71224
71225
71228
71506
71209
71253

71206

71227
71213
71215
71218
71211

67 710

• teljesítmény: > 1,5 mW • hullámhossz: 632,8 nm • áramfelvétel: 5mA ± 0,5mA •
működési feszültség: < 1700V • tápforrás: AC 110V ± 10V vagy 220V ± 22V 50Hz •
mérete: 365x90x100 mm • súlya: 2,5kg
Fénytani testkészlet a geometriai optikához, 7 db, akril üveg, mágneses 14 585
(bikonvex, bikonkáv, félhenger, 60° és 90° prizma, háromszög és trapézalapú
hasáb), fa dobozban
Plánparalell üveghasáb, 114x63x19 mm
4 065
Diffrakciós rács, 50x50 mm-es fém diakeretben, 300 vonal/mm
4 065
Diffrakciós rácsok, 100/300/600 vonal/mm, diakeretben
4 690
Newton-féle színtárcsa, Ø200 mm, befogórúddal, forgatózsinórral 8 230
Kirchoff–Bunsen féle iskolai spektroszkóp
67 710
Emissziós és abszorpciós színképek elemzéséhez.
Spektrum falitabló (fóliázva, fa lécezéssel, 100×70 cm) (kép134.oldal)
6 145
Üveglencse készlet, 6 db, átm.: 50 mm, keret nélkül,
7 190
Gyújtótávolság: +50, +100, +150, -100, -150, -200 mm
Üvegtükör készlet, 6db, átm.: 50mm
7 190
Konkáv: 60, 100, 200mm, -konvex: 55, 100, 200mm,
optikai pad lencsetartóiba behelyezhető
Kézi spektroszkóp, tanulói				
6 145
Üvegprizma állványon, egyenlő oldalú, 80 mm
7 190
Üvegprizma, egyenlő oldalú 50x50x50 mm
6 145
Nagy méretű konvex tükör: állványon, átm.: 100 mm, F: 65 mm
3 645
Nagy méretű konkáv tükör: állványon, átm.: 100 mm, F: 65 mm
3 645

71222		 Newton-gyűrű			
14 585
71254		 Polariszkóp				
40 625
71254/B Polariszkóp, alumínium kofferban				
48 125
Didaktikus felépítésű, egyszerűen kezelhető kísérleti eszköz a fénypolarizáció látványos bemutatására.
A polarizátorról (fekete üveg) visszaverődő polarizált fény az analizátorról (fekete üveg) visszaverődve a
szögosztásos ernyőn alkot éles képet. Az analizátort forgatva megfigyelhetjük a fényfolt inenzitásának változását.
Keresztezett állásban a kioltás maximális.
Előnyös tulajdonságok:
- hagyományos kísérlet bemutatása modern eszközzel
- a polarizáció síkja visszaverődésnél egyértelműbb, mint törésnél. Így a szögelfordulás, illetve a párhuzamos vagy
keresztezett állás azonnal látható és magyarázható.
- nagy teljesítményű energiatakarékos LED fényforrás (telepről működik).
Változtatható:
- a fényforrás helyzete (éles kép az ernyőn),
- a beesés szöge (részleges vagy teljes polarizáció),
71222
- az analizátor szöge.
A jó beállítás rögzíthető és így tárolható. Kicsi, praktikus, mobil.

71227

71228

71225
71223
71224

71254

71212
71218
71211

71253
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ELEKTROSZTATIKA
70502		Wilmhurst-féle influencia gép
39 585
70503		Van de Graaf generátor
93 230
		(kézi és elektromos meghajtás, 500 000 V, tartalék ékszíj,
		beépített páramentesítő izzó)
70510		Braun-féle demonstrációs elektrometer - pár 119 790
		kúp- és gömbelektródákkal, kisütővillával, tesztgömbbel,
		210x210x400 mm, 3,8 kg
70511		Demonstrációs elektrométer, 2db (kép 121.o.)
18 645
70504		Kúp és gömb elektródák
16 665
70505		Elektrosztatikus Seegner-kerék és iránytű
7 190
70533		Elektrosztatikus csengő, fa dobozban
13 440
70534		Elektrosztatikus kismotor, fa dobozban
13 440
70513		Lemezingás elektroszkóp
6 770
70518		Faraday-kalitka szigetelő állványon (45 cm)
30 210
70520		Elektrosztatikus erővonalak, kivetíthető készlet 8 855
70522		Ruhmkorff-féle szikrainduktor
46 875
(elektronikus, polaritásváltó, 15kV ,állítható elektróda távolság)
Tápellátás : 12-15V DC
70524		Üvegrúd, átm.: 15 mm, teljes hossz: 300 mm
1 875
70525		Ebonitrúd, átm.: 15 mm, teljes hossz: 300 mm
2 085
70526		Perspex, átm.: 15 mm, teljes hossz: 300 mm
2 085
70527		PVC-rúd, átm.: 15 mm, teljes hossz: 300 mm
1 875
70523		Dörzsrudak készlete (4 db-os), acélrúddal
6 250
70528		Forgóállvány dörzsrudakkal,(2db plexi)
5 210
70532		Tanulói elektrosztatikai készlet (20 db-os)
12 395
70535 Coulomb - méter- ÚJ
18 750

70505

70524

70502

70535

70534

70510

70533

70503

70522

70513

70518
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ELEKTROSZTATIKA
70506 Elektrosztatikus töltésjelző

19 480

Kísérlet: a pozitív töltés kimutatása

Az eszközzel egyszerűen megmutathatjuk, hogy a feltöltött test milyen töltésű. Pozitívan töltött test
környezetében a piros LED világít, negatív töltést a kék LED jelzi. A nagy fényerejű LED-ek fénye távolról is jól
látható. Figyelem: a műszer nagyon érzékeny, TILOS Van de Graaf, Wimhurst gépekkel használni!
Működtetés:
Az előlapon található a két LED és a tápfeszültség kapcsoló, a tetején egy nyomógomb, mely egyben érzékelő
is. A nyomógomb süllyesztett, hogy ezzel a felületével (érzékelő felület) akár rá is helyezhessük a töltött testre
(pl. elektroszkóp tányérja). Ha a készülék feltöltődne (állandóan világít valamelyik LED), akkor nyomjuk meg a
nyomógombot például egy ceruzával és semlegesítsük a műanyagdoboz felületi töltéseit.
A tápellátás (3V) két ceruzaelemmel oldható meg, elemtartó a hátoldalon található
Méretek: ~ 6,8 x 4,7 x 1,8 cm

negatív töltés

70506

pozitív töltés

70500 Demonstrációs elektrosztatikai készlet, töltésjelzővel

70 830

Kísérletek az elektrosztatikai készlettel
70511

Kísérlet: megosztás

70500

Kísérlet: kondenzátor
Kísérlet:
elektrosztatikus
csengő
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Kísérlet:
a szilárd testek
(homok) töltéssel
rendelkeznek.

Kísérlet: a töltés additív
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ELEKTROMOS ÁRAM ÉS HATÁSAI

71001
71001 Demonstrációs készlet az elektromos áram oktatásához 486 875
A készlet összeállításával létrehozhatunk és megismételhetünk
kísérleteket a mágnesesség és elektromosság témaköreiből. 58 kísérlet –
pl.: mágnes és mágneses mező, elektromos ellenállás, elektromágneses
indukció, elektrolízis, stb... kísérleti leírásokkal és összeállításokkal.
2 db kofferban szállítjuk.
Mérete: 500x345x100 / 500x343x120 mm, súlya: 9/11 kg.
71101 Mérővezeték pár, 40 cm, banándugókkal
885
71103 Mérővezeték pár, 40 cm, krokodil-csipesz / banándugókkal
885
885
71102 Mérővezeték pár, 40 cm, krokodil-csipeszekkel
70100 Soros és párhuzamos kapcsolás, 5 db égővel, állványon
6 145
4 065
71105 Soros és párhuzamos kapcsolás, 3 db égővel, állványon

Hőhatás:

70426 Kaloriméter (kép 99. oldalon) 		
17 915
duplafalú alumínium, fedővel, ellenállással (0,3W 6V)
70452 Nagyteljesítményű Peltier-elem (Seebeck - elem)
7 190
40×40×4,7 mm, 15 V / 33 W, 49 mV/°K (ld. 100.oldal)
70453 Nagyteljesítményű napelem, motorral, propellerrel, 1200mA/2,5W10 315
70454 Napelem, motorral egybeépítve, állványon (112. oldal)
11 350
70455 Napelemes kisautó, motorral elemtöltővel (2xAAA, 1,5 V)
12 395

Mágneses hatás:
71028
71009
71011
71012
71013
71015
71017
71018
71024
71029

Tekercs mágnesrúddal (elektromágneses indukcióhoz)
Egyenes vezető mágneses tere,fa dobozban
Elektromágnes, tanulói készlet		
Áramjárta vezetők mágneses tere, 3 db-os, 3 dimenziós készlet
(kivetíthető, tekercs, körvezető, egyenes v.)
„U”-alakú elektromágnes, záróvassal, akasztóval
Az elektromos mező, (3D kivetíthető készlet)
Csengő modell, 4,5V - 6V DC
Lenz-törvénye készlet, mágnesrúddal
Készlet a mágneses indukció bemutatásához
örvényáramok rézcsőben, mágneses indukció plexicsőben
tekercs, neodimyum mágnes, LED villanólámpa
Indukciós tekercspár, vezetékkel, izzóval

22 395
12 500
6 720
16 670
6 145
9 375
5 730
9 270
10 315

71009

40 210
71018

4,5V-os teleppel,
egyszerű relékapcsolóval
könnyedén működtethető
71012

71013
71024

71024

71029

70104

71105

71017
71024
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ELEKTROMOS ÁRAM ÉS HATÁSAI

71039 Elektromágneses hullámgenerátor
39 580
Kísérletek:
• a gyorsan változó mágneses tér elegendően nagy elektromos teret hozhat létre (az
izzó világít) • a mágneses térnek a próbaizzó menetén belül kell változnia (adott
távolságban változtassuk a keret síkjának hajlásszögét) • a mágneses tér erővonalai nem
párhuzamosak (az adóhuroktól távolodva egyre kevesebb halad át a próbaizzó keretén).
71321 Mikrohullámú adó-vevõ, 11GHz
Tanulmányozhatjuk a visszaverődést, törést és elhajlási jelenségeket.
A kimenő jel modulálható, így a mikrohullámú távközlési technikák is
Kísérleti kézkönyvvel, komplett tartozékokkal, dobozban szállítjuk.
Teljesítmény: 11 ± 1GHz
Áramforrás: 230V/50Hz
Beépített LED kijelzés, és szignál vagy zene (ki - be kapcsolható)

71039

103 125
modellezhetők.

71010 Plazmagömb
13 440
• ahol megérintjük az üvegtestet, ott a fényvillanások az érintés helyére összpontosulnak. A
fényeffektusok a beépített mikrofonon keresztül hanggal is vezérelhetők.
• Jellemzői: gömb átmérője: 150 mm, üzemi feszültség: 230 V/ 50 Hz a szállított 12 V/ 1 A
dugasztápegységen keresztül, tömeg: 1,2 kg

Elektromágneses rezgések, hullámok:

71321

71040 Spektrum csövek, 6 db-os garnitúra,
• oxigén, neon, nitrogén, hélium, argon, hidrogén töltéssel

39 585

71044 Alacsony nyomású kisülési csőkészlet
• 6db-os készlet állványon
• 40; 10; 3; 1; 0,1; 0,02 Hgmm

39 585

Katódsugárcsövek:

KÉSZLETBEN 20%-AL OLCSÓBB! (4db)
71045 Mágneses eltérítés
71046 Mechanikai hatás tanulmányozása - ÚJ!
71046K Mechanikai hatás tanulmányozása - ÚJ!
beépített nagyfeszültségű tápegységgel!
71047 Máltai-kereszt (árnyék jelenség)
71048 Elektrosztatikus eltérítés (kép nélkül)

17 605
23 855
41 565
17 605
17 605

71046K

71010

ÚJ!

71047

71045
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71040

71044
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Vegyi hatás:

71019 Elektrokémiai készlet		
19 790
• 2x 4-féle elektróda, beépített 4mm-es banánhüvellyel
• vegyszerálló kád, praktikus csepp-fogó tálcával
• az elektródák távolsága a kád belső oldalába beépített sínekben változtathatók
• DC voltmérővel, vezetékekkel szállítjuk
71020 Elektrokémiai kísérleti készlet 		
67 710
• egyszerű vízbontó • műanyagkád, üvegbot, mérőhenger, hőmérő • szénelektródák, röpzsinórok
• galvanométerrel szállítjuk • csúszóellenállás • „U”-alakú kémcső, főzőpohár stb.
• kofferban szállítjuk (100x350x500mm, 2,2kg)
71022 Hoffmann-féle vízbontó készülék, 		
20 730
cserélhető 2db platina elektródával, mérő vezetékkel, állvánnyal

Elektromágneses indukció:

71020

71026

70522 Ruhmkorff-féle szikrainduktor 		
46 875
(elektronikus, polaritásváltó 15kV, állítható elektróda távolság,táp:12-15V DC))
70521 Tesla elektronikus szikrainduktor, 5-100kV		
57 290
(elektronikus, szabályozható, polaritásváltó, 15cm szikraköz)
71026 Szétszedhető iskolai transzformátor készlet		
125 105
71027 Elektromágneses indukció kísérleti készlet		
273 485
71029 Indukciós tekercspár		
40 210
71021 Elektrodinamikai mérleg 		
16 565
71030 Iskolai transzformátor modell DC 12V, 85x120x360mm, 2,3kg
44 300
71032 Tekercsek (50-, 100-, 200-, 240-, 400-, 900-, 1100-, 1600 menetes)
3 855/db
Kérjük jelölje a menetszámot!
71033 Tekercs, 8600 menetes (kép nélkül)		
15 729

Generátor, motor:

71016 Egyenáramú elektromotor/dinamó, demonstrációs
működő modell: 6–8 V DC
71034 Tanulói elektromotor/dinamó/elektromágnes modell
71036 Dinamó - és elektromotor			
71031 Kézi meghajtású dinamó, tartalék vezetékkel, égővel		

15 625
5 520
13 020
5 000		

71030
70522

71027

71016

71021

71022

71019

71031

71034

71036
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ELEKTROMOSSÁGTANI SZERELŐKÉSZLETEK
71002

BRAINBOX ELECTRONIC - 1

tanulói elektromosságtani készlet		

6 770

A fizika és technika órák elektronikai szerelőkészlete, amelyet 3-5 fős tanulócsoportok részére ajánlunk. Az építőelemek
(összekötőelemek) egyszerűen a tüskés alapzatra pattinthatók.Az összekötőelemek különböző hosszúságúak, és a ráfestett elektromos
kapcsolási rajzok egyértelműen segítik az áramkörök összeállítását. Természetesen a színes kézikönyvből is könnyen összeállíthatják a
kísérleteket, mert a magyarázó szöveg mellett színes (a felhasználandó elemek darabszámát is jelölő) áramkör kapcsolási rajzok segítik
a tanulókat. A leírt 88 kísérletek elvégzése után már önálló (akár új kísérleteket is kitaláló) lelkes csapatmunkában gyönyörködhetünk..
Gyakorlatilag tönkretehetetlen készlet, esztétikus csomagolásban. Arra is ügyeltünk, hogy az óra végén a tárolódoboz alsó részében
festett alkatrész jelek szerinti helyekre tudják összerakni a készletet. Izglmas, felfedező élményekkel teli szórakozás az elektromosságtan
megismerésében.
Néhány kísérlet a 88 közül: áramkörök, fogyasztók, soros- és párhuzamos kapcsolások, hangszóró, riasztó, mágnes kapcsoló, LED...
71002

71002

71288

		

71002

71002

BRAINBOX ELECTRONIC - 2 elektromosságtani szerelőkészlet
		
25 000
Professzionális készlet, az elektronika - teljesebb körű megismerése. Elsősorban szakköröknek, versenyre készülő diákoknak,
vagy akár - ha a tanóra ideje engedi - tehetségesebb osztálytermi csoportoknak ajánljuk.
- 88 db-os készlet
- 125 oldalas kísérleti kézikönyv 1288 kísérleti összeállítással és kapcsolási rajzokkal
- Néhány kísérlet az 1288-ból:
kapcsolók, áramkörök, fogyasztók, ellenállások, motor, LED, tranzisztor, hangszóró, A-mérés, V-mérés, csengő, rádió, fényjelzők,
időzítések, hangjelzések, hang IC ~ integrált áramkör, relék.
Módszertani útmutató:
1288 kísérlet kapcsolási rajzokkal
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3D mágneses elektromosságtani készletek

Könnyedén, gyorsan, látványosan kísérletezni? Örömmel alkotni és felfedezni a tanulnivalókat?
Ez a fizikatanárok és a gyerekek álma!
Ezeket a készleteket azért alkották, hogy a gyermeki fantázia és a kreativitás öröme megvalósuljon. A
gyártók ötlete - mint minden jó ötlet - egyszerű és zseniális. Az elektromosságtani alkatrészekbe szupererős
neodymium mágneseket építettek, amelyeket acélgolyócskákkal kapcsolhatunk össze. Így egyszerűvé
és biztonságossá válnak ezentúl a komplikált fizikai kísérletek. Szerelhetnek térben, variálhatnak síkban a kapcsolási rajzok könnyen eligazítanak. Egy idő után már nincs is szükség rá, a kibontakozó tudással új
„csodaszerkezeteket” építhetnek.
Korszerű megoldások, esztétikus kivitelben! Igazi kreatív örömforrás!
Jó kísérletezést kívánunk!
Mágneses elektromosságtani készlet
36 db-os készlet, 11 kapcsolási rajzzal, Megr. szám: 8905 - Ára: 8 230,-Ft
Mágneses elektormosságtani készlet - HALADÓ 1.
55 db-os készlet, 40 kapcsolási rajzzal, Megr. szám: 7088 - Ára: 9 270,-Ft
Mágneses elektromosságtani készlet - HALADÓ 2.
83 db-os készlet, 50 kapcsolási rajzzal, Megr. szám: 8745 - Ára: 14 480,-Ft
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70600

MÁGNESES JELENSÉGEK

+

=

70600 2- és 3 dimenziós mágneses erővonalak készlete
15 520
Az új eszközeinkkel könnyedén és látványosan vizsgálhatjuk a mágneses
tér szerkezetét SÍKBAN és TÉRBEN. A zárt akrilüveg testekben levő
speciális folyadékban ülepedő finomszemcsés vaspor az erővonalak
mentén rendeződik, és hagyományos megoldásoktól sokkal szebb
látványt nyújt. (a mágnespatkó, mágnesrúd és a kocka belsejében tolható
hengermágnes a készlet tartozéka!!) A két átlátszó (akrilüveg) zárt
edényben gyönyörű síkbeli – és térbeli rendeződés figyelhető meg. Jól
vizsgálható a térszerkezet és a különböző alakú mágneseknél és különféle
elrendezéseknél (mágnes-mágnes, mágnes és más fém stb…).
Tartalma: 10x10x10 cm-es akrilüveg kocka, 15x9x1cm-es téglatest,
7x5cm-es patkómágnes, 11 cm-es rúdmágnes, hengermágnes 4/1,5cm
70601 Iskolai mágneskészlet, 17db-os, fa dobozban
29 165
70604 Rézcső neodymium hengermágnessel
7 190
az örvényáramok hatása a rézcsőbe ejtett mágnesre 50 cm / Ø14mm
rézcső, Ø10mm neodymium mágnes, ua. tömegű acélhenger
70605 Demonstrációs készlet, mágneses jelenségek vizsgálatához
39 585
70607 Mágneses jelenségeket vizsgáló készlet, 2 - 4 fős csoportoknak
8 855
71018 Eszköz a Lenz-törvény bemutatásához, mágnesrúddal
9 270
70603 Inklinációs-deklinációs tű, szigetelőállványon (kép nélkül)
8 855
70608 Lebegő „mágnes-pörgettyű” (mágneses tér)
6 145
70610 Mágnesgyűrűk, állványon (lebegő mágnesek)
1 250
70611 Neodymium korongmágnespár (átm: 10 mm / 5 mm)
1 980
70612 Patkómágnes, AlFeC, 80mm, záróvassal, 350 Gauss
4 065
70614 Mágnesrúdpár, AlFeC, 150x13x10mm, 350 Gauss
5 105
70616 Mágnesrúdpár, AlNiCo, 150x19x6mm, 1200 Gauss
8 230
70615 Mágnesrúdpár, AlNiCo, 100x10x7mm, 1000 Gauss
7 190
70627 Mágnesrúdpár, henger alakú, 100 x 10 mm
3 335
70617 Iskolai iránytű, állványon, tűcsapágyas, átm.: 75mm (
1 250
70620 Iránytűkészlet, 10 db-os, kivetíthető, átm.: 40mm
3 020
70624 Tájoló, fém házban – Ø 50 mm
2 600
70623 Iránytű, műanyag házban – Ø 40 mm
1 030
70619 Iránytű, alumínium házban – Ø 20 mm
260
70628 Iskolai iránytű, 9cm
1 980

70607

70605

70610
70608

70614

70627

70615

70624
70617

70623

70611

70601

ÚJ!

70628

71018
70604
70601
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MÉRÉSEK

70713

70704

70711

70707
70701
70701

Laboratóriumi karosmérleg, 500 g, érzékenység: 2 mg
101 g-os súlykészlettel: 1 mg –100 g (16db)
70703
Kéttányéros mérleg, 200 g, érzékenység: 20 mg, 200 g súlykészlettel
70704
Kéttányéros mérleg, 2000 g, érzékenység: 1 g
70724
Digitális mérleg 500 g, érzékenység: 0,1 g
tárázás, darabszámolás funkciók, tányérátmérő 115mm, 190x128x28mm, 9V
70725
Digitális mérleg 2000g, érzékenység: 1g
70707
Laboratóriumi súlykészlet, 101 g 16 db-os, 10 mg - 50 g
70709
Súlykészlet, 200 g: 9 db-os, 1g...-50 g
70710
Súlykészlet, 1000 g: 12 db-os, 1 g...-500 g, fa dobozba
70711
Súlykészlet, 2000 g: 13 db-os, 1 g...-1000 g, fa dobozba
70713
Súlysorozat akasztóhoroggal, 2100 g: 9 db-os, 10 g...-1000 g
70718
Akasztós súlysorozat, 10x 50 g, összekapcsolható akasztóhoroggal
70714
Réselt súlysorozat, 200 g: 10x20 g, akasztóhoroggal
70715
Réselt súlysorozat, 500 g: 10x50 g, akasztóhoroggal
70716
Réselt súlysorozat, 1000 g: 10x100 g, akasztóhoroggal
70717
Rugós erőmérők: 1N, 2,5N, 5N, 10N, 20N, 50N, (0,1N…2N érzékenység)
Rendelésnél jelölje meg, hogy a felsoroltak közül melyiket kéri)
70717/H Rugós erőmérők készlete, kofferban, 6 db-os
KÉSZLETBEN OLCSÓBB!
70723
Körskálás erőmérő, 10 N, érzékenység: 0,5 N, kalibrálható
70719
Mechanikus stopper, 0,1 mp, 30 perc
70720
Digitális stopper, 0,1 mp, naptár, óra perc, mp, alarm funkció
70721
Demonstrációs asztali stopper, 0,2 mp / 30 perc
70722
Metronóm
70726
Rugós-erőmérő, skálázás nélkül, (0,1N érzékenységgel)

29 165
17 710
26 040
26 040
20 835
9 270
7 500
14 585
17 710
17 710
10 500
5 105
6 145
9 270
1 565/db
10 415
7 190
16 875
2 915
7 815
18 750
1 565

70717

70724

70723

70725

70714, 70715, 70716

70719

70720

70722
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MÉRŐMŰSZEREK

70801 Demonstrációs magnetométer

81 250

Hiánypótló taneszköz a mágneses terek vizsgálatához.
Segítségével egyszerűen, gyorsan és pontosan
mérhetjük a mágneses indukció (B) nagyságát. A
mérés elve: a készülékhez tartozó Hall-szondában az
indukcióval arányos Hall-feszültség keletkezik, amit
megfelelő elektronika illeszt az iskolai demonstrációs
voltmérőhöz. Három fokozatban szabályozható a
műszer érzékenysége. A legérzékenyebb fokozatban
0,1 mT változásnak 1V felel meg, amivel mérhető a
földmágnesség, különböző anyagok teret módosító
hatása, stb. A változtatható nullpont (viszonyítási
pont) különbségi méréseket is lehetővé tesz. A skála
az érzékenység tízszereséig lineáris (10V-ig). Ajánlott
mérőműszer : 70806 kódszámú termékünk.

70801

Mérete: 42x35x11cm, kofferban szállítjuk.

70802 Demonstrációs V/A/G mérő

6 145

0-3V/15V/30V, DC, (10x13,5x8,5cm)

70803 Tanulói ampermérő,
70802

70804

6 145

0-50mA/500mA/5A, (10x13,5x8,5cm)

70803

70804 Galvanométer,

6 145

50-0-50mA. +/-2mA, (10x13,5x8,5cm)

70805 Tanulói DUO V/A mérő

8 230

100mV/1V/10V/50V, 100mA/100mA/1A/5A, (16x10x5,5cm)
Két műszer egy árban!!!
70805 Voltmérő funkció

70805 Ampermérő funkció

70806 Demonstrációs V/A mérő
36 460
/ Galvanométer (egyenáramú),
• cserélhető skálával
• DCA: 0-200μA; 0-0,5A; 0-2,5A
pontosság: +/- 2,5%
• DCV: 0-2,5V; 0-10V
pontosság: +/- 2,5%
• G: -100μA - 0 - 100μA
• Mérete: 280x85x300mm

70806

Cserélhető skála : Galvanométer

70807 Demonstrációs DC/AC mérő
és Galvanométer (e.á. és v.á.)

70808 Digitális DC ampermérő

43 750

• 14 fokozatú méréshatár-váltás!
• Nagyméretű cserélhető skála
• Állítható 0 pont (közép vagy bal)
• Nagy érzékenység
• DCA: -500μA-500μA; 0-10mA-100mA;
0-1A-5A
pontosság: +/- 2,5%
• DCV: 0-5V; 0-10V;
pontosság: +/- 2,5%
• ACA: 0-10mA-100mA; 0-1A-5A
pontosság: +/- 2,5%
• ACV: 0-10V-50V; 0-250V
pontosság: +/- 2,5%
• G: -100μA - 0 - 100μA
• Mérete: 280x97x315mm

11 460

• Méréshatár : 0 - 10,00A/ +/- 0,1%
• Érzékenység : 10mA
• 13mm-es LCD kijelző
•Mérete : 140 x 100 x 90mm

70808
70807
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70901 Digitális multiméter

Vissza a tartalomjegyzékhez!

9 270

Újdonsága, hogy frekvencia- és hőmérsékletméréseket is végezhetünk.
Egyenfeszültség: 200mV - 2V - 20V - 200V - 1000V
Váltófeszültség: 20V - 200V - 750V
Egyenáram: 20μA - 20mA - 200mA - 2mA - 20A
Váltóáram: 200mA - 20A
Kapacitás: 2nF - 20nF - 200nF - 2μF - 20μF
Ellenállás: 200Ω - 2kΩ - 20Ω - 200kΩ - 2MΩ - 20MΩ - 200MΩ
Hőmérséklet: -40°C - 400°C - 1000°C
Frekvenciacia: 2Hz - 20kHz

70902 Tanulói multiméter

5 105

Méretek: 126 x 70 x 24 mm
Előnyei: kis méret, nagy érzékenység (0,1μA; 0,1mV),
kontrasztos kijelző (3½ LCD), 10A alatti mérésekhez
ugyanazt a két bemenetet használjuk minden méréshez.

Mérések:
DC: 200 mV – 1000 V, pontosság : 0,5%
AC: 200 V – 750 V, pontosság : 1%
Áramerősség: 20 mA – 10 A / DC, pontosság : 1%
Ellenállás: 200 Ohm – 200 kOhm, pontosság : 0,8%
Diódateszt, tranzisztorteszt, négyszögjel kimenet

70902

70924 Digitális fénymérő
70921 - Multiteszter 5 az 1-ben
30 210 Ft
Multiméter + fény-, hang-,
nedvesség- és hőmérséklet
mérő

dióda teszt,
tranzisztor teszt,
folytonosság vizsgálat;
DCV: 0-600 V ±1%
ACV: 0- 600 V ±1,2%
DCA: 0-10A ± 2%;
ellenállás: 0-2 Mohm ±1%
fény: ± 5%
hang: ± 3,5%
hőmérséklet: ± 3%.
nedvesség: ± 6%
Méret: 60x122x40 mm.
Tömege (elemmel) együtt:270 g.

25 000 Ft

A készülék precízen tájékoztat
az osztálytermekben, irodákban,
otthonában, mérhető fénymennyiségről
Megmérheti vele, hogy a növények
számára szükséges optimális fényerőt,
illetve a világítás megfelel-e az Ön
követelményeinek
Mérési tartomány: 0.1 – 50000 lux
Felbontás: 0,1 lux
Pontosság : ± 5%
Mérési sebesség: 1 másodperc
Mérete: 188 x 65 x 25mm, Súlya : 160g

70912 PIC Intelligens időmérő 50 000
2 db fénykapuval
		 elektromágneses indítóval

Dinamikai készlet : kísérlet az időmérővel

• 3 digites kijelző; 0,1 ms-os pontosság
• 20 adatos memória / törlés funkció
Funkciók:
Időtartam I. • Időtartam II.
• Ütközés
• Gyorsulás
• g mérése
• ciklusszám
• számláló
• egyidejű mérés két kapuval (ütközések)
• elektromágnes indítás csatlakozóval
• újratölthető 6V-os akkumulátorról és  dugasztápegységről egyaránt  
üzemeltethető.
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70926 Stabilizált dugasztápegység

7 815

TÁPEGYSÉGEK

70925 Stabilizált univerzális 15 105
hálózati tápegység		

- 2000mA
- 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V
- 6-féle csatlakozó
- rövidzárlat elleni védelem
- banándugó csatlakozó aljzat
- szekunder kapcsolóüzemű
- LED visszajelzés
- 100x75x140mm

- 1400/1000mA
- 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V
- 6-féle csatlakozó
- rövidzárlat elleni védelem
- 2 év garancia

70922 Egyenáramú nagyfeszültségű tápegység 30 210 ,12kV/1mA
70915 Nagyfeszültségű tápegység

60 415

Speciálisan a tanári demonstrációs kísérletekhez készítettük.
Használata teljesen veszélytelen, működése zajtalan.

- 5kV - 50kV

Kísérletek:

- polaritásváltó kimenettel

- Kisülési csövek
- Spektrumcsövek
- Katódsugárcsövek
- Máltai - kereszt
- Csúcshatás (ionszél)

- Tápforrás : 230V / 50 Hz
- 220x95x240mm

70918 Tanulói tápegység

37 500

70927

Nagyfeszültségű tápegység, 5kV		

ÚJ!

23 960,-

Stabilizált tápegység,
rövidzárvédelemmel
2-12V, AC-DC
Kimenő áram max. 5A
Mérete: 180x110x145mm

70923 Tanulói tápegység AC/DC			

31 770

• Stabilizált tápegység, rövidzárvédelemmel
• 1,5-16V AC/DC, 3A
• külső / belső feszültség szabályozó / 1,5V vagy 2V fokozatokban
• Mérete: 220x185x90mm
• Tömege: 2,17kg

70920 Tanulói egyenáramú tápegység 40 625
analóg kijelzőkkel
• A feszültség és az áramerősség egyidőben mérhető
• 1,5V-tól 15V-ig folyamatosan szabályozható feszültség
• Kimeneti teljesítmény 2A
• Rövidzár- és túlterhelés elleni védelem
• CE szabványnak megfelelő
Mérete: 155x105x230mm
Tömege: 3,22kg

70908 Stabilizált AC-DC tápegység
analóg kijelzőkkel

46 875

• A feszültség és az áramerősség egyidőben mérhető
• 2V-tól 18V-ig 2V-onként szabályozható feszültség
• Stabilizált AC kimenet: 6V / 10A
• Kimeneti teljesítmény 10A
• Rövidzár- és túlterhelés elleni védelem, cserélhető biztosíték
• CE szabványnak megfelelő
Mérete: 280x250x150mm
Tömege: 5,22kg
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70917 Digitális tápegység (AC/DC13V/8A)

37 500

• Stabilizált tápegység, rövidzárvédelem LED kijelzővel, digitális feszültségmérővel
• 0–13V AC/DC /8A
• feszültség szabályozó / 1 V-os fokozatokban
• Mérete: 260x185x110mm, tömege: 2,65kg

70916 Kettős digitális tápegység 103 125
(2x 30V, 5A DC)
• 0-tól folyamatosan szabályozható feszültség és áramerősség
/tetszés szerint használható áram- vagy feszültség-generátorként, a
beállított értékeket stabilan tartja/
• A kimenetek párhuzamosan (30V, 10A) vagy sorba (60V, 5A) köthetők,
vagy függetlenül működtethetők (2x30V, 5A)!
• Beállítható feszültség- vagy áramhatárolás
• Rövidzárvédelem

70914 Nagyképernyős oszcilloszkóp 88 540

		
		

• 35 cm-es képátló
• 10Hz–1MHz sávszélesség
• 20 mV/cm-es eltérítés
• BNC csatlakozóval, 1m-es jelmérő zsínórral
• 490x360x410 mm, 11kg
• Osztálytermi kísérletekhez

70919 Kétcsatornás oszcilloszkóp, 20Mhz 133 330
Nagy ézékenységű,megbízható oszcilloszkóp a fizika órák kíséleteihez.
Jelalak : szinusz, négyszög, háromszög
Képernyő: 8 x 10 osztás (1 osztás = 10mm) • Fényerő : szabályozható
Csatornák száma : 2 szabályozható
Vertikális eltérítés : 12 fokozatban szabályozható
5mV - 20V , pontosság : (+/- 3%) • 1mV - 1V , pontosság : (+/- 5%)
Sávszélesség : DC 20Mhz, AC 10Hz • Kimeneti impedencia : 1 MΩ
Trigger módok : AUTO, NORMAL, TV-V, TV-H
Külső/belső érzékenység : 20Hz- 2Mhz /0,5 osztás
2Mhz - 20Mhz / 1,5 osztás
TV üzemmód : 20Mhz - 40Hz / 1,5 osztás
Max. teljesítményfelvétel: 45 W • Kimeneti feszültség: 400 V(DC + AC)
Kalibrátor frekvencia: 1 kHz; 0,5p - p négyszög jelalak
Tápfeszültség: 220V, 110 V AC
Méret : 410 x 316 x 132 mm • tömege : 7,8 Kg

120

Vissza a tartalomjegyzékhez!

KÉSZLETEK

MMFG - FOLYADÉKOK MECHANIKÁJA – HIDROSZTATIKA KÉSZLET

Tartalma:
-

1 db büretta állvány, 60 cm állványrúddal,
2 db többfunkciós szorítódió (állványrúdra szerelhető),
1 db Archimédeszi hengerpár,
1 db 1 N rugós erőmérő,
1 db 1000 ml-es műanyag mérőpohár,
1 db U-alakú skálázott üveg manométer
(PVC csővel, membrános manométerrel),
1 db hidraulikus présmodell
1 db Descartes - úszó (Cartesius - búvár),
1 db U-alakú cső (különböző sűrűségű, nem keveredő folyadékhoz)
1 db hajlított üvegcső, pingpong labdával (Bernoulli kísérlet)
1 db Venturi cső

Ajándék: 6 db tanulói hőmérő (-10°C.....110°C)
Ára : 54 060 Ft,AJÁNDÉK

Hidraulikus présmodell

Arkhimédesz - kísérlet : - felhajtó erő
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MMAG - MECHANIKA ÉS AKUSZTIKA KÉSZLET

Komplett készlet a mechanikai alapkísérletek vizsgálatához
Összeállítása egyszerű, a kísérletek és a mérések nagy pontossággal demonstrálhatók
Tartalma:
- 1 db öntöttvas állványtalp, állványrúddal
- 5 db többfunkciós kettős szorítódió, állványrúdra szerelhető,
- 1 db kétkarú mérleg,
- 1 db rugókészlet (5db-os) különböző direkciójú és átmérőjű rugókkal.
- 1 db kéttányéros iskolai mérleg, súlysorozattal (200g, 02,g érzékenység)
- 1 garnitúra réselt súlysorozat (10x20g),
- 1 db tefloncsapágyas kiskocsi,
- 4 db azonos tömegű, különböző térfogatú és anyagú hengerek,
- 6 db azonos térfogatú, különböző tömegű kockák,
- 1 db fém mérőszalag,
- 2 db hangvilla, ütővel, rezonátor dobozzal,
- 1 db Stopperóra
- 1 db 100ml-es mérőpohár (műanyag)
- 1 db négyzetrácsos műanyag lap (20x30cm) a Hook-törvények tanulmányozásához,
- 1 db lejtőmodell csigával, szögmérővel, (a lejtőmodell hajlásszöge állítható)
tartalma:
o 1 db terhelhető mérlegtányér,
o 1 db különböző felületű fahasáb
o 2 db fa súrlódási test (különböző méretű),
o 1 db vas súrlódási test
o 3 db műanyag csiga (1 db mozgócsiga,1 db hármas csiga, 1 db kettős csigasor)
o 3 db rugós erőmérő (1 db 1N, 1 db 2,5N, 1 db 5N),

Ára : 106 770 Ft,122

Vissza a tartalomjegyzékhez!
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MMAL - MECHANIKA ÉS AKUSZTIKA KÉSZLET

+

Bővített készlet a mechanikai alapkísérletek vizsgálatához
Középiskoláknak ajánljuk
Összeállítása egyszerű,a kísérletek és a mérések nagy pontossággal demonstrálhatók.
Tartalma:
1 db öntöttvas állványtalp, állványrúddal
5 db kettős szorítódió, állványrúdra szerelhető
1 db műanyag kétkarú mérleg, akasztós műanyag súlyokkal
1 db kéttányéros iskolai mérleg, súlysorozattal (200g, 02,g érzékenység)
5 db különböző direkciójú rugó, Hook - törvényének bemutatásához.
1 db négyzetrácsos műanyag lap (20x30cm) a Hook - törvények tanulmányozásához.
1 db digitális mérleg ( 200g / 0,1 g pontosság )
1 db lejtőmodell csigával, terhelhető mérlegedénnyel (60 cm)
- 3 db súrlódási test
- 1 db terhelhető, különböző felületű fahasáb, (10*5*2,5 cm)
- 1 db mérőpohár 100 ml
3 db csiga, (mozgócsiga, kettőscsiga, kettős csigasor )
3 db rugós erőmérő: 1 N, 2,5 N, 5 N
1 készlet réselt súlysorozat (10x20g)
1 db tefloncsapágyas kiskocsi szerelhető ütközőkkel, fotókapu zászlóval
4 db azonos tömegű, különböző térfogatú és anyagú hengerek
6 db azonos térfogatú, különböző tömegű kockák (1 cm3)
1 db digitális PIC időmérő (2db fénykapuval)
( 6 mérési funkció, 20 adat tárolása )
1 db fém mérőszalag
2 db hangvilla, ütővel, rezonátor dobozzal, 440Hz
1 db multifunkciós szabadesés állvány, 2db fénykapuval:
1, Atwood féle ejtőgép, réselt súlysorozattal
2, Szabadesés állvány, fénykapukkal, elektromágneses indítóval
Az állványon egyszerűen cserélhető az elektromágnes és az ejtőcsiga
120cm hosszúságú, 1m-es mérési hosszal
Vízszintezhető, stabil lábakkal
Golyó - és súlysorozat felfogó zsákkal
						
Ára : 167 190 Ft,-

egyszerűen cserélhető
elektromágnes
az ejtőcsigára
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MCL - MOLEKULÁRIS FIZIKA ÉS HŐTAN KÉSZLET

Tartalma:
Folyadékok hőtágulását szemléltető eszköz
1 db Multifunkcionális állvány (műanyag),
1 db öntöttvas büretta állvány 10x15cm, 60cm rúddal.
2 db Kémcső, átmérő: 14 mm, hossza: 16 mm,
2 db Gumidugó egy furattal (a kémcsőhöz),
2 db Szűk keresztmetszetű, 25 cm hosszú, vastag falú üvegcső,
1 ív milliméter papír,
1 db Elektromosan fűthető kaloriméter, hőmérővel, keverővel,
(4,5 – 6V/2A, zsebteleppel működtethető),
1 db Alkoholos hőmérő: -20°C……110°C
1 db Alkoholos hőmérő, jelöletlen (számozás nélkül), gumigyűrűvel,
1 db Digitális hőmérő, fém érzékelő tüskével (-15°C….150°C),
1 db Bimetál szalag, fa nyéllel,
1 db 100 ml borszeszégő,
1 db Vasháromláb,
1 db Kerámia betétes drótháló,
1 db Gravesande gyűrű, sárgaréz, fa nyéllel,
1 db 250 ml főzőpohár
1 db Hajlított üvegcső a furatos gumidugóhoz, kémcsőhöz,
1 db 5x10 cm üvegtükör (a párolgás-lecsapódás megfigyeléséhez),
1 db Fa kémcsőfogó, hossza: 20 cm,
1 db Dilatométer skálával, mutatóval, (Cu, Al, Fe rudak, 30x15x38 cm).
AJÁNDÉK

Ajándék: 6 db tanulói hőmérő
A készlet ára 51 040 Ft,-
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MEMG - ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG KÉSZLET

Tartalma:
-

1 db BRAIN BOX 80 készlet,
1 db elektroszkóp,
1 db amperméter 50mA, 500mA, 5A méréshatárokkal,
1 db voltméter 3V, 15V, 30V méréshatárokkal,
1 db galvanométer (35-0-35mA)
1 db stabilizált tápegység rövidzárlat-védelemmel (DC 0-15V/2A),
1 db csengőmodell,
1 db elektromotor szerelőkészlet,
1 db indukciós tekercspár vasmaggal
2 db mágnestű állványon,
1 db iránytű,
1 db mágneskészlet (10db lapmágnes 50x16x4mm) 5db mini patkómágnes)
1 db elektromos áram mágneses tere (vaspor zárt térben speciális folyadékban),
1 db kondenzátor lemez (kör alakú) szigetelőnyéllel,
1 db próbatest,
6 db különböző anyagú dörzsrúd,
1 db hungarocell golyó,
2 db glimmlámpa,
1 db plexi lap,
3 db különböző anyagú dörzskendő,
2 pár mérővezeték (banán-krokodil),
5 db mérővezeték (krokodil-krokodil),
10 db izzó.

							

A készlet ára : 116 145 Ft,-
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BŐVÍTETTÜK!

MEML - ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG KÉSZLET

Tartalma:
Áramköri szerelőkészlet 500 kísérletet tartalmazó kézikönyvvel,kapcsolási rajzokkal
A fizika és technika órák elektronikai szerelőkészlete, amelyet 3-6 fős tanulócsoportok részére ajánlunk. Az építőelemek egyszerűen a
tüskés alapzatra pattinthatók.Az összekötőelemek különböző hosszúságúak, és a ráfestett elektromos kapcsolási rajzok egyértelműen
segítik az áramkörök összeállítását. Természetesen a színes kézikönyvből is könnyen összeállíthatják a kísérleteket, színes kapcsolási
rajzok segítik a tanulókat. A leírt 500 kísérletek elvégzése után már önálló (akár új kísérleteket is kitaláló) lelkes csapatmunkában
gyönyörködhetünk.. Gyakorlatilag tönkretehetetlen készlet, praktikus csomagolásban. Arra is ügyeltünk, hogy az óra végén a
tárolódoboz alsó részében festett alkatrész jelek szerinti helyekre rakják a készletet. Izglmas, felfedező szórakozás az elektromosságtan
- ezzel a készlettel
Tápegység: AC/DC, 2…-12 V/8A
Műszerek: - DC Ampermérő: 50 mA/500 mA/5A
- DC Voltmérő: 3V/15V/30V
- Galvanométer: 35-0-35 mA, ±2mA
- Digitális multiméter: DC: 200mV – 1000 V,
AC: 200 mV – 750 V, 2mA – 20 A / DC
Kapacitás és tranzisztorvizsgáló
Elektrosztatika:
a./ 2 db elektrométer, átmérő : 150 mm
b./ lemezingás elektroszkóp + dörzsrudak
(plexilap, dörzskendők, PVC, plexi, ebonit, üveg)
Dörzsrudakkal végzett dörzselekromosság
(töltések) bemutatására
c./ kiegészítők az elektrosztatikai készlethez:
próbatest, 1 db kondenzátorlemez + szigetelő nyél
d./ Gömb és henger elektródák (2-2db)
Mágnesesség:
2 dimenziós és 3 dimenziós mágnes erővonalak készlete
zárt plexi házban, speciális folyadékban lebegő vaspor.
(patkómágnessel, rúdmágnessel)
Tűcsapágyas forgóállvány 1db

A bővített készlet ára : 184 690 Ft,126

Mágneses indukció:
- Indukciós tekercspár vasmaggal
Lenz-törvény készlet: tekerccsel, plexi csővel, rézcsővel
Örvényáramok bemutatására,LED-del, és
neodymium hengermágnessel, ua. térfogatú acélhengerrel
- U alakú elektromágnes záróvassal.
Iránytűk:
2 db tűcsapágyas iránytű állványon
Elektromos áram mágneses tere:
- 3 db tekercs mágneses tere
(vasreszelék zár plexi térben)
A tekercs mágneses terében az erővonalak irányában
összerendeződik a vaspor, láthatóvá válnak az erővonalak.
Elektromos gépek:
Elektromos motor, dinamó szerelőkészlet
(AC/DC, 4,5-6 V állandó mágnessel és elektromágnessel)
AJÁNDÉK
6 db kerámiamágnes
1db téglatest
2db korong,
2db henger
2 db iránytű
40mmØ / 15mmØ

Vissza a tartalomjegyzékhez!

KÍSÉRLETI KÉSZLETEK

LABORESZKÖZ KÉSZLETEK

MUP - Bővített laboreszköz készlet
Tartalma:
-

1 db Digitális mérleg, 200g, 0,1gr, 4 digites kijelző,
1 db Alkoholos hőmérő, -10°C……110°C,
2 db Mérővezeték pár, krokodil-csipesz,
1 db Műanyag kémcsőtartó állvány,
1 db Bürettaállvány, talp: 22 x 16cm, szár: 60cm,
4 db Fogó (1db Mohr, 2db Hoffmann),
1 db Égetőkanál,
2 db Fém spatula kanál, lapát véggel,
1 db Fém csipesz,
1 db Fa kémcsőfogó,
1 db Tölcsérállvány, állványrúdra szerelhető, belső
átmérője: 65 mm,
- 1 db Vasháromláb dróthálóval,
- 5 db Gumidugó (kémcsövekhez),
- 1 db Kémcsőmosó kefe.

Ajándék: 1db 150ml borszeszégő
A készlet ára :74 875 Ft,AJÁNDÉK
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LABORATÓRIUMI ÜVEGESZKÖZ KÉSZLETEK
AJÁNDÉK
Az MSE készlet
tartalmazza!!

1 db hőmérő, -10°C …..110°C
1 db műanyag adagoló kanál
3 db tanulói hőmérő, -30°C….110°C
fém hátlappal
5 db köralakú szűrő papír,
átmérő:100mm
10-10 db lakmuszpapír ( kék és piros )

MSP - Üvegeszközök – bővített készlet (93 db- os)

9 db
5 db
5 db
5 db
10 db
10 db
2 db
20 db
4 db
1 db
2 db
2 db
4 db
5 db
3 db
2 db
4 db

főzőpohár (100ml 3db, 150ml 3db, 250ml 3db)
Erlenmayer lombik (250ml)
talpas lombik (250ml)
óraüveg,
üvegpipetta, cseppentő ballonnal,
műanyag cseppentő pipetta
kristályosító csésze, üveg 100ml
kémcső, (12x150mm)
üveg keverőbot, 250mm/5mm
borszeszégő, 60ml, kanóccal, zárókupakkal
porcelántégely (150ml)
mozsár, törővel
tölcsér (60mm)
mérőhenger (50 ml 100ml)
25 ml büretta
választó tölcsér (500ml, 100ml)
U alakú cső (100/55/6mm)
A készlet ára : 69 010 Ft,-
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A VIZUÁLIS

FIZIKA SZERTÁR!

EGY KÉP TÖBBET MOND SZÁZ SZÓNÁL!

• 651 rajz
• 286 vázlatos
modell
• 70 bemutató
grafika
• 333 fénykép
• 32 fizikai törvény

TTE Fizika
Enciklopédia
a költséges
felszerelések
alternatívája.
Tisztelt Tanárnő / Úr!
Otthon pihenni, másnap pedig frissen, felkészülten kezdeni a tanítást egy új témában?
Igen ez a TTE fóliái segítségével lehetséges.
• bármilyen tanítási környezetben, mindig lehet Önnél szemléletes tananyag, melynek segítségével az oktatás könnyen érthetővé és hatékonnyá
válik.
• változatosabbá teheti a tanulás élményét, és a vizuális képességre, a mai diákok legnagyobb erősségére építve segítheti a főbb fogalmak
megértését.
• könnyen értékelheti a tanulás és ismétlés folyamatát, miközben a fogalmakkal kapcsolatos félreértéseket is tisztázhatja, csoportban, vagy akár
az egész osztállyal.
A TTE-Visual enciklopédiák páratlan megbízhatóságot és rugalmasságot biztosítanak, segítségükkel tökéletesen felkészülhet a jövő elvárásaira. Most,
hogy kiválaszthatja az Ön igényeinek legjobban megfelelő TTE fóliacsomagokat, megnyugtatjuk, hogy ez egy sok évre szóló, okos befektetés. Ne
késlekedjen igénybe venni az általunk kínált előnyöket.
Játék az evolúcióval
Az ember fejlődési célja nem mindig az volt, hogy iskolában üljön. Ez megmagyarázza, miért nem vehető természetes dolognak a motiváció. A diákokat
ebben a korban más dolgok jobban érdeklik. Ez teszi a tanítást kihívássá. De a kíváncsiság a figyelem hiánya ellenére is felkelthető nagy, kivetített képek
segítségével. Nyilvánvalóan, ennek mindent tartalmaznia kell ahhoz, hogy a képek szelekciós mechanizmusán átjusson. Ez teszi az írásvetítőket ilyen
hatékony tanítási segédeszközzé, és ezt csak most kezdjük el igazán megérteni.
A megértés a képalkotástól függ
A diákok gyakran csak azután értik meg a fogalmakat, hogy sikerül azokról egy belső képet felépíteniük. Ezt a képet az agy a képi memóriájában tárolja,
hogy később felidézhető legyen. Ha a tanítást nem segítjük képi eszközökkel, a diákok kialakítják a saját gondolati képeiket, tapasztalatuk, asszociációik
és megérzéseik segítségével. Amint ez a kép elkészül, az anyagot „megértik”. Akár helyesek, akár nem, elraktározódnak.
Növelje a tanítás hatékonyságát
Megfelelő képeket a megfelelő időpontban kivetítve a tanulás felgyorsul, és a hosszú távú eredmények javulnak. A fogalmak képi megjelenítésével
a diákok gyorsan és jobban megértik azokat. Emlékezésük helyes képeken alapul majd. A képiség számtalan módon lehet a tanítás segítségére.
Mozgóképekkel (mint a videó és számítógép animációk) a fogalmak megértése leegyszerűsödik, mert optimálisan kihasználják a rövid távú memória
koordinálását és kapacitását. A memorizáláshoz fontosak az állóképek is: az ezek által kiváltott benyomások a hosszú távú memóriában tárolódnak. Erre
a célra az írásvetítő egyszerűsége miatt alkalmas és hatékony választás.
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AJÁNDÉK
TTEF1–6 FIZIKA ENCIKLOPÉDIA (1-6 kötet)		

603 125

		
AJÁNDÉK!
1db HORIZONT 250X típusú írásvetítő
420 fólia – 6 témakör 6 regiszteres mappában –
alap és haladó egységekben

A témakörök tartalmaznak:
• 32 db alap fóliát a 10–15 éves korosztálynak
• 38 db haladó fóliát a 15–99 éves korosztálynak

50 000
50 000

(250W / 24V izzó, 2100 ANSI lumen,
lehajtható kar, fix lencse)

A TÉMAKÖRÖK egységára: 101 040 Ft (32 + 38 db fólia)

TTEF1 Energia – Hullámok – Hang
Az energia átalakulásai
Elektromos energia - Fosszilis energia
Fenntartható energia
Energiaátalakulás gépekben
Hő - vezetés és szigetelés
Kémiai energia - emberi tevékenység
Az energia felfedezése
Hullámok elve
Hang: forrásától az emberi fülig
Hang: frekvencia, amplitúdó, rezonancia
Hangfelvétel
A hanghullámok visszaverődése
Fóliák összesen: 70db

alap haladó
5x
3x		
3x
1x
1x
4x
2x
2x
4x
4x
3x
2x
3x
1x
1x
6x
3x
4x
3x
3x
2x
4x
2x
4x
32 + 38

TTEF4 Optika
Fénysugarak - árnyék és visszaverődés
Tükrök		
Fénytörés
Lencsék 1x
Képalkotás és számítások
Optikai szerkezetek: valós kép
Optikai szerkezetek: látszólagos kép
A látható spektrum
Színek		
Az emberi szem
Az elektromágneses spektrum
Interferencia
Fóliák összesen: 70db

alap haladó
4x
3x
4x
2x
2x
3x
3x
2x
3x
3x
3x
4x
3x
2x
1x
5x
4x
2x
3x
2x
4x
1x
6x
32 + 38

TTEF2 Elektromosság, – Elektromágnesség
Elektrosztatika
Áramforrások
Elektromos áram
Elektromosság otthonunkban
Ellenállás
Elektromos mező
Kondenzátor
Mágneses mező
Elektromágnesség
Lorentz erő
Elektromágneses indukció
Elektromágneses hullámok
Fóliák összesen: 70db

alap haladó		
3x
3x
4x
2x
5x
3x
4x
2x
3x
2x
1x
7x
1x
5x
5x
2x
2x
2x
1x
6x
2x
2x
1x
2x
32 + 38

TTEF5 Az anyag – magfizika
Halmazállapotok
Adhézió, kohézió
Sűrűség 4x
Légnyomás
Gáztörvények
Légkör		
Mérési módszerek
Az anyagszerkezet felfedezése
Radioaktivitás
Szubatomi részecskék
Az ionizáló sugárzás felhasználása
Nukleáris fizika
Fóliák összesen: 70db

alap haladó
3x
3x
2x
2x
2x
3x
2x
1x
5x
4x
4x
5x
1x
1x
6x
3x
1x
1x
5x
2x
4x
3x
3x
32 + 38

TTEF3 Mechanika – Erők
Sebesség
Gyorsulás - lassulás
Mozgási diagramok
Erők		
Erők egyensúlyban
Newton törvényei
Súrlódás
Ütközések
Körmozgás
Emelő és egyensúly
Csigák 2x
Nyomás folyadékokban
Fóliák összesen: 70db

alap haladó
3x
1x
1x
2x
3x
4x
5x
3x
1x
5x		
1x
5x
3x
3x		
1x
4x
1x
5x
4x
3x
3x
4x
2x
32 + 38

TTEF6 Elektronika – Világegyetem
Nagyságrendek
Távközlési módszerek
Mikroelektronika
Relativitáselmélet
Kvantumfizika
Műholdak
A Nap, a Hold és a Föld
A Naprendszer
A csillagok
A világegyetem eredete
Asztrofizika
A Föld és a Világegyetem felfedezése
Fóliák összesen: 70db

alap haladó
2x
1x
4x
3x
4x
4x
1x
4x
1x
6x
4x
2x
5x
2x
1x
3x
4x
3x
1x
4x
1x
4x
4x
2x
32 + 38

A teljes enciklopédia
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HAGEMANN FÓLIAMAPPÁK

HAGEMANN fóliamappák
Ára egységesen 4 165 Ft/1 db témakör
Optika
17 33 01
17 33 02
17 33 04
17 33 05
17 33 82
17 33 83
17 33 81

A tükörkép érzékelése (3 fólia)
A diffúz fény keletkezése (5 fólia)
Reális kép a homorú tükrön (4 fólia)
Virtuális kép a homorú tükrön (4 f.)
Mikroszkóp (3 fólia)
Teleszkóp (2 fólia)
Episzkóp (2 fólia)

17 33 13 A spektrálfotométer működésmódja (4 f.)
17 33 14 Pozitív, negatív és színes utóképek
ellenszínben (3 fólia)
17 33 16 Additív és szubtraktív színkeverés (3 f.)
17 33 21 A nátrium rezonancia-vonala (3 fólia)
Mágnesesség és elektromosság I.
46 03 01 Elem és zseblámpa (2 fólia)
17 32 02 Áramkör (1 fólia)
46 03 03 Elektromos kapcsoló (2 fólia)
17 32 11 Váltó-kapcsolás (3 fólia)
17 32 12 Soros kapcsolás (4 fólia)
Mágnesesség és elektromosság II.
17 32 33 Relék (4 fólia)
17 32 53 A váltó- és egyenáramú generátor
működésének elve (3 fólia)
17 37 09 Dinamó (1 fólia)
17 37 10 Háromfázisú váltakozóáramú motor (1 fólia)
17 37 11 Egyenáramú motor (3 fólia)
Híradástechnika
17 35 10 Rádiózás: Adó (1 fólia)
17 35 11 Rádiózás: Vevő (1 fólia)
Erőgépek
17 37 01 Gőzgép (2 fólia)
17 37 02 Négyütemű Otto-motor (3 fólia)
17 37 03 Kétütemű Otto-motor (2 fólia)
17 37 04 Dízel-motor (2 fólia)
17 37 05 Forgó- / kördugattyús motor (2 fólia)
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CD-ROM-OK, VIDEOFILMEK, KÖNYVEK

CD-ROM-ok
MMH-146 Kozmosz
MMH-147 NASA – Az űrkutatás története
MMH-148 Csodálatos Univerzum
UNIT KIVI 4. Fizika 10–14 éveseknek
CDR112 Fizika I. - elektromosság
CDR110 Fizika gyakorló - 7. osztály
CDR111 Fizika gyakorló - 8. osztály
CDR109 Fizika teszt - 8. osztály
CDR108 Fizika teszt - 7. osztály
CDR65
Repeta - Junior fizika - 6. osztály
CDR66
Repeta - Junior fizika - 7. osztály
CDR67
Repeta - Junior fizika - 8. osztály

6 040
6 040
6 040
6 040
8 335
8 125
8 125
8 125
8 125
3 335
3 335
3 335

Fizika szakos kollégáknak ajánljuk:
Szabó Gábor:
SZG Fizikusok életútja és a fizika fejlődése

1 980

A XX. század végén megkérdezték az Amerikai Egyesült Államok lakóit
arról, hogy mit tartanak az évszázad legfontosabb eseményének. Első
helyre az atomenergia felszabadítása, az atombomba és az atomreaktor
került. Nekünk, magyaroknak a fizikusaink jutnak eszünkbe, akik ezen
a területen történelemformáló személyiségekké váltak. De magyar
tudósokra emlékezhetünk például a kőolajmezők, a számítógép vagy
a színes hologram említésekor is. Szabó Gábor fizikatanár évtizedeken
keresztül gyűjtötte a fizikatörténeti írásokat, cikkeket. A gazdag anyagot
nyugállományba vonulása után összerendezte. A könyv kiadását a
Diákvilág Kft vállalta. A szerkesztésben, felvételek készítésében és a
nyomdai előkészítésbe a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium tanárai és diákjai is bekapcsolódtak. Budapesten
Zele János, a vidéki helyszíneken Szabó Gábor készítette a magyar
tudósok életéhez kapcsolódó felvételeket. A könyv elsősorban a
magyar diákok számára készült. Érdek lődésre tarthat azonban számot
mindazok körében, akiket érdekel a fizika fejlődése, és sze retnének
többet tudni a magyar tudósok életéről, felfedezéseiről.
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CD-ROM-OK, VIDEOFILMEK, KÖNYVEK
TL1 Fizika I.

Bruttó ára: 7 190 Ft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

TL 01 Buborék-mozgása kísérlet)
L 02 Mikola-cső (kísérlet)
TL 03 Mikola-cső (szimuláció)
TL 04 Kiskocsik (kísérlet)
TL 05 Gyorsítás (kísérlet)
TL 06 Eötvös-inga (kísérlet)
TL 07 Labda (kísérlet)
TL 08 Súrlódás (kísérlet)
TL 09 Gyorsulás (kísérlet)
TL 10 Közegellenállás (kísérlet)
TL 11 Korong (kísérlet)
TL 12 Deszka (kísérlet)
TL 13 Deszka (szimuláció)
TL 14 Sűrűség (kísérlet)
TL 15 Lyukas edény (kísérlet)
TL 16 Edény (kísérlet)
TL 17 Fenéklap (kísérlet)
TL 18 Légnyomás (kísérlet)
TL 19 Barométer (kísérlet)
TL 20 Arkhimédész (kísérlet)
TL 21 Búvár (kísérlet)
TL 22 Búvár (szimuláció)
TL 23 Hőtágulás (kísérlet)
TL 24 Forrás (kísérlet)

TL2 Fizika II.

Bruttó ára: 7 190 Ft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

TL 25 Dörzselektromosság (kísérlet)
TL 26 Elektrométer (kísérlet)
TL 27 Segner-kerék (kísérlet)
TL 28 Szalaggenerátor (kísérlet)
TL 29 Harangjáték (kísérlet)
TL 30 Citrom-almaelem (kísérlet)
TL 31 Zsebtelep (kísérlet)
TL 32 Mikola-cső (szimuláció)
TL 33 Ohm törvénye (kísérlet)
TL 34 Ohm törvénye (szimuláció)
TL 35 Huzalellenállás (kísérlet)
L 36 Izzó drót (kísérlet)
TL 37 Soros kapcsolás (kísérlet)
TL 38 Kapcsolatok (szimuláció)
TL 39 Mágnesek (kísérlet)
TL 40 Oersted kísérlete (kísérlet)
TL 41 Ionsúrlódás (kísérlet)
TL 42 Lorentz-féle erő (kísérlet)
TL 43 Oszcilloszkóp (kísérlet)
TL 44 Mozgás indukció (kísérlet)
TL 45 Nyugalmi indukció (kísérlet)

22. TL 46 Indukált feszültség
(kísérlet)
23. TL 47 Generátor (kísérlet)
24. TL 48 Lenz törvénye (kísérlet)
25. TL 49 Fénytörés (kísérlet)
26. TL 50 Délibáb (szimuláció)
27. TL 51 Képalkotások (bemutatás)
28. TL 52 Homorú tükör
(szimuláció)
29. TL 53 Domború tükör
(szimuláció)
30. TL 54 Gyűjtőlencse (szimuláció)
31. TL 55 Szórólencse (szimuláció)
32. TL 56 Prizma (kísérlet)
33. TL 57 Prizma (szimuláció)

TL3 Fizika kísérletek és
szimulációk CD-ROM-on
Bruttó ára: 7 190 Ft

Köringa (kísérlet)
Egyensúlyi helyzetek (kísérlet)
Mágneses erőtér (kísérlet)
Háromfázisú generátor elve (kísérlet)
Transzformátor (kísérlet)
Szikrainduktor (kísérlet)
Hővezetés (kísérlet)
Hőáramlás (kísérlet)
Lorentz erő (kísérlet)
Átkelés csónakkal folyón (szimuláció)
Forgó kerék (szimuláció)
Lejtő (szimuláció)
Feltekeredő fonál (szimuláció)
Bolygók mozgása (szimuláció)
Forgó tükör (szimuláció)
Fermat-elv (szimuláció)
Fénytörési hibák (szimuláció)
Délibáb (szimuláció)
Elektron mozgása (szimuláció)

Surlódás (kísérlet)
Kocsik egymáson (kísérlet)
Közegellenállás (kísérlet)
Korong (kísérlet)
Deszka (kísérlet)
Deszka (szimuláció)
Sűrűség (kísérlet)
Lyukas edény (kísérlet)
Edény (szimuláció)
Fenéklap (kísérlet)
Hidrosztatikai paradoxon (kísérlet)
Légnyomás (kísérlet)
Barométer (kísérlet)
Melde cső (kísérlet)
Arkhimedes (kísérlet)
Búvár (kísérlet)
Búvár (szimuláció)
Folyadékhártyák (kísérlet)
Felületi feszültség (kísérlet)
Bimetall lemez (kísérlet)
Gravesande-gyűrű (kísérlet)
Levegő hőtágulása (kísérlet)
Folyadék hőtágulása (kísérlet)
Forrás (kísérlet)
Dörzselektromosság (kísérlet)
Elektrométer (kísérlet)
Segner-kerék (kísérlet)
Elektromos Segner-kerék (kísérlet)
Szalaggenerátor (kísérlet)
Harangjáték (kísérlet)
Almaelem (kísérlet)
Zsebtelep (kísérlet)
Zsebtelep (bemutatás)
Ohm törvénye (kísérlet)
Ohm törvénye (szimuláció)
Huzalellenállás (kísérlet)
Izzó drót (kísérlet)

Soros kapcsolás (kísérlet)
Kapcsolások (szimuláció)
Mágnesek (kísérlet)
Oersted-kísérlet (kísérlet)
Ionsúrlódás (kísérlet)
Lorentz-erő (kísérlet)
Oszcillószkóp (kísérlet)
Mozgási indukció (kísérlet)
Nyugalmi indukció (kísérlet)
Indukált feszültség (kisérlet)
Generátor (kísérlet)
Lenz törvénye (kísérlet)
Elektromágneses rezgések (kísérlet)
Fénytörés (kísérlet)
Délibáb (szimuláció)
Képalkotások (bemutatás)
Homorú tükör (szimuláció)
Domború tükör (szimuláció)
Gyűjtőlencse (szimuláció)
Szórólencse (szimuláció)
Prizma (kísérlet)
Prizma (szimuláció)
Optikai rács (kísérlet)

TL5 Kísérletek az emeltszintű fizika érettségi
vizsgákra (20 kísérlet)
Bruttó ára: 7 190 Ft

TL4 Kísérletek és szimulációk fizikából
Bruttó ára: 7 190 Ft

Buborék mozgása (kísérlet)
Mikola-cső (kísérlet)
Mikola-cső (szimuláció)
Kiskocsi rugókkal (kísérlet)
Gyorsítás (kísérlet)
Eötvös inga (kísérlet)
Labda (kísérlet)

Fizika érettségi egységcsomag + kísérletek CD-ROM
A kétszintű fizika érettségi lebonyolítóira és az érettségiző diákokra komoly követelmények hárulnak a hatályos kormányrendelet szerint.
Tóth László fizikatanár és a cégünk által kidolgozott fizika érettségi eszközcsomagunk az elmúlt évben már sikeresen mutatkozott
be a középfokú intézményekben. Összeállításában tartalmazza a vizsgázók részére előkészítendő eszközöket, a teljes kísérleti
követelményrendszer igényességével. Ügyeltünk arra is hogy az eszközök a tanulói asztal méreteithez igazodjanak, azaz valóságosan is
használhatók legyenek. A kísérletek energiaszükséglete közhasználatú telepekkel megoldható. A fizikai mérések elvégzéséhez szükséges
mérőműszereket éppúgy tartalmazza, mint az egyes kísérletek elvégzését megkönnyítő felvételeket. Az interaktív CD segítségével
egyszerű a kísérletek elvégzése, sőt a nyílt láng, vagy a köpeny használata is elkerülhető. Az eszközcsomag lehetővé teszi, hogy ugyanazon
eszközökkel legalább 50 kísérlet elvégezhető legyen. A vizsgakörülmények értelmében szükség van a tanulók tudománytörténeti
jártasságára is. Szabó Gábor nyugalmazott fizikatanár évtizedeken keresztül gyűjtötte a fizikatörténeti írásokat, cikkeket. Nyugdíjba
vonulása után hiánypótló könyvet készített, amelyet a „Tudósok életútja és a fizika fejlődése” címmel kiadóként megjelentettünk. A
szerkesztésben, lektorálásban és a felvételek készítésében a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium tanárai is részt vettek.
Az eszközcsomagról, a CD-ről részletesebb információt küldünk az érdeklődőknek, vagy személyes bemutatást és további felvilágosítást
nyújt a szerző – Tóth László fizikatanár – a 06 70 278 2278 telefonszámon. Honlapunk: www.taneszkozcentrum.hu
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Fizikai mértékegységek
Fizikai mennyiségek mértékegységei I.
(SI mértékegységek)
Fizikai mennyiségek mértékegységei II
(SI mértékegységek)
Fizikusok arcképsorozata, 26 db, fóliázva, keretezéssel
Fizikusok arcképsorozata, 26 db, keretezés nélkül, mindkét old. fóliázva
Spektrum falitabló (fóliázva, műanyag lécezéssel)

70x100
50x70
50x70
25x35
25x35
100×70

3 655
2 575
2 575
22 500
13 500
6 145

Albert Einstein
(1879-1955)

Isaac Newton
(1642-1727)

Georg Simon Ohm
(1787-1854)

Eötvös Loránd
(1848-1919)

James Watt
(1736-1819)

Nikolausz Kopernikusz
(1473-1543)

Arkhimédész
(i.e. 287-212)

Német származású fizikus, a modern fizika egyik legnagyobb
alakja, a relativitáselmélet megalkotója, Nobel-díjas.

Angol matematikus és természettudós, munkássága a klasszikus
fizika megalapozását jelentette.

Német fizikus, az elektromos áram tulajdonságainak vizsgálata
során felfedezett törvénye alapvetõ jelentõségû.

Magyar fizikus, gravitációs vizsgálatai és felületi feszültség
kutatásai világhírûek.

Angol technikus, kettõs mûködésû, forgómozgást végzõ
lendkerekes gõzgépe a modern gõzgép õse.

Lengyel orvos és csillagász, a heliocentrikus világrendszer
felismerõje és elsõ hirdetõje.

Görög matematikus, fizikus, technikus, a természettudományok
rendszerezõje, az önálló fizika tudomány megalapítója.

Galileo Galilei
(1564-1642)

Joseph Louis Gay-Lussac
(1778-1850)

Maria Curie (Sklodowska)
(1867-1934)

Jedlik Ányos
(1800-1895)

Olasz fizikus, csillagász, matematikus, a heliocentrikus világnézet
hirdetõje, a szabadesés törvényének felfedezõje.

Francia fizikus, kémikus, a gázokkal kapcsolatos kísérleteinek
eredményei a róla elnevezett törvények.

Lengyel származású francia fizikus, férjével együtt
a radioaktivitás felfedezõje, kétszeres Nobel-díjas.

Magyar fizikus, akadémikus, a dinamó-elv egyik feltalálója
és a dinamó megszerkesztõje.

Max Planck
(1858-1947)

Alessandro Volta
(1745-1827)

Michael Faraday
(1791-1867)

Mihail Vasziljevics Lomonoszov
(1711-1765)

Német fizikus, a kvantumelmélet megalapozója, Einstein mellett
a modern fizika megteremtõje, Nobel-díjas.

Olasz fizikus, biofizikai kísérletei elektromosságtani szempontból is kiemelkedõ jelentõségûek.

Angol fizikus, kémikus, elektrokémiai munkássága kimagasló,
az elektromotor egyik elsõ konstruktõre.

Orosz fizikus, kémikus, az anyagmegmaradás törvényének
kísérleti igazolója, atmoszférikus és elektromosságtani
kutatásai is jelentõsek.

Déri Miksa
(1854-1938)

Szilárd Leó
(1898-1964)

Christian Huygens
(1629-1695)

Nicolas Leonard Sadi Carnot
(1796-1832)

Magyar mérnök, Bláthy és Zipernovszky munkatársa,
a zártköpenyû transzformátor egyik feltalálója.

Magyar származású fizikus, az elsõ urán-atomreaktor egyik
építõje, az USA-ban élt és dolgozott.

Holland fizikus, csillagász, a fény tulajdonságainak
tanulmányozása terén elért megfigyelései nagy jelentõségûek.

Francia tüzértiszt, fizikus, a hõ mechanikai munkává alakításával
kapcsolatos felfedezései jelentõsek.
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