Projekt
„Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów” RPLD.11.01.02-10-A007/16
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy opis
- 190 pozycji*
Lp.
1.

2.

kompletnego

Nazwa sprzętu
– przedmiot
zamówienia
MIKROSKOP – WERSJA
ZASILANA Z SIECI I/LUB Z
BATERII

MIKROSKOP Z KAMERĄ
USB

wyposażenia

1

pracowni

Opis sprzętu – przedmiotu zamówienia
/wymagania minimalne/
Mikroskop wyposażony w trzy achromatyczne standardowe
obiektywy o powiększeniach 4x, 10x i 40x, szerokokątny okular 10x
(wymiennym) umożliwia osiągniecie powiększeń 40x, 100x i 400x.
Obiektywy oraz gniazda misy rewolwerowej posiadają standardowy
gwint M20. Mikroskop wyposażony w stolik krzyżowy oraz regulację
ogniskowania makro i mikro. Dodatkowo w oświetlenie w postaci 1watowej diody LED drugiej generacji. Natężenie światła regulowane
za pomocą pokrętła umieszczonego w podstawie.
Mimimalne wymagania techniczne
• Powiększenie: 40-400x
• Okular: 10x WF, 23 mm
• Obiektywy achromatyczne: 4x, 10x 40x DIN
• Oświetlenie: LED drugiej generacji, 1 W
• Regulacja ostrości makro- i mikrometryczna
Minimalne wyposażenie podstawowe
• głowica mono-okularowa
• stolik krzyżowy z możliwością demontażu
• podświetlenie LED wraz z soczewką kolektorową
• płynna regulacja natężenia światła
• stały kondensor wbudowany w stolik
• koło z przysłonami aperturowymi
• przewód zasilający 230 V AC
• pokrowiec
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min.
5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe
szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta,
pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier
do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów,
przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.
Mikroskop z kamerą USB o minimalnych parametrach:
• Powiększenie: 20x - 1280x
• Okulary: 5x, 16x
• Średnica okularu: 19,5mm
• Obiektywy: achromatyczne, 4x 10x, 40x
• Powiększenie tubusu 1,0x - 2,0x
• Oświetlenie LED, 6V
• Wymiary [mm] 235 x 180 x 320
• Waga [g] 1100
• PC okular VGA (640x480 pikseli) z kablem USB
• oprogramowanie sterujące na płycie CD umożliwiające prace z
dowolnym systemem operacyjnym np. (Windows XP / Vista / 7 / 8 /

przyrodniczej
Ilość sztuk /
zestawów/
kompletów

15

1

______________________________________________________________________________
Partner Projektu: OPTIMA, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50
Strona 1 z 23

Windows 10) (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego
oprogramowania)
• stolik krzyżowy ze skalą milimetrową
• oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia
• filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe)
W zestawie dodatkowo muszą znaleźć przynajmniej:
• 5 gotowych wybarwionych preparatów biologicznych pokazowych
(typowo: przekrój łodygi bawełny, przekrój pnia sosny, odnóże
muchy domowej, epiderma cebuli, przekrój łodygi rośliny
dwuliściennej) oraz 10 czystych szkiełek podstawowych oraz szkiełka
nakrywkowe
• zestaw narzędzi preparacyjnych (służących do przygotowywania
własnych preparatów, w tym prosty mikrotom)
• zasilacz sieciowy 230V
• pokrowiec do przechowywania i transportu z rączką i paskiem na
ramię

3.

4.

5.

6.

7.

TELESKOP

Teleskop soczewkowy
o średnicy obiektywu min. 90 mm i ogniskowej 900 mm. Służący do
obserwacji wizualnych planet i Księżyca.
Posiadający wbudowany wyciąg okularowy o średnicy 1,25 cala,
pozwalający na stosowanie dowolnych okularów wykonanych w tym
standardzie wraz z lekkim aluminiowym statywem o regulowanej
wysokości z półeczką na akcesoria oraz precyzyjnym mechanizm
mikroruchów na ślimacznicach do ręcznego sterowania.

LUPA
z podświetleniem LED

PUDEŁKO DO OBSERWACJI
OKAZÓW

LORNETKA

Lupa z 3 powiększeniami: 2,5X 25X 55X. Lupa posiada
podświetlenie 5X LED 4 diody białe (2 diody skierowane na soczewkę
główną 2,5X, po 1 diodzie na soczewki dodatkowe 25X i 55X) oraz
soczewka światła ultrafioletowego skierowanego na soczewkę
główną) Lupa z antypoślizgową powłokę na całej powierzchni.
Zasilanie bateryjne.
PUDEŁKO DO OBSERWACJI OKAZÓW
Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę
(zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie),
dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory
wentylacyjne. Na dnie pudełka wtopiono siatkę do szacowania i
porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość 6,5 cm,
średnica 6,5 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne. Umożliwia
bezpieczne i humanitarne obserwacje bezkręgowców, a następnie
wypuszczanie ich do ich naturalnego środowiska życia.
Lornetka
o budowie dachopryzmatycznej, z kolorowymi soczewkami.
Wyposażona w pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7,
średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max.
170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec.

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH –
BEZKRĘGOWCE

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – BEZKRĘGOWCE
składający się min. z 25 różnych preparatów mikroskopowych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH –
SKRZYDŁA OWADÓW

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH –
ROŚLINY JADALNE

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH –
TKANKI SSAKÓW

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH –
GRZYBY

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH – CO
ŻYJE W KROPLI WODY

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – SKRZYDŁA OWADÓW
składający się min. z 5 różnych preparatów mikroskopowych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko zawierający
przynajmniej następujące pozycje:
1. Pszczoła
2. Motyl
ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – ROŚLINY JADALNE
składający się min. z 10 różnych preparatów mikroskopowych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko zawierający
przynajmniej następujące pozycje:
1. Korzenie cebuli
2. Łodyga kukurydzy
ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – TKANKI SSAKÓW
składający się min. z 5 różnych preparatów mikroskopowych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko, zawierający
przynajmniej następujące pozycje:
1. Żołądek (ludzki)
2. Serce (ludzkie)
3. Ludzka krew
ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – GRZYBY
składający się min. z 15 różnych preparatów mikroskopowych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko, zawierający
przynajmniej następujące pozycje:
1. Rhizopus
2. Penicillium (Pędzlak)
ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – CO ŻYJE W KROPLI
WODY
składający się min. z 10 różnych preparatów mikroskopowych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko, zawierający
przynajmniej następujące pozycje:
1. Okrzemki - różne formy
2. Euglena zielona - wiciowiec
3. Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej
4. Rozwielitka

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH –
TKANKI CZŁOWIEKA

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – BUDOWA
CZŁOWIEKA
składający się min. z 25 różnych preparatów mikroskopowych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko.

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH –
TKANKI CZŁOWIEKA
ZMIENIONE CHOROBOWO

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – TKANKI CZŁOWIEKA
ZMIENIONE CHOROBOWO
składający się min. z 10 różnych preparatów mikroskopowych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko.

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH –
PREPARATY ZOOLOGICZNE

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – PREPARATY
ZOOLOGICZNE
składający się min. z 30 różnych preparatów biologicznych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko, z opisami w języku
polskim, zawierający przykładowe heterotroficzne organizmy
jednokomórkowe, narządy zwierzęce oraz przekroje przez ciała i
tkanki wybranych zwierząt, w tym min.:
- Pantofelek
- Trzy typy bakterii
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- Krew żaby, rozmaz
- 1-komórkowy organizm zwierzęcy
- Dafnia
- Wirki
- Tasiemiec bąblowiec
- Oko złożone owada
- Glista, samiec i samica, przekrój poprzeczny
- Dżdżownica, przekrój poprzeczny
- Komar, aparat gębowy
- Mucha domowa, aparat gębowy
- Pszczoła miodna, aparat gębowy
16.

17.

18.

19

20.

21

ZESTAW PREPARATÓW
MIKROSKOPOWYCH –
PRZYRODA

ZESTAW PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH – PRZYRODA
składający się z min. z 10 różnych preparatów mikroskopowych
zapakowanych w drewniane lub inne pudełko.

ZESTAW PREPARATÓW
BIOLOGICZNYCH

ZESTAW PREPARATÓW BIOLOGICZNYCH
składający się z minimum 100 szt. wysokiej jakości preparatów
biologicznych zapakowanych w drewniane lub inne pudełko. Zestaw
zawierający zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce w tym
przynajmniej:
bakterie, grzyby, glony, porosty, liście, igły, korzenie, łodygi roślin,
organy kwiatów, euglena, orzęsek, płazińce, glista , dżdżownica,
skóra węża, wrotek, aparaty gębowe i odnóża owadów, skrzela
mięczaka, wymaz krwi ludzkiej, nabłonek płaski, nabłonek
wielowarstwowy, mitoza, tkanki ssaków, jądra, jajnik kota, DNA i
RNA, mitochondria, aparaty Golgiego, ludzkie chromosomy.

TAŚMA MIERNICZA

TAŚMA MIERNICZA
Miara długa z włókna szklanego 30 m. Obudowa z tworzywa
sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do
szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość min. 30 m.

STOPER

STOPER ELEKTRONICZNY LABORATORYJNY
Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i
sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru:
1/100 sekundy.
Stoper służący do pomiaru czasu w zakresie- 0,00 do 99 min.
Odmierza czas zarówno w sekwencji progresywnej jak i degresywnej,
z możliwością chwilowego zatrzymania pomiaru. Koniec pomiaru
sygnalizuje dźwiękiem. Zasilany bateryjnie.
Minimalne wymiary 85 x 75 x 20mm.

TERMOMETR Z SONDĄ

TERMOMETR
LABORATORYJNY

TERMOMETR Z SONDĄ
Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min.
1 m.
Pozwala na dokonywanie pomiarów w cieczach i ciałach stałych
Minimalny zakres pomiarów: –50...150 °C, dokładność: ± 0,3-0,5 ‚C.
Zasilany baterią (ok. 3000 godzin ciągłego użytkowania). Wymiary
min. 36 mm x 17 mm.
TERMOMETR LABORATORYJNY
Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o minimalnym zakresie pomiaru
temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną w
tubie z trwałego tworzywa sztucznego.
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22

23.

28.

29.

30.

31.

32

33.

TERMOMETR zaokienny

WAGA ELEKTRONICZNA

TERMOMETR zaokienny
Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą
specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C
do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. Minimalna długość 25 cm.
WAGA ELEKTRONICZNA
Waga elektroniczna zasilana bateryjnie o parametrach minimalnych:
Duży wyświetlacz LCD: 15 mm. Średnica płyty ważącej 150 mm.
Ciężar samej wagi: ok. 0,6 kg. Wymiary wagi: 170 x 240 x 39 mm.
Skala: 1 g - max. 5200 g.
Posiada funkcję tarowania.
Zasilana bateryjnie z funkcją automatycznego wyłączania po 3
minutach bezruchu (oszczędzanie baterii).

10

15

Waga szalkowa metalowa
z odważnikami.

WAGA SZALKOWA METALOWA + ODWAŻNIKI
Wykonana z metalu waga z min. 7 odważnikami o wadze 2 x 200 g, 1
x 100 g, 1 x 50 g, 2 x 20 g, 1 x 10 g i wymiarach minimalnych 30 cm x
30 cm x 15 cm.

5

Kompas z zamykaną

KOMPAS
z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z
igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania,
średnica większa niż 5 cm.

15

Deszczomierz

DESZCZOMIERZ
do osadzania z transparentnego tworzywa sztucznego. Do nakładania
na standardowy kij/pręt. Wymiary minimalne: 242 x 87 x 87 mm.

Barometr tradycyjny

Wiatromierz

Higrometr

BAROMETR tradycyjny
Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do
co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa.
Drewniana obudowa z możliwością zawieszenia na ścianie.
WIATROMIERZ
z funkcjami t.j. pomiar aktualnej prędkość wiatru, pomiar
maksymalnej prędkość wiatru (MX), pomiar średniej prędkości
wiatru (AV), pomiar skali Beauforta. Posiada auto-wyłącznik (po ok. 8
dniach), jest wodoodporny, możliwy pomiar w: KM/H
(kilometry/godzinę), KTS (węzły), M/S (metry/sekundę), MPH
(mile/godzinę). Możliwość zamontowania na statywie. Zasilanie z
baterii litowych o długiej żywotności.
Minimalne zakresy pomiaru:
2.5 - 150 KM/H
1.3 - 81 KTS
0.7 - 42 M/S
1.5 - 93 MPH
Wymiary min. : 125 x 55 x 28 mm
HIGROMETR elektroniczny
z termometrem
Specyfikacja minimalna:
Długość przewodu z sondą: 95 cm
Zakres pomiaru wilgotności: 10%RH ~ 99%RH, Zakres pomiaru
temperatury:
-50°C - +70°C, Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1C°; 1%RH
Dokładność pomiaru temperatury:
+/- 0,1C°, Dokładność pomiaru wilgotności: 5%, Wyświetlacz LCD:
36mm x 17 mm
Szybkość odświeżania: 1 sekunda
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Wymiary minimalne obudowy: 48mm x 28mm x 15mm
Zasilanie bateryjne.
34.

35.

36.

37.

38.

Zestaw aerometrów

ZESTAW AEROMETRÓW
W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3,
długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm max.

Zestaw siłomierzy

Zestaw siłomierzy
Składający się z min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N, 5N, 10N, 20N, 50 N).
Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w
niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do
zawieszania ciężarków.

Miernik uniwersalny
wielkości elektrycznych

Elektroskop

Uniwersalny miernik cyfrowy
– multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy
pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/500 V; ACV (prąd
zm.): 200/500 V; DCA: 2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność:
200/2000 Ω/20/200/ kΩ/20 MΩ; zakres pomiaru temperatury: od -40
o
o
o
do 1000 C (od 40 F do 1832 F). Zasilanie bateryjne, w zestawie
kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie.
ELEKTROSKOP
w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka
boczna metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki.
Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie
zawieszona obrotowa wskazówka.
W dolnej części, wewnątrz obudowy przymocowana skala z
minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość:
37 cm.

ZESTAW PAŁECZEK DO
ELEKTRYZOWANIA

ZESTAW PAŁECZEK DO ELEKTRYZOWANIA
składający się z min 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z
elektrostatyki wykonane z różnych materiałów: szklana, ebonitowa,
winidurowa i stalowa o długości min. 30 cm
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39.

Żarówki mini 6V

ŻARÓWKI MINIATUROWE 6V
Gwint typu E10, napięcie pracy: 6 V.

25

40

Żarówki mini 3,5 V

ŻARÓWKI MINIATUROWE 3,5V
Gwint typu E10, napięcie pracy: 3,5 V.

25

41

Oprawki do żarówek.
Gwint typu E10

OPRAWKI DO ŻARÓWEK
Gwint typu E10 (pasujący do mini żarówek), wyprowadzenie do
lutowania.

50

Diody LED

DIODY LED
Napięcie pracy: 4,5V

30
15

42.
43.

Przewodniki, izolatory.

PRZEWODNIKI, IZOLATORY
Przewodniki z metali, kawałki metalu

44.

Oporniki

OPORNIKI
Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy:
350V, wymiary korpusu: Ø4 x 10 mm.

45.

Przewody z zakończeniami
typu „krokodylek”

PRZEWODY Z ZAKOŃCZENIAMI TYPU „KROKODYLEK”
Zestaw składający się z minimum 10 kolorowych przewodów
zakończonych z obu stron złączem typu krokodyl. Rezystancja
pojedynczego elementu wynosi ok. 0,5 Ω, długość to 50 cm.
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46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Silniczek elektryczny

Sygnalizator
piezoelektryczny

SILNICZEK ELEKTRYCZNY
Mały metalowy silnik zasilany napięciem z zakresu od 6 V - 9 V. Prąd
na biegu jałowym 50 mA. Wymiary minimalne: 12 x 15 mm. Prędkość
10300 obr/min.
SYGNALIZATOR PIEZOELEKTRYCZNY
z wewnętrznym generatorem, częstotliwość rezonansowa: 4 kHz lub
podobna, napięcie pracy: 3–16 VDC, poziom dźwięku: min. 80 dB,
dźwięk ciągły lub narastający.

Baterie płaskie

BATERIE PŁASKIE 9 V
Baterie płaskie typu 6F22 – 9 V.

Zestaw magnesów
sztabkowych

ZESTAW MAGNESÓW SZTABKOWYCH
Składający się z 2 bardzo silnych magnesów zatopionych w plastiku.
Bieguny oznaczone zostały za pomocą czerwonego i niebieskiego
koloru. Wymiary minimalne: 80 x 22 x 10mm

Zestaw magnesów
podkowiastych

ZESTAW MAGNESÓW PODKOWIASTYCH
składający się z min. 3 magnesów podkowiastych o różnej wielkości.
Długość najmniejszego min. 7,5 cm.

Pudełko z opiłkami

PUDEŁKO Z OPIŁKAMI
Garść opiłków ferromagnetycznych zamknięta w płaskim,
przezroczystym pudełku (średnica ok.70 mm) do eksperymentów z
zakresu pola magnetycznego.

Magnes neodymowy

Igła magnetyczna

IGŁA MAGNETYCZNA
Igła magnetyczna na podstawie min. 6,5 cm

Zestaw soczewek

ZESTAW SOCZEWEK
Składający się z min. 7 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm
każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe,
dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe.
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z
uchwytem, stojak do soczewek.

Lustra wypukło-wklęsłe

Lusterko płaskiepodwójne

Pryzmat szklany

MAGNES NEODYMOWY
Magnes neodymowy N38 o wymiarach minimalnych 20 mm x 3,5
mm w kształcie walca

LUSTRA WYPUKŁO-WKLĘSŁE
Zestaw zawierający 2 zwierciadła kuliste o średnicy 10 cm każde.
Jedno wklęsłe, drugie wypukłe. Oba umieszczone na wspólnej
podstawie, której wysokość można regulować
LUSTERKO PŁASKIE-PODWÓJNE
Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. Wewnątrz
dwa lusterka, w tym jedno powiększające, minimalne wymiary:
długość 6 cm, szerokość 6 cm.
PRYZMAT SZKLANY
Pryzmat trójkątny wykonany ze szkła. Długość boku min. 4 cm, o
kątach 60° x 60° x 60°.
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Zestaw optyczny/Krążek
barw Newtona

KRĄŻEK BARW NEWTONA
Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i
wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy. Średnica krążka:
min. 18 cm.

Zestaw sześcianów z
zawieszkami o jednakowej
objętości i różnej masie
wykonanych z metali i ich
stopów
Zestaw cylindrów o tej
samej masie i średnicy, ale
o różnych objętościach
wykonanych z metali i ich
stopów z zawieszkami

ZESTAW KOSTEK O RÓWNYCH OBJĘTOŚCIACH I RÓŻNYCH MASACH
Zestaw min.6 sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości i
różnej masie wykonanych z metali i ich stopów (mosiądzu, stali,
aluminium), min. długość boku 2 cm.

Zestaw kolorowych
klocków drewnianych

ZESTAW KLOCKÓW DREWNIANYCH
Zestaw składa się z kolorowych klocków o różnych kształtach,
wielkość klocków: minimum 3 cm, wykonanych z drewna. Zestaw
składa się z minimum 100 elementów. Dodatkowe wyposażenie:
pudełko z pokrywką.

Zestaw kolorowych
klocków plastikowych

Zestaw piłeczek różnych
rozmiarów i różnym
stopniu sprężystości.

Zestaw sprężyn
metalowych

Zestaw 50 skał i
minerałów

ZESTAW KLOCKÓW PLASTIKOWYCH
Zestaw składa się z kolorowych klocków o różnych kształtach,
wielkość klocków: minimum 3 cm, wykonanych z plastiku. Zestaw
składa się z minimum 130 elementów.
Dodatkowe wyposażenie: kartonowe pudełko.
ZESTAW PIŁECZEK RÓŻNYCH ROZMIARÓW I RÓŻNYM STOPNIU
SPRĘŻYSTOŚCI
Zestaw składa się z minimum:
- 8 x piłeczka tenisowa.
- 8 x piłeczka piankowa do tenisa.
- 8 x piłeczki do tenisa stołowego, kolorowe.
- 4 x piłka do golfa podstawowa.
Łącznie 28 sztuk piłeczek.
ZESTAW SPRĘŻYN METALOWYCH
Zestaw składający się minimum z 50 sprężyn metalowych o różnych
rozmiarach i różnej sprężystości, w tym 5 dużych sprężyn
zakończonych kółeczkami.

Pojemnik próżniowy z
pompką

Latarka z żarówką i
laserem

ZESTAW CYLINDRÓW O RÓWNYCH MASACH I RÓŻNYCH
OBJĘTOŚCIACH
Zestaw min. 6 cylindrów o tej samej masie i średnicy, ale o różnych
objętościach wykonanych z metali i ich stopów (mosiądzu, stali,
aluminium), z zawieszkami.

POJEMNIK PRÓŻNIOWY Z POMPKĄ
o pojemności min. 1,3 l, wykonany z przeźroczystego tworzywa
sztucznego, z pokrywką nieprzeźroczystą, wymiary min: wysokość 18
cm, szerokość 14 cm, długość 14 cm, pompka o wysokości min. 15
cm pasująca do pojemnika próżniowego.
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LATARKA Z ŻARÓWKĄ I LASEREM
w metalowej obudowie, 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik
laserowy o mocy <1 mW (klasa bezpieczeństwa II), zasilanie
bateryjne.

15

ZESTAW SKAŁ I MINERAŁÓW
Zestaw składający się z minimum 50 skał i minerałów do ćwiczeń
geologicznych. Każdy oznaczony jest kodem, a całość umieszczona w
drewnianej lub innej skrzyneczce z indywidualnymi przegródkami.
Wielkość pojedynczego okazu min 3-4 cm.

3
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68.

69.

Stetoskop

Ciśnieniomierz
automatyczny

70.

Probówki szklane
bakteriologiczne z
prostym brzegiem

71.

Statyw na probówki

72.

73.

74.

STETOSKOP
przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji,
wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami
przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie
litery Y z antystatycznego PCV
CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY NARAMIENNY
o parametrach minimalnych:
• automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego
przycisku
• Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB)
• duży wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki.
• z technologią DPDA gwarantującą najdokładniejszy pomiar i
technologią G3MWI gwarantującą szybszy i wygodniejszy pomiar
przez ograniczony do minimum ucisk ręki
• Dokładność: +/- 3 mmHg
• Uniwersalny mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu.
• Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg
• Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę
• Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg WHO (World
Health Organization) Światowej Organizacji Zdrowia
• Funkcja daty, godziny i pamięć pomiarów
• Zasilanie bateryjne lub z zasilacza sieciowego
PROBÓWKA SZKLANA BAKTERIOLOGICZNA
wymiary 18 cm, śr. 18 mm z prostym brzegiem.
Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego.
STATYW NA PROBÓWKI
Statyw polipropylenowy na probówki o wymiarach minimalnych:
- 190 x 60mm.
- Ilość płaszczyzn: 3
- Ilość miejsc: 12
- miejsca na: 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek,
wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm

Kolba okrągłodenna 50 ml

Kolba stożkowa ze szkła,
ze szlifem - 300 ml

Zlewka niska plastikowa

KOLBA OKRĄGŁODENNA
Kolba okrągłodenna z wąską szyją, wykonana ze szkła
borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 50 ml - Ø bańki
- 51 mm, Ø szyji - 22 mm, wysokość - 100 mm.
KOLBA STOŻKOWA
ze szkła typu DURAN ze szlifem, z podziałką i polem opisowym.
Wysoka odporność chemiczna i termiczna. Minimalna rozszerzalność
cieplna.
Minimalne wymiary:
- średnica podstawy: 87 mm
- wysokość: 156 mm
- pojemność: 300 ml
ZLEWKA NISKA PLASTIKOWA
(przezroczysta) wykonana z polipropylenu (PP), z nadrukowaną skalą.
Pojemność: 50 ml
Podziałka: 10 ml
Wysokość: 60 mm
Średnica: 47 mm
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75.

76.

77.

78.

Zlewka niska z podziałką

Zlewka duża szklana
– 250 ml

Zlewka duża szklana
– 500 ml

Zestaw cylindrów
miarowych, plastikowych

ZLEWKA NISKA SZKLANA
z podziałką.
Wykonana ze szkła borokrzemowego.
Pojemność: 100 ml
Wysokość: 70 mm
Średnica: 50 mm

30

ZLEWKA – 250 ml
z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego
Pojemność: 250 ml
Wysokość: 120 mm
Średnica: 60 mm;

50

ZLEWKA – 500 ml
z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego
Pojemność: 500 ml
Wysokość: 140 mm
Średnica: 75 mm

20

Zestaw CYLINDRÓW MIAROWYCH wykonanych z polipropylenu (PP)
lub z polimetylopentenu (PMP).
W skład zestawu wchodzi:
a) Cylinder miarowy PLASTIKOWY – 25 ml
Cylinder miarowy o pojemności 25 ml z podziałką i nadrukowaną
niebieską skalą, kl. B. Ze stopką z PP.
Skala: 0,5 ml
Tolerancja: ±0,5 ml
Wysokość: 160 mm
b) Cylinder miarowy PLASTIKOWY – 50 ml
Cylinder miarowy o pojemności 50 ml z podziałką i nadrukowaną
niebieską skalą, kl. B. Ze stopką z PP.
Skala: 1 ml
Tolerancja: ±0,5 ml
Wysokość: 195 mm

30

c) Cylinder miarowy PLASTIKOWY – 100 ml
Cylinder miarowy o pojemności 100 ml z podziałką i nadrukowaną
niebieską skalą, kl. B. Ze stopką z PP.
Skala: 1 ml
Tolerancja: ±1 ml
Wysokość: 250 mm
79.

80.

Cylinder miarowy
plastikowy - duży

CYLINDER MIAROWY PLASTIKOWY - DUŻY
wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu
(PMP) o pojemności 250 ml z podziałką i nadrukowaną niebieską
skalą, kl. B. Ze stopką z PP, Skala: 5 ml
Tolerancja: ±2 ml
Wysokość: 300 mm

Moździerz z tłuczkiem

MOŹDZIERZ Z TŁUCZKIEM
porcelanowy lub ceramiczny z wylewem. Średnica minimalna
moździerza = Ø 110 mm. Wysokość min. moździerza: 45 mm
Długość tłuczka: min. 115 mm
Średnica głowy tłuczka: min. 30 mm
Moździerz szorstki, szkliwione są wyłącznie powierzchnie nie
przeznaczone do ucierania.

10
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Mały palnik Bunsena +
zestaw kartuszy

Palnik szklany spirytusowy

Zestaw plastikowych pipet
Pasteura z polietylenu

Rurki gumowe
kauczukowe

MAŁY PALNIK BUNSENA NA GAZ
Palnik laboratoryjny Bunsena zasilany kartuszami z gazem,
wykonany z trwałych materiałów sam palnik wykonany z mosiądzu.
W zestawie:
- palnik z kartusz z gazem
- 10 kartuszy dodatkowych / min poj. 410ml/230g/
DANE TECHNICZNE:
o
- temperatura płomienia 1750 C
- czas pracy na jednym kartuszu minimum 3 h
PALNIK SPIRYTUSOWY
Palnik spirytusowy szklany z kołpakiem z pp poj. 250 ml
ZESTAW PLASTIKOWYCH PIPET PASTEURA
Zestaw plastikowych pipet Pasteura
Opakowanie min. 500 szt.
Całkowita pojemność 7 ml (podziałka: 3 ml, bańka ssąca: 4 ml).
Wykonane z polietylenu.
wymiary min.: 7,8 x 150 mm.
RURKI GUMOWE- KAUCZUKOWE
Czerwony wąż gumowy. Wykonany z kauczuku naturalnego. Gładki.
Twardość wg Shore’a: 45 A, Odporność na temperaturę: -10°C do
+50°C, średnica zewnętrzna minimum 11 mm, średnica wewnętrzna
minimum 7 mm, ścianka grubości minimum 2 mm.
Długość minimum 5 m.

Rurki silikonowe

RURKI SILIKONOWE
Wężyk akwarystyczny silikonowy biały:
minimalne parametry: średnica zewnętrzna ok. 6 mm, średnica
wewnętrzna ok. 4 mm. Długość minimum 5 m.

Zestaw zacisków z acetalu

Butelka z zakraplaczem
30 ml

ZESTAW ZACISKÓW Z ACETALU
Zestaw zacisków z acetalu. składający się min. z 12 sztuk w zestawie.
Zaciski wykonane z mocnego, wytrzymałego tworzywa sztucznego z
ząbkowanymi szczękami o dł. 2.7 cm (1-1/16”). Umożliwiają
podłączenie w dowolnym punkcie węża bez jego odłączania.
Przystosowane do obsługi jedną ręką.
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Zamykanie/otwieranie jedną ręką
- Do stosowania z wężami o grubości ścianki 0.82 lub cieńszej
- Gdy nie są używane, okrągły otwór (śred. ok. 6 mm) na końcu
zacisku pozwala im pozostać podłączonymi do węża o śred. zewn. 0.6
- 1.0 cm (0.25 - 0.39”) z bardzo małym lub bez ograniczeń w
przepływie
- dł. całkowita 59 mm.
BUTELKA Z ZAKRAPLACZEM 30ML
Szklana butelka z brązowego szkła o poj. 30 ml. Zamknięciem jest
szklana pipeta z gumowym korkiem
Pojemność: 30 ml
Gwint: DIN 18
Wysokość minimum 80,2 mm;
Średnica minimum 33 mm
Waga: 45 g
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Zestaw 30 butli na
roztwory: /15 szt./ 250 ml
oraz /15 szt./ 500 ml

Lejki plastikowe

Zestaw szalek Petriego

Bagietki

Igła preparacyjna

Zestaw szkiełka
podstawowe +
nakrywkowe

ZESTAW SZALEK PETRIEGO
Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego. Zestaw składa się z
minimum 10 szalek Petriego, wykonanych ze szkła sodowowapniowego. Minimalne wymiary szalki:
- średnica - 120 mm
- wysokość - 20 mm.
BAGIETKI
pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy minimum 5-6
mm, wykonane ze szkła borokrzemowego.

Statyw laboratoryjny

Pęseta plastikowa

ZESTAW 30 BUTLI NA ROZTWORY
składający się z:
a) BUTLA NA ROZTWORY 250 ML wykonana ze szkła, przystosowana
jest do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140°C /15 sztuk/
b) BUTLA NA ROZTWORY 500 ML wykonana ze szkła, przystosowana
jest do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140°C /15 sztuk/
LEJKI PLASTIKOWE
Lejek z tworzywa sztucznego (PP)
Średnica górna minimum 75 mm
Średnica zew. nóżki minimum 10 mm

STATYW LABORATORYJNY
Statyw laboratoryjny o wysokości minimum 50 cm z wyposażeniem.
W skład wchodzą elementy statywu laboratoryjnego niezbędne do
wykonania podstawowych doświadczeń: podstawa statywu z
prętem, łącznik, łapa uniwersalna oraz dwa pierścienie z łącznikami o
różnych średnicach.
PĘSETA PLASTIKOWA
Pęseta z plastikowa z tworzywa sztucznego POM odporna na
większość chemikaliów i temperaturę do 130° C,
o właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione,
powierzchnie chwytająca gładkie, długość minimum
145 mm.
IGŁA PREPARACYJNA
Igła preparacyjna prosta ze stali nierdzewnej z metalową
zintegrowaną oprawką moletowaną (antypoślizgową) wykonaną z
aluminium.
Igły mają grubszą i długą aluminiową oprawkę, moletowaną na 2/3
długości. Sama końcówka igły jest wykonana ze stali nierdzewnej.
Minimalne wymiary:
• długość całkowita: 16 cm
• długość trzonka: 11 cm
• długość igły: 5 cm
• grubość trzonka: 5 mm
SZKIEŁKA PODSTAWOWE + NAKRYWKOWE – ZESTAW
Szkiełka podstawowe 100 sztuk + 100 sztuk szkiełek nakrywkowych
do wykonania preparatów mikroskopowych.
• szkiełka podstawowe czyste o wymiarach minimum 76 x 26 x 1 mm
• szkiełka nakrywkowe minimum 24 x 24 mm, grubość minimum 0,17
mm
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100.
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104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Pudełka plastikowe na
preparaty

PUDEŁKO PLASTIKOWE NA PREPARATY
Pudełko plastikowe zamykane na 100 szt. szkiełek mikroskopowych
do przechowywania preparatów laboratoryjnych.

Bibuła laboratoryjna

BIBUŁA LABORATORYJNA
Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm – 100
arkuszy. Papier filtracyjny, gładki lub porowaty. Typ 3 m/N parametry: - gramatura: 65 g/m², - szybkość filtracji: 30 s, wytrzymałość na przedarcie (mokry): ≥30 kPa.

Wskaźnik pH

WSKAŹNIKI pH
Wskaźnik pH od 0.0 do 14.0.
Pudełko zawiera 100 pasków pH

Stearyna

STEARYNA
Stearyna do świec, opakowanie minimum
1 kg.

Kwas solny

KWAS SOLNY
Kwas solny r-r 31-38% pojemność minimum 1L

Wodorotlenek sodu

WODOROTLENEK SODU
Wodorotlenek sodu, stały - soda kaustyczna 99% w postaci granulek,
opakowanie minimum 1 kg

Tlenek wapnia

TLENEK WAPNIA
Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej,
opakowanie min. 500 g.

Spirytus salicylowy 2%

Jod krystaliczny

Siarka sublimowana

Gliceryna

Benzoesan sodu

Siarczan (VI) miedzi (II),

Woda utleniona 3%

Manganian (VII) potasu
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SPIRYTUS SALICYLOWY
Spirytus salicylowy 2% , opakowanie minimum 100 ml.

10

JOD KRYSTALICZNY
Jod sublimowany krystaliczny, opakowanie minimum 100 g.

2

SIARKA SUBLIMOWANA
Siarka sublimowana, opakowanie minimum 500 g.

2

GLICERYNA
Gliceryna, opakowanie minimum 1 l

1

BENZOESAN SODU
Benzoesan sodu stały, opakowanie minimum 250 g

1

SIARCZAN MIEDZI
Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, stały, opakowanie minimum 250 g.

1

WODA UTLENIONA
Woda utleniona 3%, opakowanie minimum 100 ml.

10

MANGANIAN POTASU
potoczna nazwa – nadmanganian potasu
1 opakowanie min. 500 g, stały

1
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Pożywka MS

POŻYWKA MS
Pożywka MS (murashige & skoog medium), koncentrat 10,0 pożywki.
Zestaw na 10 l standardowej pożywki. Temperatura
o
przechowywania: 2–6 C. Wystarcza na przygotowanie 10 l 100%
pożywki MS
Zestaw składa się z 4 roztworów:
MS MAKRO A 100x - 100 mL
MS MAKRO B 100x - 100 mL
MS MIKRO 100x - 100 mL
MS VITS 200x - 50 mL

Zestaw metali i stopów

Drut miedziany

METALE I STOPY (ZESTAW)
Metale i stopy (zestaw).
Komplet 12 różnych płytek metali do porównywania ich własności.
Wymiary każdej płytki minimum 5 x 2,5 cm.
DRUT MIEDZIANY
Drut miedziany miękki, średnica min. 2 mm, długość min. 3 mb.

Zestaw akwarystyczny do
badania wody

Odczynniki do oznaczania
tlenu w akwarium

Odczynnik do oznaczania
chloru w akwarium

Kwasomierz glebowy

Parafilm

ZESTAW AKWARYSTYCZNY DO BADANIA WODY
Test do wody:
Zestaw zawiera:
- pH w dwóch zakresach: 4,5-9,0 i 6,0-8,0 (2x100 pomiarów)
- twardości ogólnej i węglanowej (około 2x30 pomiarów)
- stężenia amoniaku NH3 w zakresie 0-10 mg/l (30 pomiarów)
- stężenia azotynów NO2-w zakresie 0-10 mg/l (50 pomiarów)
- stężenia azotanówNO3- w zakresie 0-130 mg/l (50 pomiarów)
- stężenia fosforanów PO4 w zakresie 0-2 mg/l (30 pomiarów)
- stężenia jonów żelaza Fe w zakresie 0-1,5mg/l (30 pomiarów)
Zestaw zawiera komplet odczynników, dwie szklane probówki,
instrukcję i odporną na wodę skalę barw. Całość umieszczona jest w
trwałej plastikowej walizeczce.
ODCZYNNIKI DO OZNACZENIA TLENU W AKWARIUM
Test służący do określania zawartości tlenu w wodzie akwariowej.
Zawartość wystarcza na około 50 pomiarów
ODCZYNNIK DO OZNACZANIA CHLORU W AKWARIUM
Test do oznaczania chloru w akwarium 15 ml. Zawartość
opakowania: fiolka pomiarowa, buteleczka z odczynnikiem, fiolka z
proszkiem testowym, łyżeczka, skala barwna.
KWASOMIERZ GLEBOWY KLASYCZNY
Kwasomierz glebowy klasyczny typu Helliga, pozwalający na pomiary
kwasowości gleby, w zestawie płytka ceramiczna do wykonywania
pomiarów i buteleczka płynu Helliga o pojemności minimum 40 ml,
na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH.
PARAFILM
Parafilm, rozciągliwość do 200%. Przylega szczelnie nawet do
nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy
nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość min. 50 mm, długość
min. 75 m.

Mata z włókniny chłonnej

MATA Z WŁÓKNINY CHŁONNEJ
Mata o wymiarach min. 40 x 50 cm, opakowanie 50 szt. Do zbierania
oleju, benzyny i wszelkich innych cieczy na bazie węglowodorów,
materiał odpychający wodę.
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121.

122.

123.

124.

125.

126.

Zestaw okularów
ochronnych

Zestaw 30 szt. OKULARÓW OCHRONNYCH składający się z:
* 20 par - Przeciwodpryskowe okulary ochronne dla uczniów, klasa
optyczna 1, rozmiar odpowiedni dla młodzieży, posiadają regulację w
długości ramion - na końcu ramion małe otwory, do których można
doczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi,
chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do
45 m/s (F). Okulary ochronne
* 10 par - nakładane na okulary korekcyjne o wysokim poziomie
ochrony przed uderzeniami oraz doskonałym polu widzenia, z
regulacją długości ramion - cztery pozycje, kąt nachylenia soczewek –
zmienny, ochrona przed promieniowaniem UV i uderzeniami - F,
powłoka AS chroniąca przed zarysowaniami szkieł, niski profil ramion
oraz miękkie ramiona.

Rękawice lateksowe

RĘKAWICZKI LATEKSOWE
Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe pudrowane, rozmiar S,
100 szt.

Rękawice do gorących
przedmiotów

Fartuch

RĘKAWICE DO GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW
Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem
zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie
występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów.
FARTUCH
Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie
kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar
XS, S, N.

Lodówka mała z
zamrażalnikiem

LODÓWKA MAŁA Z ZAMRAŻALNIKIEM
Minimalne cechy ogólne:
Lodówka jednodrzwiowa z zamrażalnikiem:
Całkowita pojemność netto: 118 l
Klasa energetyczna: A+
Pojemność netto zamrażarki: 15
Pojemność netto chłodziarki: 103 l
Lodówka:
Ilość półek: 1
System rozmrażania chłodziarki: Automatyczne
Zdolność zamrażania (kg / 24h) 2
Kolor: Biały
Możliwość obustronnego montażu drzwi
Wymiary (W x S x G cm):84.5 x 54 x 58
Oświetlenie wewnętrzne: TAK
Poziom hałasu nie większy (dB): 39

Suszarka laboratoryjna na
szkło laboratoryjne

Zestaw szczotek do mycia
szkła

SUSZARKA LABORATORYJNA
Suszarka laboratoryjna przeznaczona do suszenia szkła
laboratoryjnego. 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, z
ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32,
odstępy między bolcami minimum 30 mm, przybliżone wymiary:
długość 350 mm, wysokość minimum 450 mm, szerokość minimum
100 mm.
SZCZOTKI DO MYCIA SZKŁA
Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryjnych.
Wyposażone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym,
chroniący szkło przed zarysowaniami. Zestaw składa się z 10
najpotrzebniejszych szczotek o śr. 10 - 80 mm, m. in. ze szczotki z
drewnianym trzonkiem i szczotki zmywającej.
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131.

132.

133.

134.

135.

Płyta grzejna

PŁYTA GRZEJNA
Kuchenka dwupalnikowa, podwójna płyta grzejna – łącznie 2000 W.
Średnica każdej płyty min. 15,5 cm.
Zasilanie dwóch płyt jest kontrolowane za pomocą termostatu.
Panele mogą być sterowane niezależnie od siebie
Szybkie nagrzewanie. Diody sygnalizacyjne
Stopy antypoślizgowe.
Materiał: metal / tworzywo sztuczne
Palniki - materiał: odlew metalowy z żelaza
Wymiary min.: 48 cm x 27 cm x 6,5 cm
Długość kabla: min. 85 cm
Waga min. 3 kg
Zasilanie: 220-240V ~ 50 Hz / 1000 + 1000 Watt

Ładowarka do baterii z
wyświetlaczem LCD z
gniazdem.

ŁADOWARKA DO BATERII
Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD z gniazdem USB do
ładowania wszystkich konsumenckich akumulatorów.

Drążek teleskopowy

DRĄŻEK TELESKOPOWY
Drążek teleskopowy o długości minimum 145–275 cm, wykonany z
włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający
do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i
czerpaków.

Naczynie/czerpak do
pobierania wody

Sieć planktonowa

SIEĆ PLANKTONOWA
Sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o minimalnej śr. 200
mm, wielkość oczka sieci: 65 μm (=0,065 mm). Do dna sieci
przymocowane naczynie zbierające wykonane z polietylenu o
pojemności min. 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na
dedykowanym drążku teleskopowym.

Sieć workowa
podstawowa

SIEĆ WORKOWA PODSTAWOWA
Sieć workowa z nylonu, zawieszona na obręczy o średnicy minimum
200 mm, wielkość oczka sieci minimum: 0,8 mm, głębokość worka
minimum: 330 mm.
Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku
teleskopowym.

Sitka o różnej wielkości
oczek

Krążek Secchiego

Linka skalowana

NACZYNIE/CZERPAK DO POBIERANIA WODY
Zlewka polietylenowa o pojemności min. 1000 ml z zaciskiem
(obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na dedykowanym
drążku teleskopowym.

SITKA O RÓŻNEJ WIELKOŚCI OCZEK
Sita okrągłe o średnicy: minimum 34 cm z metalu powlekanego
trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit
na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 2, 3, 4, 5 mm.
KRĄŻEK SECCHIEGO
Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i
przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego
tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki.
LINKA SKALOWANA
Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchi'ego, długości minimum 10 m,
skalowana co 50 cm, zakończona karabińczykiem. Zwijana na
specjalnym uchwycie.

2

3

1

1

1

1

5

5

5

______________________________________________________________________________
Partner Projektu: OPTIMA, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50
Strona 16 z 23

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

Deska do krojenia

DESKA DO KROJENIA
Wykonana z tworzywa sztucznego. Minimalne wymiary:
- długość: 34,5 cm
- szerokość: 24,5 cm
Kolor: różne

Nóż ze stali nierdzewnej z

Ogrzewacze

Zraszacz

NÓŻ
Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone minimalne
wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm,
szerokość ok. 2,5 cm.
OGRZEWACZE
Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnienie: parafina, długość
palenia: ok. 4 godzin. Opakowanie zawiera minimum 100 sztuk.
ZRASZACZ
Spryskiwacz ręczny o pojemności min. 0,5 litra. Dysza o regulowanym
kącie rozpylenia.

Termos nierdzewny

TERMOS
Termos nierdzewny o pojemności minimum 1l, wewnętrzne i
zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja
próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia.
625 g. Wysokość min. 30 cm; średnica min. 8,8 cm.

Sztywna podkładka z
klipsem do
przytrzymywania
dokumentów

SZTYWNA PODKŁADKA Z KLIPSEM
Zamykana podkładka z klipsem do przytrzymywania dokumentów
formatu A4, wykonana z grubej tektury laminowanej folią PVC,
2
pojemność min. 60 kartek o gramaturze 80 g/m .

Metalowa łopatka

ŁOPATKA
Metalowa łopatka wąska o minimalnych wymiarach:
- długość całkowita: 34,5 cm
- szerokość robocza: 5 cm.

Składana saperka stalowa

Pompka do balonów

SAPERKA
Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przybliżone
minimalne wymiary – długość całkowita: 58 cm, wymiary łopatki: 21
x 15 cm.
POMPKA DO BALONÓW
Dwustronna, ręczna pompka (pompuje powietrze przy ruchu tłokiem
w obie strony), długość ok. 23 cm.

Pojemnik na ziemię o
pojemności 5 l

POJEMNIK NA ZIEMIĘ 5 L
z tworzywa sztucznego

Szklane akwarium
pojemności 102 l

AKWARIUM
Szklane akwarium o pojemności minimum 102 l o wymiarach min.
80 x 35 x 40 cm
Rodzaj przedniej szyby: owalna
Grubość szkła min. 6 mm.
Pokrywa z oświetleniem typu IP67 i klapka do karmienia ryb.
Oświetlenie: świetlówki T8–2×18 W
W zestawie minimum:
Filtr wodny o minimalnych parametrach:
MOC: 5,2W, MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ: 450 l/h, REGULACJA
PRZEPŁYWU: TAK
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WYMIARY mximun:66x81x259 [mm], MEDIA FILTRACYJNE: TAK
NAPIĘCIE ZASILANIA:220-240V AC / 50Hz
Grzałka: min 100 W
Zestaw startowy ACTI (pokarm, uzdatniacz, biostarter)
Szkła łączone specjalnym silikonem akwarystycznym w kolorze
czarnym, który jest nietoksyczny dla ryb i odporny na zabrudzenia.
147.
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152.

153.

154.

Terrarium prostokątne o

Małe, wąskie akwarium

Zestaw doniczek, misek,
kuwet, słoików i
pojemników plastikowych

Listwa zasilająca

MAŁE WĄSKIE AKWARIUM
Akwarium z ramką 40 cm
Wymiary minmalne: 40 x 20 x 25 cm. Objętość min. 20 l
Wykonane z najwyższej jakości szkła.
ZESTAW DONICZEK, MISEK, KUWET, SŁOIKÓW I POJEMNIKÓW
PLASTIKOWYCH
Zestaw doniczek - 20 szt. , miski 5 szt.x 18l, 5 szt. x 14l, 5 szt. x 10l,
kuweta plastikowa /minimum 30 cm x 40 cm/- 15 sztuk, słoik z
zakrętką metalową -1l- 20 szt., słoik 10l – 10 szt.
Pojemnik plastikowy 15l – 10 szt. – różne kolory
Pojemnik plastikowy 30l – 10 szt. – różne kolory
LISTWA ZASILAJĄCA ELASTYCZNA
z minimalnymi parametrami:
5 gniazd zasilających z uziemieniem, elastyczne połączenia między
gniazdami - możliwość dopasowania kształtu listwy do krawędzi
mebli lub pomieszczenia, napięcie znamionowe: AC 230 V ~ 50 Hz,
prąd znamionowy: 16 A, maksymalne obciążenie: 16 A (3600 W), filtr
przeciwprzeciążeniowy, zabezpieczenie przed małymi dziećmi
podświetlany wyłącznik ON/OFF z sygnalizacją napięcia w gniazdach
przewód H05VV-F 3G*1mm,
długość przewodu min. 2,5 m

Globus indukcyjny o
średnicy 25 cm

Globus polityczno-fizyczny

Globus fizyczny duży

Globus konturowy
podświetlany

TERRARIUM
Akwarium prostokątne o wymiarach minimum 40 x 25 x 25 cm
(dł/szer/wys), pojemność min. 25 l. Wykonane ze szkła o grubości
min. 4 mm.

GLOBUS INDUKCYJNY
Globus o średnicy minimum 25 cm indukcyjny stanowi kulę o czarnej
matowej powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać
różnokolorową kredą, przy czym wykonane napisy i rysunki dają się z
niej usunąć podobnie jak z tablicy szkolnej. Wysokość min. 38 cm
GLOBUS POLITYCZNO-FIZYCZNY
minimalne wymiary:
- wysokość: 38 cm,
- średnica kuli: 25 cm,
polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa.
GLOBUS FIZYCZNY DUŻY
Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo,
minimalne wymiary: - wysokość: 62 cm,
- średnica kuli: 42 cm.
GLOBUS KONTUROWY PODŚWIETLANY
Średnica min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka
kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po
powierzchni mazakami sucho ścieralnymi, w zestawie mazaki i gąbka.
Po podświetleniu widoczna kolorowa mapa polityczna.
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Polska – mapa ścienna,
fizyczna/mapa do ćwiczeń.

POLSKA – MAPA ŚCIENNA, FIZYCZNA/MAPA DO ĆWICZEŃ
Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie
powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg,
sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę
samą mapę bez nazewnictwa. Format minimalny: 160 cm x 150 cm,
skala: 1:500 000.

Świat - mapa ścienna
fizyczna
Mapa zawiera: granice
państw, stolice państw,
stolice państw

ŚWIAT - MAPA ŚCIENNA FIZYCZNA
Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw
zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty,
wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana
dwustronnie i oprawiona w rurki PCV.
Format min. 2040 x 1260 mm, skala: 1:20 mln.

Mapa fizyczna Europy

EUROPA - MAPA ŚCIENNA FIZYCZNA
Mapa zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice
administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady,
lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV.
Format min. 100 cm x 140 cm,
skala: 1:4,5 mln.

Krajobrazy Świata mapa dwustronna

KRAJOBRAZY ŚWIATA - MAPA
Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi
i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo
sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej stronie mapa
świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na
świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych
stacji z każdej strefy. Format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln.

Ochrona przyrody w
Polsce - mapa
dwustronna

OCHRONA PRZYRODY W POLSCE - MAPA
Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny
stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów
chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych,
rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów
przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków
roślin i zwierząt chronionych w Polsce; na mapie zastosowano nowy
podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia
Ministra Środowiska Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa
(do ćwiczeń).
Skala 1: 650 000
Wymiary min. 160 x 120 cm

Mapa topograficzna okolic
szkoły i regionu + plany

MAPA TOPOGRAFICZNA OKOLIC SZKOŁY I REGIONU + PLANY
Powiat wieluński - Mapa turystyczna 1: 100 000. Wymiary min. 14
x21 cm

Obrotowa mapa nieba

OBROTOWA MAPA NIEBA
Obrotowa mapa nieba – okrągła mapa o średnicy min. 30 cm,
oprawa foliowana, wodoodporna, na odwrocie instrukcja korzystania
z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji nieba.

SZKIELET CZŁOWIEKA Z
RUCHOMYMI
ELEMENTAMI (SKALA 1:1)

SZKIELET CZŁOWIEKA Z RUCHOMYMI ELEMENTAMI (SKALA 1:1)
o wysokości minimum 170 cm. Masywny, solidnie wykonany model
układu kostnego o naturalnych rozmiarach, wykonany z tworzywa
sztucznego z łatwo zdejmowanymi kończynami. Model umieszczono
na ruchomym stojaku. W skład szkieletu wchodzą:
CZASZKA (Scull) złożona z 22 kości połączonych szwami. Możliwe jest
otwarcie puszki mózgowej i zapoznanie się z budową wewnętrzną.
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MODEL: SZKIELET RYBY

MODEL: SZKIELET PŁAZA

MODEL: SZKIELET GADA

MODEL: SZKIELET PTAKA

MODEL: SZKIELET SSAKA

Fantom – dziecięcy
manekin ratowniczy

Trzy spośród zębów dolnej szczęki: trzonowy, kieł i siekacz, można
wyjąć,
KRĘGOSŁUP (Vertebral column) składa się z kręgów: 7 szyjnych, 12
piersiowych, 5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości ogonowej i
międzykręgowych dysków,
KLATKA PIERSIOWA (Thorax) zbudowana z 24 kości żebrowych i
mostka, MIEDNICA (Pelvis), w której skład wchodzą po dwie kości:
biodrowe, kulszowe oraz łonowe,
KOŃCZYNY GÓRNE (Upper extremiites) złożone z 64 kości,
KOŃCZYNY DOLNE (Lower extremities) składające się z 62 kości.
SZKIELET RYBY
Naturalny szkielety ryby umieszczony na podstawie.
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach
naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację
poszczególnych elementów szkieletu.
Wymiary całkowite min.: 10 x 19 x 4 cm
SZKIELET PŁAZA
Naturalny szkielety żaby umieszczony na podstawie
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach
naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację
poszczególnych elementów szkieletu.
Wymiary całkowite min. : 13 x 13 x 8 cm
SZKIELET JASZCZURKI
Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie.
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach
naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację
poszczególnych elementów szkieletu.
Wymiary minimalne: 24 cm x 6 cm x 7 cm
SZKIELET GOŁĘBIA
Naturalny szkielet gołębia umieszczony na podstawie.
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach
naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację
poszczególnych elementów szkieletu.
Wymiary całkowite gabloty min.: 13 x 16 x 22 cm
SZKIELET KRÓLIKA
Naturalny szkielet królika umieszczony na podstawie.
Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach
naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację
poszczególnych elementów szkieletu.
Wymiary całkowite gabloty min.: 35 x 11 x 18 cm
FANTOM – DZIECIĘCY MANEKIN RATOWNICZY
Umożliwia realistyczne trening podstawowych umiejętności z zakresu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Wyposażenie minimalne zestawu:
- naturalna blokada dróg oddechowych (odpowiednie odchylenie
głowy konieczne do udrożnienia)
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169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Atlas geograficzny

Atlas przyrodniczy

Mały atlas anatomiczny

Przewodnik do
rozpoznawania gwiazd

Przewodnik do
rozpoznawania drzew

Przewodnik do
rozpoznawania ptaków

Przewodnik do
rozpoznawania zwierząt

- realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa
- klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania
- wentylacja bezprzyrządowa metoda usta-usta lub usta-nos
- realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie
miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku
- dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków
typu ("klik-klak")
- specjalnie dobrana sprężyna symulująca realistyczny opór klatki
piersiowej przy ucisku;
- torba służąca jednocześnie jako mata treningowa
- wymianie drogi oddechowe 1x i części twarzowe 1x
- instrukcja obsługi.
ATLAS GEOGRAFICZNY
Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata)
z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów),
szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska
naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na
najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. W
zestawie płyta CD z mapami konturowymi.
ATLAS PRZYRODNICZY
Atlas przyrodniczy do klas 4–6 szkoły podstawowej. Zawiera treści
zgodne z nową podstawą programową z przyrody.
Atlas wyróżniają infografiki z barwnymi fotografiami, przejrzyste
schematy oraz czytelne mapy, które pogłębiają i uzupełniają
zagadnienia omawiane na lekcjach przyrody. Niektóre schematy, np.
te dotyczące budowy człowieka, są w postaci kalek. Taka forma
graficzna ułatwia analizę przedstawionych zagadnień.
Do atlasu jest dołączona rozkładana mapa fizyczna Polski, która
uatrakcyjni pracę na lekcjach
MAŁY ATLAS ANATOMICZNY
Mały atlas anatomiczny
przedstawiający anatomię człowieka w sposób przystępny,
usystematyzowany, zawiera barwne tablice wraz z tekstami
objaśniającymi.
PRZEWODNIK DO ROZPOZNAWANIA GWIAZD
Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia gwiazdozbiorów,
gwiazd, galaktyk, planet układu słonecznego i ich księżyców oraz
informacje o meteorytach i rojach meteorytów. Format: 13 x 19 cm,
oprawa kartonowa ze skrzydełkami.
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z
przewodnika w terenie.
PRZEWODNIK DO ROZPOZNAWANIA DRZEW
Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia często spotykanych
gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach.
Format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami.
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z
przewodnika w terenie.
PRZEWODNIK DO ROZPOZNAWANIA PTAKÓW
Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia często spotykanych
gatunków ptaków w Polsce. Format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze
skrzydełkami.
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z
przewodnika w terenie.
PRZEWODNIK DO ROZPOZNAWANIA ZWIERZĄT
Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia często spotykanych
gatunków zwierząt w Polsce. Format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka
ze skrzydełkami.
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z
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przewodnika w terenie.

176.

177.

178.

179.

Tablice chemiczne

TABLICE CHEMICZNE, FIZYCZNE, ASTRONOMICZNE
Autor: Andrzej Wasiak
Wydawnictwo Kram

Tabela rozpuszczalności

Taśma klejąca wąska

Taśma klejąca szeroka

TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI
Tablica dydaktyczna w formacie min. 100×70 cm, dwustronnie
foliowana, oprawiona w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona
w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania.
TAŚMA KLEJĄCA WĄSKA
Taśma klejąca min. 18 mm X 20 m SŁUPEK - 8 szt.
taśmy są idealnie przezroczyste
bezwonne, wykonane z polipropylenu
pokryte emulsyjnym klejem akrylowym,
nie zawierają rozpuszczalników organicznych,
stabilna substancja klejąca odporna na działanie światła,
wzmocniona powłoka taśm odporna na starzenie, zastosowanie w
szerokim zakresie temperatur
TAŚMA KLEJĄCA SZEROKA
Taśma pakowa min. 48 x 60 brązowa kauczuk
- szerokość: 48 mm
- długość: 60 metrów
- klej - kauczuk naturalny

180.

Taśma dwustronnie
klejąca

TAŚMA DWUSTRONNA
Taśma dwustronnie klejąca min. 38 mm x 5m

181.

Magnesy do tablicy

MAGNESY DO TABLICY
Magnesy kolorowe do tablic, służące do przymocowania dokumentu
lub notatki do metalowego podłoża.
Komplet min. 60 szt. magnesów
Wielkość : Ø 20 mm, grubość min. 5 mm
Kształt: okrągłe magnesy w 3 kolorach.
BARWNIKI SPOŻYWCZE
Zestaw barwników spożywczych w proszku (9 sztuk x 4 g)

182.

Barwniki spożywcze
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183.

Folia aluminiowa

FOLIA ALUMINIOWA
Rolka min. 29 cm x 150 m

2

184.

Zestaw podstawowy do
budowy cząsteczek

ZESTAW PODSTAWOWY DO BUDOWY CZĄSTECZEK
Zestaw podstawowy do budowy cząsteczek - 100 elementów.
Łączniki wykonane z giętkiego metalu. Kulki imitujące atomy w
wielkości przynajmniej 2,5 – 3 cm.

1

Model serca

MODEL SERCA
Model serca wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na
podstawie.

185.

186.

Model skóry

MODEL SKÓRY
Model blokowy skóry człowieka - skóra człowieka 70x.
Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych
szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model
wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy. Unikalny model
anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie
trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry są rozdzielone, a
jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe,
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receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo.
Pomoc dydaktyczna wykorzystywana w szkołach na lekcjach biologii i
przyrody. Wysokiej jakości model anatomiczny, ułatwiający poznanie
anatomii człowieka.
Wymiary min. 22 x 21 x 11.5 cm
187.

188.

189.

190.

Profile glebowe - plansza

Szafa metalowa na
odczynniki chemiczne

Czajnik elektryczny z
regulacją temperatury

Generator Van de Graaffa

TABLICA EDUKACYJNA "PROFILE GLEBOWE"
Wymiary minimalne: 100 x 75 cm
Nośnik: PCV
Zabezpieczenie : Laminat UV
Szafa metalowa
do przechowywania chemikaliów Wyposażona w drzwi
dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy oraz odpowiednie
oznakowanie (piktogramy)
Szafa w całości metalowa w kolorze żółtym lub popielatym. Półki z
regulowaną wysokością 4 szt. o nośności 50 kg. mogą być
wyposażone w wysuwane pojemniki kuwety. W górnej powierzchni
szafy zamontowany jest kanał wentylacyjny do podłączenia w
kominie wentylacyjnym nie używanym lub na zewnątrz budynku
Wentylacja z wentylatorem wyciągowym oraz zestawem do instalacji
w komplecie.
Wymiary minimalne szafy: 180 x 80 x 40 cm
Minimalne wyposażenie całego zestawu: szafa metalowa na
odczynniki, rura z PP 2 x 1,5m, kolano x 2 szt., maskownica
wentylacji, listwa na przewód, odciąg.
Czajnik elektryczny
o pojemności min. 1,7 l i mocy min. 2400 W z regulacją temperatury,
wykonany ze stali nierdzewnej. Automatyczny wyłącznik po
zagotowaniu wody, wybór temperatury parzenia, wyświetlacz
elektroniczny, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.
Przyrząd działającym jako model generatorów elektrostatycznych
Van de Graffa, służących w praktyce do wytwarzania niezwykle
wysokich napięć rzędu kilku MV. Wymiary min. - 500 x 300 x 245 mm
Przyrząd umożliwi wykonanie przynajmniej następujących
doświadczeń:
- rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika;
- linie sił pola elektrycznego;
- działanie cieplne iskry;
- efekty świetlne wyładowań
- możliwość ładowania elektroskopów.
W zestawie znajduje sie także konduktor stożkowy oraz zasilacz
24 V/3A prądu stałego.
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* Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
2. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim oraz spełniają
wszelkie normy prawnie wymagane;
3. posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
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