KITURI DE ÎNVĂȚARE
ȘI
EXERCIȚII PRACTICE

KITURI DE ÎNVĂȚARE ȘI EXERCIȚII PRACTICE
CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE PENTRU ELEVI
SCOALĂ GIMNAZIALĂ SI LICEU

Învăță Fizica, Chimie, Biologie prin joc!
Kiturile de învățare sunt special concepute pentru a fi utilizate în educație și tehnologie, în funcție
de vârsta și abilitățile elevilor. Kiturile și toate componentele au întotdeauna o potrivire perfectă și se
completează reciproc.
Pret unitar Ron
Produs
Descriere
fara TVA
96960 - Trusa electronica de laborator
Trusa este utila pentru studiu domeniului
electric/electronic:
• Rezistențe electrice
• Efectul de incalzire al curentului electric
• Sarcini si putere
• Acțiunea chimică a curentului electric

1300,00

96965 - Trusa de electromagnetism
Prin intermediul acestui set se poate studia
legatura dintre fortel magnetice si electrice. Cu
ajutorul componentelor se
pot
efectua
experimente din domeniul electromagnetism.
Datorita materialul transparent al cutiilor se pot
observa cu usurinta circuitele electrice.

1900,00

97833 - Trusa magnetostatica
Acest set oferă posibilitatea de a investiga
diferitele forțe ale sistemelor magnetice printr-o
serie de experimente impresionante. Insertiile de
spuma din cutia de plastic fac ca manevrarea
pieselor sa fie usoara pentru elevi si facilitează
realizarea experimentelor de magnetostatica.

700,00
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97832 - Trusa electrostatica
Acest set contine toate elementele organizate
astfel incat elevii sa aiba la dispozitie toate
optiunile de a studia electrostatica in toate
aspectele ei. Insertiile de spuma din cutia de
plastic fac ca manevrarea pieselor sa fie usoara
pentru elevi. Temele care se pot studia: Efectul
magnetic al curentului electric; Releu, clopot
electric, sonerie; Motor electric; Generator;
Inducție electromagnetică, etc

650,00

96962 - Trusa Optica 1 - Optica geometrica
Cu acest set se pot realiza experimente de optica
geometrica, impresionante si fascinante pentru
elevi. Lampa cu halogen oferă posibilitatea de a
observa cursul fasciculele de lumină individuale
sau multiple în mod clar.

810,00

96963 - Trusa Optica 2 - Banc optic
Acest set pune la dispozitia elevilor banc optic si
lentile cu ajutorul carora se pot realiza diverse
demonstratii. Se pot observa mai ușor conexiunile
dintre proprietățile lentilelor și imagini. Piese
individuale ajuta, de asemenea, elevii să înțeleagă
modul în care echipamentele optice funcționează,
cum ar fi un microscop, telescop sau aparat de
fotografiat.
96964 - Trusa Optica 3 Optica ondulatorie
Acest set vine in completarea trusei Optica 2 unde
elevii pot investiga proprietățile de unde ale
luminii. La indemana și în mod organizat,
stocarea pieselor cu inserția de spumă faciliteaza
multe experimente care pot fi efectuate rapid și
cu mare precizie. Manualele corespunzătoare
experimentului sunt grupate într-un singur
volum.

1600,00

1000.00
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97830 - Trusa Mecanica 1
In vederea efectuarii experimentelor de mecanica, punem la
dispozitia elevilor o serie de truse de mecanica de baza si
termodinamica, masini simple si miscarea liniara. Acestea
permit elevilor sa studieze natura materialelor solide,
gazoase si lichide si sa investigheze legile lui Newton.

Numeroase experimente de mecanica de bază
poate fi realizată cu ajutorul trusei de mecanica 1.
Se pot efectua o gama largă de experimente
precum: pârghia, hidromecanică, termodinamica
(împreună cu accesoriile termodinamică) și multe
altele, experimente care oferă o intrare perfectă
în lumea diversă și interesantă a mecanicii.
97831 - Trusa Mecanica 2

2950.00

In vederea efectuarii experimentelor de mecanica, punem la
dispozitia elevilor o serie de truse de mecanica de baza si
termodinamica, masini simple si miscarea liniara. Acestea
permit elevilor sa studieze natura materialelor solide,
gazoase si lichide si sa investigheze legile lui Newton.

Concepute pentru a completa trusa Mecanică 1,
acest set extinde gama de experimente pentru
domeniile de mașini simple, reguli de pârghie,
mufle și alte aspecte ale sistemelor hidrostatice.
Aceasta înseamnă o înțelegere mai profundă a
legăturilor din cadrul mecanicii clasice și
interacțiunile dintre mașini ce pot fi realizate.
96961 - Trusa Mecanica 3
In vederea efectuarii experimentelor de mecanica, punem la
dispozitia elevilor o serie de truse de mecanica de baza si
termodinamica, masini simple si miscarea liniara. Acestea
permit elevilor sa studieze natura materialelor solide,
gazoase si lichide si sa investigheze legile lui Newton.

Acest set oferă tot ce ai nevoie pentru
experimente de succes pentru a intelege mișcarea
liniară și pentru investigarea diferitelor
experimente de conservare a momentului.

1000.00

1500.00
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96379 – Kit de invatare Optica & Lumini
Poate fi folosit de 2 elevi simultan. Se pot exploata
fenomenele optice și se pot realiza experimente
cu lumină! Cum apar fazele lunii sau o eclipsă
solară sau lunară, explică modelul planetei în
timp real.
Lentilele optice cu lungimi focale diferite,
oglinzile, lămpile cu lentile și o varietate de
componente permit construirea microscopului,
luptei, telescopului și periscopei.
Cu periscopul puteți privi în colț și microscopul
face lucrurile mici mari! Timpul poate fi
determinat cu ajutorul sundialului. Modelul cu
fibre optice arată ce este o reflexie totală și cum
pot fi transmise datele luminoase. Pentru tinerii
cercetători, acest kit oferă o perspectivă asupra
lumii optice.

750.00

96381 - Trusa de fizica II
Cu ajutorul acestei truse se pot monta modelele
sofisticate, cum ar fi rampa de lansare,
transportoarele scărilor și lanțurile de ridicare,
inspiră tema tehnologiei transportoarelor.

1000.00

13826 – Trusa de fizica I
Trusa de fizica studiaza modulele:
- accelerare, inerție, echilibru de forțe,
conservarea energiei, impuls, legile de mișcare

725.00

58573 - 2:1 Osciloscop & Multimetru digital
tensiune de până la 400V AC / DC,
curent de până la 10A AC / DC,
rezistență la 40Mohm
capacitatea de 100uF

2200.00
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59220 - Generator de functii
Gamă frecvența: 40mHz - 3MHz
Alimentare: 100-240V, 50/60Hz

2000.00

59442 - Osciloscop digital
2520.00
30Mhz, 2 canale

92614 - Truse fenomene termice /
Calorimetrie
Se pot realiza aproximativ 20 experimente:
Propagare caldura, Schimbarea starii de agregare,
Energie solara, etc

2100.00

96519 - Set de constructie energie verde
pentru o clasa intreaga
Potrivite pentru 1 clasa cu 24 elevi si 1 profesor
Subiecte abordate: Hidroenergie, Energie eoliană,
Energie solară, Pile de combustie

13565.00
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Logare, stocare si transmiterea de date
in clasa sau in afara ei
Va prezentam cei mai avansati senzori de date de pe piata din
acest moment, senzorii NeuLog™ care acopera domenii precum
senzori de programare, senzori de transmitere date in timp real,
logare, stocare si transmitere date. Conceputi pentru a fi utilizati
in clasa sau in afara ei, senzorii sunt potriviti pentru toate
categoriile de elevi, de la scoala primara pana la liceu.
Senzorii NeuLog functioneaza pe orice dispozitiv, au software
gratuit si fara nicio aplicatie care sa fie necesara de achizitionat.

Experimente care se pot realiza cu trusele didactice prezentate mai sus si senzorii NeuLog:

SALINITATE SI CONDENSARE

FRECVENTA SUNETULUI
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GAZE

TRANZISTORI

FORTA CENTRIFUGA
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Echipamente NeuLog pentru diverse domenii:
Produs

Descriere

Pret unitar Ron
fara TVA

94860 - NeuLog Set FIZICA
Setul contine:





2 elemente - furcă cu senzori pentru
detectarea de timp, viteza sau accelerare;
1 senzor de forță (Articol nr 86942)
înlocuiește o balanță cu arc - pentru a detecta
forțele în sistemele mecanice sau swinging un
arc ponderat
1 senzor de mișcare (Articol nr 86944), pentru
a măsura distanța până la un obiect prin
intermediul ultrasunete - cu trei moduri de
lucru: distanța, viteza și măsurarea accelerației

Pentru toate seturile NeuLog aveți nevoie de modulul USB
(Articol nr 87276) sau noul set de echipamente wireless
(Articol nr 94861).

2250,00
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96948 - NeuLog Set BIOLOGIE
Setul contine:




1 spirometru (86947), pentru a determina
volumul pulmonar
1 senzor de oxigen (86936) pentru măsurarea
conținutului de oxigen din aerul înconjurător
sau din soluții
1 senzorul de presiune arteriala (Art.Nr:
86952) pentru măsurarea tensiunii arteriale și
a circulației

2450.00

Pentru toate seturile NeuLog aveți nevoie de modulul USB
(Articol nr 87276) sau noul set de echipamente wireless
(Articol nr 94861).

94863 - NeuLog Set CHIMIE
Setul contine:




1 senzor de temperatură pentru măsurarea
substanțelor lichide și solide
1 senzor de pH pentru determinarea valorilor
pH-ului fluidelor sau modificarea valorii pHului
1 senzor de conductivitate pentru măsurarea
conductivității diferitelor soluții

1630.00

Pentru toate seturile NeuLog aveți nevoie de modulul USB
(Articol nr 87276) sau noul set de echipamente wireless
(Articol nr 94861).

94862 - NeuLog Set SPORT
Setul contine:



1 senzor ECG pentru masurarea ritmului
cardiac în repaus și în timpul efortului
1 senzor Herzfreqenz- și un impuls pentru
monitorizarea și compararea pulsului și a
ritmului cardiac sub diverse exerciții fizice și
odihnă

Pentru toate seturile NeuLog aveți nevoie de modulul USB
(Articol nr 87276), WiFi-Modul (Art.-Nr. 96319) sau noul set
de echipamente wireless (Articol nr 94861).

1410.00
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94861 - NeuLog Set Wireless
Setul contine:




1 modul USB (Articol nr 87276) pentru a
conecta modulele de senzori individuale
printr-un cablu USB la PC
2 module radio (Articol Nr 87277) pentru
funcționarea fără fir a unui senzor sau unul
sau mai multe lanțuri de senzori
1 baterie Module (Articol nr 87280) pentru a
furniza energie electrică pentru funcționarea a
modulelor de senzori mobile fără PC

1245.00

96319 – NeuLog Modul WiFi cu

alimentare
Modulul WiFi este, fără îndoială, una dintre cele mai
avansate evoluții în domeniul achiziției de date.
Măsurători și experimente pot fi astfel citite și
înregistrate pe fiecare dispozitiv de ieșire cu
capacitate wireless. Acesta poate fi accesat în același
timp, de pe diverse dispozitive precum: iPhone,
tablete și smartphone-uri cu Android sau PC-uri cu cu
sistem de operare Windows, Linux sau Macintosh.
Nici un software trebuie să fie instalat pe dispozitivele
de ieșire, deoarece acesta poate fi accesat direct prin
intermediul browser-ului de pe modulul WiFi.

1155.00

Modulul WiFi cuprinde:
 un adaptor de alimentare USB (95337)
 un cablu de extensie USB suplimentar (89583).
Modulul poate fi, de asemenea operat cu modulul de
baterii (87280).

87276 – NeuLog Modul USB
Modulul USB conectează senzori individuali sau
lanțuri de senzori cu un cablu USB la PC. Software-ul
inclus permite NeuLog un sistem de detecție în timp
real on-line a valorilor senzorilor, prin intermediul PCului sau offline prin programarea senzorilor. Un CDROM cu software este inclus. Software-ul este
compatibil cu OSX, XP, Vista, Windows 7 și Windows. 8

330.00
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87279 – NeuLog GraficDisplay Modul
Touchscreen pentru controlarea senzorilor mobili,
fără un PC. Lanțul de senzori sau senzor este conectat
direct la unitatea de afișaj grafic. Funcționarea fără fir
între senzori și unitatea de afișare grafică este de
asemenea posibilă.
Cu ajutorul acestui modul sunt permise:
• Afișarea valorilor senzorilor și a curbelor.
• Modul pentru afișarea valorilor senzorilor în timp
real - până la 6, la un moment dat.
• Detectarea automată a senzorilor.
• Utilizeaza parametri presetate pentru inițiere
ușoară.
• Comunicarea cu senzori, în mod individual sau
colectiv, etc

915.00

Modulul de baterie sau sursa de alimentare NeuLog și
cablu: sunt necesare.

87280 – NeuLog Modul Baterie
Alimentarea cu energie pentru funcționarea mobile a
modulelor de senzori fără PC.
Modulul de baterie poate fi încărcată prin intermediul
unui cablu USB la adaptorul PC sau alimentare USB
direct la priza.




330.00

Baterie Lithium Polymer
1750 mAh
87278 – NeuLog Display-Modul

Permite vizualizarea valorilor senzorilor individuali
sau lanțuri de senzori pe afișaj digital, simplu, fără un
PC. Pentru operarea mobilă a unității de afișare, este
necesar modulul de baterie.

370.00
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Mai jos detaliem o serie de senzori NeuLog™ care sunt disponibili:
Cod produs

Produs

96930
96928
86934
86932
86933
86944
86942
86937
86956
86935
86946
86945
86943
86961
86962
86952
86950
89367
86936
86959
86955
86941
86938
86958
86951
95285
86957
95283
95284
86953
85276
95150
86964
86960

Senzor de rezistenta
Senzor de curent mA
Senzor de temperatura
Senzor de tensiune
Senzor de curent
Senzor de miscare
Senzor de forta
Senzor pH
Senzor de accelerare 3D
Senzor de lumina
Senzor de conductivitate
Senzor de câmp magnetic
Senzor de zgomot
Senzor de temperatură de suprafață
Senzor pentru temperaturi ridicate
Senzor de presiune arteriala
Senzor de CO²
Senzor EKG
Senzor de oxigen
Senzor UVA
Senzor de rotație
Senzor de presiune gaz
Senzor de umiditate relativa
Senzor UVB
Senzor barometru
Senzor Amoniu
Senzor de umiditate a solului
Senzor Calciu
Senzor Clor
Senzor de masurare a debitului
Senzor GPS
Senzor Nitrat
Senzor Salinitate
Senzor de turbiditate

Pret unitar Ron
fara TVA
370.00
370.00
300.00
330.00
330.00
670.00
840.00
670.00
670.00
390.00
670.00
450.00
370.00
220.00
495.00
670.00
1270.00
895.00
1300.00
630.00
960.00
520.00
450.00
630.00
465.00
2350.00
570.00
2350.00
2350.00
780.00
670.00
2350.00
600.00
555.00

