ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΓΔΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΔ xxx.xx
ΓΔ 005.0
Βάζε ηξηγσληθή ρπηνζηδεξά
(Tripode base)
Βαξεηάο θαηαζθεπήο κε ζύζηεκα νξηδνληίσζεο
θαη νκθαιό κε ηξύπα δηακ. 10mm .
Γέρεηαη κεηαιιηθέο ξάβδνπο κε δηαθνξεηηθά κήθε.
Μήθνο ζθειώλ 30cm.
Καηάιιειε γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε αζθήζεσλ
Φπζηθήο θαη Υεκείαο ζην ρνιηθό Δξγαζηήξην
ΓΔ 010.0 Βάζε παξαιιειόγξακκε ρπηνζηδεξά.
(Retort stand base)
Βαξεηάο θαηαζθεπήο κε νξζνζηάηε δηακέηξνπ 10mm.
Μήθνο 20cm, πιάηνο 13cm.
Καηάιιειε γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε αζθήζεσλ
Φπζηθήο θαη Υεκείαο ζην ρνιηθό Δξγαζηήξην.
ΓΔ.010.1 Βάζε παξαιιειόγξακκε ρπηνζηδεξά
Retort stand base
Όκνηα βάζε κε ηελ πξνεγνύκελε, αιιά δηαζέηεη
βηδσκέλν νξεηράιθηλν νκθαιό κε αμνληθή νπή θαη
ζθηγθηήξα ζρήκαηνο "Σ"
Γέρεηαη νξζνζηάηεο κε δηάκεηξν 10mm επηζπκεηνύ
κήθνπο.

ΓΔ 015.0 Βάζε θσληθή νξεηράιθηλε.
(Stump-shaped base)
Γέρεηαη νξζνζηάηε θαη δηάθνξα εμαξηήκαηα γηα
αζθήζεηο θπζηθήο θαη ρεκείαο.

ΓΔ 020.0
ύλδεζκνο απιόο ή ζηαπξόο.
(Clamping boss)
Υξεζηκεύεη γηα ηελ ζύλδεζε ξάβδσλ θαη ηε
ζπγθξάηεζε νξγάλσλ κε ζηέιερνο.
Γηα αζθήζεηο θπζηθήο θαη ρεκείαο.
Από θξάκα αινπκηλίνπ ή νξείραιθν.

ΓΔ 020.1 Δηδηθόο ζύλδεζκνο βαξεηάο θαηαζθεπήο
Heavy duty clamp
Βαξεηάο θαηαζθεπήο ζύλδεζκνο, θαηάιιεινο γηα ηελ
ζπγθξάηεζε βαξέσλ νξγάλσλ, Φπζηθήο θαη Υεκείαο
ζην ρνιηθό εξγαζηήξην
ΓΔ 025.0
ύλδεζκνο πεξηζηξεθόκελνο.
Swivel clamp
Δπίζεο ρξεζηκεύεη γηα ηελ ζύλδεζε ξάβδσλ θαη ηε
ζπγθξάηεζε νξγάλσλ κε ζηέιερνο.
Πξνηηκάηαη όπνπ απαηηείηαη ζηήξημε ππό γσλία.
Καηαζθεπαζκέλνο από νξείραιθν.
ΓΔ 030.0 Ράβδνη κεηαιιηθέο
(Supporting rods)
Μεηαιιηθέο ξάβδνη δηακέηξνπ 10mm ζε δηάθνξα
κήθε θαηάιιεινη γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ γηα
αζθήζεηο Φπζηθήο θαη Υεκείαο ζην εξγαζηήξην.
πλήζε κήθε 30 - 60 - 80 - 100 - 120 cm
ΓΔ 040.0 Λαβίδα κεηαιιηθή απιή γηα ζηήξημε
νξγάλσλ. (Clamp)
Καηάιιειε γηα ηελ ζπγθξάηεζε δηαθόξσλ νξγάλσλ
ζε αζθήζεηο Φπζηθήο θαη Υεκείαο ζην Δξγαζηήξην.
Άλνηγκα ζηαγώλσλ 20 - 60 mm.
Γηάκεηξνο ζηειέρνπο 10 mm
ΓΔ 045.0 Λαβίδα κεηαιιηθή ζύλζεηε.
(Three-jaws clamp)
Πνιύ ρξήζηκε ιαβίδα γηα ηελ ζηήξημε δηαθόξσλ
νξγάλσλ ζε αζθήζεηο Φπζηθήο θαη Υεκείαο, ππό
γσλία.
Άλνηγκα ζηαγώλσλ 20 - 80 mm
Γηάκεηξνο ζηειέρνπο 10 mm
ΓΔ 050.0 θηγθηήξαο ηύπνπ G
(G-type table clamp)
Γηαθόξσλ δηαζηάζεσλ γηα ηε ζηεξέσζε ζην πάγθν
δηαθόξσλ νξγάλσλ.
Βαξεηάο θαηαζθεπήο ρπηνζίδεξνο.
Άλνηγκα 10 - 12 cm

ΓΔ 050.1 θηγθηήξαο ηύπνπ G κηθξόο
Γηα ηελ ζηεξέσζε δηαθόξσλ νξγάλσλ ζηνλ πάγθν.
Δπίζεο από ρπηνζίδεξν.
Άλνηγκα 5 - 6 cm.

ΓΔ 060.0 Άγθηζηξν κε ζηέιερνο.
(Rod with hook)
Μεηαιιηθό, κήθνπο 15 cm δηακέηξνπ 10 mm
Πξνζαξκόδεηαη ζηνπο ζπλδέζκνπο γηα ηελ αλάξηεζε
δηαθόξσλ νξγάλσλ.

ΓΔ 070.0
Γαθηύιηνο κεηαιιηθόο κε ζηέιερνο.
(Support ring)
Πξνζαξκόδεηαη ζηνπο ζπλδέζκνπο γηα ηελ ζηήξημε
ρσληώλ, θηαιώλ θ.α.

ΓΔ 070.1 Γαθηύιηνη κεηαιιηθνί κε ζθηγθηήξα
εη ηξηώλ κεηαιιηθώλ δαθηπιίσλ κηθξό - κεζαίν κεγάιν πνπ πξνζαξκόδνληαη ζε κεηαιιηθή ξάβδν γηα
ηελ ζηήξημε ρσληώλ, θηαιώλ, ζηαγνλνκεηξηθώλ
ρνάλσλ θ.α.

ΓΔ 075.0 Γαθηύιηνο νξεηράιθηλνο κε άγθηζηξν.
(Ring with hook)
Πξνζαξκόδεηαη ζηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο γηα ηελ
αλάξηεζε δηαθόξσλ νξγάλσλ.
Φέξεη νπή δηακέηξνπ 10.5 mm
ΓΔ 080.0
Σξαπεδίδην κεηαβιεηνύ ύςνπο.
Ολνκάδεηαη θαη εξγαζηεξηαθόο αλαβαηήξαο
ξπζκηδνκέλνπ ύςνπο.
Laboratory jack
Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ κηθξή εμέδξα γηα ηελ
ηνπνζέηεζε εμαξηεκάησλ Φπζηθήο-Υεκείαο ζην
ρνιηθό Δξγαζηήξην.
Αλνμείδσηε θαηαζθεπή κε δηαζηάζεηο επηθαλείαο.
α. 100 Υ 100 mm
β. 150 Υ 150 mm
γ. 200 Υ 200 mm

ΓΔ 100.Χ
εη καδώλ κε άγθηζηξν.
Masses set
10 κεηαιιηθά βάξε ησλ 50p ζπζθεπαζκέλα ζε
πιαζηηθή θαζεηίλα.
πλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε δηπιό άγθηζηξν.

ΓΔ 100.1 Μάδεο (masses)
εη ηεζζάξσλ κεηαιιηθώλ καδώλ
50 - 100 - 150 - 200p
πλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε δηπιό άγθηζηξν.

ΓΔ 105.0
Κνπηηά ζηαζκώλ.
Set of masses
Πεξηέρνπλ ζηαζκά από 0,1 έσο 1000gr γηα ρξήζε
ζηνπο δηάθνξνπο δπγνύο.

ΓΔ 110.0
εηξά κεηάιισλ. ( set of metels )
Απνηειείηαη από:
1)πιαζηηθή ζήθε,
2)πέληε θύβνπο αθκήο 1cm
(AI, Fe, Cu, Pb, Sn) θαη
3)ηέζζεξηο θπιίλδξνπο
δηακ. 20mm κάδαο 50g (AI, Fe, Cu, Pb).
Υξεζηκεύεη γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ελλνηώλ.
ππθλόηεηαο θαη εηδηθνύ βάξνπο πιηθνύ.

ΓΔ 120.0
Δξγαζηεξηαθόο Επγόο δύν δίζθσλ
Λέγεηαη θαη δπγόο θαξκαθείνπ.
Single beam balance
Δίλαη δπγόο κε δύν δίζθνπο αλαξηεκέλνπο.
Πεξηνρή: από 0 έσο 500gr
Αθξίβεηα: 50mg
Γηαηίζεηαη ζε απιή κνξθή ή κε μύιηλν θισβό κε
ζπξόκελα ηδάκηα.

ΓΔ 125.0
Επγόο δηπιήο θάιαγγαο κε βεξληέξν
Double beam balance
Μεραληθόο εξγαζηεξηαθόο δπγόο ελόο δίζθνπ θαη δύν
θάιαγγεο, κε άληηγα θαη βεξληέξν από θξάκα
αινπκηλίνπ.
Δπαηζζεζία: 0,1gr
Γηαζηάζεηο: κήθνο 27cm, ύςνο 12cm
Υσξεηηθόηεηα: 200gr
ΓΔ 126.0
Επγόο ηξηπιήο θάιαγγαο.
Triple beam balance.
Δξγαζηεξηαθόο, κεραληθόο δπγόο κε έλα δίζθν θαη 3
θάιαγγεο, θαηαζθεπαζκέλνο από θξάκα αινπκηλίνπ.
Υσξεηηθόηεο 2.600gr.
Δπαηζζεζία: 0,1gr
Γηαζέηεη ζύζηεκα καγλεηηθήο απόζβεζεο.
Γηαζηάζεηο: κήθνο 45cm, ύςνο 16cm
ΓΔ 127.0 Μεραληθόο Επγόο 2-δίζθσλ κε ζηαζκά
Pan torsion balance
Κιαζηθόο εξγαζηεξηαθόο κεραληθόο δπγόο κε δύν
δίζθνπο θαη άληηγα κε βεξληέξν.
Γηαηίζεηαη ε ζεηξά κε ηηο αθόινπζεο ρσξεηηθόηεηεο
0 - 100 gr κε επαηζζεζία 0.1gr
0 - 200 gr κε επαηζζεζία 0.2gr
0 - 500 gr κε επαηζζεζία 0.5gr
0 - 1000 gr κε επαηζζεζία 1.0gr
0 - 2000 gr κε επαηζζεζία 2.0gr
0 - 5000 gr κε επαηζζεζία 5.0gr
πλνδεύνληαη κε θαζεηίλα κε ζηαζκά.
ΓΔ 130.0 Ψεθηαθόο δπγόο 1 δίζθνπ.
electronic digital balance
ύγρξνλνη δπγνί, κε απηόκαηε απεηθόληζε ηεο κάδαο
ελόο αληηθεηκέλνπ ζε ςεθηαθή νζόλε πγξώλ
θξπζηάιισλ.
Με αθξίβεηα 1 ή 2 δεθαδηθώλ ςεθίσλ
Υσξεηηθόηεηα: από 100gr έσο 2.000 gr
Σξνθνδνζία από εζσηεξηθή κπαηαξία ή εμση.
κεηαζρ/ζηή

ΓΔ150.0 Μεραληθό ρξνλόκεηξν ρεηξόο ηύπνπ
StopWatch.
Stopwatch analog
Μεηαιιηθό θνπξδηζηό κε δηάκεηξν 50mm
Αθξίβεηα: 1/10sec
Υξόλνο πεξηζηξνθήο κεγάινπ δείθηε:30sec
Υξόλνο πεξηζηξνθήο κηθξνύ δείθηε: 15min
ε πιαζηηθή ζήθε.

ΓΔ 151.0
Χξνλόκεηξν ρεηξόο ςεθηαθό κε κπαηαξία.
stopwatch digital
Δπνπηηθό κε κεγάια ςεθία.
Μεηξά κε αθξίβεηα: 1/100sec

ΓΔ 156.0
Χξνλνκεηξεηήο ειεθηξνκαγλεηηθόο
Ticker timer
Βαζηθό όξγαλν γηα ζεηξά πεηξακάησλ ηεο
Κηλεκαηηθήο θαη ηεο Γπλακηθήο.
Υξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ησλ επζύγξακ-κσλ
θηλήζεσλ, ησλ λόκσλ ηνπ Νεύησλα, ηεο δηαηήξεζεο
ηεο νξκήο, ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ηεο ηξηβήο θ.α.
πλνδεύεηαη από κηθξνύο δίζθνπο θαξκπόλ θαη
ραξηνηαηλία.
Λεηηνπξγία: 4,5 - 9V AC
ΓΔ 160.0
Ψεθηαθό ειεθηξνληθό ρξνλόκεηξν πάγθνπ.
Digital photogate timer
Οζόλε 3 κεγάισλ ςεθίσλ.
Πεξηνρή κέηξεζεο: 0 - 9,99sec
Πεξηνρέο: 1mS, 10mS
Η ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρεηαη από 2 θσηνπύιεο.
Σξνθνδνζία: 220V 50Hz

ΓΔ 180.0
Μεηξνλόκνο κεραληθόο
(metronome)
Δξγαζηεξηαθό θνπξδηζηό εθθξεκέο.
Ρπζκηδόκελε ζπρλόηεο ζπλήζσο 40 - 200Hz
Η πεξίνδνο θαζνξίδεηαη από ηελ ζέζε ηεο κάδαο πνπ
βξίζθεηαη πάλσ ζην εθθξεκέο.

ΓΔ 180.1
Μεηξνλόκνο ειεθηξνληθόο
(electronic metronome)
ύγρξνλνο εξγαζηεξηαθόο ειεθηξνληθόο κεηξνλόκνο.
Γηαζέηεη ζπγρξόλσο νπηηθό θαη ερεηηθό ζήκα.
πρλόηεο 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180,
200Hz
Σξνθνδνζία 230VAC ή κπαηαξία.

ΓΔ 200.0
Μνηξνγλσκόλην.
Protractor
Από μύιν δηαζηάζεσλ 55cm X 35cm.

ΓΔ 210.0
Γλώκνλαο ή ηξίγσλν.
Triangle
Από μύιν δηαζηάζεσλ 50cm x 30cm θαη κε γσλίεο
90°, 45°. 45° ή 90°, 60° 30°

ΓΔ 225.0
Καλόλαο ελόο κέηξνπ.
Wooden rule 1m
Από μύιν κήθνπο 1 κέηξνπ.
Με αξίζκεζε αλά 1cm θαη ράξαμε αλά 1mm.

ΓΔ 225.1
Γηαβήηεο.
Diabetes
Ξύιηλνο κήθνπο 50cm.
Υξεζηκνπνηεί θηκσιία

ΓΔ 240.0
Μεηξνηαηλία.
Rule flexible
Αηζάιηλε κεηξνηαηλία κε θιίκαθα 0 έσο 5 m.
Βαζκνλόκεζε αλά 1 mm θαη επίζεο ζε cm θαη m.
ε αλζεθηηθή πιαζηηθή ζήθε.
Γηαζέηεη απηόκαηε (κε ζπεηξνεηδέο ειαηήξην)
επαλαθνξά θαη θξελάθη.
ΓΔ 250.0
Παρύκεηξν αλαινγηθό.
Calliper
Από ράιπβα πςειήο ζθιεξόηεηαο, ζε θαζεηίλα.
Γηαζέηεη θαη ζηαγώλεο γηα εζσηεξηθέο κεηξήζεηο. θαη
βαζύκεηξν.
Πεξηνρή κεηξήζεσλ: 0 – 150mm Αθξίβεηα 0.02mm
ΓΔ 250.1 Παρύκεηξν Ψεθηαθό.
Digital Calliper
Από ράιπβα πςειήο ζθιεξόηεηαο, ζε θαζεηίλα
Έρεη νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ
Σαπηόρξνλε κέηξεζε ζε mm / inch.
Λεηηνπξγεί κε κία θνηλή κίλη κπαηαξία.
Έρεη έμνδν ζύλδεζεο κε Η/Τ θαη εθηππσηή
Γηαζέηεη ζηαγώλεο θαη γηα εζσηεξηθέο κεηξήζεηο,
Πεξηνρή κεηξήζεσλ: 0 - 150mm, 0 - 6 inch
Αθξίβεηα 0.01mm ε πιαζηηθή θαζεηίλα
ΓΔ 260.0 Μηθξόκεηξν αλαινγηθό.
Micrometer
Από ράιπβα πςειήο ζθιεξόηεηαο.
Με επηθάλεηα επαθήο από θαξβίδην.
Πεξηνρή κεηξήζεσλ: 0 – 25mm
Αθξίβεηα 0.004mm ε πιαζηηθή θαζεηίλα
ΓΔ 260.1 Μηθξόκεηξν ςεθηαθό.
Digital micrometer.
Από ράιπβα πςειήο ζθιεξόηεηαο.
Με επηθάλεηα επαθήο από θαξβίδην. Σαπηόρξνλε
κέηξεζε ζε mm ή inch Αθξίβεηα 0.001mm / 0.0001''
Πεξηνρή κεηξήζεσλ 0-25mm ή 0-1 inch.
Λεηηνπξγεί κε κία θνηλή κίλη κπαηαξία
ε πιαζηηθή θαζεηίλα.

ΓΔ 300.0 εηξά εξγαιείσλ εξγαζηεξίνπ
Tools kit
Πιήξεο ζεηξά εξγαιείσλ απαξαίηεησλ ζην ρνιηθό
Δξγαζηήξην, ζε άζξαπζηε πιαζηηθή εξγαιεηνζήθε

ΓΔ 400.0 Φαξκαθείν (θνπηί)
First aids box
Από άζξαπζην πιαζηηθό κε πόξηα πνπ θέξεη
θιεηδαξηά.
Γηαζηάζεηο 50X40 cm
Δζσηεξηθά θέξεη ξάθηα γηα ηελ θύιαμε εηδώλ
πξώηεο αλάγθεο.
Αλαξηάηαη ζηνλ ηνίρν.
ΓΔ 420.0 Γπαιηά πξνζηαζίαο.
Safety goggles
Γπαιηά πξνζηαζίαο γηα ην ρεκηθό εξγαζηήξην.
Δίλαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ΔΝ 166, ΔΝ 167
ΔΝ 168 ηεο Δ.Ο.Κ.
ΓΔ 440.0 Γάληηα πξνζηαζίαο.
Gloves
Γάληηα πξνζηαζίαο γηα ην ρεκηθό εξγαζηήξην. Κνηλά
γηα πξνζηαζία από ηνμηθέο νπζίεο.

ΓΔ 440.1 Γάληηα ζεξκνθξαζίαο
Δίλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ρεξηώλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κέρξη 1.000νC

ΓΔ 490.0
Απαγσγόο αεξίσλ εξγαζηεξηαθόο
Chemical gass hood
Δηδηθή εξγαζηεξηαθή ζπζθεπή, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ
απαγσγή ησλ ηνμηθώλ αηκώλ θαη αεξίσλ
παξαγνκέλσλ από ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζην
εξγαζηήξην.
Γηαζέηεη ζάιακν εξγαζίαο εληόο ηνπ νπνίνπ ν
ρεηξηζηήο πξαγκαηνπνηεί ρεκηθέο αληηδξάζεηο.
Ο ζάιακνο πεξηβάιιεηαη από εηδηθά θξύζηαιια
αζθαιείαο,κε ην εκπξόζζην ζπξόκελν θαη δηαζέηεη
ηξάπεδα εξγαζίαο.
Η ηξάπεδα δηαζέηεη ειεθηξηθέο παξνρέο, κηθξό
ληπηήξα κε λεξό θαη ζπλήζσο παξνρή
πγξαεξίνπ.Ιζρπξόο ζύγρξνλνο θηλεηήξαο εμαζθαιίδεη
ηελ απνκάθξπλζε όισλ ησλ βιαπηηθώλ αεξίσλ ζηνλ
έμσ ρώξν.
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη
από 80 cm έσο θαη 180 cm.

