ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ
ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΩΝ ΡΔΤΣΩΝ
ΜΡ 005.0
Λεκάνη γςάλινη.
Glass basin
Γηαζηάζεσλ 30 x 20 x 15cm
Από ρπηό γπαιί. Φξεζηκεύεη γηα
πεηξάκαηα Φπζηθήο θαη Φεκείαο.

ΜΡ 006.0
Λεκάνη γςάλινη ςτηλήρ θόπμαρ
Glass basin
Δπίζεο από ρπηό γπαιί δηαζηάζεσλ 12Φ12Φ30cm
Δίλαη ρξήζηκε ζε πεηξάκαηα πδξνζηαηηθήο.

ΜΡ 010.0
Μανομεηπική κάτα.
Internal pressure of liquids apparatus
Απνηειείηαη από πιαζηηθή θάςα κε κεραληζκό πεξηζηξνθήο
θαη γπάιηλν καλνκεηξηθό ζσιήλα ζρεκ. U βαζκνλνκεκέλν.
Η θάςα θαιύπηεηαη κε ειαζηηθή κεκβξάλε.
Σπλνδεύεηαη κε ιεθάλε από ρπηό γπαιί δηαζηάζεσλ
12x12x30cm
Γηα ηελ κειέηε ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο.

ΜΡ 015.0
ςζκεςή ςδποζηαηικήρ πίεζηρ.
Hydrostatic pressure demonstration kit
Απνηειείηαη από:
α) γπάιηλν ζσιήλα δηακ. 40mm κήθνπο 250mm
β) θαη κηθξό δίζθν αινπκηλίνπ εμαξηεκέλνπ από λήκα από ην
θέληξν ηνπ.
Γηα ηελ κειέηε ηεο πδξνζηαηηθήο δύλακεο.

MP. 016.0
Γοσείο Mariotte
Spouting cylinder
Κπιηλδξηθό πιαζηηθό δνρείν κε εμάγσλε βάζε.
Σε δηαθνξεηηθά ύςε θέξεη ζσιελάθηα εθξνήο ηδίαο
δηακέηξνπ.
Γηα ηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο πδξνζηαηηθήο πίεζεο,
όηαλ ην δνρείν πεξηέρεη λεξό ή άιιν πγξό.
α. Με ρσξεηηθόηεηα 1 Λίηξν ύςνπο 45cm
β. Με ρσξεηηθόηεηα 2 Λίηξσλ ύςνπο 55cm

ΜΡ 020.0 Τδποζηπόβιλορ. Από γςαλί Pyrex
Hydrostatic pressure turbine
Καηαζθεπαζκέλνο από γπαιί PYREX
Φέξεη 4 θεθακκέλα αθξνθύζηα θαη εηδηθό ζύζηεκα
αλάξηεζεο γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ.
Γηάκεηξνο πδξνζηξόβηινπ 4cm - ύςνο 25cm.

ΜΡ 030.0
ςγκοινυνούνηα δοσεία.
Communication vessels
Με 4 θάζεηνπο ζσιήλεο δηαθνξεηηθνύ ζρήκαηνο πνπ
ζπλδένληαη κε νξηδόληην ζσιήλα.
Η ζπζθεπή ζηεξίδεηαη ζε πιαζηηθή βάζε.
Σπλνιηθό κήθνο 21cm

ΜΡ 035.0
Αεποζηάθμη.
Spirit level
Διέγρεη αλ κηα επηθάλεηα είλαη νξηδόληηα ή θαηαθόξπθε.

ΜΡ 040.0
ςζκεςή Pascal.
Pascal's ball
Γηα ηε κειέηε ηεο αξρήο ηνπ Pascal ζηα αέξηα.
Γηάκεηξνο κεηαιιηθήο ζθαίξαο 80mm.
Σηα αθξνθύζηα πξνζαξκόδνληαη δηάθνξα καλόκεηξα.

ΜΡ 045.0
Τδπαςλικό πιεζηήπιο απλό.
Hydraulic press
Φξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πδξαπιηθνύ πηεζηεξίνπ.

ΜΡ 050.0
Ημιζθαίπια Μαγδεμβούπγος.
Magdeburg hemispheres
Η θιαζηθή ζπζθεπή γηα ηελ επίδεημε ηεο ύπαξμεο ηεο
αηκνζθαηξηθήο πίεζεο.
Τν έλα εκηζθαίξην θέξεη ζσιήλα κε ζηξόθηγγα γηα ηελ
αθαίξεζε ηνπ αέξα.
Βαξεηάο ρπηνζηδεξάο θαηαζθεπήο
Γηάκεηξνο 90mm Βάξνο 2kg.

ΜΡ 060.0
ύπιγγα πλαζηική
Syringe
Φσξίο βειόλε. Φξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην
Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Γηαηίζεληαη ζηνπο όγθνπο
3 - 5 - 10 - 20 - 50 - 60 - 100 mL

ΜΡ 070.0
Μανόμεηπο ανοισηό.
Manometer, open type
Φξεζηκεύεη γηα ηε κέηξεζε ηεο πίεζεο πγξώλ θαη αεξίσλ.
Βαζίδεηαη ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ζηήιεο πγξνύ.
Γπάιηλνο ζσιήλαο ζρήκαηνο U ύςνπο 20cm είλαη
πξνζαξκνζκέλνο ζε βαζκνλνκεκέλε μύιηλε πηλαθίδα,
ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξή μύιηλε βάζε.

ΜΡ 080.0
ςζκεςή Boyle – Mariotte.
Boyle-Mariotte' s law apparatus
Γηα ηελ κειέηε ηνπ λόκνπ ησλ Boyle – Mariotte ηεο ζρέζεο
κεηαμύ όγθνπ θαη πίεζεο αεξίσλ ζε
ζηαζεξή ζεξκνθξαζία.

ΜΡ.080.1
ςζκεςή επίδειξηρ ηυν νόμυν ηυν αεπίυν
Demontrator for gas law
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ λόκσλ ηνπ
Boyle, Gay - Lussac ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ ζην Σρνιηθό
εξγαζηήξην, ρσξίο ηελ ρξήζε πδξαξγύξνπ.

ΜΡ 085.0
Μανόμεηπο μεηαλλικό.
Pressure or Vacuum gauge
Φξεζηκεύεη γηα ηε κέηξεζε ηεο πίεζεο αεξίσλ.
Υπάξρνπλ ηύπνη πνπ κεηξνύλ πίεζε θαη άιινη πνύ κεηξνύλ
θελό.
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη κε αλάινγεο θιίκαθεο.

ΜΡ 100.0
Τδπαπγςπικό βαπόμεηπο Fortin.
Barometer, mercury type
Πξόηππν όξγαλν, γηα ηε κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο.
Πεξηνρή: 580 - 800mmHg (840-1065 mbar)
Πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο ζεξκνκέηξνπ ελζσκαησκέλνπ ζην
βαξόκεηξν - 10°C έσο 60°C (0°-140° F)
Οιηθό κήθνο νξγάλνπ έλα κέηξν.

ΜΡ 105.0
Βαπόμεηπο μεηαλλικό απλό
Barometer aneroid
Απιό κεηαιιηθό καλόκεηξν κε δηάκεηξν 10cm πνπ κεηξάεη
ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε.
Πεξηνρή κέηξεζεο 910 - 1060 mbar ή 680 - 790 mmHg

ΜΡ.105.1
Βαπόμεηπο μεηαλλικό εποπηικό
Barometer aneroid
Πνιύ επνπηηθό κεηαιιηθό βαξόκεηξν, κεγάινπ κεγέζνπο, ζε
πιαζηηθή δηαθαλή ζήθε, κε εκθαλή ηνλ κεραληζκό
ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Πεξηνρέο:
950 – 1080 mbar κε ππνδηαηξέζεηο αλά 1mmHg ή
720 – 800mmHg κε ππνδηαηξέζεηο αλά 1mmHg
Γηάκεηξνο εζσηεξ.95 mm θαη εμσηεξ.106 mm
Γηαζέηεη ειαζηηθό πνάξ γηα ηελ κεηαβνιή πηέζεσλ.

ΜΡ. 106.1 Ττίμεηπο (Αληίμεηπο) τηθιακό θοπηηό
Altimeter digital
Απνιύησο ζύγρξνλν όξγαλν, θαηάιιειν γηα θάζε
πεξηβαιινληηθή εθδήισζε.
Μεηξάεη ζπγρξόλσο πςόκεηξν, ζεξκνθξαζία, ρξόλν,
πξόβιεςε θαηξνύ θ.α. κε πςειή αθξίβεηα.
Τξνθνδνηείηαη κε θνηλή κπαηαξία.

ΜΡ120.0
Αεπανηλία εμβολοθόπα.
Vacuum air pump, with bell jar
Απνηειείηαη από:
α) ηε βάζε,
β) ρεηξνθίλεηε αληιία δηπιήο ελέξγεηαο θαη
γ) ηελ πιάθα ζηελ
νπνία εθαξκόδεη ν γπάιηλνο θώδσλαο.

ΜΡ 120.1
Κώδυναρ αεπανηλίαρ γςάλινορ.
Γπάιηλνο θώδσλαο ύςνπο 40cm θαη δηάκεηξν 25cm.
Φέξεη νπή κε ειαζηηθή ηάπα θαη κπόξλεο γηα ειεθηξηθέο
ζπλδέζεηο.

ΜΡ 125.0
Δπγαζηηπιακή ανηλία ςτηλού κενού model 2XZ
High vacuum laboratory pump model 2XZ
Γηα ηελ παξαγσγή πςεινύ θελνύ ζην εξγαζηήξην.
Τειηθό θελό: 6 x 10-2 Pa
Ιθαλόηεο θελνύ: 0,5 l/s
Ταρύηεηα πεξηζηξνθήο: 1.400 rpm
Ιζρύο θηλεηήξα: 180W, κνλνθαζηθό
Τξνθνδνζία 230VAC - 50Hz
ΜΡ.125.1 Αεπανηλία κενού model DY-1
Vacuum pump model DY-1
Δξγαζηεξηαθή ειεθηξηθή αληιία θελνύ, θαηάιιειε γηα ην
Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Γηαζέηεη γπάιηλν θάδν θελνύ, αλαινγηθό καλόκεηξν θελνύ
θαη ξπζκηζηή θελνύ.
Παξάγεη θελό πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ Σρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ.
Τξνθνδνζία 230VAC - 50Hz

ΜΡ 150.0
ςζκεςή νόμος ηος Απσιμήδη.
Archimedes law demonstrator
Απνηειείηαη από 3 πιαζηηθνύο θπιίλδξνπο θαη ζπλνδεύεηαη
από εηδηθό καλόκεηξν – δπλακόκεηξν.

ΜΡ 155.0
υλήναρ Torricelli
Demonstrator for Torricelli's law.
Απνηειείηαη από:
α. Τελ μύιηλε βάζε κε νξζνζηάηε ελόο κέηξνπ
β. Γπάιηλν ζσιήλα κήθνπο ελόο κέηξνπ
γ. Τελ ιεθάλε πδξαξγύξνπ.
δ. Τν κνηξνγλσκόλην.

ΜΡ 160.0 Πςκνόμεηπα.
Density Hydrometers
Φξεζηκεύνπλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ππθλόηεηαο πγξώλ πνπ
έρνπλ ππθλόηεηα κεγαιύηεξε ηνπ λεξνύ.
(ππθλόηεο απεζηαγκέλνπ λεξνύ ζηνπο 20°C )
Ωο ππθλόηεο ηνπ λεξνύ νξίδεηαη ην 1.000
Γηαηίζεηαη δηάθνξνη ηύπνη γηα δηάθνξεο πεξηνρέο π.ρ. 1000 1100, 1100 - 1200 θιπ επίζεο 1000 - 1050, 1050 - 1100, 1100
- 1150 θιπ
ΜΡ 170.0
Απαιόμεηπο.
Φξεζηκεύεη γηα ηελ εύξεζε ηεο ππθλόηεηαο πγξώλ πνπ έρνπλ
ππθλόηεηα κηθξόηεξε ηνπ λεξνύ (1g/cm3).
Γηαηίζεηαη δηάθνξνη ηύπνη γηα δηάθνξεο πεξηνρέο πρ. 800 900, 900 - 1000 θιπ
επίζεο 800 - 850, 850 - 900, 900 - 950, 950 - 1000
ΜΡ 200.0
ςζκεςή γςάλινη ηπισοειδών θαινομένυν.
Capillary tubes
Γπάιηλε ζπζθεπή γηα ηελ επίδεημε ησλ ηξηρνεηδώλ
θαηλνκέλσλ
Σηεξίδεηαη ζε πιαζηηθή βάζε κε νξζνζηάηε
ΜΡ 210.0 ςζκεςή επιθανειακήρ ηάζηρ.
Surface tension kit
Σεηξά ηεζζάξσλ ζπξκάηηλσλ πιαηζίσλ:
- πιαίζην κε λεκάηηλν βξόρν.
- 2 παξάιιεινη δαθηύιηνη.
- θύβνο.
- πιαίζην κε θηλεηή ηε κηα πιεπξά.
Σπλνδεύεηαη από κηθξά ζπξκάηηλα βάξε. Φξεζηκεύεη γηα
ηελ επίδεημε θαη ηε κέηξεζε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ησλ
πγξώλ.

ΜΡ 300.0 Τγπόμεηπο ηπίσαρ
Hair hydrometer.
Δθκεηαιιεύεηαη ηελ ηδηόηεηα ηεο νξγαληθήο ηξίραο, λα
κεηαβάιεη ην κήθνο ηεο αλάινγα κε ηελ πγξαζία ηεο
αηκνζθαίξαο.
Δίλαη όξγαλν ηνίρνπ θαη παξέρεη πνζνζηηαία έλδεημε ηεο
ζρεηηθήο πγξαζίαο ηεο αηκνζθαίξαο.

ΜΡ 310.0
Βποσόμεηπο
Rainfall gauge
Πιαζηηθό δνρείν εηδηθήο κνξθήο, πνπ ζπγθεληξώλεη θαη
κεηξάεη ην πνζό ηεο βξνρήο.
Δίλαη βαζκνλνκεκέλν έηζη ώζηε λα δίδεη ην πνζό ηεο βξνρήο
ζε mm νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.

ΜΡ 311.0
Ανεμόμεηπο - Ανεμοδείκηηρ. Δποπηικό
Anemometer - Wind direction indicator
Πνιύ επνπηηθό όξγαλν θαηάιιειν γηα Σρνιηθό εξγαζηήξην
Δίλαη βαξεηάο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, κεγάινπ κεγέζνπο
θαηάιιειν γηα ηελ άζθεζε ζηελ κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο θαη
ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ.
Υςνο 60cm, κήθνο 50cm.

ΜΡ 320.0
Ανεμόμεηπο σειπόρ
Anemometer
Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, βάζεη ηεο
ηαρύηεηαο νξηδόληηαο πεξηζηξνθήο, ησλ εκηζθαηξίσλ.
Δίλαη απιό επνπηηθό όξγαλν, ρσξίο αμηόινγε αθξίβεηα ζηηο
κεηξήζεηο ηνπ.
ΜΡ.320.1 Ανεμόμεηπο τηθιακό model EDK-1A
Digital anemometer model EDK-1A
Απνιύησο ζύγρξνλν θνξεηό αλεκόκεηξν, κε ςεθηαθή νζόλε
πγξώλ θξπζηάιισλ.
Παξέρεη άκεζε θαη αθξηβή κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ
αλέκνπ, γηα όιεο ηηο ζπλζήθεο.
Πνιύ ρξήζηκν επνπηηθό όξγαλν ζε πεξηβαιινληηθέο
κεηξήζεηο Τξνθνδνζία κε θνηλή κπαηαξία 9Volts

