ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕΡΟ ΠΕΜΠΣΟ
ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ
ΘΕ 002.0
Λύτλος οηλοπλεύκαηος γσάιηλος
Alcohol heater
Σπζθεπή ζέξκαλζεο κηθξήο ζεξκαληηθήο απόδνζεο γηα ην
Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Λεηηνπξγεί κε θνηλό νηλόπλεπκα.

ΘΕ 005.0
Λύτλος σγραερίοσ εργαζηερηαθός.
Laboratory gas burner
Δελ πξόθεηηαη γηα ιύρλν Bunsen ή νηθηαθό γθαδάθη.
Είλαη πνιύ ρξήζηκνο ζην Σρνιηθό εξγαζηήξην δηόηη παξέρεη
πςειή αζθάιεηα, επρξεζηόηεηα θαη ρακειό θόζηνο.
Φέξεη κεραληζκό ξύζκηζεο παξνρήο ηνπ θαπζίκνπ.

ΘΕ.005.1
Λύτλος Bunsen εργαζηερηαθός
Bunsen burner
Πξόθεηηαη γηα ηνλ θιαζηθό εξγαζηεξηαθό ιύρλν, ν νπνίνο
ηξνθνδνηείηαη κόλνλ από κεγάιε θηάιε πξνπαλίνπ ή βνπηαλίνπ.
Δηαηίζεηαη ζε απιή κνξθή ή κε ζηξόθηγγα δηαθνπήο.
Φέξεη κεραληζκό ξύζκηζεο ηεο θιόγαο.

ΘΕ 006.0
Ηιεθηρηθός ζερκαληήρας
Electric hot plate.
Ηιεθηξηθή εξγαζηεξηαθή ζπζθεπή πςειήο ζεξκαληηθήο
ηθαλόηεηαο, θαηάιιειε γηα ην Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Εθνδηαζκέλε κε ζεξκνζηάηε, επηηξέπεη ηελ επηζπκεηή
ζεξκνθξαζία κέρξη +300° C
Τξνθνδνζία 230VAC - 50Hz

ΘΕ 010.0 Σρίγωλο πύρωζες
Wire-ceramic triangle
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζέξκαλζε κηθξώλ δνρείσλ ζην
εξγαζηήξην.
Θεξκαίλνληαη κηθξέο θάςεο, πνηήξηα δέζεσο, θιπ.

ΘΕ 015.0 Σρίποδας ζέρκαλζες.
Tripod stand
Φξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε ηνπνζέηεζεο αληηθεηκέλσλ πνπ
πξόθεηηαη λα ζεξκάλνπκε.
Έρεη ύςνο 18cm ώζηε λα δέρεηαη ηνλ εξγαζηεξηαθό ιύρλν θαη
ηνλ ιύρλν Bunsen

ΘΕ 020.0
Πιέγκα κε θερακηθό.
Ceramic plate
Τνπνζεηείηαη πάλσ ζηνλ ηξίπνδα ζέξκαλζεο.
Φξεζηκεύεη γηα ηελ έκκεζε ζέξκαλζε δνρείσλ θαη σο άθαπζηε
επηθάλεηα γηα ηελ ελαπόζεζε θαπηώλ ζσκάησλ.
Δελ πεξηέρεη ακίαλην.
Δηαζηάζεηο 15Φ15cm
ΘΕ 030.0 Θερκόκεηρο
Glass laboratoty thermometers
θιίκαθαο –10° - +110°C.
ΘΕ 030.1 Θερμόμετρο
κλίμακας –10° - +50°C.
ΘΕ 030.2 Θερμόμετρο
κλίμακας 0° - +300°C.
Πρόκειται για γυάλινα εργαστηριακά θερμόμετρα
Υδραργύρου ή Αλκοόλης (κόκκινα), μήκους 30cm, με
βαθμονόμηση ανά 1° C
ΘΕ 033.0
Θερκοζθοπηθό ταρηί
Heat sensitive paper
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άκεζε νπηηθή απνηύπσζε ηεο ύπαξμεο
πςειήο ζεξκνθξαζίαο, ζε ρώξν ή ζε θάπνην ζώκα.
Τν ραξηί παίξλεη καύξν ρξώκα αλ ζεξκαλζεί.

ΘΕ 035.0
Θερκόκεηρο ηρηώλ θιηκάθωλ R - C - F.
Three scale thermometer
Είλαη ζεξκόκεηξν ηνίρνπ πεξηνρήο -20° C έσο +60° C.
Πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο ηαπηόρξνλεο αλάγλσζεο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο θιίκαθεο Reaumur,
Celsius θαη Fahrenheit.

ΘΕ 036.0
Θερκόκεηρο κεηαιιηθό.
Dial thermometer
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη.

ΘΕ 037.0
Θερκόκεηρο κεγίζηοσ - ειατίζηοσ.
Min-max thermometer
Λέγεηαη θαη αθξνβαζκηαίν ζεξκόκεηξν.
Πξνζδηνξίδεη ηε κεγαιύηεξε θαη ηε κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία πνπ
παξαηεξήζεθε κέζα ζε νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.

ΘΕ 038.0
Θερκόκεηρο ηαηρηθό
Clinical thermometer
Είλαη ην θνηλό ζεξκόκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξώπνπο.
Η θιίκαθά ηνπ από 35°C κέρξη 42°C
ΘΕ 039.0
Ψεθηαθό ζερκόκεηρο.
Digital thermometer
Υπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ςεθηαθώλ
ζεξκνκέηξσλ γηα ην εξγαζηήξην.
Δηαζέηνπλ ςεθηαθή νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ θαη
ηξνθνδνηνύληαη κε θνηλέο κπαηαξίεο.
Οη θιίκαθεο ηνπο πνηθίινπλ θαη κεξηθά δηαζέηνπλ θαη
ζεξκνζηνηρείν κε καθξύ θαιώδην γηα κέηξεζε ζεξκνθξαζηώλ ζε
απόζηαζε.

ΘΕ 050.0
σζθεσή θαη` όγθο δηαζηοιής.
Ball and ring thermal expantion apparatus
Δηαζέηεη κεηαιιηθό ηξίπνδα κε ηθξίσκα όπνπ αλαξηάηαη
νξεηράιθηλε ζθαίξα δηακέηξνπ 30mm.
Η ζθαίξα δηέξρεηαη από ηελ νπή ηνπ κεηαιιηθνύ δαθηπιίνπ,
κόλνλ πξηλ ζεξκαλζεί.

ΘΕ 056.0
σζθεσή γρακκηθής δηαζηοιής.
Linear expantion apparatus
Εθνδηαζκέλε κε 3 δηαθνξεηηθέο κεηαιιηθέο ξάβδνπο.
Σηδήξνπ – Αινπκηλίνπ – Φαιθνύ.
Οη ηξεηο ξάβδνη επελεξγνύλ πάλσ ζε ηξεηο αλεμάξηεηνπο δείθηεο
κε θνηλή θιίκαθα νπόηε θαηά ηελ ζέξκαλζή ηνπο δηαπηζηώλεηαη ε
δηαθνξά ηεο γξακκηθήο δηαζηνιή ηνπο.
ΘΕ 065.0
Δηκεηαιιηθό έιαζκα.
Bimetallic strip
Απιό όξγαλν γηα ηελ επίδεημε ηεο δηαθνξεηηθήο γξακκηθήο
δηαζηνιήο ησλ δηαθόξσλ κεηάιισλ.
Φξεζηκεύεη γηα ηελ επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνζηάηε θαη
ηελ θαηαζθεπή απηόκαηνπ δηαθόπηε ζε ειεθηξηθό θύθισκα.
ΘΕ 080.0
Θερκηδόκεηρο κε ειεθηρηθό αληίζηαζε
Joule calorimeter
Είλαη δύν θπιηλδξηθά δνρεία αινπκηλίνπ κε δηαθαλέο θαπάθη.
Φέξεη ειεθηξηθή αληίζηαζε γηα ηε ζέξκαλζε.
Φξεζηκεύεη γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ λόκσλ ηεο ζεξκηδνκεηξίαο
ηνπ Joule θ.α.
Σπλνδεύεηαη κε ζεξκόκεηξν.
ΘΕ 100.0
ωιήλας δηάδοζες ηες ζερκόηεηας ζηα σγρά.
Convection in water tube
Από γπαιί Pyrex. Σπγθξαηείηαη κε κεηαιιηθή ιαβίδα θαη
ζηεξίδεηαη ζε ζπλαξκνινγνύκελν νξζνζηάηε.
Φξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ηεο δηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο ζηα πγξά
κε ξεύκαηα κεηαθνξάο θαη γηα ηελ επίδεημε ηεο αξρήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαινξηθέξ.
Δηαζηάζεηο 35X26 cm:

ΘΕ 105.0
σζθεσή κειέηες ηες αθηηλοβοιίας ζερκόηεηας.
Heat radiation apparatus -2 plates
Φξεζηκεύεη γηα ηελ επίδεημε ηεο εμάξηεζεο ηεο εθπνκπήο θαη ηεο
απνξξόθεζεο ηεο αθηηλνβόινπ ζεξκόηεηαο από ηε θύζε ηεο
επηθάλεηαο ησλ ζσκάησλ.
ΘΕ 110.0 εηρά κεηαιιηθώλ δοτείωλ γηα ηε κειέηε ηες
αθηηλοβοιίας ζερκόηεηας.
Απνηειείηαη από ηξία θπιηλδξηθά δνρεία:
α) δύν κε ζηηιπλά ηνηρώκαηα θαη
β) έλα κε καύξα ηξαρηά ηνηρώκαηα.
Σπλνδεύεηαη από δύν πεξηβιήκαηα από ζεξκνκνλσηηθό πιηθό
(αθξώδεο πιαζηηθό) θαη δύν πώκαηα από ην ίδην πιηθό.
Φξεζηκεύεη γηα ηε κειέηε ηεο εμάξηεζεο ηεο εθπνκπήο θαη ηεο
απνξξόθεζεο ηεο αθηηλνβόινπ ζεξκόηεηαο από ηε θύζε ηεο
επηθάλεηαο ησλ ζσκάησλ.
ΘΕ 115.0 σζθεσή Tyndall.
Tyndal friction apparatus
Απνηειείηαη από:
α) κεηαιιηθό νξεηράιθηλν ζσιήλα,
β) μύιηλε ιαβίδα (ζθηγθηήξα)
γ) πώκα ειαζηηθό.
Φξεζηκεύεη γηα ηελ επίδεημε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ έξγνπ ζε
ζεξκηθή ελέξγεηα θαη αληίζηξνθα.
ΘΕ 120.0 Αηκοζηρόβηιος ηοσ Ήρωλα.
Hero' s engine
Η θιαζηθή ζπζθεπή ηνπ Ήξσλα ηεο
Αιεμάλδξεηαο γηα ηελ επίδεημε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
αηκνζηξόβηινπ αληίδξαζεο.
Απνηειείηαη από ζθαηξηθή θηάιε PYREX.
Τν ζηόκην ηεο θηάιεο θέξεη ειαζηηθό πώκα κε δύν ηξύπεο, από
ηηο νπνίεο δηέξρνληαη δύν ιεπηνί γπάιηλνη ζσιήλεο θεθακκέλνη
πνπ θαηαιήγνπλ ζε αθξνθύζηα αληίζεηεο θνξάο.
Η θηάιε θξέκεηαη από αιπζίδα θαη πεξηέρεη κηθξή πνζόηεηα
λεξνύ.
Θεξκαίλνπκε ηελ θηάιε κε ιύρλν Bunsen θαη ην λεξό βξάδεη.
Η έμνδνο ηνπ αηκνύ από ηα αθξνθύζηα αλαγθάδεη ηελ θηάιε λα
πεξηζηξέθεηαη.

ΘΕ 125.0
Αηκοζηρόβηιος δράζες ζηοητεηώδες.
Σπλαξκνινγείηαη ζε νξζνζηάηε.
Τξνθνδνηείηαη κε αηκό πνπ παξάγεηαη ζε θιαζκαηήξα ή θηάιε
δέζεσο θαη δηνρεηεύεηαη κε ειαζηηθό ζσιήλα θαη γπάιηλν
αθξνθύζην.

ΘΕ 135.0
Σοκή δίτρολο βελδηλοθηλεηήρα
ΘΕ 140.0
Τομή πετρελαιοκινητήρα

ΘΕ 170.0
Θερκηθή κεταλή ηοσ CARNOT
Ολοκάδεηαη θαη κεταλή Sterling.
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή γηα ηελ επίδεημε θαη κειέηε ηνπ
ζεσξήκαηνο ηνπ Carnot θαη ηελ επίδξαζε ηνπ βαζκνύ
αληηζηξεπηόηεηαο επί ηνπ ζεξκνδπλακηθνύ ζπληειεζηνύ
απνδόζεσο κηάο ζεξκηθήο κεραλήο ζην Σρνιηθό εξγαζηήξην.
Η θαηαζθεπή ηεο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε πιεζώξαο πεηξακάησλ.

