ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΔΡΟ ΟΓΓΟΟ
ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ
ΖΛ 005.0
Ράβδνο γπάιηλε
Glass friction rod
Δίλαη θπιηλδξηθή ξάβδνο από δηαθαλέο γπαιί κε δηάκεηξν
12mm θαη κήθνο 30cm.
Φνξηίδεηαη κε ζεηηθά θνξηία θαηά ηελ ηξηβή ηεο κε κεηαμσηό
ύθαζκα.
ΖΛ 010.0
Ράβδνο εβνλίηε
Ebonite friction rod
Δίλαη θπιηλδξηθή ξάβδνο από εβνλίηε, κε δηάκεηξν 12mm θαη
κήθνο 30cm.
Φνξηίδεηαη κε αξλεηηθά θνξηία θαηά ηελ ηξηβή ηεο κε κάιιηλν
ύθαζκα.
ΖΛ 015.0
Ράβδνο εβνλίηε αησξνύκελε.
Balanced ebonite rod
Δίλαη θπιηλδξηθή ξάβδνο από εβνλίηε, κε δηάκεηξν 7-8mm θαη
κήθνο 20cm.
Κξέκεηαη από ην κέζνλ ηεο από λήκα κεηάμεο.
Γηα ηελ επίδεημε ηεο έιμεο ή άπσζεο κεηαμύ θνξηηζκέλσλ
ζσκάησλ, κεηά από ηελ ηξηβή ηνπο κε δηάθνξα πιηθά.
Σν πείξακα επηηπγράλεη ζε ρώξν κε ρακειή πγξαζία.
ΖΛ 020.0
Γνθηκαζηηθό ζθαηξίδην.
Insulated metal sphere
Μηθξή κεηαιιηθή ζθαίξα δηακέηξνπ 30mm, πξνζαξκνζκέλε
ζηελ άθξε κνλσηηθήο ξάβδνπ.
ΖΛ 025.0
Ζιεθηξνζηαηηθόο θύιηλδξνο
Conducting cylinder
Από αινπκίλην κε πιαζηηθή ρεηξνιαβή.
Υξεζηκεύεη γηα ηελ επίδεημε ηεο ειέθηξηζεο δηαθόξσλ αγσγώλ
κε ηξηβή.
Γηάκεηξνο 5cm κήθνο 15cm.

ΖΛ 030.0 θαηξηθόο αγσγόο.
Conducting sphere
Μεηαιιηθόο αγσγόο δηακέηξνπ 100 mm
ηεξίδεηαη ζε πιαζηηθή βάζε.

ΖΛ 040.0 Μνλσηηθόο ζηύινο.
Insulating pillar
Από δηαθαλέο ή αδηαθαλέο πιαζηηθό.
ηελ θνξπθή ηνπ θέξεη νπή κε ζθηγθηήξα.
ηεξίδεηαη ζε νξεηράιθηλε θσληθή βάζε.
ΖΛ 045.0 Ζιεθηξηθό εθθξεκέο.
Electroscope, "pith ball"
Υξεζηκεύεη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο ειεθηξηθώλ
θνξηίσλ ή ηεο ειέθηξηζεο ελόο ζώκαηνο.
Δπίζεο γηα ηελ επίδεημε ηεο ακνηβαίαο επίδξαζεο ειεθηξηθώλ
θνξηίσλ.
Δδξάδεηαη πάλσ ζε πιαζηηθή βάζε.

ΖΛ 050.0
Ζιεθηξηθόο ζύζαλνο ( Εεύγνο ).
Electrostatic head of hair
Θύζαλνο από λήκαηα κεηάμεο κήθνπο 10 cm.
Υξεζηκεύεη γηα ηελ αηζζεηνπνίεζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ
ηεξίδεηαη ζε πιαζηηθή βάζε.

ΖΛ 055.0 Ζιεθηξηθόο ζηξόβηινο.
Electric turbin
Γηα ηελ επίδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνληζκνύ ηνπ αέξα από
ειεθηξηθό πεδίν.
Καηαζθεπαζκέλνο από ζύξκα κήθνπο 20cm ζε ζρήκα Ε, κε
άθξα δηακνξθσκέλα ζε αθίδεο. ην θέληξν ηνπ θέξεη
θαηάιιειε ππνδνρή γηα ζηήξημε.
πλδέεηαη κε θαιώδην κε ηνλ έλα αθξνδέθηε ηεο κεραλήο
Wimshurst, νπόηε πξνθαιείηαη ηαρεία πεξηζηξνθή ηνπ.
Υξεζηκεύεη επίζεο γηα ηελ επίδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ “ δύλακε
ησλ αθίδσλ ”

ΖΛ 060.0
Κισβόο Faraday
Metallic wire mesh
Καηαζθεπαζκέλνο από κεηαιιηθό πιέγκα.
Γηάκεηξνο 22 cm Ύςνο 30 cm
ηεξίδεηαη πάλσ ζε πιαζηηθή βάζε.

ΖΛ 070.0
Ζιεθηξνζθόπην.
Electroscope
Δίλαη θιαζηθό όξγαλν, θαηάιιειν γηα ηελ δηαπίζησζε
παξνπζίαο ειεθηξηθώλ θνξηίσλ ζε έλα αληηθείκελν.
Καηαζθεπάδεηαη ζε δηάθνξα ζρήκαηα κε πιένλ επνπηηθό ην
θπιηλδξηθό ζρήκα.
Παξαδίδεηαη θαη κε κεηαιιηθό δίζθν κε κνλσηηθή ιαβή γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε πεηξάκαηνο επίπεδνπ ππθλσηή..

ΖΛ 090.0
Ζιεθηξνζηαηηθή κεραλή Wimshurst.
Wimshurst machine
Υξεζηκεύεη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθώλ θνξηίσλ.
Παξέρεη πςειή ηάζε κέρξη 150 KV αιιά πνιύ ρακειήο ηζρύνο
θαη κεδακηλήο έληαζεο (ηεο ηάμεσο ησλ νιίγσλ κΑ)
Μεγάιε επνπηηθή, δηαζηάζεσλ 30Υ30cm.

ΖΛ 095.0
Ζιεθηξνζηαηηθή κεραλή Van De Graaff
Van De Graaff generator
Ζιεθηξνθίλεηε επνπηηθή κεγάινπ κεγέζνπο.
Γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθώλ θνξηίσλ κε ηάζε πεξίπνπ
150KV
Γηαζέηεη ζύζηεκα μεξάλζεσο ηνπ αέξα.
Γηαζηάζεηο: πιάηνο20cm κήθνο 30 cm ύςνο 60 cm
Γηάκεηξνο ζθαίξαο 20cm
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz
ΖΛ 100.0
πζθεπή Millikan
Millican drop oil apparatus
Υξεζηκεύεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο Millikan,
γηα ηελ παξαηήξεζε θαη ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζηνηρεηώδνπο
ειεθηξηθνύ θνξηίνπ e ηνπ ειεθηξνλίνπ.
Δίλαη απνιύησο ζύγρξνλε επνπηηθή ζπζθεπή, απηόλνκε, κε
ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό θαη κηθξνζθόπην.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
ΖΛ.110.0
πζθεπή απνηύπσζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ
Conductive paper electric field apparatus
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηύπσζε θαη κειέηε ησλ δπλακηθώλ
θαη ηζνδπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ.

ΖΛ 115.0
πζθεπή επίδεημεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ
Electric field apparatus
Δίλαη παξαιιαγή ηεο ζπζθεπήο απνηύπσζεο ειεθηξηθνύ
πεδίνπ.
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή ε νπνία όηαλ ηνπνζε- ηεζεί ζε
πξνβνιέα overhead, απνδίδεη πνιύ εληππσζηαθή παξνπζίαζε
ησλ δπλακηθώλ θαη ηζνδπλακηθώλ γξακκώλ.
ΖΛ 120.0 Κνίινο θπιηλδξηθόο αγσγόο.
Hollow conductive cylinder
Απνηειείηαη από ζσιήλα αινπκηλίνπ δηακέηξνπ 10cm, κήθνπο
10cm.
Φέξεη δύν ηθξηώκαηα, έλα εζσηεξηθό θαη έλα εμσηεξηθό γηα ηελ
εμάξηεζε ειεθηξηθώλ εθθξεκώλ.
ηεξίδεηαη ζε κνλσηηθό ζηύιν.
Υξεζηκεύεη γηα ηελ κειέηε ηεο θαηαλνκήο ησλ ειεθηξηθώλ
θνξηίσλ ζηνπο αγσγνύο.
ΖΛ 125.0
Δπίπεδνη αγσγνί ( επίπεδνο ππθλσηήο )
Γύν κεηαιιηθέο νξεηράιθηλεο πιάθεο νξζνγώληεο ζηεξίδνληαη
ζε κνλσηηθνύο ζηύινπο.
Από ηηο πιάθεο θξέκνληαη κηθξά λήκαηα κεηάμεο.
Υξεζηκεύνπλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηελ κειέηε επίπεδνπ
ππθλσηή.

ΖΛ 150.0
Ρεπκαηνιήπηεο ( θηο)
Mains plug

ΖΛ 151.0
Ρεπκαηνιήπηεο ( κπαλάλα )
Banana plug

ΖΛ 152.0
Ρεπκαηνιήπηεο ( βύζκα πνιιαπιό )
T-type plug

ΖΛ 155.0
Ρεπκαηνδόηεο ( πξίδα)
Mains socket

ΖΛ 156.0
Ρεπκαηνδόηεο (κπόξλα )
Socket for banana

ΖΛ 160.0
Κξνθνδεηιάθη απιό
Crocodile clip.

ΖΛ 170.0
Καιώδηα
Cables

ΖΛ 175.0 -176.0
ύξκα ράιθηλν
Απιό ράιθηλν ζύξκα κε ή ρσξίο κόλσζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλδέζεσο ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Δίλαη ηπιηγκέλν ζε πιαζηηθέο ή μύιηλεο θαξνύιεο θαη ζε
δηάθνξεο δηαηνκέο από 0.1mm έσο θαη 6mm

ΖΛ.177.0
ύξκα ρξσκηνληθειηλεο
Nickel-chromium wire
Δίλαη ζύξκα από θξάκα 80% ληθέιην θαη 20% ρξώκην κε πςειή
εηδηθή αληίζηαζε θαη ζεκείν ηήμεο.
Δίλαη θαηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή νξγάλσλ θαη ζπζθ επώλ
πνύ έρνπλ κεγάιε ειεθηξηθή αληίζηαζε θαη ιεη ηνπξγνύλ ζε
πςειή ζεξκνθξαζία.
Παξάδεηγκα ξννζηάηεο ζεξκαληηθά ζώκαηα θ.α.
Καηαζθεπάδεηαη ζε δηάθνξεο δηαηνκέο από 0.1mm έσο 1.2mm

ΖΛ.178.0 ύξκα Κνλζηαληάλεο
Constantan wire
Δίλαη ζύξκα από θξάκα 60% ραιθνύ θαη 40% ληθειίνπ.
Έρεη ρακειό ζεξκηθό ζπληειεζηή αληίζηαζεο θαη είλαη
θαηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή αληηζηαηώλ ζύξκαηνο όπνπ
απαηηείηαη ζεκαληηθή αθξίβεηα σκηθήο αληίζηαζεο.
Τπάξρεη ζε δηάθνξεο δηαηνκέο από 0.1mm έσο 2mm.

ΖΛ 180.Χ
Μπαηαξίεο θνηλέο Zink - carbon dry cells
Πνιύ κεγάιε πνηθηιία δηαθόξσλ ζρεκάησλ θαη ηάζεο.

ΖΛ 181.Χ Μπαηαξίεο Αιθαιηθέο
Alkaline dry cells
Καιύηεξε πνηόηεηα από ηηο θνηλέο κπαηαξίεο, κε κεγαιύηεξν
ρξόλν δσήο θαη θαιιίηεξε απόδνζε.
Τπάξρεη επίζεο κεγάιε πνηθηιία ζρεκάησλ θαη ηάζεο.
ΖΛ 182.Χ
Μπαηαξίεο επαλαθνξηηδόκελεο (Νηθειίνπ-Καδκίνπ)
Rechargable Nickel-Cadmium dry cells
Ίδηεο κε ηηο θνηλέο κπαηαξίεο πνπ κπνξνύλ λα επαλαθνξηηζζνύλ
κέρξη θαη 1.000 θνξέο κε εηδηθό θνξηηζηή.
ΖΛ 190.0
Κνπηί μεξώλ κπαηαξηώλ
Battery holder
Υξεζηκεύεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπζηνηρίαο από ηέζζεξεο
μεξέο κπαηαξίεο ησλ 4.5 V.
Φέξεη θαηάιιειεο κπόξλεο ζύλδεζεο.
ΖΛ 191.0
Βάζε κπαηαξίαο ηύπνπ D
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε μεξνύ ζηνηρείνπ ησλ 1.5 V κεγάινπ
κεγέζνπο.
Φέξεη δύν κπόξλεο γηα ζύλδεζε.
ΖΛ 200.0
Γηαθόπηεο απιόο καραηξσηόο
Knife switch, single pole
Από κεηαιιηθό έιαζκα κε κνλσηηθή ρεηξνιαβή.
Φέξεη δύν κπόξλεο γηα ζύλδεζε.
Πάλσ ζε πιαζηηθή βάζε.

ΖΛ 201.0
Γηαθόπηεο δηπιόο καραηξσηόο
Knife switch, single pole, double throw
Υξεζηκεύεη γηα ηελ ελαιιάμ ηξνθνδόηεζε δύν ειεθηξηθώλ
θπθισκάησλ.
Φέξεη ηξεηο κπόξλεο γηα ζύλδεζε.
Πάλσ ζε πιαζηηθή βάζε.
ΖΛ 201.0
Γηαθόπηεο δηπιόο καραηξσηόο
Knife switch, single pole, double throw
Υξεζηκεύεη γηα ηελ ελαιιάμ ηξνθνδόηεζε δύν ειεθηξηθώλ
θπθισκάησλ.
Φέξεη ηξεηο κπόξλεο γηα ζύλδεζε.
ΖΛ 202.0
Γηαθόπηεο αλαζηξνθέαο.
Υξεζηκεύεη γηα ηελ αλαζηξνθή ηεο θνξάο ηνπ ξεύκαηνο, ζε έλα
ειεθηξηθό θύθισκα ζπλερνύο ξεύκαηνο.
πλδένπκε ηνπο δύν κεζαίνπο αθξνδέθηεο ( ζηε ζέζε ηεο ιαβήο
) κε ηνπο πόινπο ηεο ειεθηξηθήο πεγήο ( ζπλερνύο ξεύκαηνο )
θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο δύν αθξαίνπο, πξνο ην απηό κέξνο, ζηα
άθξα ηνπ θπθιώκαηνο.
Βξαρπθπθιώλνληαο κε ηε ιαβή πξνο ην έλα άθξν ή ην άιιν,
πξνθαιείηαη αλαζηξνθή ηεο θνξάο ηνπ ξεύκαηνο.
ΖΛ 205.0
Γηαθόπηεο κπνπηόλ
Contact key
Υξεζηκεύεη γηα ζηηγκηαίεο απνθαηαζηάζεηο θαη δηαθνπέο
ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο.
Φέξεη δύν κπνξλεο γηα ζπλδέζεηο.
Πάλσ ζε πιαζηηθή βάζε.
ΖΛ 210.0
Λπρληνιαβή βηδσηώλ ιπρληώλ
Lamp holder, mounted
Γηα ιακπάθηα κηθξά 1.1 – 12V βηδσηά.
Φέξεη δύν κπόξλεο γηα ζύλδεζε.
Πάλσ ζε πιαζηηθή βάζε.

ΖΛ.211.0
Λπρληνιαβή
Καηάιιειε γηα κεγαιύηεξα ιακπάθηα όρη βηδσηά 4.5 - 12 V.
Φέξεη δύν κπόξλεο γηα ζύλδεζε.

ΖΛ 220.0 πζθεπή λόκνπ ηνπ Ohm
Potentiometer bridge
Απνηειείηαη από βάζε μύιηλε, κήθνπο 1m θαη πιάηνπο 15 cm,
ζηελ νπνία είλαη ζηεξεσκέλα 4 ζύξκαηα (αληηζηάζεηο):
Γύν από ρξσκνληθειίλε δηακ. 0.5mm, έλα από ρξσκνληθειίλε
δηακ. 0.7mm θαη έλα από αινπρξώκ δηακ. 0.7mm.
Υξεζηκεύεη γηα ηελ κειέηε ηνπ λόκνπ ηνπ Ohm ηελ ειεθηξηθή
αληίζηαζε αγσγνύ, ηε ζύλδεζε αληηζηάζεσλ, ηελ
πξαγκαηνπνίεζε γέθπξαο Wheatstone θ.α.
ΖΛ 225.0
εηξά πέληε αληηζηαηώλ
Set of 5 resistors
Πέληε αληηζηάζεηο ζηεξεσκέλεο ζε πιαζηηθή βάζε, κε
αληίζηνηρεο κπόξλεο ζύλδεζεο 10Χ, 100Χ, 1ΚΧ, 10ΚΧ,
100ΚΧ.
ΖΛ 230.0
Ρννζηάηεο επζύγξακκνο ( ζεηξά )
Rheostat set
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη:
0–5Χ3Α
0 – 10 Χ 2 Α
0 – 50 Χ 1.5 Α
0 – 200 Χ 1.5Α
0 – 1750 Χ 0.3 Α
Φέξνπλ θαη ηξίην αθξνδέθηε γηα πνηελζηνκεηξηθή ζύλδεζε.

ΖΛ.240.0
Πνηελζηόκεηξν
Potentiometer
Δίλαη πεξηζηξεθόκελνο κεηαβιεηόο αληηζηάηεο, ζύξκαηνο ή
άλζξαθα, ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζε πιαζηηθή βάζε, κε ηξεηο
κπόξλεο γηα ηηο ζπλδέζεηο.
Γηαηίζεηαη κεγάιε πνηθηιία θνηλώλ θαη εηδηθώλ ηύπσλ θαη ηηκώλ
από κεξηθά ώκ κέρξη κεγαώκ.
Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ηάζεο, θαηά ηελ
ηξνθνδνζία ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ.

ΖΛ 300.0
Αησξνύκελν πελίν δεύγνο
Square solenoid, pair
Δίλαη πελίν από 200 ζπείξεο ζύξκαηνο ηπιηγκέλεο ζε ζρήκα
νξζνγσλίνπ πιαηζίνπ, δηαζηάζεσλ 45Υ55mm θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεηξάκαηα επαγσγήο, ζηελ επί- δεημε
δπλάκεσλ Laplace θ.α.
Σν πελίν αλαξηάηαη κέζσ εύθακπησλ αγσγώλ από κνλσηηθό
πιαθίδην κε δύν κπόξλεο παξνρήο ξεύκαηνο.
Σν πιαίζην θαηαιήγεη ζε κεηαιιηθή ξάβδν 10mm γηα ζηήξημε.
ΖΛ 305.0 Επγόο ξεύκαηνο
Wire current balance
πλνδεύεηαη από ζσιελνεηδέο κήθνπο 15cm αληνρήο κέρξη 5A
DC ή 10A AC θαη δείθηε κε άληηγα.
Υξεζηκεύεη γηα ηελ κειέηε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο.
ύλζεηε ζπζθεπή γηα ηελ πεηξακαηηθή επαιήζεπζε ηνπ λόκνπ
ηνπ Laplace ( F= I x B x L ) πνπ δίδεη ην κέηξν ηεο αζθνύκελεο
δύλακεο Laplace F, ζε ξεπκαηνθόξν αγσγό κήθνπο L, ν νπνίνο
δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα εληάζεσο Η θαη είλαη θάζεηνο
ζε καγλεηηθό πεδίν εληάζεσο Β.
ΖΛ 310.0
πζθεπή παξαιιήισλ αγσγώλ (ξεπκάησλ )
Parellel conductors' magnetic field
ηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηε ζε νξηδόληηα ή θαηαθόξπθε ζέζε.
Υξεζηκεύεη γηα ηελ επίδεημε ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο
ησλ νκόξξνπσλ ή αληίξξνπσλ παξαιιήισλ ξεπκάησλ πνπ
δηέξρνληαη από δύν παξάιιεινπο αγσγνύο.
Σάζε ιεηηνπξγίαο 1- 20 V ζπλερήο ζηηγκηαίαο δηάξθεηαο ή 8 –
10 V ελαιιαζζόκελε.
ΖΛ 320.0
πζθεπή θάζκαηνο καγλεηηθνύ πεδίνπ επζπγξάκκνπ
αγσγνύ.
Single conductor magnetic field pattern.
Οξεηράιθηλνο αγσγόο δηακέηξνπ 5mm ζρήκαηνο L, ζηεξίδεηαη
θάζεηα ζε κνλσηηθή βάζε θαη θέξεη ζηα άθξα ηνπ 2 κπόξλεο
γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
Όηαλ από ηνλ αγσγό δηέξρεηαη ειεθηξηθό ξεύκα, ζρεκαηίδεηαη
γύξσ ηνπ καγλεηηθό πεδίν, ην θάζκα ηνπ νπνίνπ αληρλεύεηαη κε
ηελ βνήζεηα ξηληζκάησλ ζηδήξνπ ή καγλεηηθώλ βειόλσλ.

ΖΛ 325.0
πζθεπή θάζκαηνο καγλεηηθνύ πεδίνπ θπθιηθνύ αγσγνύ
Single turn magnetic field pattern
Μία θπθιηθή ζπείξα δηακέηξνπ 10cm, από ζύξκα 2.5mm,
ζηεξίδεηαη πάλσ ζε πιαζηηθή δηαθαλή πιάθα κε ζηέιερνο γηα
ηελ ζηήξημή ηνπ ζε νξζνζηάηε.
Φέξεη επίζεο δύν κπόξλεο γηα ζπλδέζεηο θαη ζην θέληξν αθίδα
γηα ηελ ζηήξημε κηθξήο καγλεηηθήο βειόλεο.

ΖΛ 330.0
πζθεπή θάζκαηνο καγλεηηθνύ πεδίνπ ζσιελνεηδνύο
Open-wound solenoid magnetic field pattern
Απνηειείηαη από 10 θπθιηθέο αξαηέο ζπείξεο δηακέηξνπ 50mm,
από ζύξκα 2.5mm πάλσ ζε πιαζηηθή δηαθαλή πιάθα κε
ζηέιερνο γηα ηελ ζηήξημή ηνπ ζε νξζνζηάηε.
Φέξεη επίζεο δύν κπόξλεο γηα παξνρή ξεύκαηνο.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή θαη επίδεημε ηνπ
καγλεηηθνύ θάζκαηνο ζσιελνεηδνύο πελίνπ..

ΖΛ 340.0
Ζιεθηξνκαγλήηεο απιόο
Electromagnetic coil
Απνηειείηαη από επζύγξακκν θπιηλδξηθό πελίν κε 600 πεξίπνπ
ζπείξεο, ηπιηγκέλν ζε κνλσηηθό θαξνύιη κήθνπο 9cm πνπ θέξεη
δύν κπόξλεο ζύλδεζεο.
πλνδεύεηαη θαη από δύν ππξήλεο. Έλαλ καιαθνύ ζηδήξνπ θαη
έλαλ από ράιπβα.
ΖΛ 341.0
Ζιεθηξνκαγλήηεο πεηαινεηδήο
U-shaped electromagnet
Απνηειείηαη από δύν απινύο ειεθηξνκαγλήηεο,
πξνζαξκνζκέλνπο ζε θνηλό ππξήλα ζρήκαηνο U.
Ζ ζύλδεζε ηεο πεξηέιημεο ησλ δύν πελίσλ είλαη ηέηνηα, ώζηε ηα
καγλεηηθά πεδία λα κελ αιιειεμνπδεηεξώλνληαη.
Γύν κπόξλεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ει. ύλδεζε.
πλνδεύεηαη κε θαηάιιειν νπιηζκό κε άγθηζηξν.

ΖΛ 345.0
Ζιεθηξηθό θνπδνύλη (επνπηηθό)
Electrical bell
Δίλαη απιό νηθηαθό ειεθηξηθό θνπδνύλη, αιιά θαηαζθεπαζκέλν
έηζη ώζηε λα είλαη επνπηηθό.
Φέξεη δύν κπόξλεο γηα ηελ ζύδεζή ηνπ.
Λεηηνπξγεί κε ηάζε 6 - 9 volts

ΖΛ 350.0 Πελίν 300 ζπεηξώλ.
Coil 300 turns
Πελίν 300 ζπεηξώλ ράιθηλνπ ζύξκαηνο δηαηνκήο 1.12mm
ηπιηγκέλν ζε ηύκπαλν ρσξίο ππξήλα.
Σν ηύκπαλν θαηαζθεπάδεηαη από ιεπηό βαθειίηε θαη θέξεη
ηεηξάγσλε νπή πιεπξάο 31mm ώζηε λα δηέξρεηαη ν ππξήλαο
ζρήκαηνο U. Φέξεη επίζεο δύν κπόξλεο γηα ηελ ηξνθνδνζία.
Χκηθή αληίζηαζε 1 Χ
πληειεζηήο απηεπαγσγήο 2 - 3 mH
Μέγηαζηε έληαζε ξεύκαηνο 4 Α
Μέγηζηε ηάζε ηξνθνδνζίαο 60 - 110 Volts.
ΖΛ 351.0
Πελίν 600 ζπεηξώλ.
Coil 600 turns
Δίλαη όκνην κε ην πελίν 300 ζπεηξώλ, αιιά έρεη 600 ζπείξεο
ράιθηλνπ ζύξκαηνο δηαηνκήο 1mm
Χκηθή αληίζηαζε 3 - 5 Χ
πληειεζηήο απηεπαγσγήο 10 - 14 mH
Μέγηζηε έληαζε ξεύκαηνο 2 Α
Μέγηζηε ηάζε ηξνθνδνζίαο 110 Volts
ΖΛ 352.0 Πελίν 1.200 ζπεηξώλ
Coil, 1.200 turns
Όκνην κε ηα πελία 300 θαη 600 ζπεηξώλ, αιιά έρεη 1.200
ζπείξεο ράιθηλνπ ζύξκαηνο δηαηνκήο 0.45 - 0.50mm
Χκηθή αληίζηαζε 10 - 30 Χ
πληειεζηήο απηεπαγσγήο 35 - 40 mH
Μέγηζηε έληαζε ξεύκαηνο 1 Α
Μέγηζηε ηάζε ηξνθνδνζίαο 220 Volts\
ΖΛ 353.0 Πελίν 24.000 ζπεηξώλ
Coil, 24.000 turns
Όκνην κε ηα πελία 300, 600 θαη 1.200 ζπεηξώλ, αιιά κε 24.000
ζπείξεο. ράιθηλνπ ζύξκαηνο δηαηνκήο 0.20mm.
Χκηθή αληίζηαζεο πεξίπνπ 5 kΧ
πληειεζηήο απηεπαγσγήο πεξίπνπ 10 Ζ
Μέγηζηε έληαζε ξεύκαηνο 0.02 Α
Μέγηζηε ηάζε ηξνθνδνζίαο 220 Volts
ΖΛ 355.0 Πελίν 5 ζπεηξώλ ( ειεθηξνπόληα )
Welding coil, 5-6 turns
Απνηειείηαη από 5-6 ζπείξεο ράιθηλνπ ζύξκαηνο δηαηνκήο
5mm.
Υξεζηκεύεη σο δεπηεξεύνλ ηνπ ιπόκελνπ κεηαζρεκαηηζηή, γηα
ηελ επίηεπμε ηζρπξώλ ξεπκάησλ θαη ηελ ζπγθόιιεζε δύν
ιεπηώλ θύιισλ ιακαξίλαο. (αξρή ιεηηνπξγίαο ειεθηξνπόληαο )
όηαλ πξσηεύνλ είλαη πελίν 300 ζπεηξώλ θαη ηξνθνδνηείηαη κε
ηάζε 110 V κηθξήο δηάξθεηαο.

ΖΛ 360.0
Ππξήλαο ζρήκαηνο U πιήξεο
U-shaped core
Δηδηθόο ππξήλαο δηαζηάζεσλ 110 Υ 110 mm από ππξηηηνύρν
ιακαξίλα, ζηεξεσκέλνο ζε μύιηλε βάζε.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ιπνκέλνπ
κεηαζρεκαηηζηή, κε ηελ ρξήζε ησλ πελίσλ 300, 600, 1.200,
24.000, 5, 6, ζπεηξώλ θαη ηεο ιεθάλεο ηήμεσο θαζζηηέξνπ.

ΖΛ 365.0
Λπόκελνο Δπνπηηθόο κεηαζρεκαηηζηήο.
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή, θαηάιιειε γηα ηελ απιή θαη αζθαιή
εμάζθεζε ησλ καζεηώλ ζην ρνιηθό εξγαζηήξην
Απνηειείηαη από ηνλ δηαηξνύκελν ππξήλα ζρήκαηνο U, ην
πξσηεύνλ θαη ην δεπηεξεύνλ.
Σν πξσηεύνλ πελίν θέξεη 4 ιήςεηο.
Σν δεπηεξεύνλ πελίν θέξεη 3 ιήςεηο.
ΖΛ 370.0 Αλαπεδώληεο δαθηύιηνη.
Set of jumping rings
εηξά ηξηώλ δαθηπιίσλ:
α. ράιθηλνο,
β. αινπκηλίνπ,
γ. αινπκηλίνπ κε δηάθελν.
Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ην πείξακα ησλ αλαπεδώλησλ
δαθηπιίσλ, ηελ επίδεημε ηνπ λόκνπ ηνπ Lenz, ηελ δεκηνπξγία
ηζρπξώλ επαγσγηθώλ ξεπκάησλ θ.α.

ΖΛ 375.0
Δθθξεκέο Valtenhofen
Waltenhofen's pendulum
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίδεημε ηεο επίδξαζεο ησλ
δηλνξεπκάησλ Foucault πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ θίλεζε
κεηαιιηθώλ ζσκάησλ κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν.

ΖΛ 390.0
Πελίν επαγσγήο
Induction coil
Κπιηλδξηθό πελίν 300 ζπεηξώλ, κε θαηάιιειεο δηαζηάζεηο
ώζηε λα κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζην εζσηεξηθό ησλ πελίσλ 300,
600 θαη 1.200 ζπεηξώλ θαη λα ζρεκαηίδεη δεύγνο πελίσλ γηα ηελ
κειέηε θαηλνκέλσλ επαγσγήο.
πλνδεύεηαη από θαηάιιειν ππξήλα καιαθνύ ζηδήξνπ.

ΖΛ 391.0 Εεύγνο πελίσλ επαγσγήο
Pair of induction coils
Απνηειείηαη από δύν θπιηλδξηθά πελία κήθνπο 10cm θαη
δηακέηξνπ θαηάιιειεο ώζηε ην έλα λα εηζέξρεηαη ζην
εζσηεξηθό ηνπ άιινπ.
Σέζζαξεο κπόξλεο ππάξρνπλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπο.
πλνδεύεηαη από ππξήλα καιαθνύ ζηδήξνπ.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κειέηε ησλ ηξόπσλ παξαγσγήο
επαγσγηθώλ ξεπκάησλ.
ΖΛ 395.0
Πελίν Ruhmkorff
Ruhmkorff induction coil
Σάζε ιεηηνπξγίαο 8-12V ζπλερήο θαη έληαζεο 5-8Α.
Παξάγεη ξεύκαηα επαγσγηθά πςειήο ηάζεο 200.000 V πεξίπνπ
θαη πνιύ ρακειήο ηζρύνο.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κειέηε ησλ θαζνδηθώλ αθηίλσλ, ησλ
εθθελώζεσλ αεξίσλ ζσιήλσλ Geisler, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
επαγσγηθνύ πελίνπ θ.α.
ΖΛ 400.0
Ζιεθηξηθόο θηλεηήξαο απιόο Δπνπηηθόο
Demonstration electric motor
Δπνπηηθή ζπζθεπή κεγάινπ κεγέζνπο γηα ηελ επίδεημε
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ θαη
γελλεηξηώλ ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Απνηειείηαη από ηνλ επαγσγέα, ην επαγώγηκν θαη ηνλ
νξεηράιθηλν δηπνιηθό ζπιιέθηε κε ηηο ςήθηξεο.
ΖΛ 405.0
Χεηξνθίλεηε ειεθηξνγελλήηξηα AC/DC
Hand-driven AC and DC dynamo
Γηα ηελ επίδεημε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο
γελλήηξηαο ξεύκαηνο AC θαη DC.
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή γηα ηελ άζθεζε ζην ρνιηθό
εξγαζηήξην.
Ζ επίδεημε γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα κηθξώλ ιπρληώλ 1.5-3 V

ΖΛ 410.0 Ξεξό ζεξκηδόκεηξν
Calorimeter block.
Ολνκάδεηαη θαη ζπζθεπή λόκνπ ηνπ Joule.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζεξκν- ρσξεηηθόηεηαο
ησλ κεηάιισλ θαη ηελ κειέηε ηνπ λόκνπ ηνπ Joule.
Απνηειείηαη από θπιίλδξνπο ζπγθεθξηκέλεο κάδαο ζπλήζσο 50
- 100 gr, από δηάθνξα πιηθά όπσο αινπκίλην, ραιθό, ζίδεξν,
νξείραιθν, νη νπνίνη δηαζέηνπλ νπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε
αληηζηάηε σο επίζεο θαη γπάιηλνπ ζεξκνκέηξνπ.
πλνδεύεηαη από ζεηξά αληηζηαηώλ, ζεξκόκεηξν -10°C έσο
+110°C ζε πιαζηηθή ζήθε.
ΖΛ 415.0 Θεξκνειεθηξηθό ζηνηρείν
Thermocouple
Απνηειείηαη από δύν δηαθνξεηηθά ζύξκαηα, ζπλήζσο ραιθό θαη
θαλζηαληάλ, κήθνπο 20cm.
Σν έλα ηνπο άθξν είλαη ζπγθνιιεκέλν ελώ ηα δύν άιια άθξα
ζηεξεώλνληαη ζε πιαθίδην βαθειίηε κε 2 κπόξλεο.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίδεημε ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζεξκηθήο
ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα.
ΖΛ 430.0 Βνιηάκεηξν ηύπνπ Hoffmann.
Hoffmann's voltameter
Γπάιηλε ζπζθεπή, θαηάιιειε γηα ηελ επίδεημε ηεο ρεκηθήο
ζύζηαζεο ηνπ λεξνύ θαη ηελ κειέηε ηνπ ειεθηξνρεκηθνύ
ηζνδπλάκνπ ηνπ πδξνγόλνπ κέζσ ηεο ειεθηξνιπηηθήο
δηάζπαζεο ηνπ λεξνύ.
πγθξαηείηαη θαηαθόξπθα ζε βάζε κε νξζνζηάηε.
πλνδεύεηαη κε ειεθηξόδηα πιαηίλεο θαη άλζξαθα, πνπ
πξνζαξκόδνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζπζθεπήο. Σάζε
ιεηηνπξγίαο 6- 12VDC, κε ξεύκα 0.5Α
ΖΛ 435.0 πζθεπή γαιβαλνπιαζηηθήο
Current chemical effect demonstrator
Απνηειείηαη: από γπάιηλε ιεθάλε, δύν αλαξηήζεηο γηα ηα
ειεθηξόδηα, θαη ηέζζεξα ειεθηξόδηα (έλα Zn, έλα Cu, δύν Pb )
Υξεζηκεύεη:
α. γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη κειέηε ηνπ ειεθηξνρεκηθνύ
ζηνηρείνπ,
β. γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη κειέηε ηνπ ζπζζσξεπηή, θαη
γ. γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκεηάιισζεο, (επηράιθσζεο) ή
γαιβαλνπιαζηηθήο.
Σάζε ιεηηνπξγίαο 0.5 – 1.5 V ζπλερήο.

ΖΛ 450.0
σιήλεο αεξόθελνη.
Vacuum discharge tubes
εηξά έμε ζσιήλσλ, κε ην εηδηθό πιαζηηθό ζηήξηγκα γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο.
Οη ζσιήλεο πεξηέρνπλ αέξην ζε δηαθνξεηηθή πίεζε.
Σξνθνδνηνύληαη κε ην επαγσγηθό πελίν Ruhmkorff.
Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο εθθέλσζεο αίγιεο.
Μήθνο ζσιήλσλ 40cm.

ΖΛ 455.0
σιήλεο Geisler
Geisler's spectral tubes
εηξά έμε ζσιήλσλ πνύ πεξηέρνπλ H2, He, N2, Ne, Ar, Hg.
πλνδεύνληαη κε ην εηδηθό πιαζηηθό ζηήξηγκα.
Σξνθνδνηνύληαη από ην επαγσγηθό πελίν Ruhmkorff.
Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίδεημε ηεο ειεθηξηθήο
αγσγηκόηεηαο ησλ αεξίσλ, ηελ κειέηε ησλ θαζκάησλ εθπνκπήο
θαη ηελ βαζκνλόκεζε θαζκαηνζθνπίσλ.
Μήθνο ζσιήλσλ 23 cm
ΖΛ.480.0
σιήλαο Roentgen
Roentgen tube
Αεξόθελνο θαζνδηθόο ζσιήλαο πνιύ ρακειήο πίεζεο, ν νπνίνο
εθπέκπεη αθηηλνβνιία Roentgen (αθηίλεο Υ) ιόγσ πξόζπησζεο
ειεθηξνλίσλ πνπ θηλνύληαη κε κεγάιε ηαρύηεηα, ζην κέηαιιν
ηεο αλόδνπ.
ηεξίδεηαη ζε βάζε κε νξζνζηάηε θαη ηξνθνδνηείηαη από ην
πελίν Ruhmkorff.
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο θαηαζθεπάδεηαη κόλνλ γηα επν- πηηθή
ρξήζε θαη είλαη εληειώο αθίλδπλνο.
ΖΛ 485.0
σιήλαο Brawn
Cathode ray deflection tube
Καζνδηθόο ζσιήλαο ειεθηξνζηαηηθήο απόθιηζεο.
Σξνθνδνηείηαη κε θαηάιιειν ηξνθνδνηηθό.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ
ζε ειεθηξηθά πεδία, ηνλ πξνζδηνξηζκό
ηνπ ιόγνπ e/m ειεθηξνλίσλ θ.α.

ΖΛ 490.0
Απαξηζκεηήο Geiger-Muller ςεθηαθόο
Geiger-Muller tube and counter
Ολνκάδεηαη επίζεο θαη κεηξεηήο ή αληρλεπηήο G-M
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε α, β θαη γ ξαδηελεξγνύ
αθηηλνβνιίαο.
ηελ ςεθηαθή νζόλε ηνπ νξγάλνπ, παξαθνινπζείηαη ε
ζπρλόηεο θξνύζεσλ πνπ αληρλεύεη ν αληρλεπηήο ηνπ νξγάλνπ.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
ΖΛ.495.0 Φσηνθύηηαξν
Photoelectric Tube
Δηδηθή ιπρλία, ζηελ θάζνδν ηεο νπνίαο πξνζπίπηεη νξαηό θσο,
ή κνλνρξσκαηηθό θσο από θαηάιιειε πεγή.
Σν θσηόξεπκα πνπ παξάγεη ην θσηνθύηηαξν κεηξάηαη από
κηθξνακπεξόκεηξν.
Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεηξάκαηα θσηνκεηξίαο, κειέηεο ηνπ
θσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο
ελέξγεηαο, ηνπ κήθνπο θύκαηνο θαη ηεο ζπρλόηεηαο ηεο
θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο, θαζώο θαη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο
ζηαζεξάο ηνπ Planck.
Βιέπε θαη είδνο ΖΛ.810.0
ΖΛ 500.0 Γίνδνο ππξηηίνπ
Silicon diode rectifier
Γεληθήο ρξήζεο δίνδνο ππξηηίνπ, ηνπνζεηεκέλε ζε πιαζηηθή
βάζε κε ην θαηαηνπηζηηθό δηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο ηνπ.
Υξεζηκεύεη γηα ηελ επίδεημε ιεηηνπξγίαο ησλ εκηαγσγώλ θαη
ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκηαλόξζσζεο ελαιιαζζνκέλνπ
ξεύκαηνο.
Σέζζεξεο κπόξλεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο ζπλδέζεηο
Ζ επίδεημε γίλεηαη ζε θαζνδηθό παικνγξάθν.
ΖΛ 505.0 Αλνξζσηήο θξπζηαιινδηόδνπ. (γέθπξα)
Bridge rectifier
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιήξε αλόξζσζε ηνπ
ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο πνπ παξέρεηαη από κεηαζρεκαηηζηή.
Ο αλνξζσηήο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε πιαζηηθή βάζε κε
θαηαηνπηζηηθό δηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο θαη ηέζζεξεο
κπόξλεο γηα ηηο ζπλδέζεηο.
πλνδεύεηαη κε δύν ειεθηξνιπηηθνύο ππθλσηέο 100 κF θαη
1.000 κF γηα ηελ επίηεπμε ηεο εμνκάιπλζεο ηνπ πιήξσο
αλνξζσκέλνπ ξεύκαηνο.
Ζ επίδεημε γίλεηαη ζε θαζνδηθό παικνγξάθν.

Ζι 510.0 Αλνξζσηήο ππξηηίνπ 40Α (Γέθπξα)
Bridge rectifier 40A
Δίλαη αλνξζσηήο ππξηηίνπ παξόκνηνο κε ηελ γέθπξα, αιιά
δύλαηαη λα αλνξζώζεη ηάζε κε έληαζε κέρξη θαη 40Α, ρσξίο
ζηαζεξνπνίεζε ή εμνκάιπλζε. Ζ γέθπξα είλαη ηνπνζεηεκέλε
ζε κνλάδα ςύμεο γηα ηελ απαγσγή ηεο ζεξκόηεηαο. Δίλαη
επίζεο ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε πιαζηηθή βάζε θαη δηαζέηεη
ηέζζεξεο κπόξλεο γηα ηηο ζπλδέζεηο.
ΖΛ 520.0 Ππθλσηήο ζε βάζε
Capacitor mounted
Δίλαη θνηλόο ειεθηξνιπηηθόο ππθλσηήο, ζηεξεσκέλνο ζε
πιαζηηθή βάζε, πνπ θέξεη δύν κπόξλεο γηα αθξνδέθηεο
ζύλδεζεο θαη ζήκαλζε ηεο πνιηθόηεηαο.
πλήζεηο ηηκέο 1κF, 4.7κF, 20κF
Υξεζηκεύεη γηα ηελ κειέηε θπθισκάησλ R-C σο θίιηξν
δηέιεπζεο ή απνθνπήο ζπρλνηήησλ, ζηελ εμνκάιπλζε
αλνξζσκέλεο ηάζεο ξεύκαηνο, θιπ.

ΖΛ 530.0
Hιεθηξνκαγλεηηθό ξειέ (ειεθηξνλόκνο)
Relay
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή, γηα ρξήζε ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Γηα ηελ επίδεημε θαηαζθεπήο θαη ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ξειέ.
Σξνθνδνζία ηνπ πελίνπ κε ρακειή ηάζε 6 - 12 Volts

ΖΛ.535.0 Βνκβεηήο ζε βάζε Buzzer
Δίλαη θξπζηαιιηθόο βνκβεηήο ηνπνζεηεκέλνο ζε ζε πιαζηηθή
βάζε κε δύν κπόξλεο γηα ηξνθνδνζία.
Λεηηνπξγεί κε ζπλερή ρακειή ηάζε 3 - 6 Volts θαη παξάγεη ήρν
ρακειήο ζπρλόηεηαο 400 Hz.
ΖΛ.570.0 εηξά ινγηθώλ ππιώλ
Logic gates set
εηξά ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη
κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ινγηθώλ θπθισκάησλ θαη ηεο
ζπλδπαζηηθήο ινγηθήο ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα εμαξηήκαηα:
Οινθιεξσκέλα 7408 (πύιεο AND ) - 7400 (πύιεο NAND )
- 7432 (πύιεο OR ) - 7486 (πύιεο EXOR )
εηξά σκηθώλ αληηζηάζεσλ100Χ, 220Χ, 1KΧ, 22kΧ,100kΧ
1/4W εηξά transistors ππξηηίνπ npn ηύπνπ BC108
Γίνδνη ππξηηίνπ ηύπνπ 1Ν4001 εηξά δηόδσλ θσηεηλήο
εθπνκπήο LED δηαθόξσλ ρξσκάησλ . εηξά εύθακπησλ
θαισδίσλ .Μία ή πεξηζζόηεξεο πηλαθίδεο ζπλαξκνιόγεζεο

ΖΛ 580.0
Πηλαθίδα ζπλαξκνιόγεζεο θπθισκάησλ
Breadboard
Πηλαθίδα ζπλαξκνιόγεζεο θπθισκάησλ από κνλσηηθή βάζε
πνπ θέξεη ζεηξά νπώλ, ζε ζπζηνηρία ζηειώλ θαη γξακκώλ,
ζπλδεδεκέλσλ θαηά νκάδεο κε αγσγνύο.
Πνιύ ρξήζηκν πιηθό γηα ηελ εύθνιε ζπλαξκνιόγεζε
ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
ΖΛ 600.0
Μεηαζρεκαηηζηήο πνιιαπιόο ρακειήο ηζρύνο.
Multitap transformer, low power
Ηζρύνο πεξίπνπ 150Watt, κε πξσηεύνλ 230VAC θαη δεπηεξεύνλ
πνπ παξέρεη ελαιιαζζόκελεο ηάζεηο εμόδνπ
0 - 2 - 4 – 6 – 8 – 10 – 12 VAC
Γηα ξεύκα από 5 έσο 30 Α.
Δίλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θαηάιιειν κεηαιιηθό θνπηί, θαη θέξεη
δηαθόπηε εθθηλήζεσο, ελδεηθηηθή ιπρλία θαη ηζάξηζκεο κπόξλεο
γηα ηηο ζπλδέζεηο.
ΖΛ.615.0
Ρπζκηδόκελνο κεηαζρεκαηηζηήο ( Variac )
Variable transformer ( Variac )
Πνιύ επνπηηθό όξγαλν γηα ην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Έρεη είζνδν γηα ηάζε 230VAC.
Ζ έμνδόο ηνπ ξπζκίδεηαη θαη΄επηζπκία θαη παξέρεη
ελαιιαζζόκελε ηάζε από 0 έσο θαη 250VAC
πλνιηθή ηρζύο 1.000 Watt.
ΖΛ 620.0
Σξνθνδνηηθό ρακειώλ θαη πςειώλ ηάζεσλ
Low and high voltage power supply
Δηδηθήο θαηαζθεπήο εθπαηδεπηηθό ηξνθνδνηηθό γηα ηελ
ηξνθνδνζία ζπζθεπώλ πνύ απαηηνύλ ζπγρξόλσο θαη ρακειέο
θαη πςειέο ηάζεηο.
Παξέρεη ζηαζεξνπνηεκέλεο ζπλερείο ηάζεηο ξπζκηδόκελεο από 0
- 5V/2Α, από 0 - 30V/5Α θαη από 0 - 500V/10mA.
Δπίζεο ελαιιαζζνκέλε ηάζε 6.3V/2A γηα ηα λήκαηα.
Ο πίλαθαο ρεηξηζκνύ θέξεη ηνλ δηαθόπηε εθθηλήζεσο ON-OFF,
ηηο θαηάιιειεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη ηηο απαηηνύκελεο
κπόξλεο γηα ηηο απαηηνύκελεο ζπλδέζεηο.
Δπίζεο θέξεη βνιηόκεηξν θαη ακπεξόκεηξν.
Σν όξγαλν δηαζέηεη ειεθηξνληθή πξνζηαζία από ππεξνδήγεζε.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz

ΖΛ.625.0
Δξγαζηεξηαθό ηξνθνδνηηθό
Laboratory power supply unit
Φεθηαθό Δξγαζηεξηαθό ηξνθνδνηηθό απνιύησο ζύγρξνλεο
ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα θάζε ρνιηθό εξγαζηήξην.
Παξέρεη ηάζεηο ζπλερείο (DC), απνιύησο ζηαζεξνπνηεκέλεο, κε
εμνκάιπλζε θαη κε θύθισκα πεξηνξηζηνύ ξεύκαηνο.
Ο πίλαθαο ρεηξηζκνύ δηαζέηεη ηνλ δηαθόπηε εθθηλήζεσο ON OFF, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, δύν ςεθηαθέο νζόλεο, (κία γηα ηάζε
θαη κία γηα ξεύκα), θαη ηέζζεξα ξπζκηζηηθά πνηελζηόκεηξα γηα
αδξή θαη κηθξνκεηξηθή ξύζκηζε θαη ηάζεο θαη ξεύκαηνο.
Δπίζεο ηξεηο κπόξλεο αζθαιείαο παξνρήο.
Σάζεηο παξνρήο 0 - 30 Volts. Ρεύκα 0 - 5 Α.
Σξνθνδνζία 230 VAC - 50 Ζz
ΖΛ 625.1
Γηπιό (πκκεηξηθό) ςεθηαθό ηξνθνδνηηθό
Δηδηθή θαηαζθεπή κε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο δηπιήο εμόδνπ
ηάζεσλ από -30 -0 - +30 Volts.
Με ηα ίδηα αθξηβώο ζηνηρεία ηνπ ΖΛ.625.0
ΖΛ 625.2
Δξγαζηεξηαθό ηξνθνδνηηθό απιό
Laboratory power supply, simple
Απνθιεηζηηθά γηα ρνιηθή ρξήζε
Ηδηαίηεξα απιή θαη αλζεθηηθή θαηαζθεπή, θαηάιιειν γηα ηελ
άζθεζε ησλ καζεηώλ ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Παξέρεη ηάζεηο:
Α. 2, 4, 6, 8, ….24 V AC –DC γηα 5Α
Β. 6, 9, 12 V DC ζηαζεξνπνηεκέλν γηα 1Α
Γηαζέηεη ειεθηξνληθή αζθάιεηα από ππεξνδήγεζε.
Σάζε ηξνθνδνζίαο 230VAC – 50Hz.
HΛ.630.0
Γελλήηξηα ρακειώλ ζπρλνηήησλ
Low frequency signal generator model JXD-11
Αλαινγηθή, εξγαζηεξηαθή γελλήηξηα ρακειώλ (Αθνπζηηθώλ)
ζπρλνηήησλ, πνιύ απιή ζηελ ρξήζε, ρακεινύ θόζηνπο,
θαηάιιειε γηα ηελ άζθεζε ησλ καζεηώλ ζην ρνιηθό
εξγαζηήξην.
Ζιεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ παξέρεη θαζαξέο εκηηνληθέο,
ηεηξαγσληθέο θαη ηξηγσληθέο θπκαηνκνξθέο θαη παικνύο.
Πεξηνρή ζπρλνηήησλ 5Hz - 550kHz
Γηαζέηεη δύν αλαινγηθά όξγαλα κεηξήζεσλ.
Σξνθνδνζία κε ξεύκα 230VAC -50Hz
πλνδεύεηαη κε δεύγνο απιώλ ειεθηξνδίσλ.

ΖΛ 645.0 Γελλήηξηα ρακειώλ ζπρλνηήησλ κε εληζρπηή
Low frequency signal generator with amlifier
Πνιύ επνπηηθή ζπζθεπή παξαγσγήο ρακειώλ (αθνπζηηθώλ)
ζπρλνηήησλ κε ηαπηόρξνλε αθξόαζε θαη ςεθηαθή έλδεημε ηεο
επηιεγκέλεο ζπρλόηεηαο.
Πεξηνρή ζπρλνηήησλ 0 έσο 20.000Hz Σξνθνδνζία 230VAC –
50Hz.
ΖΛ 650.0 Φσηνβνιηατθό ζηνηρείν Solar cell
Δπηθάλεηα θξπζηαιιηθώλ θπςειίδσλ ζειελίνπ
πξνζαξκνζκέλσλ ζε πιαζηηθή βάζε κε δύν κπόξλεο.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίδεημε ηεο κεηαηξνπήο ηεο θσηεηλήο
αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθό ξεύκα.
Κάζε ζηνηρείν έρεη κηθξέο δπλαηόηεηεο παξνρήο ζε ηάζε θαη
ξεύκα.
ηελ πξάμε πνιιά ζηνηρεία κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζε ζεηξά ή
θαη παξάιιεια, νπόηε παξάγεηαη ηθαλνπνηεηηθή ειεθηξηθή
ηζρύο.

ΖΛ 650.1
Φσηνειηαθόο θηλεηήξαο (επνπηηθόο)
Δπνπηηθή ζπζθεπή, γηα ηελ επίδεημε ηεο κεηαηξνπήο ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ζε ειεθηξηθή θαη θηλεηηθή ελέξγεηα.
Όηαλ πξνζπίπηεη θσο ζην ειηαθό ζηνηρείν, παξάγεηαη ξεύκα ην
νπνίνλ ηξνθνδνηεί κηθξό θηλεηήξα κε έιηθα θαη κηθξή
ελδεηθηηθή ιπρλία.

ΖΛ 700.0
Γνθηκαζηηθό ηάζεο
Screwdriver, neon test
Κνηλό πιαζηηθό δηαθαλέο θαηζαβίδη, κε κηθξό ιακπηήξα αίγιεο
ζε ζεηξά κε κία κεγάιε αληίζηαζε.
Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλίρλεπζε αγσγώλ θάζεο ζε δίθηπα
ελαιιαζζνκέλεο ηάζεο.
ΖΛ 710.0
Γαιβαλόκεηξν κεδελόο
Zero galvanometer
Δίλαη όξγαλν θηλεηνύ καγλήηε πνπ πξνζαξκόδεηαη ζηα πελία
300 ή 600 ζπεηξώλ ζε θαηαθόξπθε ζέζε.
Αληρλεύεη ηελ ύπαξμε πνιύ αζζελώλ ξεπκάησλ π.ρ. ζε
θαηλόκελα επαγσγήο.
Ο δείθηεο ηνπ θηλείηαη κπξνζηά από ηελ άληηγα ηεο νπνίαο ην
κεδέλ βξίζθεηαη ζηε κέζε.

ΖΛ 720.0 Ακπεξόκεηξν ζπλερνύο ξεύκαηνο DC.
Ammeters, moving coil
Δπνπηηθό όξγαλν, θαηάιιειν γηα ρνιηθό εξγαζηήξην
Πεξηνρέο κέηξεζεο:
-1A – 0 – +3Α
-200mA – 0 – +600mΑ
Κιάζε: 2.5
Γηαζηάζεηο θεθιηκέλεο νζόλεο 85Υ100mm
ΖΛ 720.1 Ακπεξόκεηξν Δλαιιαζζόκελνπ AC
AC Ammeter
Δπνπηηθό όξγαλν, θαηάιιειν γηα ρνιηθό εξγαζηήξην
Πεξηνρέο κέηξεζεο:
0 - 3Α
0 - 600mA
Κιάζε 2.5 Γηαζηάζεηο θεθιηκέλεο νζόλεο 85Υ100mm
ΖΛ 720.2 Μίθξν-Ακπεξόκεηξν ζπλερνύο DC
DC micro-Ammeter
Δπνπηηθό όξγαλν, θαηάιιειν γηα ρνιηθό εξγαζηήξην
Πεξηνρή κεηξήζεσλ 0 - 200κΑ.
Κιάζε 2.5. Γηαζηάζεηο θεθιηκέλεο νζόλεο 85Υ100mm
ΖΛ 730.0 Βνιηόκεηξν ζπλερνύο ηάζεο DC.
Voltmeter DC, moning coil
Δπνπηηθό όξγαλν, θαηάιιειν γηα ρνιηθό εξγαζηήξην
Πεξηνρέο κέηξεζεο:
-5V – 0 - +15V
-1V - 0 - +3V
Κιάζε: 2.5 Γηαζηάζεηο θεθιηκέλεο νζόλεο: 85Υ100mm
ΖΛ 735.0 Γαιβαλόκεηξν πςειήο επαηζζεζίαο DC. Sensitive
galvanometer
Καηάιιειν γηα ηελ αλίρλεπζε πνιύ αζζελώλ ξεπκάησλ ζην
ρνιηθό εξγαζηήξην.
Πεξηνρέο -300κΑ - 0 - +300κΑ
Γηαζηάζεηο θεθιηκέλεο νζόλεο 85Υ100mm

ΖΛ 740.0 Δπνπηηθό Βνιηόκεηξν – Ωκόκεηξν –
Γαιβαλόκεηξν
Μόλνλ γηα ρνιηθά εξγαζηήξηα. Με κεγάιε νζόλε 28Υ15 cm
Κιίκαθεο:
Volt DC: 1, 2.5, 10, 25, 50, 100, 150, 250 V
Ohms : X1, X10, X100, X1.000 Χ
Γαιβαλόκεηξν: - 50 – 0 - +50mA

ΖΛ 750.0 Αλαινγηθό Πνιύκεηξν
Multimeter Analog
Φνξεηό αλαινγηθό όξγαλν, γηα ηελ κέηξεζε ηάζεσλ θαη
εληάζεσλ ζπλερνύο θαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο θαζώο θαη
αληηζηάζεσλ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο.
Κιίκαθεο κέηξεζεο:
Ρεύκα DC: 0 – 50κΑ, 1 – 500mA
Σάζε DC: 0 – 500V
Σάζε AC: 0 – 2.500V
Αληίζηαζε : 0 – 5ΜΧ
Κιάζε 2.5
Γηαζηάζεηο 180Υ160Υ80mm
πλνδεύεηαη κε δεύγνο ειεθηξνδίσλ
ΖΛ 760.0 Πνιύκεηξν ςεθηαθό
Multimeter, Digital
Ζ ρξήζε ηνπ είλαη απινύζηεξε ηνπ αλαινγηθνύ πνιπκέηξνπ, ε
αθξίβεηά ηνπ είλαη πνιύ θαιιίηεξε θαη δηαζέηεη πεξηζζόηεξεο
θιίκαθεο.
Γηαζέηεη ςεθηαθή νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ 31/2 ςεθίσλ
πλνδεύεηαη κε δεύγνο ειεθηξνδίσλ.
Πεξηνρέο κεηξήζεσλ.
Σάζε ζπλερήο 0-1.000 VDC.
Σάζε ελαιιαζζνκέλε 0-750 VAC.
Ρεύκα ζπλερέο 200κΑ - 20 ΑDC.
Ρεύκα ελαιιαζζόκελν 2mA - 20 AAC.
Αληίζηαζε 0 - 20ΜΧ.
ΖΛ 780 .0 Καζνδηθόο παικνγξάθνο απιήο δέζκεο model J
2458-1 Osciloscope model J 2458-1
Δπνπηηθόο παικνγξάθνο κνλήο δέζκεο, πνιύ απιόο ζηε ρξήζε,
κε ρακειό θόζηνο, θαηάιιεινο γηα ηελ άζθεζε ησλ καζεηώλ
ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Γηαζέηεη κεγάιε νζόλε.
Δπαηζζεζία απόθιηζεο: 20mV p-p/cm
Απόθξηζε ζπρλόηεηαο: 10Hz - 5MHz (-30dB)
Τπνβηβαζηήο: 1. 10. 100. 1000
Μεγίζηε ηηκή εηζόδνπ: 400V (DC θαη AC p-p)
πλνδεύεηαη από δεύγνο απιώλ ειεθηξνδίσλ.
Σξνθνδνηνύληαη κε ξεύκα 230VAC – 50Hz.
ΖΛ.780.1 Καζνδηθόο παικνγξάθνο δηπιήο δέζκεο
Osciloscope Double beam
εηξά παικνγξάθσλ θαηάιιεισλ γηα επνπηηθή
ρξήζε ζηηο ζπρλόηεηεο 20 - 40 -60 - 80 - 100 MHz

ΖΛ 780.1 Δπνπηηθόο παικνγξάθνο κεγάιεο νζόλεο
Large screen osciloscope
Δπνπηηθόο παικνγξάθνο κεγάιεο νζόλεο, θαηάιιεινο κόλνλ
γηα ρνιηθά εξγαζηήξηα.
Μεγάιε επνπηηθή νζόλε 12 ηληζώλ.
Δπαηζζεζία απόθιηζεο 200mVp-p>1cm
Απόθξηζε ζπρλνηήησλ 2Hz - 5kHz
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz
ΖΛ 800.0
Πξώηε ζεηξά αζθήζεσλ model J-2369A
Απιέο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο
Πεγή - δηαθόπηεο - αληηζηάζεηο - ιπρλίεο
ΖΛ 810.0 Γεύηεξε ζεηξά αζθήζεσλ.
Model J-2369B
Ζιεθηξηθή πεγή - αληίζηαζε - ππθλσηήο - δίνδνο
αλόξζσζεο - κέηξεζε ηάζεσλ-ξεπκάησλ
ΖΛ 820.0 Σξίηε ζεηξά αζθήζεσλ model J-2369C
Ζιεθηξηθέο πεγέο - ζεηξά δηαθνπηώλ - πνηελζηόκεηξα ξννζηάηεο - ππθλσηέο - πελία - ηξαλζίζηνξο ΡΝΡ θαη ΝΡΝ ηαιαλησηήο - κεγάθσλν.
πλνιηθά πεξηιακβάλεη 24 εμαξηήκαηα.
ΖΛ 830.0 Σέηαξηε ζεηξά αζθήζεσλ model J-2432
Κύθισκα R - L - C.
Δηδηθή θαηαζθεπή γηα ηελ κειέηε θαη άζθεζε ησλ θπθισκάησλ
R-L-C. Οη κεηξήζεηο γίλνληαη κε εγθαηεζηεκέλα αλαινγηά
βνιηόκεηξν θαη κηιιηακπεξόκεηξν.
πλνδεύεηαη κε θπιιάδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
ΖΛ 840.0 Πέκπηε ζεηξά αζθήζεσλ model J-2517
Κύθισκα Φσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ. Δηδηθά ζρεδηαζκέλε
γηα ηελ κειέηε θαη άζθεζε ηνπ θσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ.
Ζιεθηξηθή ιπρλία κε ξπζκηδόκελε θσηεηλή έληαζε, δηεγείξεη
εηδηθή θσηνδίνδν ειεθηξνληθή ιπρλία. Ζ ηάζε θαη ην
θσηόξεπκα πνπ παξάγεηαη από ηελ δίνδν, κεηξώληαη από
αλαινγηθό βνιηόκεηξν θαη κηθξν-ακπεξόκεηξν.
Ζ δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από θπιιάδην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
αζθήζεσλ. Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.

ΖΛ 850.0 Έθηε ζεηξά αζθήζεσλ model J-2435
Δπνπηηθή δηάηαμε ξαδηνθσληθνύ πνκπνύ-δέθηε
Δηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ άζθεζε ησλ καζεηώλ ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε εθπνκπήο θαη ιήςεο ξαδηνθσληθώλ ζεκάησλ.
πλνδεύεηαη κε θπιιάδην κε ηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα ηεο
άζθεζεο.
ΖΛ.860.0
Έβδνκε ζεηξά αζθήζεσλ model J-2466
Μαγλεηηθόο πίλαθαο ζπλαξκνιόγεζεο θπθισκάησλ. Δηδηθή
επνπηηθή θαηαζθεπή, γηα ηελ άλεηε θαη ηαρεία ζπλαξκνιόγεζε
αζθήζεσλ ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ, θαηάιιειε κόλνλ γηα
ρνιεία.
Αποτελείται από:
- Πηπζζόκελν καγλεηηθό καπξνπίλαθα δηαζηάζεσλ
110X4Οcm, πνπ εδξάδεηαη ζηνλ πάγθν κε ηέζζεξα πέικαηα.
- Έηνηκα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη δηθηπώκαηα ζε πιαζηηθή
δηαθαλή ζήθε κε ηζρπξνύο καγλήηεο.
- εηξά ζπλδεηηθώλ θαισδίσλ.
- πλνιηθά ηα εμαξηήκαηα επαξθνύλ γηα ηελ εθηέιεζε 40
αζθήζεσλ θαη πεηξακάησλ πνπ θαιύπηνπλ όιε ηελ ύιε
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
- πλνδεύεηαη κε θπιιάδην αζθήζεσλ.
ΖΛ 870.0 Όγδνε ζεηξά αζθήζεσλ model J-0416
Ψεθηαθό όξγαλν πνιιαπιώλ κεηξήζεσλ.
Δπνπηηθό όξγαλν θαηάιιειν γηα ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο
κεηξήζεηο ζην ρνιηθό εξγαζηήξην. Δηδηθόο επνπηηθόο
ζρεδηαζκόο κε δύν ςεθηαθέο νζόλεο (κία εκπξόο θαη κία πίζσ )
Γπλαηόηεο πνιιώλ κεηξήζεσλ κε έλα όξγαλν.
Απιόο ρεηξηζκόο - Τςειή αθξίβεηα.
Μεηξήζεηο θαη πεξηνρέο κεηξήζεσλ: νζόλεο ( κία εκπξόο θαη
κία πίζσ )
Ρεύκα AC θαη DC 0 - 10 A
Αληίζηαζε 0 - 20 ΜΧ
Υξόλνο 0 - 9999 mSec
Πεξίνδνο 0 - 9999 mSec
πρλόηεο 0 - 10 MHz
Θεξκνθξαζία -50νC - + 150ν
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.
ΖΛ.880.0
Έλαηε ζεηξά αζθήζεσλ model STL
Θεξκηθή κεραλή ηνπ CARNOT
ή κεραλή STERLING
Δηδηθά θαηαζθεπαζκέλε γηα ην ρνιηθό εξγαζηήξην. Απνηειεί
κία πξνρσξεκέλε θαηαζθεπή, κε αξθεηό θαηαζθεπαζηηθό,
δηδαθηηθό θαη εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ.
ηελ κεραλή έρνπλ εγθαηαζηαζεί κηθξόο θηλεηήξαο θαη κηθξή
ειεθηξηθή γελλήηξηα.
πλνδεπηηθή πιαθέηα επηηξέπεη ζρεηηθέο κεηξήζεηο.
Γηαζηάζεηο: Ύςνο 35cm, βάζε δηακέηξνπ 22cm

Οπίζζηα όςηο

