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Merazet działa na rynku aparatury kontrolno – 
pomiarowej od 1952 roku. Połączenie wiedzy i 
doświadczenia z nowoczesnym zarządzaniem 
sprawia, że firma jest jednym z wiodących do-
stawców specjalistycznej aparatury w kraju.

Firma ma na koncie wiele zrealizowanych prze-
targów. Terminowość i rzetelność Merazet po-
twierdzają klienci indywidualni oraz referencje 
od uczelni, instytucji państwowych, ośrodków 
badawczych  oraz największych klientów ko-
mercyjnych. 

Wieloletnia współpraca z wiodącymi dostawca-
mi sprzętu pozwala nam oferować urządzenia 
najwyższej jakości, w konkurencyjnych cenach.

Jako eksperci w zakresie aparatury kontrolno-
-pomiarowej i edukacyjnej oferujemy także 
specjalistyczne doradztwo.  W salonie sprzedaży 
w Poznaniu można obejrzeć i przetestować 
wybrane przyrządy. Chętnie również odwie-
dzamy naszych klientów prezentując działanie 
urządzeń w terenie i pomagając w doborze 
odpowiednich rozwiązań.

Merazet działa  
na rynku aparatury kontrolno 
– pomiarowej od 1952 roku.

Wspieramy naszych Klientów także podczas eks-
ploatacji urządzeń. Zespół inżynierów serwisowych 
jest do dyspozycji  w zakresie uruchamiania sprzętu, 
szkoleń z obsługi, przeglądów i napraw.  Wewnętrz-
ne laboratorium pomiarowe dba o przeprowadzanie 
okresowych kalibracji zakupionych urządzeń.

Wiedza 
i doświadczenie.
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 › Urządzenia pomiarowe

 › Filtracja, uzdatnianie wody

 › Mieszanie, wytrząsanie, przygotowanie próbek

 › Techniki próżniowe

 › Przyrządy optyczne, mikroskopy, lampy UV

 › Symulacja warunków klimatycznych

 › Wyposażenie zwierzętarni

 › Meteorologia, mierniki warunków środowiskowych

 › Meble laboratoryjne

LABORATORIUM

 › Wyposażenie pracowni

 › Zestawy edukacyjne:

 › Fizyka

 › Chemia

 ›  Biologia

 › Motoryzacja

 › Odnawialne źródła energii

 › Automatyka

 › Telekomunikacja

EDUKACJA

 › Badania gruntów

 › Badania betonu i cementu

 › Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

 › Badania kruszyw 

 › Narzędzia pomiarowe dla budownictwa

BUDOWNICTWO

 › Analiza gazów

 › Aparatura łączeniowa

 › Kalibracja 

 › Pomiary ciśnieina i poziomu 

 › Pomiary wilgotności i temperatury

 › Rejestracja i wizualizacjia

 › Hydraulika

AUTOMATYKA

 › Kamery termowizyjne, pirometry, termometry

 › Analizatory i rejestratory jakości energii

 › Multimetry, mierniki cęgowe, testery i wskaźniki napięcia

 › Lokalizatory kabli, reflektometry, kalibratory, wibrometry

 › Testery bezpieczeństwa elektrycznego i wytrzymałości izolacji

 › Wymuszalniki prądowe, kenetrony, testery oleju

 › Testery wyłączników, przekaźników i przekładników

 › Oscyloskopy, generatory, częstościomierze, analizatory widma

 › Autotransformatory, zasilacze laboratoryjne

ELEKTRYCZNA  
APARATURA POMIAROWA



Precyzyjnie  
dobrana oferta. 

Oferta spółki należy do najbardziej kompleksowych 
na rynku, pozwala to na sprawną obsługę  
zarówno indywidualnych zamówień,  
jak i bardzo zróżnicowanych i dużych dostaw. 

EDUKACJA

 › Badania gruntów

 › Badania betonu i cementu

 › Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

 › Badania kruszyw 

 › Narzędzia pomiarowe dla budownictwa

BUDOWNICTWO

 › Uruchomienia sprzętu

 › Szkolenia z obsługi

 › Przeglądy

 › Naprawy

 › Kalibracje, wzorcowania

 › Walidacje

 › Systemy pomiarowe pod “klucz”

 › Testy rozkładu temperatury / wilgotności / ciśnienia

SERWIS I LABORATORIUM  
POMIAROWE





Technika motoryzacyjna, Energia odnawialna, Inżynieria elektryczna

Dział Zestawy edukacyjne Wybrane zestawy edukacyjne

Technika motoryzacyjna

 › Systemy magistrali danych
 › Czujniki i siłowniki
 › Klimatyzacja
 › Systemy bezpieczeństwa
 › Sterowanie oraz praca silnika
 › Systemy oświetleniowe
 › Systemy napędowe, skrzynie biegów i układy kierownicze

 › Samochodowa instalacja gazowa LPG
 › Zintegrowana jednostka dydaktyczna - napędy hybrydowe
 › Modułowy zestaw dydaktyczny elektryczne aspekty napędów hybrydowych
 › Zestaw szkoleniowy rozłączanie obwodów wysokonapięciowych
 › Zestawy szkoleniowe STE system PLUG-IN z zakresu czujników i siłowników 

stosowanych w pojazdach

Energia odnawialna

 › Fotowoltaika
 › Energia wiatrowa oraz wodna
 › Dostarczanie oraz odbiór energii
 › Wydajność oraz przesył energii

 › Zestawy STE - Technologia akumulatorowa
 › Zestawy STE - Energia słoneczna oraz generowanie energii
 › Multimedialny zestaw edukacyjny COM3LAB – kurs fotowoltaika
 › Panelowe zestawy dydaktyczne z zakresu fotowoltaiki
 › Zestawy STE – Energia wiatrowa oraz generowanie energii 
 › Zestaw dydaktyczny elektrownie wiatrowe

Inżynieria elektryczna

 › Podstawy elektroniki
 › Elektryka oraz elektronika
 › Technika cyfrowa
 › Technika analogowa
 › Pomiary i sterowanie
 › Inżynieria telekomunikacji
 › Napędy oraz energoelektronika
 › Energetyka
 › Automatyka
 › Budowa i zarządzanie instalacją elektryczną
 › Hydraulika i pneumatyka

 › Systemy testujące maszyny elektryczne
 › Maszyny elektryczne z wymiennymi wirnikami
 › Hydraulika oraz pneumatyka zestawy z przeźroczystymi elementami
 › COM3LAB kurs z Elektropneumatyki oraz Techniki Motoryzacyjnej
 › Trenażery ASIMA z PLC oraz LOGO
 › System szkoleniowy instalacje elektryczne standard VDE
 › Multimedialne systemy edukacyjne COM3LAB

Więcej zestawów edukacyjnych na  
www.merazet.pl/edukacja.php

Energia odnawialna
Technika motoryzacyjna
Inżynieria elektryczna

PHYSICS



SYSTEMY SPEŁNIAJĄCE ZRÓŻNICO-
WANE WYMOGI DYDAKTYCZNE

Zagadnienia:
 › Doświadczenia z zakresu produkcji oraz magazynowania 

energii
 › Energia słoneczna oraz wiatrowa
 › Technologia baterii

1. TECHNIKA BATERYJNA – ZESTAWY STE
Jaki akumulator do konkretnego zastosowania?  
Z zestawem „Technika akumulatora” uczniowie mogą sami 
znaleźć odpowiedź na to pytanie. Koncepcja nauczania za 
pomocą nowego systemu PLUGIN (STE) firmy LEYBOLD 
umożliwia zdobywanie wiedzy w sposób niezależny.

Charakterystyka systemu:
Pozwala odpowiedzieć na pytania:
 › Która metoda ładowania jest najlepsza dla danego typu 

baterii?
 › Jak uzyskać maksymalną żywotność baterii?
 › Rozładowanie baterii, jaki pomiar można wykonać?
 › Na co należy zwrócić uwagę podczas ładowania i 

rozładowywania baterii?
nr kat. 580 0300

2. ENERGIA SŁONECZNA ORAZ FOTOWOLTAIKA – 
ZESTAWY STE
Wraz z instalacją, konserwacją i zarządzaniem projektami 
tych systemów, rozwinęła się nowa dziedzina przemy-
słu, która wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności. Za 
pomocą doświadczeń z zestawu STE „Przetwarzanie 
energii słonecznej na elektryczną”, studenci są w stanie 
poznać wszystkie istotne aspekty przetwarzania energii 
słonecznej.

Charakterystyka systemu:
 › Wydajność oraz charakterystyki paneli fotowoltaicznych
 › Połączenie szeregowe oraz równoległe paneli 

fotowoltaicznych
 › Śledzenie punktu max. wykorzystania mocy panelu oraz 

konwersja DC/DC
nr kat. 580 0100

3. KURS FOTOWOLTAIKA - MULTIMEDIALNY ZESTAW 
COM3LAB – TEORIA I PRAKTYKA
Kurs COM3LAB z zakresu fotowoltaiki zajmuje się budową 
i funkcją ogniw słonecznych. Na podstawie rzeczywistych 
doświadczeń, badane są funkcje modułów słonecznych 
w różnych warunkach eksploatacyjnych. Regulator 
ładowania sterowany mikroprocesorem umożliwia pracę 
generatora energii słonecznej na optymalnym poziomie 
(maksymalna moc - MPP). 

Charakterystyka systemu:
 › Ogniwa paliwowe (właściwości, funkcja)
 › Moduły solarne (właściwości, funkcja)
 › Wpływ temperatury i cienia
 › Systemy fotowoltaiczne

nr kat. 700 5301

Energia odnawialna

1. 580 0300 Technologia akumulatorowa STE

2. 580 0100 Energia słoneczna i wytwarzanie 
       mocy STE

3. 700 5301 Kurs COM3LAB: Fotowoltaika

4. System fotowoltaiczny podłączony do sieci  
       zasilania

4. System fotowoltaiczny pracujący autonomicznie

2. 580 0100 Energia słoneczna i wytwarzanie 
       mocy STE

1. 580 0300 Technologia akumulatorowa STE
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4. ELWE TECHNIK - SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE ELWE 
TECHNIK
System podłączony do sieci. 
Mobilne panelowe systemy szkoleniowe z zakresu foto-
woltaiki. Do budowy stanowisk zostały użyte przemysłowe 
komponenty stosowane w praktyce w systemach energii 
odnawialnej.  

Charakterystyka systemu:
 › Pomiary z użyciem rzeczywistych przemysłowych 

komponentów
 › Określanie parametrów standardowych paneli 

fotowoltaicznych
 › Przeliczanie nominalnych wymiarów przemysłowych 

inwerterów
Nr kat. VX9.1.4

5. SAMODZIELNY SYSTEM FOTOWOLTAICZNY 
ODIZOLOWANY OD SIECI
Mobilne panelowe systemy szkoleniowe z zakresu foto-
woltaiki. Do budowy stanowisk zostały użyte przemysłowe 
komponenty stosowane w praktyce w systemach energii 
odnawialnej. 

Charakterystyka systemu:
 › System fotowoltaiczny z zastosowaniem baterii 

wielokrotnego użycia
 › Zasilanie układów 12 V DC oraz 230 V AC
 › Wymiary paneli PV w układzie zamkniętym

nr kat. VX9.1.6

6. ENERGIA WIATROWA
Bez wiatru nie ma energii elektrycznej. W edukacji zawo-
dowej konieczne jest wyjście poza zakres tej podstawowej 
informacji. Ćwiczenie LEYBOLD STE „Energia wiatrowa” 
zostało opracowane dla wsparcia tej części szkolenia 
nowoczesnym modelem nauczania. 

Charakterystyka systemu:
 › Kształty łopatek wirnika i wydajność energetyczna
 › Zależność między prędkością wiatru, prędkością 

obrotową i wydajnością
 › Nadwyżka energii

nr kat. 580 0200

7. ELEKTROWNIA WIATROWA
Panelowy system szkoleniowy „Elektrownia wiatrowa” 
umożliwia zapoznanie się z podstawowymi aspektami 
generowania energii oraz informacjami na temat energii 
kinetycznej wiatru. Dowiadujemy się również o różnych 
sposobach podłączenia generatora asynchronicznego 
wytwarzającego energię elektryczną. 

Charakterystyka systemu:
 › Bezpośrednie połączenie stojana asynchronicznego 

klatkowego wirnika generatora do sieci
 › Praca generatora asynchronicznego wirnika klatkowego 

sterowanego przez falownik 4-kwadrantowy z 
możliwością podłączenia do sieci i pełnej inwersji dla 
stojana przy stałej częstotliwości 50 Hz

6. 580 0200 Energia wiatrowa i wytwarzanie mocy STE

6. 580 0200 Energia wiatrowa i wytwarzanie mocy STE

7. Elektrownia wiatrowa

7. Elektrownia wiatrowa
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Technika  
motoryzacyjna

1. Zestaw panelowy – oświetlenie samochodowe

Dzięki rozwiązaniom Leybold możesz w prosty sposób 
przedstawić wymagające zagadnienia.
Korzystając z rozwiązań edukacyjnych Leybold uczniowie 
i osoby szkolone mogą zapoznać się ze złożonymi zagad-
nieniami z obszaru technologii pojazdów silnikowych i 
elektryczności, jak również odnawialnych źródeł energii. 
Urządzenia dydaktyczne i systemy edukacyjne Leybold 
do kształcenia praktycznego i doskonalenia zawodowego 
idealnie łączą teorię i praktykę i mogą być bezproblemo-
wo zintegrowane z pracą projektową.
Prezentowane systemy edukacyjne z obszaru technologii 
pojazdów silnikowych oferują rozwiązania dopasowane 
do indywidualnych potrzeb Twojego laboratorium.
LD DIDACTIC Gmbh jest światowym liderem w produkcji 
najwyższej jakości sprzętu dydaktycznego i systemów 
edukacyjnych do szkół, uczelni wyższych oraz ośrodków 
kształcenia zawodowego. 
LD DIDACTIC Gmbh dystrybuuje swoje produkty i cało-
ściowe rozwiązania pod marką LEYBOLD.

WSPÓŁPRACA Z AUDI

Systemy edukacyjne Leybold są projektowane i produko-
wane w ścisłej współpracy z przemysłem motoryzacyjnym, 
co zapewnia ich stałe doskonalenie i zgodność z rzeczywi-
stą praktyką.
Od 2003 roku systemy edukacyjne Leybold, takie jak 
zestaw panelowy z oświetlenia, produkowane są we 
współpracy z centrum szkolenia AUDI AG. 
Studenci mogą poznać niezbędne układy elektroniczne 
pojazdu oraz nowoczesne magistrale danych na oryginal-
nych podzespołach AUDI A4.

1. ZESTAW PANELOWY – OŚWIETLENIE 
SAMOCHODOWE
Zestaw panelowy składa się z panelu z nowoczesny-
mi przyrządami jak elektroniczny immobilizer, pełna 
elektronika kolumny kierowniczej,  moduł centralnego 
sterowania, system komfortu oraz systemy elektroniczne i 
elektryczne. System oświetlenia i silnik wycieraczki szyby 
czołowej uzupełniają zestaw. 
Podstawowa elektronika pojazdu i nowoczesne magistrale 
danych są przedstawione w sposób prosty  i przejrzysty. 
Podejście Leybold polega na wykorzystaniu oryginalnych 
części pojazdu. Duży nacisk został położony na wykrywa-
niu, analizie i eliminacji błędów.

ZESTAWY EDUKACYJNE10 Technika motoryzacyjna
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ALTERNATYWNE ZRÓDŁA NAPĘDU 
SILNIKÓW SPALINOWYCH - 
SAMOCHODOWA INSTALACJA 
GAZOWA LPG

Zagadnienia: 
 › Rozszerzenie dla systemu na gaz płynny (LPG) 
 › Rozbudowa MOTRONIC M1.5.4 (739 402)
 › Modernizacja systemów sterowania kompatybilnych z 

silnikami czterocylindrowymi 
 › Dostosowanie oprogramowania i diagnostyka usterek

1. STEROWNIK LPG NR KAT. 739 405-01
 › Oryginalny sterownik instalacji gazowej silnika  

4-cylindrowego
 › Interfejs sterujący z wyświetlaczem poziomu gazu
 › Zintegrowany interfejs USB
 › Wszystkie podłączenia wyprowadzone jako 

laboratoryjne wtyki 4 mm
 › Z tyłu panelu 7-pinowe podłączenie do pozostałych 

modułów zestawu 

2. ZBIORNIK MONTAŻ NR KAT. 739 405-02
 › Oryginalnie zamontowany zbiornik z elektrycznie 

zamykanym zaworem
 › Elektroniczny czujnik z dodatkowym wskaźnikiem 

mechanicznym
 › Szybkozłączka do podłączenia sprężonego powietrza
 › Naczynie wyrównawcze sprężonego powietrza
 › Z tyłu panelu 7-pinowe podłączenie do pozostałych 

modułów zestawu

3. GŁÓWNY PANEL INSTALACJI GAZOWEJ NR KAT. 
739 405-03
 › Parownik z czujnikiem temperatury gazu 
 › Czujnik ciśnienia ssania MAP w kolektorze dolotowym ze 

złączem do pompy próżniowej
 › Układ dystrybucji gazu z 4 wtryskiwaczami
 › „Komora silnika” zawór odcinający połączony poprzez 

wąż do zbiornika gazowego
 › Z tyłu panelu trzy 7-pinowe podłączenia do pozostałych 

modułów zestawu

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Zagadnienia:

 › Infrastruktura
 › Samochody
 › Technologia
 › Napędy elektryczne
 › Technologia akumulatorowa 

1. ZINTEGROWANA JEDNOSTKA DYDAKTYCZNA – 
NAPĘDY HYBRYDOWE
Innowacyjna metoda nauki umożliwiająca samokształ-
cenie. Jednostka zawiera wszystkie niezbędne elementy 
napędu hybrydowego. System dostarcza specjalistycznej 
wiedzy z zakresu mechatronicznego o napędach hybry-
dowych i elektrycznych. Tryby pracy i warunki mogą być 
badane zarówno intuicyjnie oraz empirycznie.

 › Zintegrowany dotykowy wyświetlacz wykorzystywany 
do sterowania oraz przeprowadzania eksperymentów

 › Zamontowane rzeczywiste pracujące silniki elektryczne
 › Dołączona instrukcja oraz odpowiednia literatura do 

szkolenia uczniów
 › Intuicyjne oprogramowanie

1. Sterownik LPG nr kat. 739 405-01

3. Główny panel instalacji gazowej nr kat. 739 405-03

1. Zintegrowana jednostka dydaktyczna – napędy hybrydowe

2. Zbiornik montaż nr kat. 739 405-02

 › Samochody elektryczne
 › Napędy hybrydowe
 › Systemy koncepcyjne
 › Bezpieczeństwo 
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2. MODUŁOWY ZESTAW DYDAKTYCZNY – ELEKTRYCZNE ASPEKTY NAPĘDÓW 
HYBRYDOWYCH
Nowoczesny modułowy zestaw dydaktyczny składający się z elementów maszyn umożli-
wiających badanie sposobu pracy, konstrukcji, budowy maszyn elektrycznych w elektrycz-
nych napędach hybrydowych. 

 › System wyposażony w główny silnik elektryczny z możliwością ustawienia pozycji 
wirnika z możliwością pracy w systemie jako serwonapęd

 › Możliwe jest dokładne odwzorowanie pracy napędu elektrycznego w napędzie 
hybrydowym stosowanym w samochodach

3. SYSTEM SZKOLENIOWY – ROZŁĄCZANIE OBWODÓW WYSOKONAPIĘCIOWYCH
Podczas pracy z napędami hybrydowymi wymagane jest posiadanie wiedzy z zakresu ob-
wodów wysokich napięć. System umożliwia zapoznanie się ze środkami ostrożności, które 
należy przestrzegać przy wysokich napięciach.

 › Bezpieczeństwo po rozłączeniu układu wysokiego napięcia
 › Oznaczenia wysokiego napięcia samochodów hybrydowych oraz komponentów
 › Wtyczka serwisowa oraz blokowanie
 › Pomiary w systemie wysokonapięciowym

CZUJNIKI I SIŁOWNIKI

1. ZESTAWY SZKOLENIOWE STE W SYSTEMIE PLUG-IN Z ZAKRESU CZUJNIKÓW I 
SIŁOWNIKÓW W SAMOCHODACH
 
System PLUGIN składa się z elementów umieszczonych w przeźroczystych obudowach 
które następnie montuje się na płycie głównej wyposażonej w otwory montażowe. Wyko-
rzystując zestawy elementów można przeprowadzić szereg eksperymentów ukierunkowa-
nych miedzy innymi na czujniki samochodowe. Poniżej wymieniono niektóre z zagadnień 
ćwiczeniowych z zakresu motoryzacji.
 › Proste obwody prądowe
 › Prawo Ohma
 › Rezystancja nieliniowa
 › Kondensator w bezpośrednich obwodach prądowych
 › Zastosowanie indukcyjności w bezpośrednich obwodach prądowych
 › Zastosowanie diod półprzewodnikowych w bezpośrednich obwodach prądowych
 › Emitowanie światła przez półprzewodnikowe diody LED

Powyższe zagadnienia realizuje zestaw ćwiczeniowy „Sensory 1” wyposażony w:
 › Tranzystory bipolarne
 › Czujnik halla stosowany w ABS
 › Inteligentny czujnik ABS GMR
 › Czujniki indukcyjne
 › Obwody z bezpiecznikami 

nr kat. A1.1.1.2

Pozostałe komponenty zawiera zestaw „Sensory 2” tj.
 › Czujnik pochylenia
 › Czujnik jasności
 › Czujnik ciśnienia kolektora wylotowego
 › Potencjometr przepustnicy

Charakterystyka systemu:
 › Oryginalne komponenty w przeźroczystej obudowie
 › Wytrzymała konstrukcja
 › Konstrukcja systemu oparta na budowie schematów elektrycznych
 › Komponenty systemu potwierdzone systemem ISO

2. A2.7.2.1 Maszyny elektryczne w pojazdach hybrydowych  
       i elektrycznych

3. A2.7.2.4 Wysokonapięciowy obwód rozłączający

1. A1.1.1.2 Motoryzacja – sensoryka

1. A1.1.1.2 Motoryzacja – sensoryka
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Inżynieria  
elektryczna

1. SYSTEMY TESTUJĄCE MASZYNY ELEKTRYCZNE

Zagadnienia:
 › Wyznaczanie charakterystyk maszyn elektrycznych

 › Silniki DC, AC oraz trójfazowe
 › Badanie pracy silników w trybie pracy standardowej 

oraz prądnicy
 › Wykreślanie charakterystyk (silników 

asynchronicznych indukcyjnych) (diagramów 
kołowych oraz Heylanda)

 › Symulacja aktywnego obciażenia
 › Charakterystyka wentylatora oraz nawijarki
 › Koło zamachowe
 › Zdefiniowane przez użytkownika charakterystyki 

obciążenia

Charakterystyka systemów testujących maszyny:
 › Prosta obsługa także bez komputera 
 › Szybka konfiguracja oraz ustawienie urządzeń dzięki 

modułowemu systemowi
 › Maszyny do badań w zakresie 300 W lub 1 kW mocy 
 › Ochrona użytkowników i maszyn dzięki wbudowanym 

czujnikom temperatury i monitorowaniu wału 
końcowego wszystkich maszyn 

 › Porównanie kilku cech na jednym schemacie 
 › Obliczanie właściwości mechanicznych i elektrycznych 
 › Zarządzanie charakterystyką w formie tabeli 
 › Rejestracja krzywych na standardowym i bezwzględnym 

wykresie 
 › Blokowanie dostępu przez studentów do wyboru 

krzywych

Bezpieczeństwo:
 › Wbudowany czujnik temperatury
 › Monitorowaniu wału końcowego wszystkich maszyn

Nr kat: 731 989USB maszyny 300 W 
Nr kat: 732 689USB maszyny 1 kW

2. MASZYNY ELEKTRYCZNE Z WYMIENNYMI 
WIRNIKAMI
Maszyny idealnie nadają się do wykonywania ćwiczeń 
przez uczniów w laboratorium z użyciem napięcia (400 
V 3 fazy) również nauczyciel może zdemontować silnik i 
przedstawić jego budowę uczniom.  
Kurs zapewnia jednocześnie niezbędną podstawową wie-
dzę i głębsze zrozumienie działania maszyn dla naukowej 
interpretacji charakterystyk pracy silników elektrycznych. 

Charakterystyka systemu:
 › Porównanie wydajności i charakterystyk maszyn z 

różnymi wirnikami 
 › Prosty montaż, krótki czas konfiguracji i efektywny czas 

eksperymentów laboratoryjnych 
 › Badanie sprawności wirnika

1. System testujący maszyny

2. Maszyny dydaktyczne - Stojan z dwoma wirnikami

2. Maszyny dydaktyczne z wymiennymi wirnikami
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3. HYDRAULIKA I PNEUMATYKA  
Komponenty w przeźroczystych obudowach

Zagadnienia:
 › Hydraulika z przeźroczystych elementów, zestaw 

kompletny
 › Poziom podstawowy z przeźroczystych elementów 
 › Poziom zaawansowany z przeźroczystych elementów 
 › Elektrohydraulika z przeźroczystych elementów 
 › Podstawowe obwody elektryczne 
 › Elektryka do obsługi przeźroczystych elementów 

hydraulicznych

System dydaktyczny wykonany w przeźroczystych obu-
dowach umożliwia szybkie zrozumienie podstawowych 
funkcji systemów hydraulicznych i elektrohydraulicznych.

Charakterystyka:
 › Kod kolorów sprawia, że struktura wewnętrzna 

komponentów jest bardziej widoczna
 › Pęcherzyki powietrza pomagają zilustrować procesy 
 › Podstawy hydrauliki i elektrohydraulika 
 › Łatwość obsługi, zorientowane na praktyczne 

doświadczenia
Nr kat. VX3.3

4. MULTIMEDIALNY KURS COM3LAB 
ELEKTROPNEUMATYKA I AUTOMATYKA
Kurs „Elektropneumatyka” COM3LAB przekazuje pełną 
wiedzę na temat systemów elektropneumatyki wykorzy-
stując standardy BIBB.
Nr kat. 7003501 

COM3LAB „Automatyka” wyjaśnia zasady działania i 
zastosowania PLC. Na podstawie wielu przykładów, nauka 
języka programowania PLC staje się dziecinnie prosta.
Nr kat. 700 3101 

Oba kursy mogą być połączone ze sobą i współpracować, 
pozwala to przeprowadzać bardziej złożone ćwiczenia, 
które po zakończeniu procesu mogą być realizowane i 
udokumentowane. Charakter projektu wymaga samo-
dzielnego, niezależnego i twórczego podejścia.

Charakterystyka:
 › Elektropneumatyka 

 › Podstawowe zasady (elektryczny/pneumatyczny) 
 › Schematy (elektryczny/pneumatyczny) 
 › Typowe projekty zgodne z BIBB (Niemiecki Federalny 

Instytut Kształcenia Zawodowego) 
 › Technika automatyzacji 

 › Budowa, działanie, stosowanie 
 › (Programmable Logic Controller - sterownik PLC) 
 › Programowanie 
 › Systemy magistrali BUS
 › Aplikacje

4. Kurs COM3LAB: Elektropneumatyka

3. Hydraulika z przezroczystymi komponentami

3. 3. 3. 
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5. SYMULACJE INSTALACJI ASIMA Z PLC ORAZ LOGO

Zagadnienia:
 › Podstawy automatyki z wykorzystaniem małych 

systemów kontrolnych
 › Rozwiązanie wykorzystujące strategie pełnego zakresu 

funkcjonalnego dużych sterowników programowalnych

Trenażery ASIMA z PLC oraz LOGO
Trenażery ASIMA idealnie nadaja się do nauki programo-
wania systemów sterowania z wykorzystaniem sterownika 
Siemiensa LOGO lub PLC. Jednostka główna za pomocą 
wymiennych plansz umożliwia wykonanie różnych symu-
lacji procesów programowania. System zaprojektowano w 
standardzie zasilania 24 V dla wyjść i wejść cyfrowych oraz 
0-10 V DC dla analogowych wyjść oraz wejść.  
nr kat. VX3.1.19

6. SYSTEM PUDEŁKOWY – OCHRONA 
PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH 
ELEKTRYCZNYCH
Środki ochrony przeciwporażeniowej spotyka się dosłow-
nie w każdym aspekcie pracy elektryka.
Oferowany zestaw edukacyjny umożliwia naukę poprzez 
praktyczne ćwiczenia, jest nieodzowny w każdym dobrym 
procesie szkoleniowym. Zestaw łączy wiedzę teoretyczną 
z praktyczną. Student ma możliwość zapoznania się z 
funkcjonalnością ochrony przeciwporażeniowej poprzez 
własnoręczny montaż urządzeń.

Charakterystyka:
 › Konstrukcja modułowa
 › Własnoręczny montaż podstawowego okablowania
 › Zdobywanie wiedzy poprzez praktykę
 › Ćwiczenia praktyczne z wykorzystania powszechnych 

technik pomiarowych

5.  Symulator procesów przemysłowych ASIMA

6.  System pudełkowy – Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych

6. System pudełkowy – Ochrona przeciwporażeniowa  
       w instalacjach elektrycznych

6. 

6. 

6. 6. 
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Jeszcze lepsza  
dla nauczycieli i uczniów.

Jasno ustrukturyzowane 
kursy dla każdego obszaru 
zagadnień z elektrotechniki.

System COM3LAB łączy praktyczne doświadczenia z korzy-
ściami interaktywnego e-learningu.

Jednostka główna
 › Wyraźnie oznaczona z funkcjonalną konstrukcją
 › Interfejsy do wszystkich systemów PC
 › Precyzyjne i szybkie przyrządy pomiarowe oraz 

generatory sygnałów
 › Odporna na zakłócenia elektromagnetyczne 
 › Prosta i bezpieczny w rękach studentów
 › Kompatybilna z wcześniejszymi kursami COM3LAB

Płyta doświadczalna z kursem
 › Bezpieczne i jasno ustrukturyzowane kursy dla każdego 

obszaru zagadnień z elektrotechniki  
 › Nowe kursy ze współczesnych zagadnień
 › Widoczne moduły i realistyczne komponenty systemu 
 › Interaktywne prowadzenie kursu z LED

Interaktywne oprogramowanie do nauki
 › Jasna struktura, prosta obsługa
 › Łatwa w zrozumieniu część teoretyczna
 › Wszystkie doświadczenia przeprowadzane z 

prowadzeniem wraz z testami sprawdzającymi 
przyswojoną wiedzę 

 › Multimedialna zawartość z animacjami, filmami , 
ścieżkami audio oraz rzeczywistymi przyrządami 
pomiarowymi, z wirtualnym wyświetlaniem

NOWA JEDNOSTKA GŁÓWNA
Ochrona przed zniszczeniem
Funkcje bezpieczeństwa wydłużające okres eksploatacji w 
laboratorium naukowym:
 › Czerwony zaczep bezpieczeństwa mechanicznie, 

bezpiecznie utrzymuje płytkę z kursem w miejscu, gdy 
jest rozłączony płytka jest wyłączona

 › Możliwość użycia 2 mm bezpiecznych kabli zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami

 › Gniazdo Kensington lock na tylnym panelu, 
aby jednostka główna zawsze pozostawała w 
przeznaczonym do tego miejscu

 › Ramki płytki z kursem, wykonane z materiałów wysokiej 
jakości, chronią PCB i meble przez zadrapaniami i 
uszkodzeniami 

 › Wykorzystanie materiałów wysokiej jakości

Przeznaczony do współpracy z tabletem PC i laptopem
Bez względu na to jakie zmiany zajdą w Twoim systemie 
informatycznym w przyszłości, nowa jednostka główna 
współpracuje z dowolną współczesną infrastrukturą. Bez 
znaczenia czy to USB, WiFi lub Ethernet, wszystkie interfej-
sy są obsługiwane bezpośrednio bez pomocy adapterów.
Systemy Windows są obsługiwane natywnie, systemy iOS i 
Android mogą być z łatwością podłączone za pomocą RDP 
lub VNC.

Szybki i prosty montaż i demontaż
 › Kompaktowa konstrukcja pozwala na oszczędność 

miejsca w szafce
 › Płytki z kursem mogą być szybko podłączone do 

jednostki głównej

COM3LAB - 
3 komponenty tworzą jedno Laboratorium

Dla tabletów
Interfejs dla wielu  
dostępnych modeli

Port przeciwkradzieżowy
Kensington lock

Interfejs PC do sterowania 
płytkami z kursem (RJ45/ 
USB/WLAN)

Generator funkcyjny
do 100 kHz

8-bitowy 
analizator cyfrowy

2 mm bezpieczne 
gniazda

Oscyloskop 4-kanałowy 
z wejściami różnicowymi

Zasilanie tabletów

Lista świetlna
jako wskaźnik stanu

Port USB
do zewnętrznych 
doświadczeń

Gniazdo 
słuchawkowe

   Nowa jednostka główna
2 x Multimetr
8 zakresów pomiarowych 
dla pomiaru prądu, napięcia 
i rezystancji

Bezpieczeństwo mechaniczne  
i elektryczne
Zatrzask płyty z kursem

Gniazdo rastrowe dla płytek 
doświadczalnych 
kompatybilne z COM3LAB 1.0
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WIĘKSZA MOTYWACJA I POWODZENIE W NAUCE 
STUDENTÓW 
Intuicyjne nauczanie, funkcjonalna konstrukcja
Jednostka główna została zaprojektowana z myślą o ideal-
nej ergonomii nauczania:
 › Kompletne i łatwe w odczycie oznakowanie
 › Wielokolorowe wskaźniki aktywności przyrządów 

pomiarowych
 › Listwa świetlna wskazująca nauczycielowi, czy kurs jest 

aktywnie wykonywany
 › Wszystkie przyrządy pomiarowe mogą być bezpośrednio 

sterowane przez oprogramowanie 

Nowy 4-kanałowy oscyloskop
Zintegrowany oscyloskop oferuje wiele korzyści:
 › Cztery wejścia różnicowe
 › Prędkość pomiaru: 2 M-próbek na kanał
 › Rozdzielczość: 12 bit na kanał
 › Głębokość pamięci: 4000 próbek na kanał

Aktywne prowadzenie
Odpowiednie obszary podświetlają się w trakcie doświad-
czenia prowadząc użytkownika przez kurs nauczania.

Kompatybilny ze wszystkimi płytkami kursów
Rama płytek z kursami służy jako „adapter” dla wszystkich 
podstawowych i zaawansowanych płytek z kursami. Ramki 
można dokupić indywidualnie.

KONCEPCJA
Interaktywny program nauczania naucza i prowadzi przez 
zawartość.
Często kopiowany – pozostaje niedościgniony. Ze 
względu na przejrzyste i spójne przygotowanie mate-
riału nauczania, oprogramowanie do nauki zapewnia 
prowadzenie przez poszczególne doświadczenia. Każdy 
temat rozpoczyna się teoretycznym wprowadzeniem, a 
następnie odbywa się przynajmniej jedno doświadczenie 
praktyczne związane z tematem.
Test sprawdzający COM3LAB zapewnia, że zawartość 
kursu jest wchłaniana i ugruntowana. 
Interaktywne oprogramowanie do nauki COM3LAB nadaje 
się do samodzielnej nauki i przeprowadzania doświad-
czeń, jak również prac projektowych.
Multimedialne środowisko nauczania wspiera rzeczywiste 
doświadczenia dodatkowymi rysunkami, animacjami, 
filmami i opcjonalnie ścieżką audio.
Wszystkie kursy dostępne są nie tylko w języku niemiec-
kim i angielskim, lecz także w wielu innych językach: 
polskim, hiszpańskim, rosyjskim itd.

Korzyści 
Dla nauczyciela   
 › Kompleksowa zawartość
 › Doświadczenia praktyczne
 › Opisowy materiał nauczania do prezentacji
 › Dokumentacja z rozwiązaniami
 › Elastyczne możliwości nauczania
 › Oszczędność czasu 

Dla studenta
 › Nauka zorientowana na praktyczne doświadczenia
 › Przegląd wyników
 › Dokumentacja wyników
 › Praca grupowa lub samodzielna nauka
 › Wybór języka
 › Przystosowane do indywidualnej prędkości nauki
 › Pobudza do podejmowania decyzji

BEZPIECZEŃSTWO
Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa została opracowana dla nowego COM3LAB.

Ochrona przed zniszczeniem
Oprócz dokładnego wyboru materiałów i solidnej konstrukcji, zapewniona została również 
ochrona płytek kursu, dzięki nowej ramce płytek.

Ochrona przed niebezpiecznymi napięciami
We wszystkich kursach COM3LAB obecne są tylko bezpieczne napięcia i niskie prądy. 
Wyklucza to jakiekolwiek zagrożenie. W celu dodatkowego spełnienia nowych regulacji 
w wielu placówkach naukowych, kursy mogą być obsługiwane kablami z bezpiecznymi 
końcówkami.

Ochrona przed kradzieżą
Na tylnym panelu jednostki głównej obecne jest gniazdo Kensington lock. Dodatkowo 
każda jednostka zdolna do pracy w sieci  posiada unikalne ID dla uproszczenia zarządzania.

TEMATYKA KURSÓW COM3LAB

Doświadczenia zorientowa-
ne na praktykę -  
lepsze wyniki nauczania.

Żebyś mógł się skoncen-
trować na tym co jest 
ważne.

Tematyka kursów COM3LAB

M1.1  
Elektrotechnika

M1.1.2  
Specjalizacje

M1.1.3  
Projekty

M1.2  
Motoryzacja

M1.3  
Energia odnawialna

M1.1.1 Podstawy
M1.1.1.1 Technologia 
DC
M1.1.1.2 Technologia 
AC
M1.1.1.3 Komponenty 
elektryczne
M1.1.1.4 Technologia 
cyfrowa
M1.1.1.5 Wzmacniacz 
operacyjny
M1.1.1.6 Technologia 
trójfazowa
M1.1.1.7 Technologia 
pomiarowa 

M1.1.2.1 Mecha-
tronika
M1.1.2.2 Technika po-
miarowa, sterowania, 
automatyka
M1.1.2.3 Napędy 
elektryczne
M1.1.2.4 Silniki i 
prądnice
M1.1.2.5 Technologia 
komunikacyjna
M1.1.2.6 Sieć komuni-
kacyjna
M1.1.2.7 Radiolokacja
M1.1.2.8 Technologia 
radiowa
M1.1.2.9 Technologia 
mikrokontrolerowa 

M1.1.3.1 Projektowa-
nie obwodów
M1.1.3.2 Sterowanie 
liniami dydaktycznymi
M1.1.3.3 Sterowanie 
liniami przemysło-
wymi
M1.1.3.4 Automatyka
M1.1.3.5 Energoelek-
tronika
M1.1.3.6 Napędy 
elektryczne

M1.2.1 Podstawy
M1.2.1.1 Układy 
elektryczne
M1.2.1.2 Sensoryka
M1.2.1.3 Technologia 
cyfrowa
M1.2.2 Specjalizacje
M1.2.2.1 Magistrale 
danych

M1.3.1 Podstawy
M1.3.1.1 Fotowoltaika
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OFERUJEMY ZESTAWY EDUKACYJNE 
DO ROZBUDOWY ORAZ  
KOMPLETNE ZESTAWY PUDEŁKOWE

ZESTAWY ZAAWANSOWANE I 
PODSTAWOWE DLA:

 › Szkół zawodowych
 › Techników szkół średnich
 › Uniwersytów oraz szkół wyższych technicznych
 › Jak również szkoleń doskonalących pracowników firm 

prywatnych

SZEROKA I RÓŻNORODNA OFERTA 
ZESTAWÓW EDUKACYJNYCH 

 › LEYBOLD
 › ELWE TECHNIK

 › FEEDBACK

1348 DOŚWIADCZEŃ



Więcej zestawów edukacyjnych na  
www.merazet.pl/edukacja.php

Fizyka 
Chemia 
Biologia

PHYSICS



Aparat 
rentgenowski

Aparat rentgenowski LEYBOLD wyznacza nowe standardy 
rozdzielczości i natężenia w obszarze edukacji na całym 
świecie. Imponująca jest nie tylko wysoka rozdzielczość 
widm Bragga, lecz także nowy przetwornik obrazu rent-
genowskiego o wysokiej jakości, niezawodny detektor 
energii rentgenowskiej oraz lampa Au.
Modułowa struktura sytemu oferuje niskobudżetowe 
wprowadzenie (doświadczenia podstawowe) oraz za-
awansowane aplikacje (doświadczenia profesjonalne) dla 
kilku różnych tematów testów.

RÓŻNE OPCJE DOŚWIADCZEŃ W 
GIMNAZJACH, SZKOŁACH ŚREDNICH I 
UCZELNIACH WYŻSZYCH

Podstawy
 › Radiografia
 › Fotografia rentgenowska
 › Jonizacja i dozymetria
 › Tłumienie wiązki promieniowania rentgenowskiego 

Krystalografia
 › Bragg: wyznaczanie stałej sieciowej monokryształów
 › Laue: badanie stałej sieciowej monokryształów
 › Debye-Scherrer: wyznaczanie odstępów płaszczyzn 

sieciowych próbek proszków polikrystalicznych 

Aplikacje
 › Radiologia
 › Mineralogia
 › Ochrona przed promieniowaniem
 › Rentgenowska analiza fluorescencyjna
 › Nieniszcząca analiza materiałowa

RYSUNEK 1: 
Rekonstrukcja 3D naświetlanej żaby przy pomocy oprogramowania LEYBOLD do 
tomografii komputerowej.

Rys. 1

Koncepcja modułowa dla 
fizyki, biologii, medycyny, 
chemii, mineralogii oraz 
materiałoznawstwa.

 › Testowanie nieniszczące
 › Tomografia komputerowa, także w 3D

Fizyka atomowa
 › Bragg: dyfrakcja wiązek promieniowania rentgenowskiego na monokrysztale
 › Badanie widma energii lampy rentgenowskiej
 › Duane-Hunt: wyznaczanie h z progowej długości fali
 › Absorpcja zależna od energii, K- i L-krawędzie 
 › Prawo Moseleya i wyznaczanie stałej Rydberga
 › Struktura subtelna widma rentgenowskiego
 › Fluorescencja rentgenowska
 › Zjawisko Comptona na promieniowaniu rentgenowskim
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PIONIERSKA TECHNOLOGIA

Duży wyświetlacz, intuicyjna obsługa, jeden przycisk, 
jedna funkcja
Wszystkie parametry aparatu rentgenowskiego mogą być 
ustawione ręcznie. Dostępne są przyciski do natychmia-
stowego użycia dla każdej funkcji oraz zintegrowane 
sterowanie za pomocą pokrętła do zmiany wybranego 
parametru. Bieżące ustawienia są wyświetlane na dużym 
i wyraźnym cyfrowym wyświetlaczu. Ustawienia aparatu 
rentgenowskiego są także dostępne równolegle z pozio-
mu interfejsu PC.

Niezakłócony widok lampy
Najważniejszym elementem każdego 
aparatu rentgenowskiego jest lampa rent-
genowska. Jest umieszczona na widoku za 
dużą szybą ołowianą umożliwiając obser-
wację w trakcie pracy. Im wyższe natężenie 
prądu anody tym jaśniej świeci katoda.

Opcjonalna szuflada
Duża szuflada z wkładką w kształcie sprzętu zapewnia 
porządek. Dzięki niej możesz bezpiecznie przechowywać 
do dwóch więcej lamp i dużo akcesoriów łącznie z kryszta-
łami, filtrami i zestawem celów.

Zintegrowany ekran fluorescencyjny
Duży ekran luminescencyjny do doświad-
czeń z promieniowaniem jest standar-
dowo zintegrowany z podstawowym 
aparatem rentgenowskim.

Widma Bragga w jakości 
HD
Z akcesoriami HD możli-
we jest osiągnięcie widm 
Bragga z 4-krotną roz-
dzielczością ze względu 
na wąską szczelinę oraz 
goniometr o wysokiej 
rozdzielczości. W wyniku 
czego nie tylko linie są 
4 razy ostrzejsze, lecz 
także kontrast pomiędzy 
ostrymi liniami i szerokim 
kontinuum odpowiednio 
wzrasta.

Szeroki zakres lamp
Lampy rentgenowskie 
LEYBOLD są dostępne 
z anodą wykonaną z 
miedzi, żelaza, srebra, 
molibdenu, tungstenu 
i złota. W ten sposób 
zawsze będziesz w stanie 
użyć lampy odpowiadają-
cej danej aplikacji.

Prosta i bezpieczna 
wymiana lamp
Wymiana lampy rentge-
nowskiej jest jak wymiana 
żarówki, lecz lampa nie 
jest wkręcana.
W porównaniu z żarówką, 
lampa rentgenowska 
wymaga tylko połączenia 
wysokonapięciowego, 
które przyspiesza elektro-
ny w kierunku anody.

Ochrona przed promieniowaniem i bezpieczeństwo
Aparat rentgenowski LEYBOLD został sprawdzony przez 
PTB (Fizyko-Techniczna Agencja Federalna) i zatwierdzony 
przez BfS (Federalny Urząd ds. Ochrony przed Promienio-
waniem) w zgodzie ze specyfikacją z bieżącego Rönt-
genverordnung (niemieckie rozporządzenie w sprawie 
aparatury rentgenowskiej). Drzwi są automatycznie 
zamykane i monitorowane przez dwa niezależne obwody 
bezpieczeństwa. Obwody te są niezależnie sprawdzane 
przed załączeniem wysokiego napięcia. Podobnie, po 
wyłączeniu wysokiego napięcia, drzwi są automatycznie 
zwalniane tylko, gdy poziom wysokiego napięcia opadnie 
i nie może wystąpić promieniowanie rentgenowskie. Ten 
automatyczny proces monitorowania bezpieczeństwa 
umożliwia prostą i bezpieczną obsługę.
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NA KAŻDE WYMAGANIA, NA KAŻDY 
BUDŻET

System rentgenowski LEYBOLD ma modułową strukturę 
i umożliwia indywidualną konfigurację oddzielnych urzą-
dzeń pozwalającą na zakup tylko potrzebnego sprzętu.
Do podstawowego sprzętu można dobrać akcesoria do 
podstawowych doświadczeń lub zaawansowanych aplika-
cji (doświadczenia profesjonalne) zależnie od wymagań.

1.PODSTAWOWA APARATURA
Aparat rentgenowski 
Aparat rentgenowski jest dostępny w dwóch wariantach 
– podstawowy aparat lub kompletny zestaw z lampą Mo, 
goniometrem oraz monokryształem NaCl. Jeśli wystę-
puje potrzeba wykorzystania innych lamp, najbardziej 
elastycznym rozwiązaniem będzie podstawowy aparat 
rentgenowski.
Niezależnie można rozszerzyć aparat rentgenowski o 
szufladę na akcesoria.

Goniometr
Niezależnie czy jesteś zainteresowany widmami Bragga, 
widmem energii promieniowania rentgenowskiego czy 
tomografią komputerową, będziesz zadowolony z precyzji 
i wysokiej rozdzielczości goniometru.

Lampy
W dodatku do lampy Mo dostępne są inne lampy, które 
nadają się do specjalnych obszarów aplikacji, np. lampa Cu 
do wykresów Debye-Scherrer, lampa Ag do fluorescencji 
rentgenowskiej dzięki jej wysokiej energii linii K, W lub 
lampa Au do promieniowania i tomografii komputerowej 
dzięki jej wysokiemu natężeniu.

2. DOŚWIADCZENIA PODSTAWOWE
Detektor energii promieniowania rentgenowskiego 
Ujawnia widma rentgenowskie dyspersji energii przy 
pomocy systemu CASSY. Za pomocą widma energii pro-
mieniowania rentgenowskiego można w prosty sposób 
rozróżnić różne pierwiastki chemiczne korzystając z ich 
charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego 
oraz można wyznaczyć ułamek masowy. Potwierdza to 
także zjawisko Comptona.

Moduł tomografii komputerowej
Aparat rentgenowski poprzecznie zamontowany ekran 
fluorescencyjny, na którym można bezpośrednio oglądać 
promieniowanie rentgenowskie. Moduł tomografii kom-
puterowej przechwytuje te widoczne obrazy rentgenow-
skie, a dostarczone oprogramowanie steruje obrotem 
obiektu w aparacie rentgenowskim o 360˚ i wykonuje 
rekonstrukcję obrazu rentgenowskiego do obrazu 3D w 
czasie rzeczywistym.

Widma Bragga
Z kompletnym aparatem rentgenowskim z lampą Mo 
posiadasz wszystko czego potrzeba do przechwycenia 
Twojego pierwszego widma Bragga. Inne dostępne 
monokryształy i/lub lampy rentgenowskie oferują wiele 
możliwych wariacji.

Konstrukcja modułowa.

1. Aparat rentgenowski

1. Goniometr

2. Detektor energii promieniowania  
rentgenowskiego

2. Moduł tomografii komputerowej
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Tomografia klocka LEGO.

RYSUNEK 1, 2: 
Wizualizacja rekonstrukcji obrazu podczas tomografii 
komputerowej klocka LEGO w 2D i 3D. Każda stożkowa 
rekonstrukcja kończy się w ogniskowej lampy 
rentgenowskiej.

RYSUNEK 3, 4: 
Przekrój połączenia klocka LEGO oraz obraz 3D po 
dodaniu 360˚ rekonstrukcji. Grawer LEGO ma głębokość 
100 μm.

Rys. 1 Rys. 3

Rys. 2 Rys. 4

3. DOŚWIADCZENIA PROFESJONALNE
Tomografia komputerowa PRO
Jeśli rozdzielczość modułu tomografii komputerowej jest niewystarczająca, rozwiązaniem 
jest czujnik obrazu z rozdzielczością megapikselową i 12-bitową skalą szarości. Dzięki 
temu możliwe jest osiągnięcie rozdzielczości wokseli do długości krawędzi poniżej 50 μm. 
Czujnik obrazu rentgenowskiego jest także wygodnym i szybkim rozwiązaniem wykresów 
Laue.

Akcesoria HD wysokiej rozdzielczości
Akcesoria HD, składające się z kolimatora o wysokiej rozdzielczości, uchwytu na licznik z 
wąskimi szczelinami i nowego oprogramowania, zwiększają rozdzielczość kątową gonio-
metru do 0,01˚. Możliwe są widma Bragga z 4-krotną rozdzielczością.

Złota lampa 
Lampa Au jest lampą Leybold o największym natężeniu. W szczególności nadaje się do 
przechwytywania obrazów rentgenowskich, wykresów Laue lub tomogramów kompute-
rowych. Oprócz lampy tungstenowej jest jedyną lampą, której widma Bragga składają się 
z L-linii.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Aparat rentgenowski jest sterowany w nastawnych krokach kątowych w celu przechwy-
tywania obrazów rentgenowskich. Proces rekonstrukcji obrazów odbywa się w czasie 
rzeczywistym w dwóch lub trzech wymiarach podczas przechwytywania. Obrazy przekro-
jowe i obrazy 3D niedokończonego obiektu 3D są dostępne wraz ze wszystkimi narzę-
dziami przeglądania (obrót, powiększenie, efekt przeźroczystości, przecięcia, wyświetlanie 
stereoskopowe, oświetlanie podobne do modelu śledzenia promieni Heidelberga). Wraz 
z każdym krokiem kątowym proces rekonstrukcji obrazu postępuje w kierunku pełnego 
obrazu 3D. Procedura ta i skończony obiekt mogą być stereoskopowo obserwowane za 
pomocą okularów 3D czerwony-cyjan.
Pomimo niskiej energii promieniowania szkolnego aparatu rentgenowskiego na poziomie 
35 keV, komputerowe tomogramy różnych obiektów mogą zostać przechwycone z dobrą 
rozdzielczością, jak również przeanalizowane ilościowo i jakościowo. Główny nacisk został 
położony na dydaktyczny proces przechwytywania obrazów i analizy.
Wybierając czujnik obrazu mamy wybór pomiędzy wariantem podstawowym a profesjo-
nalnym. Wariant podstawowy imponuje prostą strukturą dydaktyczną: obraz rentgenowski 
jest widoczny na ekranie fluorescencyjnym i jest przechwytywany przez kamerę a następ-
nie przesyłany na PC. W rozwiązaniu profesjonalnym obraz pośredni jest generowany w 
czujniku a następnie przetwarzany cyfrowo z dużo większą rozdzielczością.

3. Tomografia komputerowa PRO

3. Akcesoria HD wysokiej rozdzielczości
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CASSY -  
Systemy pomiarowe

Systemy pomiarowe CASSY odpowiednie dla zróżnicowanych eksperymentów dydaktycznych

Zalety Fizyka Chemia Biologia

Demonstracja eksperymentu z komputerem
 › Rzetelne pomiary i analiza 
 › Możliwa praca z tablicą
 › Plug & Play

Napięcie, natężenie, współczynnik mocy, moc, 
rezystancja, poziom, puls, tempo naliczeń, często-
tliwość, czas, długość lotu (dźwięk), długość lotu 
(światło), ścieżka, kąt, amplituda, okres, częstotli-

wość obrotu, siła, przyspieszenie, nacisk, tempera-
tura, wilgotność, temperatura powietrza, natężenie 
światła, ciśnienie atmosferyczne, wysokość, gęstość 
strumienia magnetycznego, siła pola elektrycznego, 

spektra energetyczne α, β, γ, X-ray

32 wielkości pomiarowe

Temperatura, różnica temperatur, wartość pH, 
potencjał, przewodność, transmisja, wygaśnięcie, 
koncentracja, napięcie, natężenie, ciśnienie, stęże-

nie tlenu, nasycenie tlenem, stężenie CO2

14 wielkości pomiarowych

Puls, odporność skóry, EKG, EMG, ciśnienie krwi, 
objętość przepływu oddychania, czas reakcji, próg 

słyszalności, temperatura, różnica temperatur, 
wartość pH, przewodność, transmisja, wygaśnięcie, 
stężenie, stężenie tlenu, nasycenie tlenem, stężenie 
CO2, wilgotność, temperatura powietrza, natężenie 

światła, ciśnienie atmosferyczne, wysokość

23 wielkości pomiarowe

Demonstracja eksperymentu bez komputera
 › Prosta konfiguracja
 › Łatwa obsługa
 › Plug & Play

Napięcie, natężenie, rezystancja, puls, tempo 
naliczeń, częstotliwość, czas, czas lotu (dźwięk), 

czas lotu (światło), ścieżka, kąt, amplituda, okres, 
częstotliwość obrotu, siła, przyspieszenie, ciśnienie, 
temperatura, wilgotność, temperatura powietrza, 

natężenie światła, ciśnienie atmosferyczne, 
wysokość, gęstość pola magnetycznego, siła pola 

elektrycznego

25 wielkości pomiarowych

Temperatura, różnica temperatur, wartość pH, 
potencjał, przewodnictwo, transmisja, wygaśnięcie, 
napięcie, natężenie, ciśnienie, koncentracja tlenu, 

nasycenie tlenem, koncentracja CO2

13 wielkości pomiarowych

Puls, odporność skóry, ciśnienie krwi, objętość 
przepływu oddechu, czas reakcji, próg słyszalności, 

temperatura, różnica temperatur, wartość pH, 
przewodnictwo, stężenie tlenu, nasycenie tlenem, 
koncentracja CO2, wilgotność, temperatura powie-

trza, natężenie światła ciśnienie atmosferyczne, 
wysokość

18 wielkości pomiarowych

Eksperyment studentów
 › Stabilny i w korzystnej cenie
 › Łatwa obsługa
 › Plug & Play

Napięcie, natężenie, rezystancja, poziom, puls, tem-
po naliczeń, częstotliwość, czas, czas lotu (dźwięk), 
ścieżka, kąt, amplituda, okres, częstotliwość obrotu, 
siła, przyspieszenie, ciśnienie, temperatura, wilgot-

ność, temperatura powietrza, natężenie światła, 
ciśnienie atmosferyczne, wysokość, gęstość pola 

magnetycznego

24 wielkości pomiarowe

Temperatura, różnica temperatur, wartość pH, 
potencjał, przewodnictwo, transmisja, wygaśnięcie, 

stężenie, napięcie, natężenie, ciśnienie

11 wielkości pomiarowych

Puls, odporność skóry, czas reakcji, próg słyszalno-
ści, temperatura, różnica temperatur, wartość pH, 
przewodnictwo, wilgotność, temperatura powie-
trza, natężenie światła, ciśnienie atmosferyczne, 

wysokość

16 wielkości pomiarowych

Elastyczne pomiary z użyciem kabla
 › Do pomiarów na wolnym powietrzu
 › Bezprzewodowo
 › Plug & Play

Napięcie, natężenie, rezystancja, ścieżka, kąt, 
amplituda, okres, częstotliwość obrotu, siła, 

przyspieszenie, ciśnienie, temperatura, wilgotność, 
temperatura powietrza, natężenie naświetlenia, 
ciśnienie atmosferyczne, wysokość, gęstość pola 

magnetycznego, siła pola elektrycznego

19 wielkości pomiarowych

Temperatura, różnica temperatur, wartość pH, 
potencjał, przewodnictwo, transmisja, wygaśnięcie, 

napięcie, natężenie, ciśnienie, stężenie tlenu, 
nasycenie tlenem, stężenie CO2

13 wielkości pomiarowych

Puls, odporność skóry, objętość przepływu 
oddechu, granica słyszalności, temperatura, 

różnica temperatur, wartość pH, przewodnictwo, 
transmisja, wygaśnięcie, stężenie, stężenie tlenu, 

nasycenie tlenem, stężenie CO2, wilgotność, 
temperatura powietrza, natężenie światła, ciśnienie 

atmosferyczne, wysokość

19 wielkości pomiarowych

SYSTEM CASSY

Eksperymenty ze wsparciem komputera
 › Modułowe i elastyczne
 › Dla każdego poziomu edukacji i wymagań - od szkoły 

podstawowej po uniwersytet

Zalety w skrócie
 › Można dokonać wielu pomiarów dzięki szerokiemu 

wyborowi czujników do pokazów, jak i eksperymentów 
studentów

 › Prosta i intuicyjna obsługa

Systemy pomiarowe cassy 
odpowiednie dla zróżnico-
wanych eksperymentów 
dydaktycznych.

RYSUNEK 1: 
Podstawowe jednostki obsługiwane, z jak i bez, użycia 
komputera.

RYSUNEK 3: 
Czujniki do wszystkich zadań pomiarowych.    
Bogaty wybór czujników do pomiarów parametrów w 
fizyce chemii i biologii.

RYSUNEK 2: 
Oprogramowanie 
nauczycielskie, zbieranie i 
analiza danych, literatura 
doświadczalna.
CASSY lab 2: Środowisko 
odpowiednie dla  
wszystkich jednostek i 
czujników.

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3
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1. CZUJNIK-CASSY 2
Zapewnia dwa elektrycznie izolowane wejścia napięciowe, alternatywne wejście prądu i 
równoległe dwa wejścia czujników.  
Wszystkie wejścia posiadają regulowane zakresy pomiarowe.

Interfejs pozyskiwania danych
 › Do połączenia z portem USB komputera, innym modułem CASSY lub wyświetlaczem 

CASSY
 › Równoczesne pomiary napięcia, natężenia i dwóch innych czujników 
 › Automatyczne wykrywanie czujnika
 › Może być używany jako przyrząd stacjonarny lub jako jednostka demonstracyjna,  

(pasuje do paneli modułowych CPS/TPS)

Plug & Play   
Automatyczna detekcja i rozstawienie CASSY i sensorów

Kompatybilność 
Ze wszystkimi modułami i czujnikami CASSY

2. ZASILANIE – CASSY
Może zastąpić generator mocy.  Dzięki zintegrowanemu pomiarowi prądu podczas pracy 
jako źródło napięcia, nie wymaga kolejnego wejścia dla kolejnego modułu CASSY by 
dokonać pomiaru. Przez to, na przykład, pojedynczy Zasilacz-CASSY jest wystarczający do 
rejestrowania charakterystyk sieci dwóch terminali.
 

Programowalne źródło prądu i napięcia 
 › Ze zintegrowanym pomiarem natężenia i napięcia
 › Może być używany jako jednostka demonstracyjna, konsola bądź jednostka stacjonarna  

(pasuje do paneli CPS/TPS)
 › Do połączenia z portem USB komputera, innym modułem CASSY lub wyświetlaczem 

CASSY
 › CASSY z portem USB i CASSY z interfejsem seryjnym można mieszać kaskadowo

Elastyczność
Projekt urządzenia pozwala na różnorodne wykorzystanie urządzenia w klasie.  
Różne nachylenia i możliwości ustawienia ramy panelu dają duże możliwości.

3. CASSY-WYŚWIETLACZ
Wskazuje mierzone wartości prądu na podłączonym Czujniku-CASSY. Automatycznie wy-
bierany jest odpowiedni pomiar w zależności od pudełka z czujnikiem, które zostało podłą-
czone. Tak więc może zastępować, podczas prostych pomiarów, komputer i za pomocą 
Czujnika-CASSY komercyjne jednostki demonstracyjne (woltomierz, omomierz, teslomierz, 
niutonomierz i barometr). Ponadto mierzone dane są zapisywane, i mogą być później 
odczytane i analizowane przy pomocy Laboratorium CASSY na komputerze.

Dwukanałowy wyświetlacz do wyświetlania zmierzonych wartości bez komputera
 › Może być rozstawiony jako jednostka demonstracyjna, konsola bądź jednostka 

stacjonarna (pasuje do paneli CPS/TPS)
 › Obsługuje aż do 8 czujników CASSY (równowartość 16 kanałów pomiarowych)
 › Pomiarów dokonuje się za pomocą Czujników-CASSY lub modułów czujnikowych 

odpowiednio podłączonych (patrz specyfikacje odpowiednich urządzeń do pomiarów i 
zakresów)

 › Zmierzone wartości można przełączyć i kalibrować indywidualnie. Zakres pomiarowy i 
jednostki przyporządkowywane są automatycznie gdy podłączane lub zmieniane jest 
pudełko z czujnikiem.

3. CASSY-Wyświetlacz (524 020USB) 

2. Zasilanie – CASSY (524 011 USB)

1. Czujnik-CASSY 2 (524 013)

25CASSY - Systemy pomiarowe



4. UNIWERSALNE INSTRUMENTY POMIAROWE
 › Pomiary wielu różnych wielkości fizycznych dzięki wymiennym czujnikom
 › Możliwość połączenia z komputerem przez USB
 › Wygodnie się trzyma
 › Automatyczna detekcja czujników (Plug & Play)
 › Duży wyświetlacz

Idealne do pomiarów nie wymagających komputera. Dzięki opcjonalnemu połączeniu z 
komputerem w łatwy sposób można przedstawiać pomiary graficznie i je analizować.

5. PRZENOŚNA-CASSY
Podręczne urządzenie pomiarowe do naturalnych celów naukowych
 › Używane w połączeniu z czujnikami z rodziny CASSY, Przenośna-CASSY może 

dokonywać różnych pomiarów w zakresie fizyki, chemii i biologii, na przykład pomiar 
temperatury, przewodności, wartości pH, ciśnienia, siły, częstotliwości bicia serca i wielu 
innych wielkości

 › Może wyświetlać do czterech zmierzonych wartości na wyświetlaczu który obsługuje 
kilka różnych wielkości czcionek

 › Jeśli używasz Przenośnej-CASSY w połączeniu z oprogramowaniem CASSY Lab (524 220), 
możesz użyć komputera do wyświetlania pomiarów na dużym ekranie, bądź zapisywania 
i przetwarzania ich

 › Pamięć aż do 16 000 zmierzonych wartości może być przywołana nawet po wyłączeniu 
urządzenia przez CASSY Lab przez USB

 › NOWOŚĆ: ułatwione ładowanie dzięki wbudowanemu akumulatorowi

Szybko i łatwo - akumulator do kieszonkowej-CASSY 2 bluetooth
Po dokonaniu pomiarów w klasie baterie z Kieszonkowych-CASSY (524 019) można 
połączyć (kaskadowo) w kilka sekund i następnie podłączyć do ładowania używając tylko 
jednego kabla. Kaskada baterii pokazuje informacje o stopniu naładowania akumulatorów.

6. KIESZONKOWA-CASSY 2
Interfejs użytkownika do rejestrowania danych
 › Idealnie rozwiązanie do pomiarów przy użyciu komputera i zaawansowanego systemu 

naukowego
 › Obsługuje wszystkie czujniki i pudełka z czujnikami z rodziny CASSY
 › Transfer danych optycznie przez USB lub Bluetooth (bezprzewodowo)
 › Zasilanie optycznie przez USB, bezprzewodowo z komputerem bądź przy pomocy 

akumulatorków (bezprzewodowo)
 › Częstotliwość próbkowania do 100 kHz (bezprzewodowo)

Pomiary bezprzewodowe
Dzięki Kieszonkowej-CASSY eksperymentowanie jest łatwiejsze i bardziej 
elastyczne niż kiedykolwiek wcześniej!

4. Czujniki (nie wchodzą w zakres dostawy)

Czujniki Fizyki Czujniki Chemii Czujniki Biologii

 › Siłomierz S, ±50 N
 › Siłomierz S, ±1 N
 › Płyta siłowa S
 › Ciśnieniomierz S, ±2000 hPa
 › Ciśnieniomierz S, ±70 hPa
 › Czujnik Ciśnienia absolutnego S, 

1500 hPa
 › Laserowy czujnik ruchu S
 › Obrotowy czujnik ruchu S
 › Czujnik przyśpieszenia 3D S
 › Czujnik siły odśrodkowej S
 › Czujnik temperatury S, NTC
 › Adapter NiCr-Ni S
 › Czujnik UIP S
 › Miernik pola elektrycznego S
 › Czujnik osiowy B S, ±0,3 mT
 › Czujnik osiowy B S, ±1000 mT
 › Czujnik kombi B S
 › Licznik rurowy Geigera-Mullera S
 › Czujnik klimatu S

 › Adapter pH S
 › Adapter przewodnictwa S
 › Czujnik ciśnienia S, ±2000 hPa,  ±70 

hPa i 1500 hPa
 › Czujnik temperatury S, NTC
 › Adapter NiCr-Ni s
 › Adapter O2
 › Czujniki CO2
 › Fotometr zanurzenia 
 › Sensor UIP
 › Adapter LUX
 › Czujnik wilgotności

 › Adapter czasu reakcji S
 › Czujnik pulsu S
 › Czujnik odporności skóry S
 › Czujnik ciśnienia krwi S
 › Pudełko spirometru
 › Adapter pH S
 › Czujnik ciśnienia S, ±2000 hPa,  ±70 

hPa i 1500 hPa
 › Czujnik temperatury S, NTC
 › Adapter NiCr-Ni S
 › Adapter O2 S
 › Czujnik CO2 S
 › Czujnik UIP S
 › Adapter LUX
 › Czujnik klimatu S
 › Czujnik wilgotności
 › Adapter progu słyszalności

4. Uniwersalne urządzenie

        pomiarowe Fizyka 

        (531 835)

4. Uniwersalne urządzenie 

       pomiarowe Biologia 

       (531 837)

5. Przenośna-CASSY

4. Uniwersalne urządzenie 

       pomiarowe Chemia 

       (531 836)

5. Przenośna-CASSY

6. Kieszonkowa-CASSY 2

RYSUNEK 1: 
Bezprzewodowe pomiary 
przyspieszenia, prędkości 
i ścieżki na płaszczyźnie 
pochyłej przy użyciu 
Kieszonkowej-CASSY 
2 Bluetooth (524 018) i 
czujnika przyspieszenia 
3D (524 0424).

RYSUNEK 2: 
Kieszonkowa-CASSY 
2 (524 018) dokonuje 
pomiarów wraz z czujni-
kiem przyspieszenia 3D 
(522 0424) występujące 
przeciążenia. Podczas 
rzucania w piłce wystę-
puje stan bezwładności.

Rys. 1 Rys. 2
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7. MIKRO-CASSY
Łatwe pozyskiwanie danych podczas eksperymentów 
studenckich z zestawami naukowymi.

Nowa LEYBOLD Mikro-CASSY jest urządzeniem w eko-
nomicznej cenie służącym pozyskiwaniu danych w prak-
tycznym formacie USB flash. Mocną stroną Mikro-CASSY 
jest połączenie interfejsu i czujnika, przez co jest łatwe w 
obsłudze. Idealne do eksperymentów w dziedzinie fizyki, 
chemii i biologii w szkołach podstawowych.
Mikro-CASSY jest specjalnie zaprojektowana do łatwej 
implementacji standardowych pomiarów jak na przykład 
określanie naprężenia bądź wartości pH w szkołach pod-
stawowych gimnazjach i liceach.

MIKRO-CASSY w skrócie:
 › Czujniki napięcia, natężenia, temperatury i wartości pH
 › Solidne, proste i w ekonomicznej cenie
 › Dzięki portowi USB nie wymaga innego interfejsu
 › Sprawuje się również pracując zdalnie z laptopami i 

notebookami (wszystkie elementy MIKRO-CASSY)
 › Automatyczne wykrywanie czujników (Plug & Play)
 › Wielokanałowe połączenie z wieloma Mikro-CASSY i 

Kieszonkowymi-CASSY jest możliwe

Używanie MIKRO-CASSY jest proste i intuicyjne:
 › Włącz oprogramowanie CASSY Lab 2
 › Połącz czujniki przez port USB z komputerem
 › CASSY Lab 2 podaje zmierzone dane i wykresy

Czujniki MIKRO-CASSY:

8. CZUJNIKI CASSY
Szeroki wybór czujników do wszystkich pomiarów pod-
czas zajęć z fizyki, chemii i biologii.

Szczegółowy przegląd czujników na następnej stronie.

7. napięcie 528 11

7. MIKRO-CASSY

8. Czujnik ciśnienia krwi S

8. Siłomierz S 8. Uniwersalny  
       mikrofon

8. Czujnik ciśnienia krwi S

8. Fotometr zanurzeniowy S

8. Pudełko chemiczne

7. temperatura 52815

7. natężenie 52812

7. wartość pH 528 18

Ponad 50 czujników.
Ponad 100 wielkości do 
pomiaru.
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Przegląd czujników CASSY
Pomiary i możliwości połączenia dla CASSY i uniwersalnych urządzeń pomiarowych

8. Przegląd czujników

Wielkość pomiarowa Nazwa Nr kat.

Demonstracja 
eksperymentów  
z komputerem

Eksperymenty demonstracyjne 
bez użycia komputera

Eksperymenty 
studentów

Elastyczne 
pomiary

Wymagany 
dodatkowy 

czujnikCzujnik
CASSY 2

Uniwersalne przyrządy 
pomiarowe

Sensor
CASSY 2

w połączeniu 
z CASSY

Wyświetlacz

Mikro
CASSY

Kieszon-
kowa

CASSY 2 
Bluetooth

Kieszon-
kowa

CASSY 2 
Bluetooth

Moblina
CASSY

Fizyka Chemia Biologia

Napięcie Mikro-CASSY napięcie 528 11 +

Natężenie Mikro-CASSY natężenie 528 12 +

Temperatura Mikro-CASSY temperatura 528 15 +

Wartość pH Mikra-CASSY wartość pH 528 18 +

Rezystancja, ścieżka Skrzynka zasilania prądem 524 031 + + + + +

Puls, tempo naliczeń Pudełko Geigera-Mullera 524  033 + + + + + +

Puls, tempo naliczeń Licznik Geigera-Mullera 524 0331 + + + + + +

Poziom, puls, tempo naliczeń, 
częstotliwość, czas, ścieżka, kąt, 
prędkość

Pudełko czasowe 524 034 + + + + +

Gęstość pola magnetycznego Czujnik Kombi B S 524 0381 + + + + + +

Gęstość pola magnetycznego Czujnik osiowy B ±1000 mΤ 524 0382 + + + + + +

Gęstość pola magnetycznego Czujnik osiowy B ±0.3 mΤ 524 0383 + + + + + +

Napięcie Pudełko mV 524 040 + + + + +

Siła, przyspieszenia Siłomierz S, +/- 50 N 524 042 + + + + + +

Siła Płyta siłowa S 524 0421 + + + + + +

3 x przyspieszenie, wielkość 
przyspieszenia Czujnik przyspieszenia 3D S 524 0424 + + + + + +

Natężenie Pudełko 30 A 524 043 + + + + +

Temperatura Czujnik temperatury S, NTC 524 044 + + + + + + + +

2 x temperatura, różnica  
temperatur

Pudełko temperaturowe NiCr-Ni/
NTC 524 045 + + + + + +

Czas reakcji Adapter testu na reakcje 524 0461 + + + + + +

Puls Czujnik pulsu S 524 0471 + + + + + +

Opór skóry Czujnik oporu skóry S 524 0481 + + + + + +

3 x ECG, EMG Pudełko ECG/EMG 524 049 + + +

1 x ECG, EMG Czujnik ECG/EMG S 524 0491 + + +

Ciśnienie krwi Czujnik ciśnienia krwi S 524 0501 + + + + +

Natężenie światła Adapter LUX S 524 0511 + + + + + + + +

Stężenie tlenu, nasycenie tlenem Adapter tlenu S 524 0521 + + + + + + + +

Napięcie Pudełko elektrometru 524 054 + + + + +

Objętość przepływu oddychania Pudełko spirometru 524 056 + + + + +

Wilgotność, 2 x temperatura,  
natężenie światła, ciśnienie atmosf. Pudełko klimatyczne 524 057 + + + + + +

Wilgotność, temperatura powietrza Czujnik wilgotności S 524 0572 + + + + + + +

Wilgotność, temperatura powietrza, 
natężenie światła, ciśnienie atmos-
feryczne, wysokość

Czujnik klimatu 524 0573 + + + + + + +

Energia spektrum α, β, γ, x-ray Pudełko MCA 524 058 + + + +

Napięcie, częstotliwość, czas lotu, 
natężenie dźwięku Mikrofon S 524 059 + + + + +

Siła Czujnik siły S +/- 1 N 524 060 + + + + + +

Natężenie, napięcie współczynnik 
siły Czujnik UIP S 524 0621 zintegrowany + + + + + + +

Ciśnienie Czujnik nacisku S +/-2000 hPa 524 064 + + + + + + + +

Ciśnienie Czujnik ciśnienia bezwzględnego 
S, 1500 hPa 524 065 + + + + + + + +

Ciśnienie Czujnik nacisku S +/0 70 hPa 524 066 + + + + + + + +

pH, przewodnictwo, 3 x temperatu-
ra, potencjał Pudełko chemiczne 524 067 + + + + + +

Przewodnictwo, temperatura Adapter przewodnictwa S 524 0671 + + + + + + +

pH, potencjał Adapter pH S 524 0672 + + + + + + + +

2 x temperatura, różnica tempe-
ratur Adapter NiCr-Ni 524 0673 + + + + + + + + +

Siła Aparat siły odśrodkowej S 524 068 + + + + + +

Transmisja, wygasanie, koncen-
tracja Fotometr zanurzeniowy S 524 069 + + + + + +

Ścieżka, temperatura powietrza Ultradźwiękowy czujnik ruchu 524 070 + + + +

Ścieżka, czas lotu (dźwięk) Ultradźwiękowy czujnik ruchu S 524 0701 + + + + +

Ścieżka, czas lotu (światło) Laserowy czujnik ruchu 524 073 + + + + + +

Poziom, puls, częstotliwość, czas, 
ścieżka, kąt, prędkość Stoper S 524 074 + + + + +

Siła pola elektrycznego, napięcie Miernik pola elektrycznego S 524 080 + + + + + +

Kąt, ścieżka, amplituda, okres, 
częstotliwość obrotowa Obrotowy czujnik ruchu S 524 082 + + + + +

Stężenie CO2 Czujnik CO2 S 524 083 + + + + + + +

Granica słyszalności Adapter granicy słyszalności S 524 085 + + + + + +
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9. OPROGRAMOWANIE CASSY LAB 2
Oprogramowanie do analizy i pozyskiwania danych dla wszystkich jednostek CASSY ze 
szczegółowym opisem i wieloma dokładnie przygotowanymi przykładami eksperymentów
 › Wspiera:

 › Do 8 czujników CASSY 2, Czujników CASSY i Zasilaczy CASSY na jeden port USB 
odpowiednio na jeden port szeregowy

 › Kieszonkową-CASSY 2 Bluetooth przez USB
 › Kieszonkową-CASSY lub Mobilną-CASSY na różnych portach USB
 › Dżulomierz i watomierz i uniwersalne instrumenty pomiarowe z dziedzin fizyki, chemii 

i biologi
 › Wszystkie pudełka czujnikowe CASSY
 › Dodatkowe niezliczone urządzenia dzięki interfejsowi szeregowemu (np. VideoCom, 

IRPD, balance)
 › Plug & Play pozwala na proste użytkowanie: oprogramowanie automatycznie wykrywa 

połączone czujniki CASSY i wyświetla je graficznie, wejścia i wyjścia aktywuje się 
po prostu klikając, a wszystkie typowe parametry eksperymentów są ładowane 
automatycznie (w zależności od podłączonego pudełka czujnika)

 ›  Zmierzone dane mogą być automatycznie wyświetlane analogowo/cyfrowo w postaci 
diagramów i wykresów (również równocześnie z możliwością definiowania osi)

 › Zmierzone wartości mogą być wpisywane ręcznie (wpisywanie danych) lub 
automatycznie (wybór przedziałów czasowych, mierzonego czasu, czasu ładowania, 
wyzwalania i innych parametrów)

 › Funkcja ewaluacji na różny sposób (prosta linia, parabola, hiperbola, funkcja wykładnicza, 
wolne dopasowanie), całki, etykietowanie schematów, obliczanie i określanie formuł, 
różniczki, transformaty Fouriera

 › Wygodny eksport danych pomiarowych przy pomocy schowka
 › Ponad 150 przykładów eksperymentów z zakresu fizyki, chemii i biologii
 › Graficzna informacja na wyświetlaczu gdy wgrany jest plik eksperymentu

Wszechstronne bezproblemowe oprogramowanie
 › Dla wszystkich podstawowych jednostek
 › Dla wszystkich czujników
 › Dla wszystkich stacji w Twojej szkole (indywidualna licencja na stacje = licencja szkolna)
 › Z książkami z eksperymentami

CASSY Lab 2 (524 220) oprogramowanie  
na CD. Darmowe aktualizacje i wersje demo  
dostępne na WWW.ld-didactic.com   

9. Ścieżka i prędkość podczas swobodnego spadania

9. Rejestrowanie i analiza krzywej miareczkowania

9. Rejestrowanie ECG

9. CASSY Lab 2 (524 220) - możesz wyświetlać pomiary i wykresy na dużej tablicy

Pasuje również do tablic 
interaktywnych.
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Zestawy edukacyjne do nauki fizyki do indywidualnej konfiguracji

Dziedzina Zakres doświadczeń

Mechanika

Metody pomiarowe Pomiar długości, objętości i gęstości, wyznaczanie stałej grawitacyjnej

Siły Siła jako wektor, dźwignia, bloczki i wielokrążki, równia pochyła, tarcie

Ruch postępowy masy punktowej Droga, prędkość, przyspieszenie, prawa Newtona, zachowanie pędu, spadek swobodny, rzut ukośny, ruch jedno- i dwuwymiarowy

Ruch obrotowy ciała sztywnego Prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe, zachowanie momentu pędu, siła odśrodkowa, ruch żyroskopu, moment bezwładności

Oscylacje Wahadło matematyczne i fizyczne, oscylacje harmoniczne, oscylacje skrętne, sprzężenie oscylacji

Fale Fale poprzeczne i podłużne, maszyna falowa, fale na wodzie i nici

Akustyka Oscylacje struny, prędkość i długość fali dźwięku, dźwięk, ultradźwięki, zjawisko dopplera, analiza Fouriera

Ciepło

Rozszerzalność cieplna Rozszerzalność cieplna ciał stałych i płynów, anomalie wody

Wymiana ciepła Przewodność termiczna, kolektor słoneczny

Ciepło jako forma energii Mieszanie temperatur, pojemność cieplna, konwersja energii mechanicznej i elektrycznej w energię cieplną

Przejście fazowe Ciepło topnienia i parowania, ciśnienie parowania, temperatura krytyczna

Kinetyczna teoria gazów Ruch cząstek Browna, prawa gazów, ciepło właściwe gazów

Cykle termodynamiczne Silnik parowy, pompa ciepła

Elektryczność

Elektrostatyka Elektrometr, prawo Coulomba, linie strumienia elektrycznego oraz linie izoelektryczne, zjawiska siły, rozkład ładunków, pojemność, kondensator płytowy

Podstawy elektryczności Transport ładunku, prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, rezystancja wewnętrzna przyrządów pomiarowych, elektroliza, elektrochemia

Magnetostatyka Magnetyzm stały,  elektromagnetyzm, magnetyczny moment dipolowy, zjawiska siły, prawo Biota-Savarta

Indukcja elektromagnetyczna Impuls napięcia, indukcja, prądy wirowe, transformator, pomiar pola magnetycznego Ziemi

Maszyny elektryczne Prądnica i silnik elektryczny, maszyny trójfazowe

Obwody AC i DC Kondensator i cewka, impedancje, mostki pomiarowe, napięcia i prądy AC, praca i moc elektryczna, urządzenia elektromechaniczne

Oscylacje i fale elektromagnetyczne Obwód oscylatora, fale decymetrowe, mikrofale, promieniowanie dipola

Nośniki wolnych ładunków w próżni Dioda próżniowa, trioda próżniowa, lampa z krzyżem maltańskim, lampa Perrina, lampa Thomsona

Przewodnictwo elektryczne w gazach Wyładowanie samoistne i niesamoistne, wyładowanie w gazie przy zredukowanym ciśnieniu, promieniowanie katodowe i kanalikowe

Elektronika

Komponenty i podstawowe obwody Źródła napięcia i prądu, specjalne oporniki, diody, tranzystory, optoelektronika

Wzmacniacz operacyjny Schemat wewnętrzny wzmacniacza operacyjnego, obwody wzmacniacza operacyjnego

Otwarta i zamknięta pętla sterowania Sterowanie w otwartej pętli, sterowanie w zamkniętej pętli

Optyka

Optyka geometryczna Odbicie, dyfrakcja, prawa obrazowania, zniekształcenia obrazu, przyrządy optyczne

Dyspersja i chromatyka Współczynnik załamania i dyspersja, rozszczepienie światła białego, mieszanie kolorów, absorpcja widma

Optyka falowa Dyfrakcja, interferencja dwuwiązkowa, pierścienie Newtona, interferometr, holografia

Polaryzacja Polaryzacja liniowa i kołowa, dwójłomność, aktywność optyczna, zjawisko Kerra, zjawisko Pockelsa, zjawisko Faradaya

Natężenie światła Wielkości i metody pomiarowe techniki świetlnej, prawo Stefana-Boltzmanna, prawa promieniowania Kirchhoffa

Prędkość światła Pomiar zgodnie z metodą Foucaulta/Michelsona, pomiar krótkimi impulsami światła, pomiar elektronicznie modulowanym sygnałem

Spektrometr Spektrometr pryzmatyczny, spektrometr siatkowy

Fotonika Laser HeNe, rezonatory optyczne, Dopplerowski anemometr laserowy

Fizyka atomowa i jądrowa

Doświadczenia wprowadzające Doświadczenie z kroplą oleju, doświadczenie Millikana, ładunek właściwy elektronów, stała Plancka, dualizm fali i cząstki, pułapka Paula

Powłoka atomowa Seria Balmera, linie widmowe, zderzenia niesprężyste elektronów, doświadczenie Francka-Hertza, ESR, zjawisko Zeemana, pompowanie optyczne

Promieniowanie Rentgenowskie Wykrywanie, tłumienie, struktura subtelna, odbicia Bragga, prawo Duane i Hunta, prawo Moseleya, zjawisko Comptona, spektroskopia energii promieniowania 
rentgenowskiego, tomografia

Radioaktywność Wykrywanie, rozkład Poissona, rozpad promieniotwórczy i czas połowicznego rozpadu, tłumienie promieniowania α,β,γ

Fizyka jądrowa Ścieżki cząstek, rozpraszanie Rutherforda, NMR, spektroskopia α, spektroskopia γ, zjawisko Comptona

Fizyka kwantowa Optyka kwantowa

Fizyka ciała stałego

Właściwości kryształów Struktura kryształów, rentgenowska analiza strukturalna, odkształcenia sprężyste i plastyczne

Zjawisko przewodzenia Efekt Halla, przewodnictwo elektryczne, fotoprzewodnictwo, luminescencja, termoelektryczność, nadprzewodnictwo

Magnetyzm Dia-, para- oraz ferromagnetyzm, histereza ferromagnetyczna

Mikroskopia skaningowa Skaningowy mikroskop tunelowy

Fizyka stosowana ciała stałego Analiza fluorescencji promieniowania rentgenowskiego

Zestawy edukacyjne
do nauki fizyki
do indywidualnej konfiguracji
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PHYSICS

FOTONIKA

Współczesna fizyka ukazuje, że fotony nie są ani cząstkami ani falami. 
Pojęcie fotonika uwzględnia dualizm korpuskularno-falowy światła. 
Fotonika obejmuje wszystkie techniczne aplikacje światła, takie jak 
generacja, emisja, transmisja, modulacja, przetwarzanie sygnałów, 
przełączanie, wzmacnianie, detekcję i pomiar.

Doświadczenia LEYBOLD – opracowane i skonstruowane przez dr W. 
Luhsa – obejmują zagadnienia z podstawowej optyki geometrycznej, 
jak również zaawansowane zestawy z interferometrii laserowej i 
aplikacji technicznych.

   Bloczki i wielokrążki

   Widma absorpcyjne i fluoroscencyjne  
    kolorowych płynów

   Rejestracja emisji widma  
    zabarwionego płomienia

   Badanie elastycznego i plastycznego  
    wydłużania prętów

   Wymuszone drgania obrotowe –  
    Pomiar za pomocą ręcznego stopera

   Demonstracja zjawiska Pockelsa na  
    konoskopowej ścieżce promienia

   Pompowanie optyczne:  
    obserwacja sygnałów

   Zjawisko luminescencji poprzez  
    napromieniowanie światłem  
    ultrafioletowym i elektronami

   Rejestracja wstępnej krzywej  
    magnesowania oraz krzywej  
    histerezy ferromagnetycznej

   Badanie ugięcia toru elektronu  
    w polu magnetycznym

Doświadczenia z fotoniki

P582 -  
Podstawowe zagadnienia 

z optyki

P583 - 
Zastosowanie optyki

P584 - 
Obrazowanie i kolory

P585 -  
Laser – podstawy

P586 - 
Laser na ciele stałym

P587 - 
Światłowody

P588 - 
Zastosowanie techniczne

P5821 Absorpcja i emisja
P5822 Załamanie światła
P5823 Załamanie światła 
przy przejściu przez 
pryzmat
P5824 Załamanie światła 
przy przejściu przez 
soczewki
P5825 Podwójne załamanie 
światła
P5826 Polaryzacja światła
P5827 Odbicie i transmisja 
P5828 Dyfrakcja światła
P5829 Interferencja światła

P5831 Interferometr
P5832 Refraktometr
P5833 Holografia
P5834 Siatki dyfrakcyjne
P5835 Analiza widmowa
P5836 Ugięcie wiązki
P5837 LED i laser diodowy
P5838 Detekcja światła
P5839 Radio- i fotometria

P5841 Filtry optyczne
P5842 Mieszanie kolorów
P5843 Kamera i obrazo-
wanie
P5844 Projekcja obrazu

P5852 Bezpieczeństwo 
podczas pracy z laserami
P5853 Emisja i absorpcja 
(Pompowanie optyczne)
P5854 Rezonator Fabry-
-Perot
P5855 Laser helowo-
-neonowy
P5856 Stabilizacja częstotli-
wości lasera

P5861 Laser diodowy
P5862 Laser Nd:YAG pom-
powany diodami
P5863 Podwojenie często-
tliwości
P5864 Opcja generacji 
czerwonej drugiej harmo-
nicznej
P5865 Praca przełącznika Q
P5866 Impulsowy laser 
diodowy
P5867 Mikrolaser Nd:YVO4 
pompowany diodami

P5871 Laser światłowo-
dowy
P5872 Światłowód plastiko-
wy  (POF)
P5873 Światłowód szklany
P5874 Wzmacniacz światło-
wodowy domieszkowany 
erbem
P5875 Reflektometr optycz-
ny (OTDR)
P5876 Transmisja sygnału 
światłowodem
P5877 Warsztat światło-
wodowy

P5881 Laserowy interfero-
metr Michelsona I
P5881 Laserowy interfero-
metr Michelsona II
P5881 Laserowy interfero-
metr Michelsona III
P5882 Dalmierz laserowy
P5883 Wibrometr laserowy
P5884 Laserowy anemo-
metr Dopplera
P5885 Żyroskop laserowy
P5886 Analiza wiązki lasera
P5887 Otwarty napęd 
CD/DVD
P5888 Laserowy pokaz 
świetlny
P5889 Czytnik kodów 
kreskowych 
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Zaawansowane  
zestawy do nauki fizyki
rozwiązania pudełkowe

Za pomocą ok. 450 doświadczeń można przedstawić pod-
stawowe oraz zaawansowane aspekty fizyki w dziedzinach 
mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki, elektroniki, 
optyki falowej oraz radioaktywności.
Przedstawiane są w szczególności zaawansowane zagadnienia 
jak ruch liniowy, wibracje mechaniczne, fale, pola elektryczne, 
silniki i prądnice oraz chromatyka.

 › Idealny w rękach uczniów: duża stabilność i 
funkcjonalność

 › Montaż interfejsu komputerowej akwizycji danych
 › Instrukcje doświadczeń mają wystarczająco miejsca na 

odpowiedzi uczniów. Modułowa konstrukcja umożliwia 
różne podejście i prędkość nauki.

450 doświadczeń.

Zaawansowane zestawy do nauki fizyki

Optyka

Zagadnienia Doświadczenia

Optyka geometryczna 

Doświadczenia wprowadzające 4

Odbicia na zwierciadłach 4

Refrakcja 9

Soczewki 7

Optyka geometryczna na precyzyjnym torze metalowym 

Doświadczenia wprowadzające 6

Światło i cień w przyrodzie 4

Odbicia na zwierciadłach 9

Refrakcja światła 8

Rozpraszanie i ponowne łączenie kolorów 2

Soczewki/Aberracja soczewki 9

Połączenia soczewek 1

Przyrządy optyczne do powiększania pola widzenia 6

Przyrządy optycznie i oko 6

Mieszanie kolorów

Analiza drogi światła przy przejściu przez pryzmat 4

Kolory widma 6

Mieszanie kolorów 5

Liczba doświadczeń 90

Ciepło – płyny

Zagadnienia Doświadczenia

Płyny

Ciśnienie w płynach 3

Siły działające na ciała w płynach 6

Gęstość płynów 2

Siły powierzchniowe płynów 2

Ciepło

Rozszerzalność cieplna 6

Wymiana ciepła 4

Izolacja termiczna 1

Pojemności cieplne 6

Etapy agregacji i przejścia 5

Liczba doświadczeń 35

Fizyka atomowa i jądrowa

Zagadnienia Doświadczenia

Radioaktywność

Badanie licznikiem Geigera-Müllera 8

Badanie próbki 4

Statystyka rozpadu radioaktywnego 4

Badanie różnych źródeł radioaktywnych 2

Badanie różnych typów promieniowania 3

Badanie promieniowania beta 4

Badanie promieniowania gamma 2

Aplikacje techniczne promieniowania radioaktywnego 5

Liczba doświadczeń 32

Optyka falowa

Zagadnienia Doświadczenia

Dyfrakcja

Dyfrakcja na obiektach dyfrakcyjnych 6

Dyfrakcja na przesłonach komplementarnych (zasada 
babinet) 3

Zdolność rozdzielcza 1

Interferencja dwuwiązkowa 4

Polaryzacja

Filtry polaryzacyjne 2

Dwójłomność (anizotropia optyczna) 3

Polaryzacja wynikająca z odbicia i załamania 3

Polaryzacja wynikająca z rozpraszania 1

Aktywność optyczna 1

Liczba doświadczeń 24

Mechanika

Zagadnienia Doświadczenia

Właściwości ciał

Pomiar długości i czasu 6

Pomiar masy i gęstości 5

Siły, proste maszyny

Mechanika ciał stałych 4

Odkształcenia spowodowane działa-
niem sił 3

Łączenie i rozkład sił 3

Oscylacje 4

Dźwignie 6

Krążki liniowe i równia pochyła 8

Drgania mechaniczne  i fale

Drgania harmoniczne 5

Zależności czasowe oscylacji wahadła 2

Drgania wymuszone 2

Superpozycja drgań 3

Fala stojąca 4

Superpozycja fal struny 2

Ruch liniowy (z rejestracją czasu)

Ruch regularny 4

Ruch przyspieszony 9

Ruch liniowy (z licznikiem lub Pocket-CASSY)

Ruch regularny 3

Ruch przyspieszony 8

Prawa Newtona 6

 Liczba doświadczeń 87

Elektryczność

Zagadnienia Doświadczenia

Elektrostatyka 

Elektryczność dotykowa 4

Siły między ładunkami 4

Indukcja elektryczna – wpływ ładun-
ków na ciała neutralne 6

Indukcja elektryczna – wpływ ładun-
ków na elektroskop 3

Przechowywanie ładunków, puszka 
Faradaya 4

Oddziaływanie elektrostatyczne 2

Izolatory i przewodniki 6

Pola elektryczne

Ładunki elektryczne 2

Pola elektryczne 4

Pola magnetyczne 4

Siły i pola magnetyczne

Wpływ sił magnetycznych 3

Indukcja magnetyczna 3

Pola magnetyczne 6

Podstawowe obwody elektryczne

Obwód i przełączniki 5

Elektryczne metody pomiarowe 2

Opornik 5

Źródła napięcia 2

Zastosowanie obwodów elektrycznych 5

Elektromagnetyzm i indukcja

Elektromagnetyzm 3

Zastosowanie elektromagnetyzmu 6

Indukcja 2

Przekształcenie 2

Techniczne zastosowania indukcji 3

Cewka i kondensator 4

Prądnice i silniki

Podstawowe doświadczenia 4

Prądnice 5

Silniki elektryczne 8

Elektrochemia

Podstawowe doświadczenia 7

Liczba doświadczeń 114

Elektronika

Zagadnienia Doświadczenia

Podstawowe obwody elektroniczne

Specjalny opornik 3

Diody 9

Tranzystory 5

Zastosowanie tranzystorów

Obwody z diodami 7

Przerzutnik flip-flop i multiwibrator 6

Obwody wzmacniaczy 9

Sprzężenie zwrotne i oscylatory 6

Optoelektronika

Doświadczenia z długością fali światła 2

Diody LED 2

Fotodiody 1

Ogniwa słoneczne 8

Fototranzystory 3

Widełkowe bariery świetlne 1

Nadajniki i odbiorniki światła 2

Liczba doświadczeń 68
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PHYSICS

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

RYSUNEK 3: PROJEKTOR SLAJDÓW
Ćwiczenia z optyki przeprowadzane sa przy użyciu 
elementów optyki montowanych na metalowej ławie 
optycznej. Elementy optyczne można swobodnie przesu-
wać jak również odczytywać ich rozmieszczenie na skali 
ławy optycznej. 

RYSUNEK 2: POMIARY ZA POMOCĄ SYSTEMU 
CASSY
Wiele eksperymentów wymaga użycia tradycyjnych 
instrumentów pomiarowych, które mogą być zastąpione 
przez system pomiarowy Pocket-Cassy. Studenci mogą z 
łatwością nagrywać i oceniać wartości zmierzone wyko-
rzystując przyjazny dla użytkownika interfejs oprogramo-
wania CASSY Lab 2.

RYSUNEK 1: WIELOKRĄŻKI
Stałe i zmienne mechaniczne układy montażowe ze spe-
cjalnymi stojakami i gniazdami. Podstawowa struktura jest 
wykorzystywana w wielu doświadczeniach do nauki drgań 
i fal oraz ciepła - można ją szybko i sprawnie przystosować 
do ich przeprowadzenia.

Podstawowe zestawy 
do nauki fizyki
rozwiązania pudełkowe
Za pomocą ok. 100 doświadczeń można przedstawić podstawowe aspekty fizyki w dziedzinach 
mechaniki, termodynamiki, elektryczności, optyki.

Podstawowe zestawy do nauki fizyki

Mechanika

Zagadnienia Doświadczenia

Pomiar długości i czasu 6

Pomiar masy i gęstości 4

Siły 5

Dźwignia, wielokrążki i równia pochyła 8

Drgania i prędkość 3

Liczba doświadczeń 26

Elektryczność

Zagadnienia Doświadczenia

Elektrostatyka 4

Proste obwody 6

Obwody elektryczne 11

Magnetyzm 4

Elektromagnetyzm 5

Elektrochemia 3

Liczba doświadczeń 33

Optyka

Zagadnienia Doświadczenia

Propagacja światła 2

Droga promieni 7

Soczewki 5

Przyrządy optyczne 7

Barwy 1

Liczba doświadczeń 22

Hydrostatyka/ Ciepło

Zagadnienia Doświadczenia

Ciśnienie w cieczach 4

Siły działające na ciała w wodzie 5

Temperatura 3

Rozszerzalność cieplna 3

Parowanie i skraplanie 1

Przepływ ciepła 3

Liczba doświadczeń 19

   Pomiar napięcia za pomocą Micro-CASSY
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Zestawy edukacyjne do nauki chemii do indywidualnej konfiguracji

Dziedzina Zakres doświadczeń

Ogólna i chemia nieorganiczna

Właściwości tworzyw Wyznaczanie masy molowej, stany materii, struktura materii

Reakcje chemiczne i stechiometria Prawo zachowania masy, prawo stałości składu, prawo stosunków wielokrotnych

Woda Rozkład wody, synteza wody, właściwości wody

Powietrze i inne gazy Składniki powietrza, produkcja gazów, reakcje z gazami

Metale i ich właściwości Ekstrakcja metali, korozja

Niemetale i ich właściwości Tlenowce

Kwasy, zasady, sole Siła kwasów i wartości pH, sole i związki jonowe

Chemia organiczna

Związki organiczne Skład związków organicznych, węglowodory

Reakcje w chemii organicznej Reakcje utleniania

Petrochemia Związki organiczne jako paliwa, Od ropy naftowej do produktów naftowych

Synteza i oczyszczanie związków 
organicznych Synteza związków organicznych, ekstrakcja, destylacja, chromatografia kolumnowa

Chemia analityczna

Wyznaczanie właściwości fizycznych Właściwości gazów, właściwości cieczy, właściwości ciał stałych

Chromatografia Chromatografia gazowa

Metody analizy optycznej Spektometria, fotometria, refraktometria, polarymetria

Analiza strukturalna Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (spektroskopia NMR), Spektroskopia elektronowego rezonansu

Analiza ilościowa Potencjometryczna i kwasowo-zasadowe miareczkowanie, Miareczkowanie konduktometryczne, miareczkowanie redoks

Analityka stosowana Analityka wody, analityka powietrza, analityka żywności, analityka tworzyw

Chemia fizyczna

Reakcje kinetyczne Kataliza, rząd reakcji, wpływanie na szybkość zachodzenia reakcji

Równowaga chemiczna Prawo działania mas, równowaga protolityczna

Termochemia Entalpia reakcji chemicznych, kalorymetria

Elektrochemia Przewodność i jony, potencjał elektrochemiczny, ogniwa galwaniczne, elektroliza, procesy galwaniczne w technice, ogniwa paliwowe

Procesy transportowe Osmoza

Inżynieria chemiczna

Procesy przemysłowe Produkcja bazowych substancji chemicznych, ekstrakcja metali z rud

Produkty przemysłu chemicznego Pigmenty i barwniki

Chemia i środowisko Oczyszczanie gazów odlotowych, globalne problemy środowiskowe

Produkty wykonane z surowców 
odnawialnych Paliwa

Biochemia

Budulec życia Węglowodory, aminokwasy i proteiny, tłuszcze i oleje

Biotechnologia Procesy biotechnologiczne, produkty biotechnologiczne

Zestawy edukacyjne  
do nauki chemii 
do indywidualnej konfiguracji
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PHYSICS

   C1.3.3 Właściwości wody

   C2.4.1 Synteza związków  
    organicznych

   C3.3.2 Fotometria

   C4.1.3 Wpływ na szybkość reakcji

   C5.1.2 Ekstrakcja metali z rudy

   C6.1.2 Aminokwasy i proteiny

   C1.7.2 Moc kwasów i wartości pH

   C2.4.3 Destylacja jako proces  
    oczyszczający 

   C3.5.3 Miareczkowanie redoks 

   C4.2.1 Prawo działania mas

   C5.3.2 Globalne problemy  
    środowiskowe

   C6.1.4 Tłuszcze i oleje

   C2.4.4 Chromatografia kolumnowa  
    jako proces oczyszczający 

   C3.6.5 Analityka materiałowa

   C4.4.3 Potencjały elektrochemiczne

   C5.4.1 Paliwa

   C6.2.2 Produkty biotechnologiczne

   C4.6.2 Osmoza

35Zestawy edukacyjne do nauki chemii do indywidualnej konfiguracji



Zaawansowane zestawy 
do nauki chemii 
rozwiązania pudełkowe

Za pomocą ok. 400 doświadczeń można przedstawić pod-
stawowe oraz zaawansowane aspekty chemii w dziedzinach 
chemii organicznej i nieorganicznej, chemii analitycznej, 
chemii fizycznej, procesów chemicznych, chemii przemysłowej 
i spożywczej.

 › Produkty przeznaczone dla uczniów charakteryzuje 
stabilność i funkcjonalność

 › Dopasowany do potrzeb komputerowy interfejs 
pomiarowy 

 › Modułowa konstrukcja umożliwia modyfikacje 
eksperymentów oraz krótki czas przygotowania ćwiczeń

400 doświadczeń.

Zaawansowane zestawy do nauki chemii

Chemia nieorganiczna

Zagadnienia Doświadczenia

Podstawowe doświadczenia/doświadczenia z separacji

Właściwości substancji 3

Separacja substancji 10

Woda

Woda jako rozpuszczalnik 6

Uzdatnianie wody 5

Powietrze, gazy i ich właściwości 

Powietrze i spalanie 3

Przygotowanie, test i użycie różnych gazów 1

Kwasy i zasady

Produkcja, test i działanie kwasów 4

Zasady – przygotowanie i właściwości 5

Sole

Tworzenie soli 4

Właściwości i zastosowanie soli 3

Metale i niemetale 

Właściwości i zastosowanie metali i niemetali 13

Liczba doświadczeń 57

Chemia organiczna

Zagadnienia Doświadczenia

Testy wstępne

Test na węgiel 3

Test na inne pierwiastki 2

Węglowodory

Właściwości węglowodorów 5

Produkcja węglowodorów z ropy naftowej 8

Przetwarzanie frakcji ropy naftowej 5

Alkohole, aldehydy i ketony

Produkcja alkoholi 7

Właściwości i zastosowanie alkoholi 6

Przygotowanie i właściwości aldehydów i ketonów

Kwasy karboksylowe i estry 

Przygotowanie kwasów karboksylowych 5

Właściwości i zastosowanie kwasów karboksylowych 8

Produkcja i właściwości estrów 5

Liczba doświadczeń 57

Chemia analityczna

Zagadnienia Doświadczenia

Testy wstępne

Zabarwienie płomienia i test palnika 2

Perła boraksowa i utlenianie stopu 2

Test na aniony i kationy

Test na aniony i kationy 11

Chromatografia

Chromatografia kolumnowa, papierowa, cienkowarstwowa 9

Liczba doświadczeń 24

Chemia mydeł i detergentów

Zagadnienia Doświadczenia

Produkcja mydła

Składniki mydła 2

Produkcja i przetwarzanie mydła 4

Efekty myjące i czyszczące mydeł

Właściwości mydeł 7

Czynniki wpływające na proces mycia 3

Wady i ograniczenia użycia mydeł

Reakcje z solami i kwasami 2

Wpływ twardości wody 3

Inne wady 2

Współczesne proszki do prania

Współczesne środki powierzchniowo 
czynne 2

Skład współczesnych środków piorących 8

Środki do czyszczenia a środowisko

Obciążenie środowiska spowodowane 
środkami powierzchniowo czynnymi i 
dodatkami

5

Liczba doświadczeń 38

Chemia fizyczna

Zagadnienia Doświadczenia

Reakcje elektrochemiczne

Reakcje elektrochemiczne 14

Ruch cząsteczek i energia

Ruch cząsteczek 4

Reakcje chemiczne i energia 6

Liczba doświadczeń 24

Procesy chemiczne

Zagadnienia Doświadczenia

Kluczowe nieorganiczne substancje chemiczne

Kluczowe nieorganiczne substancje 
chemiczne 4

Materiały budowlane

Wapno 4

Cement, beton i gips 6

Szkło i ceramika

Szkła 6

Ił i glina 2

Metale – rudy

Przygotowanie metali 3

Stopy 2

Chemia fotografii czarno-białej 

Podstawy fotografii czarno-białej 4

Produkcja materiałów fotograficznych 4

Podstawy fotografii czarno-białej 2

Nawozy

Nawozy 4

Liczba doświadczeń 41

Chemia spożywcza

Zagadnienia Doświadczenia

Tłuszcze

Ekstrakcja i właściwości tłuszczów 10

Artykuły spożywcze zawierające 
tłuszcze 4

Analiza tłuszczów 8

Substancje towarzyszące tłuszczom 4

Węglowodany

Właściwości i identyfikacja 3

Polisacharydy i monosacharydy 11

Skrobia i celuloza 9

Pektyna 3

Typy cukru i miodu 4

Proces pieczenia 2

Proteiny

Przygotowanie i właściwości protein 4

Typy protein 6

Dodatki i środki towarzyszące

Minerały i witaminy 13

Przyprawy i substancje podobne do 
przypraw 7

Stymulanty

Alkohol 6

Kofeina i teobromina 13

Zmiany w środkach spożywczych

Starzenie tłuszczów 2

Reakcje enzymatyczne 4

Dodatki

Środki konserwujące żywność 6

Słodziki i barwniki żywności 7

Inne dodatki 4

Woda

Właściwości i zawartość 6

Analiza artykułów spożywczych 

Chromatografia 24

Procedury testu enzymatycznego 3
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Rys. 3

Rys. 1

Rys. 2

RYSUNEK 3: DESTYLACJA Z PŁASZCZEM 
GRZEWCZYM
Stałe i zmienne zestawy ćwiczeniowe umieszczone na 
stojakach zapewniają przejrzystość przeprowadzanych 
eksperymentów. Podstawowa struktura jest wykorzysty-
wana w wielu doświadczeniach z chemii nieorganicznej, 
organicznej, fizycznej, analitycznej, technicznej, detergen-
tów i chemii żywności, tak, że studenci muszą tworzyć 
skomplikowanych układów, nie marnując przy tym czasu.

RYSUNEK 1: MIARECZKOWANIA ORAZ POMIAR PH Z 
MOBILNYM CASSY
Mobilne CASSY, uniwersalny przyrząd pomiarowy ręczny, 
zastępuje tradycyjne urządzenia pomiarowe. Wraz z 
czujnikami z rodziny Cassy, może wykonywać różnorodne 
pomiary. 

RYSUNEK 2: WYKRYWANIE WĘGLA
Podczas przeprowadzania ćwiczeń uczniowie dowiadują 
się o aspektach bezpieczeństwa takich jak używanie oku-
larów ochronnych lub fartuchów.

Podstawowe zestawy  
do nauki chemii
rozwiązania pudełkowe

Za pomocą ok. 100 doświadczeń można przedstawić podstawowe aspekty chemii w dziedzi-
nach chemii organicznej i nieorganicznej, chemii fizycznej.

Podstawowe zestawy do nauki chemii

Chemia nieorganiczna

Zagadnienia Doświadczenia

Podstawowe doświadczenia/ doświadczenia z 
separacji

Właściwości substancji 3

Mieszanina substancji 2

Woda

Woda jako rozpuszczalnik 5

Analiza, synteza i detekcja wody 2

Powietrze, gazy i ich właściwości 

Powietrze i spalanie 2

Przygotowanie, test i użycie różnych 
gazów 4

Kwasy i zasady

Produkcja, test i działanie kwasów i 
zasad 3

Zasady – przygotowanie i właściwości 4

Sole

Tworzenie soli 5

Właściwości i zastosowanie soli 3

Metale i niemetale 

Właściwości i zastosowanie metali 8

Właściwości i zastosowanie niemetali 4
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Chemia organiczna

Zagadnienia Doświadczenia

Testy wstępne

Test na węgiel 3

Węglowodory

Właściwości węglowodorów 2

Produkcja węglowodorów z ropy 
naftowej 5

Przetwarzanie frakcji ropy naftowej 2

Alkohole, aldehydy i ketony

Produkcja alkoholi 3

Test na alkohol 3

Przygotowanie i właściwości alkoholi 5

Kwasy karboksylowe i estry 

Przygotowanie kwasów karboksylowych 3

Właściwości i zastosowanie kwasów 
karboksylowych 3

Produkcja i właściwości estrów 2

Liczba doświadczeń 31

Chemia analityczna

Zagadnienia Doświadczenia

Testy wstępne

Zabarwienie płomienia 2

Perła boraksowa 1

Chromatografia

Chromatografia papierowa i cienko-
warstwowa 2

Miareczkowanie 5

Liczba doświadczeń 10

Chemia fizyczna

Zagadnienia Doświadczenia

Reakcje elektrochemiczne

Ogniwo elektrolityczne 3

Ruch cząsteczek i energia

Ruch cząsteczek 2

Reakcje chemiczne i energia 2

Liczba doświadczeń 7

   Prosta destylacja
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Zaawansowane zestawy 
do nauki biologii
rozwiązania pudełkowe
Za pomocą ok. 400 doświadczeń można przedstawić podstawowe oraz zaawansowane aspekty 
biologii w dziedzinach botaniki, ekologii, mikrobiologii, fizjologii sensorycznej, chromatografii.

 › Produkty przeznaczone dla uczniów charakteryzuje stabilność i funkcjonalność
 › Modułowa konstrukcja umożliwia modyfikacje eksperymentów oraz krótki czas 

przygotowania ćwiczeń

Zaawansowane zestawy do nauki biologii

Botanika

Zagadnienia Doświadczenia

Kiełkowanie i wzrost 15

Równowaga wodna roślin 11
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Ekologia

Zagadnienia Doświadczenia

Zjawiska fizykochemiczne (czynniki 
abiotyczne) 3

Zjawiska zachodzące w glebach (czyn-
niki edaficzne) 5

Czynniki biotyczne 4

Synekologia, ekologia populacji 4

Analiza systemu 4

Pomiary i symulacje 5

Liczba doświadczeń 24

Mikrobiologia

Zagadnienia Doświadczenia

Aspekty ekologiczne 2

Aspekty technologiczne 6

Aspekty medyczne i higieniczne 11

Liczba doświadczeń 19

Fizjologia sensoryczna

Zagadnienia Doświadczenia

Słuch 5

Somatosensoryka (dotyk) 4

Wzrok 4
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Chromatografia

Zagadnienia Doświadczenia

Perspektywa historyczna 8

Chromatografia kolumnowa 11

Chromatografia papierowa 9

Chromatografia cienkowarstwowa 17
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Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

RYSUNEK 1: OBSERWACJE PRZEZ 
MIKROSKOP
Mikroskopy są niezbędne na lekcji biologii 
i do prowadzania eksperymentów. W na-
szej ofercie znajdziecie wiele zaawansowa-
nych oraz łatwych w użyciu mikroskopów 
specjalnie dla studentów.

RYSUNEK 3: ZDOLNOŚĆ 
ZATRZYMYWANIA WODY W PRÓBCE 
GLEBY
Solidne, łatwe w użyciu mocowania stela-
ży demonstracyjnych zapewniają pewne i 
trwałe mocowanie.

RYSUNEK 2: CAŁKOWITA ŚLEPOTA
Użycie specjalnych okularów symulują-
cych.

Podstawowe  
zestawy do  
nauki biologii
rozwiązania  
pudełkowe
Za pomocą ok. 65 doświadczeń można przedstawić pod-
stawowe aspekty biologii w dziedzinach botaniki, ekologii, 
mikrobiologii, fizjologii, mikroskopii i genetyki.

Podstawowe zestawy do nauki biologii

Botanika

Zagadnienia Doświadczenia

Kiełkowanie i wzrost 16

Równowaga wodna roślin 9
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Ekologia

Zagadnienia Doświadczenia

Czynniki fizykochemiczne 5

Czynniki glebowe 4

Analiza systemu ekologicznego 2

Struktury troficzne 1

Analiza systemów biologicznych 3

Pomiary ekologiczne 3

Liczba doświadczeń 18

Mikrobiologia

Zagadnienia Doświadczenia

Komórki drożdży 1

Liczba doświadczeń 1

Fizjologia

Zagadnienia Doświadczenia

Słuch 1

Odczucia skórne 3

Fizjologia człowieka 1

Bilans energetyczny 1

Liczba doświadczeń 6

Mikroskopia

Zagadnienia Doświadczenia

Wprowadzenie do mikroskopii 1

Badanie prostej struktury pod mikroskopem 3

Badanie struktury roślin pod mikroskopem 1

Metody barwienia w mikroskopii 6

Liczba doświadczeń 11

Genetyka

Zagadnienia Doświadczenia

Rozmnażanie bezpłciowe 3

Dziedziczenie dominujące – recesywne 2

Liczba doświadczeń 5
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Wypożycz i przetestuj wybrane 
zestawy w Twojej pracowni

1. ZESTAW FIZYKA - CZUJNIK-CASSY 2 
Zawiera interfejs Czujnik-CASSY2, oprogramowanie CASSY Lab 2 oraz czujniku siły, pola 
magnetycznego i temperatury. Całość przechowywana jest w walizce z wkładką piankową 
z miejscem na wszystkie elementy.

Dane techniczne:
 › Wymiary:  45 x 35x 12 cm 
 › Waga: 3 kg

2. PODSTAWOWY ZESTAW DO NAUKI FIZYKI: OPTYKA
Zestaw elementów do przeprowadzania podstawowych doświadczeń z optyki, jak załama-
nie światła, całkowite odbicie, rozkład światła białego. Całość dostarczona jest w pudełku z 
wkładką piankową z miejscem na wszystkie elementy.

Dane techniczne:
 › Wymiary: 43 x 31x 15 cm 
 › Waga: 2,6 kg

3. MULTIMEDIALNE LABORATORIUM COM3LAB  - KURS OBWODY ELEKTRYCZNE DC 
CZĘŚĆ I
Kurs przedstawia podstawy obwodów prądu stałego na płycie testowej z 13 różnymi ob-
wodami. Przy pomocy tego kursu student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami i 
prawami z elektrotechniki w teorii i praktyce.

Tematy:
 › Obwody z przełącznikami
 › Wyłączniki w połączeniu szeregowym
 › Wyłączniki w połączeniu równoległym 
 › Przełączniki
 › Obwód zmiany polaryzacji 
 › Przekaźniki
 › Przewodność
 › Prawo Ohma
 › Kody kolorowe i szereg IEC 
 › Rezystory połączone szeregowo 
 › Prawo Kirchhoffa
 › Dzielniki napięcia
 › Dzielniki napięcia pod obciążeniem 
 › Mostek Wheatstone.

1. Zestaw Fizyka - Czujnik-CASSY 2

Nr kat. Nazwa Ilość

501 11 Kabel przedłużający, 15 polowy 1

524 0035 Walizka na CASSY i czujniki 1

524 013 Czujnik-CASSY 2 1

524 0381 Czujnik Combi B 1

524 042 Czujnik siły S, ±50 N 1

524 0673 Adapter NiCr-Ni, typ K 1

524 220 CASSY Lab 2 1

529 676 Sonda temperatury NiCr-Ni, 1.5 mm, typ K 1

2. Podstawowy zestaw do nauki fizyki: Optyka

Nr kat. Nazwa Ilość

459 032 Lampa halogenowa, 12 V/20 W 1

459 24 Półprzezroczysty ekran na pręcie 1

459 31ET2 Uchwyt na świeczki, zestaw 2 szt. 1

459 32 Świeczki, zestaw 20 szt. 2

459 33 Przysłona i uchwyt na slajdy, na pręcie 1

459 41 Model luster połączonych 1

459 44ET2 Obiekt trapezowy, 60 mm/45 mm x 30 mm, zestaw 2 szt. 1

459 45ET2 Obiekt półokrągły, r = 30 mm, zestaw 2 szt. 1

459 46ET2 Pryzmat prostokątny, h = 30 mm, zestaw 2 szt. 1

459 48ET2 Soczewki płasko-wypukłe, zestaw 2 szt. 1

459 50ET2 Soczewki płasko-wklęsłe, zestaw 2 szt. 1

459 60 Soczewka na pręcie, f = +50 mm 1

459 62 Soczewka na pręcie, f = +100 mm 1

459 64 Soczewka na pręcie, f = +300 mm 1

459 68 Soczewka na pręcie, f = -100 mm 1

459 83 Precyzyjna szyna metalowa, 37 cm 1

460 95ET5 Konik na ławę optyczną, zestaw 5 szt. 4

461 62 Zestaw 2 przesłon szczelinowych 1

461 63 Zestaw 4 różnych przesłon 1

461 66 Obiekt do badania obrazów, para 1

467 95 Zestaw filtrów kolorów, podstawowy 1

688 139 Tablica optycza, biała 1

1. Czujnik-CASSY 2

Oferujemy możliwość wypożyczenia i przetestowania wybranych zestawów edukacyjnych 
Leybold . Obecnie dostępne do wypożyczenia są: zestaw Cassy 2 do nauki fizyki, podstawowy 
zestaw do nauki fizyki – optyka oraz zestaw COM3LAB z kursem obwody elektryczne DC.
Zapraszamy do kontaktu: tel. +48 61 8644 610, e-mail: edukacja@merazet.pl 
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