Elektrostatyka

Generator Van de Graaffa z elektrodą kulistą i napędem elektrycznym
Generator Van de Graaffa z pełną elektrodą kulistą (nie siatką) do demonstracji w szkole zjawisk z zakresu elektrostatyki (średnice elektrod odpowiednio 15 i 10 cm). Elektroda kulista rozładowująca nie jest wbudowana w podstawę, ma izolowany uchwyt i 4-mm gniazda połączeniowe. Pas
wykonany z gumy silikonowej o wysokim stopniu izolacji. Max napięcie na
elektrodzie kulistej: 200 kV; długość iskry 60 mm! Model zasilany elektrycznie (220 V AC, 50 Hz).

728292

728293

889,90 zł

1 049,90 zł

Akcesoria do generatora Van de Graaffa, komplet
Akcesoria do generatora Van De Graaffa oraz do doświadczeń z elektroskopami, komplet. Akcesoria obejmują: pióropusz z łącznikiem, wiatraczek
elektrostatyczny, żarówka neonowa, igła do rozładowywania punktowego,
cylinder transparentny z czteroma metalizowanymi kulkami, wiaderko Faradaya, pręt plexiglasowy z kulką, grzebień.

Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki z siatką Faradaya
Komplet pomocy do elektrostatyki umożliwia demonstrację nie tylko podstawowych zjawisk, takich jak: zbieranie i przenoszenie ładunków, ale także efekt działania klatki Faradaya. Zestaw zawiera: 2 elektroskopy w kolbach szklanych z 2 rodzajami elektrod (kulista i talerzowa), siatkę Faradaya,
elektrofor, 4 pałeczki, ściereczki bawełnianą i jedwabną, lampę neonową,
pojemniki, kulki.

728295

728298

119,90 zł

349,90 zł

Wahadło elektrostatyczne
Zestaw do podstawowych doświadczeń szkolnych z elektrostatyki.
Zawartość: wahadło elektrostatyczne na izolującym statywie, szklany pręt do
pocierania (200 x 8 mm), ebonitowy pręt do pocierania (200 x 10 mm), futro do pocierania.

Maszyna elektrostatyczna Wimshursta
Klasyczna maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego i ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich
i ujemnych), które są oddzielnie gromadzone w butelkach lejdejskich (dwa
charakterystyczne pojemniki). Posiada pas uruchamiany korbą, regulowaną
długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie).

713356

713636

299,90 zł

Pracownia fizyczna

Generator Van de Graaffa z elektrodą kulistą i napędem ręcznym
Generator Van de Graaffa z pełną elektrodą kulistą (nie siatką) do demonstracji w szkole zjawisk z zakresu elektrostatyki (średnice elektrod odpowiednio 15 i 10 cm). Elektroda kulista rozładowująca nie jest wbudowana w podstawę, ma izolowany uchwyt i 4-mm gniazda połączeniowe. Pas
wykonany z gumy silikonowej o wysokim stopniu izolacji. Max napięcie na
elektrodzie kulistej: 200 kV; długość iskry 60 mm! Model zasilany ręcznie
– na korbkę.

379,90 zł
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