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Elektrostatyka

SE3169� 179,90�zł�

728301� 119,90�zł�

Wymiary: ok. 30 cm

 

Elektroskop demonstracyjny z elektrodą rozławodującą 
i dwiema ładującymi
Duży elektroskop wychyłowy, czuły i dobrze widoczny w trakcie 
eksperymentów. Wyposażony w gniazdo uziemiające (wbudowa-
ne).

Elektroskop listkowy kwadratowy z szybkami i skalą
Elektroskop listkowy do doświadczeń z elektrostatyki – wykrywa-
nia i określania ładunku elektrycznego. Pionowy, metalowy pręt ma 
w dolnej części przyczepiony listek (metalowy), natomiast u góry za-
kończony jest płaską elektrodą talerzową izolowaną od obudowy. 
Boczne ścianki są metalowe, przytwierdzone do podstawy i górnej 
ściany (obie z tworzywa). Przednia i tylna ścianka są przezroczyste 
(szklane). Jest możliwość wysuwania przedniej szybki do góry.

Pałeczka elektrostatyczna
Pałeczka wykorzystywana do przenoszenia ładunków elektrycznych 
i porównywania własności elektrostatycznych.

Indeks Cena

Ebonitowa SE3133  16,90 zł 
Grafitowa (elektrodowa) 715788  16,90 zł 
Nylonowa 715790  16,90 zł 
Szklana SE3132  19,90 zł 
Akrylowa 715789  19,90 zł 

713356� 299,90�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 po-
cierania (200 x 10 mm), futro do pocierania.
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Elektrostatyka

728295� 119,90�zł� 728298� 349,90�zł�

713636� 399,90�zł�

  

 

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

Akcesoria do generatora Van de Graaffa, komplet
Akcesoria do generatora Van De Graaffa oraz do doświadczeń 
z elektroskopami: pióropusz z łącznikiem, wiatraczek elektrosta-
tyczny, żarówka neonowa, igła do rozładowywania punktowego, 
cylinder transparentny z czteroma metalizowanymi kulkami, wia-
derko 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 za-
wiera: 2 elektroskopy w kolbach szklanych z 2 rodzajami elektrod 
(kulista i talerzowa), siatkę Faradaya, elektrofor, 4 pałeczki, ście-
reczkę bawełnianą i jedwabną, lampę neonową, pojemniki, kulki.

Maszyna elektrostatyczna Wimshursta
Klasyczna maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego i ładunków elektrycznych o różnych znakach (do-
datnich i ujemnych), które są oddzielnie gromadzone w butelkach lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki). 

Indeks Cena

Z napędem ręcznym 728292 899,90 zł 
Z napędem elektrycznym 728293  1 059,90 zł Pracow

nia fizyczna


