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Narzędzia pomiarowe

SE3470� 349,90�zł�

708898� 139,90�zł�

714118� 699,90�zł 716119� 184,90�zł

SE3494� 399,90�zł�

713640� 429,90�zł

 

Wymiary: 25 x 20 x 3 cm

Wymiary: 40 x 38 x 13 cm Wymiary: 28,5 x 10,3 x 3,2 cm

 

 

Waga laboratoryjna – szalkowa 2 000 g
Idealna do ćwiczeń uczniowskich we wszystkich typach szkół. 
Można na niej ważyć przedmioty o masie nieprzekraczającej  
2 000 g.

Waga szkolna elektroniczna 2 kg/1 g
Waga posiada wyświetlacz cyfrowy, zasilanie: bateryjne. Maksy-
malne obciążenie 2 000 g, dokładność 1 g.

Waga laboratoryjna - szalkowa 500 g
Maksymalny zakres ważenia 500 g. W skład zestawu wchodzi: 
zbiór odważników w pudełku z plastikową pęsetą, odważniki wal-
cowe z uchwytem: 500 g, 200 g, 2 x 100 g, 50 g, 2 x 20 g, 10 g,  
5 g, 2 x 2 g, 1 g oraz płytkowe z wycięciem: 500 mg, 2 x 200 mg, 
100 mg, 50 mg, 2 x 20 mg, 10 mg.

Stacja pogody ścienna
Zawiera termometr, higrometr i barometr.

Waga szalkowa laboratoryjna 200 g
Waga szalkowa laboratoryjna idealnie nadająca się do placówek
oświatowych. Zestaw zawiera 17 odważników od 10 mg do 100 g.

Zestaw odważników precyzyjnych 500 g
Zestaw 12 szt. odważników w estetycznym, zamykanym drew-
nianym pudełku. Zestaw zawiera: 1 x 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g,  
2 x 10 g, 1 x 20 g, 1 x 50 g, 2 x 100 g, 1 x 200 g, 1 x 500 g.
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Narzędzia pomiarowe

SE3172� 69,90�zł�

738267� 69,90�zł�

SE3171� 69,90�zł�

738266� 69,90�zł�

Wymiary: 10 x 13 x 10 cm

Wymiary: 10 x 13 x 10 cm

Wymiary: 10 x 13 x 10 cm

Wymiary: 10 x 13 x 10 cm

Amperomierz ACA-1, 500 mA-1 A-5 A AC
ACA-1 jest amperomierzem analogowym przeznaczonym do sto-
sowania w pomieszczeniach zamkniętych i wyłącznie do celów dy-
daktycznych. Może służyć do wyposażenia pracowni i laborato-
riów szkolnych elektroniki, elektrotechniki, fizyki. Służy do pomiaru 
prądu przemiennego sinusoidalnego 50/60 Hz do 5 A AC.

Amperomierz 
DCA-1, 50 mA-500 mA-5 A 
Dane techniczne:
Ustrój pomiarowy: magnetoelektryczny z prostownikiem. Klasa 
dokładności: 2,5% (dla prądu przemiennego 50/60 Hz). Zakresy 
pomiarowe: 0 ~ 50 mA DC, 0 ~ 500 mA DC, 0 ~ 5A DC. Śro-
dowisko pracy: 15°C÷30°C; 10%÷45% RH (wilg. wzgl.). Warun-
ki przechowywania: 10°C÷45°C; 10%÷60% RH (wilg. wzgl.). Roz-
miar skali: promień łuku skali 50 mm, kąt ruchu wskazówki 90°.

Woltomierz ACV-1, 15 V-150 V AC
ACV-1 jest woltomierzem analogowym przeznaczonym do stosowa-
nia w pomieszczeniach zamkniętych i wyłącznie do celów dydaktycz-
nych. Może służyć do wyposażenia pracowni i laboratoriów szkol-
nych elektroniki, elektrotechniki, fizyki itp. Służy do pomiaru napięcia 
przemiennego sinusoidalnego 50/60 Hz do 150 V.

Woltomierz 
DCV-1 3 V-30 V-300 V 
Dane techniczne:
Ustrój pomiarowy: magnetoelektryczny. Klasa dokładności: 2,5% 
(dla napięcia przemiennego 50/60 Hz). Zakresy pomiarowe: 
0 ~ 3 V DC, 0 ~ 30 V DC, 0 ~ 300 V DC. Środowisko pracy: 
15°C÷30°C; 10%÷45% RH (wilg. wzgl.). Warunki przechowywa-
nia: 10°C÷45°C; 10%÷60% RH (wilg. wzgl.). Rozmiar skali: pro-
mień łuku skali 50 mm, kąt ruchu wskazówki 90°.

SE3173� 139,90�zł� 715592� 69,90�zł�
Wymiary: 14 x 6,5 x 4 cm  

Multimetr cyfrowy
Kompaktowy multimetr 3 ½ -cyfrowy, zgodny z standardem bez-
pieczeństwa CAT III 600 V.

Galwanometr szkolny
Miernik służy do pomiarów niewielkich wartości natężenia prądu 
elektrycznego. Zakres pomiarowy: -300 µA∼0∼300 µA. Idealny do 
doświadczeń uczniowskich.
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SE3174� 379,90�zł� 710395� 539,90�zł�
 Wymiary: 7,8 x 17 x 4,8 cm

Multimetr
Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, 
a także testowania włączanych w zbudowanym obwodzie prze-
wodników i izolatorów. Elementy obwodu zamontowane są na 
7 płytkach (3 żarówki, 2 oporniki, wyłącznik, brzęczyk), tak aby 
widoczny był cały obwód. W skład zestawu wchodzą specjalne 
magnetyczne przewody połączeniowe (7 sztuk), a połączeń elek-
trycznych dokonuje się szybko i łatwo poprzez specjalne magne-
tyczne styki znajdujące się po obu stronach każdej płytki. Zasi-
lanie bateryjne (baterie C, niedołączone) – w komplecie 4 łącz-
niki baterii.

Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5 w 1
Cyfrowy przyrząd łączący w sobie funkcje multimetra (DCV, ACV, 
DCA, ACA, Ω) i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetle-
nia, wilgotności oraz temperatury.

Narzędzia pomiarowe
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