Uutuudet Fysiikka-Kemia

Uutuudet

49007B Taskulamppu LED 10W 600 lm
58004C Haihdutusmalja 93 ml

49012D Käsine 90 kpl, kertak., XL koko
52009C Suodatinsuppilo Ø 70 mm, lasia
52010C Suodatinsuppilo Ø 75 mm, muovia, 12 kpl/pkt

49009 Suojalasit, hihnalla
Naamiosuojalasit 180 asteen näkökentällä. Kahden erilaisen materiaalin yhdistelmä (kovia/pehmeitä komponentteja) saa lasit muotoutumaan kasvojen mukaan ja suojaa silmiä sivulta erinomaisesti.
Kirkas polykarbonaattilinssi. Supravision HC-AF-pinnoitetekniikka
suojaa ulkopinnan tehokkaasti naarmuilta ja pitää sisäpinnan pysyvästi huurtumattomana. Voidaan käyttää omien lasien päällä.
100 % suojaus vaarallista UV-säteilyä vastaan.
Paino 117 g.
590180 Kumipumpetti

51031

Statiivitankoteline 445x402x86 mm
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51009B Täyspipetti 50 ml, lasia

57038

57002B

54007B Kellolasi, Ø 50 mm

Petrimalja Ø 100 mm lasia 36 kpl/ltk

Koeputkiteline 16 mm, 60 koeputkelle

51021 Kaasupoltin, Labogaz 206

510100 Byretti TPX 50 ml
suoralla hanalla
51010G Teflon-hana
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24131 Galvaaninen kenno
Galvaaniset kennosarjat ovat erinomainen tapa havainnollistaa akkukennojen ominaisuuksia. Tämä sarja sisältää yhden muovikennon,
ruuvattavan muovirenkaan, kaksi säädettävää elektrodipidikettä,
huokoisen keramiikkakupin ja kymmenen elektrodia (alumiini, nikkeli,
tina, grafiitti, rauta, kupari, lyijy (2 kpl) ja sinkki (2 kpl)).
Ei sisällä elektrolyyttiä.
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72018B Kitkakappale ja alusta sarja
Sarja sisältää seuraavat tuotteet:
72018 Kitkakappale
27012 Kitkapintojen sarja
27013 Aluslevy kitkakokeisiin
72019

Tanko, Ø 10 mm, pituus 90 mm

27079 Väkipyöräsarja
Väkipyörät valmistettu iskunkestävästä muovista. Pyörän halkaisija
50 mm. Sarja sisältää 30 kpl 2 rinnan, 30 kpl 3 rinnan ja 30 kpl
3 allekkain olevaa väkipyörää.
27015C Vipuvarsi ja akseli

27016 Vääntömomentin testaussarja
Kaksoiskuulalaakerit akselissa.
Painoripustimissa (10 g) sisäänrakennetut kulmailmaisimet.
Sisäänrakennettu vesivaaka mittatikun pidikkeessä.
Alumiininen metrin mitta.

35041 PhiTOP
PhiTOP on munanmuotoinen hyrrä, joka saadaan nousemaan
pystyasentoon pyöräyttämällä sitä kädellä. Kun PhiTOP-hyrrää
pyöritetään magneettisekoittajalla, se jäljittelee Teslan kuuluisaa
Egg of Columbus -ilmiötä. Vaihteleva magneettikenttä pyörittää
PhiTOPia levosta pienemmän akselinsa ympäri, mikä johtuu Lenzin
lain mukaisesta sähkömagneettisesta induktiosta. Kulmanopeuden
kasvaessa massakeskipiste nousee ja PhiTOP pyörii pääakselinsa
ympäri. Toimitukseen sisältyy myös peilialusta.
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27047 Dropper Popper -puolipallo
Käännä tämä puolikas kumipallo nurinpäin ja pudota se. Pallo
hyppää pudotuskorkeutta korkeammalle.

32057 Langaton ballistiikan välineistö
Kun vaunu laitetaan liikkeelle, mäntä vapautetaan ja pallo laukaistaan ylöspäin putkesta. Pallolla ja vaunulla on sama horisontaalinen nopeus, johon painovoima ei vaikuta. Kun pallo putoaa
alaspäin, se laskeutuu takaisin putkeen eikä jää vaunusta jälkeen.

27095 Gaussin tykki
Tätä Gaussin tykkiä voidaan käyttää dynamiikkatesteihin, joissa
tutkitaan potentiaalisen energian muuttumista kineettiseksi energiaksi. Pakkaus sisältää 12 magneettista teräskuulaa ja neljä magneettia 70 cm:n pituisessa teräskiskossa.

– Laukaisee pallot yli 50 cm:n päähän
– Ohjelmiston ohjauspaneeli on samanlainen kuin Smart Fan
-tuulettimessa
– Saa pallon kiinni luotettavasti ja toistettavasti
– Voidaan ladata uudelleen USB-yhteyden avulla
– Tasauksen/kohdistuksen säätöruuvit
– Toimii Blockly-koodauksen kanssa
– Toimii manuaalisessa tilassa kaikkien vaunujen kanssa.
Ammuksen laukaisin,
muoviset kuulat halkaisijaltaan 2,54 cm (2 kpl),
ladattava 9 V litiumioni paristo ja kaapelit.

27098 Heittoliikkeen tutkimuslaitteen lisävälineet
Sisältö:
– heilurivarsi
– massa
– teräspallo
32086 Vektorinäyttö langattomaan vaunuun
Uudelleenladattava vektorinäyttö liitetään langattoman vaunun
lisälaiteliittimeen. Se näyttää voiman, kiihtyvyyden tai nopeuden
vektorit. Näyttöön syttyy 1- 5 nuolta anturin lukemasta riippuen.
Kirjaimiin F, a ja v syttyvä valkoinen valo osoittaa kulloinkin näytettävän mittauksen.
– Voit valita voiman, kiihtyvyyden tai nopeuden vektorit ja
seurata niitä reaaliajassa.
– Oppilaat voivat havainnollistaa kiihtyvyyttä vaunun liikkuessa
ylös- ja alaspäin kaltevalla radalla.
– Valittavat alueet.

Kilpivirrantie 7, 74120 Iisalmi, Puh. 017 - 832 31, myynti@isvet.fi

Uutuudet

32089 Tuuletin langattomaan vaunuun
Jos käytät tätä tuuletinta tavallisessa vaunussa, voit käynnistää
sen ja valita yhden kolmesta nopeudesta painamalla tuulettimen
sivulla olevaa painiketta. Tuulettimesta tulee älytuuletin, kun se
liitetään langattomaan vaunuun.

32085 Smart Cart – moottori
Smart Cart -moottori on Smart Cart -vaunuun kiinnitettävä lisälaite, joka saa vaunun liikkumaan tasaisella nopeudella eteen- tai
taaksepäin. PASCO Capstone- tai SPARKvue-ohjelmiston ja
Smart Cart -moottorin välisen langattoman yhteyden ansiosta
voit ohjata moottoria ohjelmissa etänä asettamalla tehon asteikoilla -100- +100 %.
Smart Cart -moottorin voi ohjelmoida Blockly-koodauksella
PASCO Capstone- tai SPARKvue-ohjelmistossa liikkumaan anturimittausten perusteella. Moottorin voi esimerkiksi ohjelmoida
hidastamaan nopeutta Smart Cart -vaunun sijainnin kasvaessa.
Voit ohjelmoida Smart Cart -moottorin noudattamaan liikkeen
yhtälöitä ja piirtää reaaliaikaisen liikkeen teoreettisen yhtälön
kaavioon.
Pakkaus sisältää myös liitin- ja USB-latauskaapelin.

35024C Magdeburgin puolipallot
Halkaisija 10 cm.

28002B Ylivuotoastia pleksilasia, 275 ml

13014B Sähkösoittokello
6V AC
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24301 IeXsolar-PV Large
Tämän sarjan avulla voit yhdistää aurinkosähkökennojen käytännön soveltamisen koulufysiikkaan. Sarja on suunniteltu siten, että
suurimman osan kokeista voi tehdä normaalissa huonevalossa.
Näiden kokeiden suorittamiseen ei tarvita ulkoista virtalähdettä.
leXsolar-valaistusmoduulia (sisältyy pakettiin) tarvitaan vain
muutamissa kokeissa, joissa voidaan käyttää oppilaan käytössä
olevaa virtalähdettä.
Kokeet
– Tehon riippuvuus aurinkokennon pinta-alasta
– Tehon riippuvuus valon tulokulmasta
– Tehon riippuvuus valaistusvoimakkuudesta
– Energian muunnoksen hyötysuhteen määrittäminen
– Aurinkokennojen sisäinen vastus
– Aurinkokennon pimeäominaisuuksien käyrä
– Esto- ja päästösuunta valaistuksessa ja pimeässä
– Aurinkokennon I-V-ominaisuudet ja täytekerroin
– Aurinkokennon I-V-ominaisuudet valaistusvoimakkuudesta
riippuen
– Aurinkokennon tehon riippuvuus lämpötilasta
– Aurinkokennojen varjostaminen sarjaan kytkennässä
– Aurinkokennojen varjostaminen rinnankytkennässä
– Aurinkokenno siirtomenetelmänä
– Tehon riippuvuus tulevan valon taajuudesta
24301FI IeXsolar-PV Large oppilaan työohje
Oppilastöiden suomenkieliset työohjeet. 86 sivua.
24302

IeXsolar-PV Large opettajan opas

24306 IeXsolar-Wind Professional
Tänä päivänä suurin osa uusiutuvasta energiantuotannosta on tuulienergiaa. Tuulivoimapuistoja rakennetaan koko ajan enemmän,
joten asiantuntevaa työvoimaa tarvitaan erittäin paljon. leXsolarWind Professional-paketilla voidaan tehdä sekä käytäntöpainotteisia kokeita teknistä koulutusta varten että mielenkiintoisia peruskokeita. Käyttömahdollisuudet ovat laajat; aina ammattikoulusta
yliopistotasolle saakka. Innovatiivisten leXsolar-roottorilapojen
avulla oppilaat voivat määrittää tuulivoimaloiden erilaisten asetusten, kuten nousukulman tai lapojen määrän, perusteella useita
parametreja, kuten pyörimisnopeuden, tehon tai tehokkuuden.
leXsolar-opetusohjelmat on tarkoitettu erityisesti ammattilaisten
avuksi. Tätä varten leXsolar Wind-Professional -paketin testatut kokeet on lajiteltu sisällön ja koulutuksellisten näkökulmien
mukaan, ja oppimistavoitteet on jaettu edelleen erilaisille rakennetasoille. Saat maksutta käyttöösi 10 työohjetta, jotka sisältyvät
neljään aihealueeseen. Yhden työn kesto on 90 minuuttia ja ne
sopivat täydellisesti osaksi perinteistä laboratoriokurssia/-teoriaa.
Opetusohjelman rakenne etenee tuulivoimalapuistoihin liittyvistä
peruskokeista tuulivoimaloiden fyysisiin yksityiskohtiin. Yksityiskohtainen rakenne ja aihevalikoima voivat olla iso apu teoriatuntien
suunnittelussa ja tukemisessa.

24311 IeXsolar-NewEnergy
NewEnergy-paketti on tarkoitettu erityisesti ala- ja yläkouluikäisille oppilaille. Se sisältää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia kokeita,
joiden avulla oppilaat oppivat ymmärtämään aurinkosähköä,
tuulivoimaa, vesivoimaa, sähköistä liikkuvuutta ja polttokennoja.
Yhdessä mukana toimitettujen Smart Control -komponenttien
kanssa paketti tarjoaa innovatiivisen mittaus- ja ohjausjärjestelmän, ja sisältää kaikki tarvittavat lisävarusteet, kuten virtalähteen,
kaapelit ja mittauslaitteet.
Uusiutuvat energiat ala- ja yläkoulun oppilaille.
Aurinkosähkön, tuulivoiman, vesivoiman, sähköisen liikkuvuuden
ja polttokennotekniikan kokeet samassa tuotteessa.
Sisältää kaikki tarvittavat lisävarusteet, kuten virtalähteen, kaapelit
ja mittauslaitteet.
Joustava käyttö.
24311FI IeXsolar-NewEnergy oppilaan työohje
Oppilastöiden suomenkieliset työohjeet, 101 sivua.
24312

IeXsolar-NewEnergy opettajan opas
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37232 Pyranometri, näytöllä
Käytetään auringon globaalin säteilyn mittaamiseen. Laitteessa
on näyttö tietojen lukemista varten, ja tiedot voidaan siirtää tiedonkeruulaitteeseen etulevyn kahden 4 mm:n liitännän kautta.
Kannettavan pyranometrin käyttö on helppoa: Käynnistä laite
ja lue säteilyarvo (W/m²). Kyseessä on auringonvalon globaalin
säteilyn mitta-arvo. Laitteen asento vaikuttaa mittatulokseen, ja
asennon merkitystä voidaan tutkia vaihtelemalla mittausasentoa.
Tekniset tiedot:
– Mittausalue: 0-1999 W/m2
– Resoluutio: 1 W/m2
– Virhemarginaali: ± 5 % koko asteikosta
– Lähtösignaali: 0-200 mV
– 100 mV ~ 1000 W/m2
– Paristo: 1 kpl 9 V (mukana)
– Koko (L x S x K): 80 x 144 x 40 mm.
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37218 Aurinkokennopaneeli
Aurinkokennopaneeli koostuu neljästä kennosta, joista jokaista
voidaan tarkastella erikseen tai ne voidaan kytkeä sarjaan tai
rinnan. Kytkennät voidaan tehdä normaaleilla sähköjohtimilla (tilattava erikseen).
Tekniset tiedot (suorassa auringonpaisteessa)
Jännite/ kenno: noin 0,5 V
Virta/ kenno: noin 130 mA
Kulma: 0 -90°.

37230 Oppilaspyranometri
Oppilaspyranometri on edullinen
väline aurinkosäteilyn mittaamiseksi
pinnalla. Laite yhdistetään tavalliseen
yleismittariin. Pyranometri tuottaa 100
mV:n jännitteen, kun se on sijoitettu
kohtisuoraan auringonsäteilyyn, jonka
intensiteetti on 1000 W/m². Tämä
vastaa lähes auringonvalon voimakkuutta pilvettömänä päivänä. Oppilaspyranometri on lämpötilakompensoitu.

38001 Pallo ja rengas
Näytetään aluksi, että pallo menee reiän läpi. Kuumennetaan
sitten palloa voimakkaasti n. 1 min. bunsenlampulla. Lämpötilan
noustessa aineen rakennehiukkasten lämpöliike vilkastuu. Tästä
seuraa kappaleen tilavuuden laajentuminen. Pallo ei enää kuumana mahdu reiän läpi.

35048 Kaasulait
Kytkemällä paineanturi ja lämpötila-anturi ruiskuun voivat oppilaat
määrittää paineen, lämpötilan ja tilavuuden välisen riippuvuuden.
Suuri ruisku takaa tarkat tilavuusmittaukset. Lisäksi laitteella on
hyvä tulosten toistettavuus.
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72048 Vihellyssauvat
Näiden sauvojen pyyhkäiseminen saa aikaan ERITTÄIN KOVAN
äänen. Sauvoihin on merkitty kohdat, joista sauvoja pidellään.
Sauvassa muodostuu pituussuuntaisia aaltovirtauksia, kun
sauvaa pyyhkäistään sormilla (joihin on hierottu mukana toimitettua murskattua hartsia). Tutki vaikutuksia ääneen pyyhkäisemällä erimittaisia matkoja ja pitelemällä sauvaa eri kohdista.
Kaksi alumiinisauvaa, pituus noin 500 mm ja 750 mm.
Pussi murskattua hartsia.

29036 Konduktometri
Lämmitetään kynttilällä metallilevyjä mahdollisimman tasaisesti
konduktometrin keskeltä. Lämpö leviää eri nopeudella metalleissa
sulattaen kuoppaan laitetun kynttilävahan.

36020

28015

Äänirauta c1 256 Hz

Lämmönjohtavuus levyt

Lämmönjohtavuus levyt ja kaksi O-rengasta.

93227 Langaton äänianturi
Langattomassa äänianturissa on kaksi anturia yhdessä langattomassa paketissa: ääniaaltoanturi mittaa suhteellisen painetason
muutoksia ajan funktiona, ja äänenvoimakkuusanturi äänenpainetta sekä dBA- että dBC-painotetulla asteikolla.
Mikrofonin taajuusalue:
Ääniaallon suurin näytteenottotaajuus:
Äänenvoimakkuusalue:
Tarkkuus:

32106 Soivat putket
Pakkauksessa 8 värikästä muoviputkea, joilla voi soittaa C-asteikon. Mukana olevien tulppien avulla sävelet voi laskea oktaavin
alaspäin. Pituus 30-60 cm.
Mukana ohje ja harjoitusehdotuksia.

100 - 15 000 Hz
100 kHz
50 - 110 dB
±2 dB.
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39235

Värisuodinsarja, perus- ja välivärit

39236

Värikortit

39013 Varjostin, läpinäkymätön
Mitat: 173 x 160 x 60 mm.

39014B Asteympyrä 90 mm ( 6 kpl )

42006B Polarisoiva suodatin, 20 x 25 cm

39351

Astelevy Ø 150 mm
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25023D Hihna, Van de Graff gen., 80 x 3 mm

13019

Hevosenkenkämagneetti 135 mm

12003B Pyörivä teline tangoille jalustalla

24157 Laplace-lain havainnollistamispaketti
Havainnollistaa jännitteellisen johdon voimia magneettikentässä.
Kun johtava sauva asetetaan kiskojen päälle ja kiskoissa kulkee
virta (enintään 10 A), sauvaan vaikuttaa voima, joka saa sen pyörimään kiskoilla kohtisuorassa magneettikenttään nähden. Laite
sisältää kiskoparin, jossa on halkaisijaltaan 4 mm:n liittimet. Johdin
muodostuu kiskojen päälle asetettavasta sauvasta, jonka päissä on
muovikiekot.
Magneettina voidaan käyttää hevosenkenkämagneettia 13019
(ei sisälly toimitukseen).

14008B Vastuslankasarja 5 kelaa
Nikkeli, rauta, kupari, konstantaani, kromi-nikkeli.
Halkaisija kaikilla 0,3 mm, pituus kaikilla 5 m.
14108
14111
14113
14114

Vastuslanka Kupari 0.3 mm, 100 m
Vastuslanka Rauta 0.3 mm, 100 m
Vastuslanka Messinki 0.3 mm, 50 m
Vastuslanka Nikkeli 0.3 mm, 50 m

24007 Nappiparisto LR44 1.5V, 2 kpl
24129 Pohl’in keinu
Napojen välinen etäisyys 55 mm. Keinun leveys 85 mm.
Laitteen paino 1.3 kg.
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21080 Millikanin laite
Kompakti laite sisältää mittausympäristön ja kosketusnäytön.
Laite määrittää automaattisesti lämpötilan, viskositeetin ja paineen.
Mitat: 370x430x235 mm.
Paino: noin 4,3 kg.
21081

Öljy 50 ml Millikanin laitteeseen

33081

Lyijy-, kupari-, alumiini-(2 kpl) ja rautalevyt

19031B Yleismittari digitaalinen
AC/DC-jännite 200mV - 1 kV
AC/DC-virta
2 mA - 10 A
Taajuus
2 kHz - 10 MHz
Resistanssi
200 Ohm - 2 GOhm
Induktanssi
2 mH - 20 H
Kapasitanssi
20 nF - 2000 F
Lämpötila
-200 - +1000 C
hFE
0 – 1000
Dioditestaus
2V
Jatkuvuus
70 Ohm
Paristo
1x 9V kuuluu toimitukseen
Paino
483 g

39438 Diffraktioskanneri
Diffraktiokuvien skannaamiseen soveltuvassa langattomassa
diffraktioskannerissa on sekä paikka- että valoanturi. Aukon
säätömahdollisuus leveyden mittaustarkkuuden (ja valon vaimennuksen) säätämiseen. Käsikäyttöinen kampi diffraktiokuvioiden
sujuvaan skannaukseen. Langattomuus tekee skannauksesta
erityisen vaivatonta.
Opiskelijat voivat skannata useita eri diffraktio- ja interferenssikuvioita yhden laboratoriosession aikana. He voivat tutkia aukon
leveyden sekä aukkojen välimatkan ja lukumäärän muuttamisen
vaikutuksia. Vertaamalla punaisen ja vihreän diodilaserin luomia
kuvioita keskenään he pystyvät tutkimaan aallonpituuden muutoksen vaikutuksia.
Mittauksen hallinta joko PASCO Capstone- tai SPARKvueohjelmistolla (vaaditaan). Yhteys ohjelmistoon USB-liitännän tai
Bluetooth Low Energy -yhteyden välityksellä.
Tekniset tiedot:
Aukon suuruus
Paikan tarkkuus
Akku
Skannausleveys

0,1-1,5 mm
0,01 mm
1000 mA:n ladattava litiumpolymeeriakku
155 mm.

93599 Latausasema langattomille antureille
Latausasema jopa 10 anturille. 9 välilevyä.
Mitat: 13 cm x 35 cm.
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39440 Diffraktioaukot
Diffraktioaukkopaketissa on valintapyörä, jonka 16 interferenssikuviota on
suunniteltu vastaamaan diodilaserien
korkeutta. Aukot ovat kromilla vakuumipinnoitettua lasilevyä, joka napsautetaan suoraan kiinni optiikkakiskoon.
Valitsinpyörä tekee aukkoasetuksen
valinnasta helppoa myös pimeässä:
käännä valitsinpyörää seuraavan positiivisen naksahduksen kohdalle, niin
kyseinen uusi aukkoasetus lukkiutuu.

Aukon leveyden
toleranssi (mm):
Aukkovälin toleranssi
(mm):

14117

Vastuslanka Kromi-Nikkeli 0.5 mm, 50 m

23010D
23010E
23010F
23010G

Hauenleuka, eristetty pun 10 kpl/pkt
Hauenleuka, eristetty mus 10 kpl/pkt
Hauenleuka, eristämätön 10 kpl/pkt
Hauenleuka, eristämätön 100 kpl

± 0,005
± 0,010 (välimatka > 0,125),
± 0.005 (välimatka < 0,125)

Yhden aukon leveys
(mm):
a = 0,02, 0,04, 0,08, 0,16
Kaksoisaukon leveys, aukkojen välimatka (mm):
a = 0,04, d = 0,25; a = 0,04, d = 0,50 //
a = 0.08, d = 0,25; a = 0.08, d = 0,50
Useita aukkoja (mm):
2, 3, 4, 5 (a = 0,04, d = 0,125)
Kuviot:
Neliö, kuusikulmio, pisteet, reiät.

39439 Diodilaser, vihreä
Säteen vaaka- ja pystysuuntainen säätö helposti kääntämällä
laserin takana olevia sormiruuveja.
Käyttämällä vihreää diodilaseria yhdessä punaisen diodilaserin
kanssa vodaan havainnollistaa aallonpituuden muutosten vaikutuksia diffraktio- ja interferenssikuvioihin.
24010B Alkalipari, AAA, 1.5 V Ø 10.5 mm, pit. 44.5 mm

Tekniset tiedot:
Lähtöteho
< 1 mW
Virtalähde
9 V, adapteri mukana
Aallonpituus 515 nm.
39442

Punainen diodilaser

23012C Hehkulamppu 1.5V, 90mA, E10, 10 kpl/pkt
23013B Hehkulamppu 3.5V,300mA, E10, 10 kpl/pkt

39441 Optiikkakisko 1,2 m
Suulakepuristettua alumiinia olevassa kiskossa on leveä keskikanava optiikkakomponenteille.
Sisäänrakennettu mittanauha. T-raot penkin sivuilla ja keskellä
komponenteille, joissa on neliömäinen pultti ja sormiruuvi.
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49032

Paloturvallinen roskakori 50 L hopea

54001M Kemikaalien keräysastia, kirkas 2 L
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