Specialista na odborné učebny

Měřicí systém NeuLog
Žákovské demonstrační soupravy NeuLog



KDZ, spol. s r. o.
O společnosti

Společnost KDZ, spol. s r. o. se od svého založení v lednu 1991 specializuje na technické dodávky
odborných učeben se zaměřením na elektronické vybavení a audiovizuální prvky ve výuce.
Působí na nejdynamičtějším a také nejvýznamnějším spektru trhu - v oblasti šíření informací.



NeuLog™
Charakteristika systému NeuLog
• Převádí měřená data na hodnoty ve správných jednotkách (°C, lx, dB, mA, V, atd.)
• Posílá data v digitální formě online do zobrazovací jednotky nebo počítače či tabletu
• Ukládá až pět experimentů ve své paměti
• Kalibrace jednoduchým stisknutím tlačítka
• Rozsah měřených veličin a měřítko výstupu lze měnit v aplikaci
• Možnost experimentální práce bez připojení k počítači
• Automatické ukládání dat v senzorech s možností okamžitého výstupu
• Off-line export dat do zobrazovací jednotky nebo počítače



NeuLog™
Výhody měřicího systému
• Spojení senzorů do řetězce v libovolném pořadí
• Systém ukládání dat v každém senzoru
• Cenová dostupnost
• Dokonalý design
• Vysoká přesnost měření
• Snadná obsluha
• Jednoduché sestavení experimentů
• Bezdrátové připojení



NeuLog™
Měřicí systém
USB modul USB-200

• USB modul umožňuje rychlé připojení senzorů k počítači.
• Pracuje s operačním systémem Windows, Mac, Linux.
• USB modul je první v řetězci senzorů připojených k počítači a poskytuje jak napájení
senzorů, tak komunikaci mezi počítačem a senzory.
• Připojení k počítači je standardním USB – mini USB propojovacím kabelem.
Kabel je součástí balení.

Rádiový komunikační modul RF-200
• Radiokomunikační modul umožňuje dálkové ovládání senzoru nebo řetězce senzorů a
bezdrátový přenos dat.
• Dálkově ovládaný senzor nebo řetězec senzorů je propojen s radiokomunikačním
modulem a bateriovým modulem, který napájí senzory i radiokomunikační modul.
Další komunikační modul by měl být připojen přímo do modulu grafického displeje
nebo do počítače přes USB modul.
• Další radiokomunikační modul se připojuje k jakémukoli zobrazovacímu modulu
(digitálnímu nebo grafickému napájeného bateriovým modulem) nebo k USB modulu,
připojeného kabelem k PC.
• Je možné použít více radiokomunikačních modulů, připojených k senzoru nebo řetězci
senzorů, a vytvářet tak více dálkových spojení.
• Připojený počítač nemusí mít přenosovou technologii Bluetooth™ nebo Wi-Fi™.
Vše potřebné zajišťuje radiokomunikační modul.
Specifikace:
frekvence: 2.4 GHz DSSS, rychlost přenosu: 1 Mb/s, maximální dosah 20 m
Modul Baterie Bat-200

• Bateriový modul napájí senzory nebo řetězec senzorů pracující v off-line režimu,
nebo senzory připojené přes radiokomunikační modul.
• Bateriový modul je možno dobíjet připojením k počítači kabelem USB – mini USB.
• Bateriový modul má indikaci LED a tlačítko. Tlačítkem a indikací LED se zjišťuje
dostatečné nabití baterie.

Digitální zobrazovací modul VIEW-200

• VIEW-200 je malý modul s LCD displejem. Modul se připojuje k jakémukoli senzoru
nebo řetězci senzorů, napájeného bateriovým modulem a pracujícího v režimu off-line.
• VIEW-200 automaticky vyhledá připojené senzory a zobrazí postupně měřené hodnoty
jednotlivých senzorů.
• Stlačením tlačítka na modulu se přepíná zobrazování měřené veličiny daného senzoru.



NeuLog™
Měřicí systém
Grafický zobrazovací modul VIEW-101
• Modul s grafickým displejem se používá k měření bez použití počítače
• Zobrazuje hodnoty naměřené senzory v digitální a grafické podobě.
• Umožňuje nastavit parametry jednotlivých senzorů a parametry pokusu, např. dobu
trvání pokusu a vzorkování.
• Ke grafickému modulu lze připojit až pět senzorů.
• Modul má barevný grafický dotykový displej s jednoduchým ovládáním.
Hlavní rysy grafického zobrazovacího modulu:
• automatické rozpoznávání senzorů
• současná komunikace se všemi připojenými senzory
• řízení měřicího rozsahu a jednotek měření každého senzoru
• režim zobrazení až pět měřených veličin v reálném čase
• vestavěný obvod pro řízení spotřeby elektrické energie z baterie
Grafický zobrazovací modul VIEW-101 se připojuje k senzoru nebo řetězci senzorů,
napájeného z modulu baterie. VIEW-101 zpracovává a analyzuje naměřené hodnoty.
Vzdálené připojení je rovněž možné použitím radiokomuniakčního modulu. Jakmile je
VIEW-101 připojen, okamžitě začne vyhledávat a identifikovat senzory. Identifikované
senzory jsou zobrazeny na levé straně displeje.

Wi-Fi komunikační modul WiFi-201
• Měření se senzory NeuLog může být prováděno pomocí jakéhokoliv zařízení,
které používá Wi-Fi technologie, jako jsou iPady a tablety s Androidem, PC počítačů
s Windows / Linux, Mac nebo smartphone.
• To vše může komunikovat s Wi-Fi modulem pro jedinečný zážitek při sběru dat.
• Není potřeba žádné stahování aplikací nebo instalace softwaru.
• Program NeuLog lze použít na každém webovém prohlížeči.
• Stačí se jen připojit a surfovat.
WiFi-201 NeuLog webová aplikace:
• intuitivní a jednoduché ovládání
• umožňuje ukládání a načítání experimentů
• lze provozovat jako režim přístupového bodu ve třídě bez internetu
• lze provozovat v režimu klienta prostřednictvím místního routeru, který umožňuje
surfování i na jiné stránky
• není třeba USB modul (je součástí WiFi-201 modulu), ale musí být připojen ke zdroji
napájení, nebo k BAT-200
• učitel může zobrazit studentův experiment
• studenti si mohou zobrazit učitelův experiment na svých stolech.

Oblast užití senzorů v experimentech

• biologie



• chemie

• fyzika

Senzor napětí NUL-201

• Tento senzor měří napětí různých odporových, kapacitních, či induktivních prvků, také
fotovoltaických článků, baterií a jiných zdrojů napětí.
• Tento senzor se rovněž může použít ke sledování napětí při nabíjení nebo vybíjení
kondenzátorů.
• Senzor napětí může být spojen s proudovým senzorem pro studium závislosti průběhu
hodnot proudu na aplikovaném napětí v různých elektrických obvodech.
• Tento senzor může být využit k měření nízkého napětí stejnosměrných a střídavých
obvodů.
• Pomocí čtyřmilimetrových konektorů může být snadno připojen do elektrických obvodů.
• Použitím transformátoru s výstupním napětím do 20 V lze zkoumat průběh střídavého
napětí s frekvencí do 50/60 Hz.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

Přesnost

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

±20 V

15 bit

1%

0,01 V

3000 rychle

Proudový senzor NUL-202

• Tento senzor může být použit k měření proudu v paralelním nebo sériovém zapojení
v obvodech nízkého napětí AC nebo DC a taktéž k zjišťování závislosti hodnoty proudu
na součástkách pod napětím.
Pomocí čtyřmilimetrových konektorů může být snadno připojen do elektrických obvodů.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah

ADC rozlišení

Přesnost

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

±2500 mA

15 bit

1%

1 mA

3000 rychle

Senzor teploty NUL-203

• Toto je jeden z nejuniverzálnějších senzorů.
• Může být použit v biologii, fyzice, chemii a dalších předmětech v procesech
jako např. fotosyntéza, endotermické a exotermické reakce, tepelné pochody apod.
• Čidlo pro měření teploty je umístěno ve 180 mm dlouhé nerezové trubičce o průměru 3,2 mm.
• Senzor může měřit teplotu pevných látek, kapalin I plynů.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah
-40 °C až 140 °C
-40 °F až 284 °F

ADC rozlišení
12 bit

Přesnost

Rozlišení

±1 °C

0,1 °C

±2 °F

0,1 °F

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)
100



NeuLog™
Měřicí systém
Senzor světla NUL-204
• Tento senzor je taktéž velice všestranný při využití v různých vědeckých předmětech.
• Můžeme jmenovat například stadium světelných emisí při chemických reakcí v chemii,
fotosyntéza v biologii, světelné záření žárovky ve fyzice apod.
• S třemi rozsahy může být použit v temném prostředí nebo naopak při přímém
slunečním světle mimo laboratoř.
• Senzor měří přímo osvětlení. V obou tj. rychlém i v pomalém modu může rozpoznat
při měření velmi rychlé změny světelného záření např. kolísání její intenzity při napájení
střídavým napětím nebo naopak vysoce stabilní záření přirozeného slunečního svitu.
• Vlastní senzor je umístěn v plastické schránce za vstupním otvorem.
Specifikace: Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

Osvětlenost: 0 až 1000 lx
Osvětlenost: 0 až 6000 lx

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

1 lx
16 bit

1 lx

3000 rychle

6 lx

Osvětlenost: 0 až 150 000 lx

Oxymetr NUL-205
• Tento senzor může být využit měření úrovně volného kyslíku ve vzduchu nebo
rozpuštěného kyslíku ve vodě. Měření volného kyslíku se používá při reakcích
produkující kyslík např. rozklad peroxidu vodíku. Měření rozpuštěného kyslíku
lze např. použít při studio fotosyntézy.
• Senzor je navržen pro použití v laboratoři i mimo budovu. Používá polarografické
technologie s vyměnitelnými membránami. Sama elektroda je vyrobena z Delrinu.
• Pomocí integrovaného termistoru poskytuje měření včetně teplotní kompenzace.
Termistor je zabudován v pouzdru z nerezové oceli na vnější straně tak, aby poskytoval
rychlé a přesné měření.
• Kalibrace senzoru pomocí roztoku.
Specifikace: Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

0 do 125 % (rozpuštěný)

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0,1 %

0 do 25 % (ve vzduchu)
13 bit

0 do 12,5 mg/l (rozpuštěný)

0,1 %

100

0,01 mg/l

pH metr NUL-206
• Tento senzor může měřit statické pH hodnoty v běžných kapalinách (voda, mléko, nápoje,
ocet apod.) také měnící se hodnoty během titrací nebo pokusů.
• Uzavřený referenční systém pH metru s vnitřním gelem poskytuje snadné použití a údržbu.
• Epoxidové pouzdro zajišťuje elektrodu dlouhodobé využití v laboratoři i v otevřené přírodě.
Kalibrace senzoru:
Tento senzor dává rychlou odpověď přes celé spektrum pH rozsahu a může být
kalibrován pomocí standardních pufrových roztoků. Senzor by měl být připojen
ke zdroji napětí, vložen do pufru pH 7 a stlačeno tlačítko na krabičce senzoru po dobu
tří sekund. Měření je nakalibrováno na pH 7.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.



Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0 do 14 pH

15 bit

0,01 pH

100

Senzor relativní vlhkosti NUL-207

• Tento senzor měří relativní vlhkost. Může být použit k záznamu změn povětrnostních
hodnot počasí nebo měřit biologický efekt na organismech jako např. rostliny a hmyz.
• Změnu vlhkosti lze měřit I v uzavřených nádobách s vloženým absorbérem
jako je silikagel.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

Přesnost

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0 až 100 % RH

16 bit digital

±5 % RH

0,1 %

100

Senzor srdečního rytmu a pulsu NUL-208
• Tento senzor může být použit k sledování a srovnávání pulsu při různých cvičeních
nebo odpočinku s vyhodnocením normálního a po zátěžového srdečního rytmu.
• Navíc může ukazovat jak průtok krve kolísá při různé zátěži na konci prstu nebo
na ušním lalůčku.
• Senzor má dva měřicí módy: měření srdečního rytmu (údery za minutu), nebo
zobrazení analogové hodnoty měřeného signálu.
• Elektrody jsou vytvořeny na bázi pletysmografu a záznamu změn průtoku krve.
• Senzor obsahuje infračervený LED vysílač a příslušný infračervený fototranzistorový
přijímač.
• Pro lepší výsledky udržujte senzor mimo přímé sluneční světlo.
• Specifikace (BPM znamená údery za minutu):
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah
0 až 240 BMP
0 až 1023 analog. veličiny

ADC rozlišení

Přesnost

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

10 bit

1

1

100

Fotobrána NUL-209
• Tento senzor umožňuje studium různých • Senzor má šest operačních režimů:
druhů pohybu s pěti operačními režimy
1) rychlost s jednou fotobránou
času, rychlosti a zrychlení.
2) akcelerace s jednou fotobránou
• Mohou být měřeny jedna nebo dvě
3) akcelerace se dvěma fotobránami
fotobrány.
4) rychlost a moment se dvěma
fotobránami
• Operační režim je vybrán kliknutím
5) rozdíle mezi dvěma bránami
na příslušný obrázek.
6) rychlost s časem
• Měřené hodnoty mohou být zobrazeny
digitálně nebo graficky.
ADC rozlišení

Přesnost

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

Digital

100 µs

100 µs

10 000



NeuLog™
Měřicí systém
Tlakový senzor NUL-210
• Tento senzor může být použit k monitorování chemických reakcí týkajících se plynů
a dokumentující jak Boylův, tak Gay-Lussacův zákon pro ideální plyny.
• Lze využít i pro studium v oblasti počasí.
• Senzor tlaku je umístěn v plastové krabičce.
• Měřící část je spojena malou trubičkou k zdroji tlaku jako injekční stříkačka přes redukci.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.ww
Rozsah

ADC rozlišení

Přesnost

Rozlišení

0 až 7 atm
0 až 100 psI
0 až 700 kPa

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0,01 atm
16 bit

0,1 psi

±1 %

100

0,1 kPa

0 až 7 bar

0,01 bar

Senzor síly NUL-211
• Tento senzor může měřit vztahy mezi hmotou a hmotností a umožňuje studovat,
jak různé systémy kladek ovlivňují sílu vynakládanou na zvedání závaží. Měří síly jak
v tahu, tak v tlaku, také síly vyvolané dopadem tělesa. Na konci senzoru síly je háček,
na který lze zavěsit různé zátěže.
• Senzor lze zavěsit na standardní laboratorní stojan na kovovou tyč, procházející
otvorem v senzoru.
• Pracovní poloha senzoru může být libovolná: svislá, vodorovná, nebo jakákoli jiná.
Nulování senzoru:
Připojte senzor ke zdroji napětí (USB modul připojený k PC, nebo modul baterie).
Stisknutím tlačítka na senzoru po dobu 3 sekund hodnotu síly vynulujete.
Specifikace: Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah
±10 N
±50 N

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

16 bit

0,02 N

3000

Zvukový senzor NUL-212
• Tento senzor má dva režimy měření.

• Zvukový senzor je umístěn v plastové
krabičce přístupný okolní atmosféře skrz
otvor na jejím boku.

• V pomalém režimu měří úroveň
akustického tlaku v decibelech.
• V rychlém režimu umožňuje změřit a zobrazit
tvary zvukových vln různých zdrojů zvuku
(ladičky, zvonky aj.), ze kterých lze určit vlnovou
délku a frekvenci zvuku.

Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu:
25 ms až 31 dnů.

• Se dvěma zvukovými senzory lze zjistit
rychlost šíření zvuku v různých materiálech
pomocí časové ztráty.

Rozsah
úroveň 40 až 110 dB
signál 0 až 4096 arb
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ADC rozlišení

12 bit

Přesnost

Rozlišení

Max. vzor. rychlost
(vzorek/s)

±2 %

0,1 dB

100 pomalu

1

1

10 000 rychle

Senzor pohybu NUL-213

• Tento senzor používá ultrazvukový vysílač, který vysílá ultrazvukové vlny a měří
dobu odezvy vlny, odražené od předmětu. Tímto způsobem senzor měří vzdálenost
od předmětu umístěného proti senzoru.
• Pomocí softwaru lze vypočítat rychlost a zrychlení předmětu.
• Senzor má tři pracovní režimy: vzdálenost, rychlost a zrychlení.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Vzdálenost: 0,25 až 6 m

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

1 mm

Rychlost: ±10 m/s

13 bit digital

Zrychlení: ±100 m/s²

0,21 m/s

100

0,45 m/s²

Senzor magnetického pole NUL-214

• Tento senzor měří magnetické pole s vysokou citlivostí.
• Může měřit velmi nízké hodnoty magnetického pole jako např. magnetické pole Země.
• Senzor měří v jednom rozsahu v jednotkách militesla (mT)
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

±10 mT

16 bit

0,001 mT

3000 rychle

Senzor vodivosti NUL-215
• Tento senzor je založen na sondě ze dvou plochých elektrod se známým povrchem
a vzdáleností mezi nimi.
• Signál je veden do elektrod a testováním chování tohoto signálu je vypočtena vodivost
roztoku.
• Senzor má tři řady zobrazení vodivosti roztoků:
μs/cm – microsiemens na centimetr
mg/l – miligram na litr
ppm – počet dílů/částic na jeden milion
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

0–18 000 ppm

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0–2000 µS/cm–0,1 µS/cm
nad 2000–1 µS/cm

0–20 000 µS/cm
0–18 000 mg/l

Rozlišení

17 bit

0–1000 mg/l–0,1 mg/l
nad 1000–1 mg/l

100

0–1000 ppm–0,1 ppm
nad 1000–1 ppm
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Spirometrický senzor NUL-216
• Spirometr umožňuje měření objemu plic.
• Senzor zahrnuje trubici, skrz kterou je
měřen vydechovaný vzduch.
• Objem v litrech je vypočítán pomocí
vestavěného programu.

• Trubice má úzkou část ve svém středu
a měří průtok pomocí tlakové změny mezi
dvěmi částmi této trubice.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu:
50 ms až 31 dnů.

Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

±10 l/s

15 bit

0,2 l/s

100

Poznámka: Senzor zahrnuje povrchově upravené papíry pro manipulaci s trubicí.
Tento papír musí být srolován a vložen do trubice před foukáním do ní.
Senzor vodivosti pokožky NUL-217
• Senzor galvanické vodivosti kůže (může být nazván detektor lži) měří vodivost kůže
speciálně mezi prsty ruky.
• Vodivost kůže se mění podle emocionální nálady závislé např. na bolesti, dotyku, vůni,
zvukovém impulsu, apod.
• Tento senzor má dva rozsahy, vodivost v mikrosimensech a hodnotová čísla.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

0 do 65279 posuzovací jedn.

16 bit

0 do 10 μS

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

1 arb

100

10 nS

EKG senzor NUL-218
• Tento senzor umožňuje měření elektrokardiogramu.
• Senzor obsahuje vlastní elektrody.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0 do 4092 posuzovací jednotky

12 bit

1

100

Kolorimetr senzor NUL-219
• Kolorimetr měří propustnost a absorpci červeného, zeleného a modrého světla
v projekci přes roztok.
• Senzor má otvor pro speciální kyvetu pro roztoky.
• Kolorimetr posuzuje tři rozdílné barvy ve známých hodnotách a měří prošlé světlo
skrz roztok.
• Tento senzor má dva operační módy absorpce a propustnost.
Specifikace: Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah
červená, zelená, modrá a oranžová
0 až 4 absorbance
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ADC rozlišení
14 bit

Rozlišení
0,02 % T
0,01 abs

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)
100

CO2 senzor NUL-220

• Tento senzor pracuje na základě elektromechanické reakce
mezi plynným CO2 a činidlem.
• Výsledek elektromechanické reakce je napětí měřené uvnitř senzoru.
• Měření probíhá v jednotkách částic CO2 v milionu částic vzduchu.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

350 až 10 000 ppm

14 bit

1 ppm

100

Barometr NUL-221
• Tento senzor měří atmosférický barometrický tlak.
• Tento senzor má 5 běžných rozsahů pro zobrazení atmosférického tlaku:
kPa – kilopascal
Atm – atmosfér
in Hg – sloupec rtuti v palcích
mm Hg – sloupec rtuti v milimetrech
• Nejvyšší barometrický tlak je na hladině moře, jestliže stoupáme vzhůru tlak klesá.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

80 až 106 kPa
0,80 až 1,00 Atm
23,60 až 31,30 in Hg

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0,1 kPa
0,01 Atm

15 bit

100

0,03 in Hg

600 to 795 mm Hg

0,8 mm Hg

Senzor tlaku krve NUL-222
• Senzor měří tlak vzduchu v tlakové
manžetě připnuté na paži testované
osoby.
• Srdeční rytmus ovlivňuje tlak krve.
• Tato příčina způsobuje rozdíl mezi
systolickým a diastolickým tlakem
testované osoby.
• Senzor má tři rozsahy:
1. Průměrný tlak v manžetě v milimetrech Hg.
2. Tlakový rytmus.
3. Součet dvou výše uvedených signálů.
Rozsah

ADC rozlišení

0 až 250 mm Hg
0 až 820 Arb
0 až 250 mm Hg + Arb

• NeuLog software vypočítává
následující graf:
a) Systolický krevní tlak
b) Diastolický krevní tlak
c) MAP (střední arteriální tlak)
d) srdeční rytmus
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu:
50 ms až 31 dnů.

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0,12 mm Hg
13 bit

0,1 mm Hg

100

0,02 mm Hg
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NeuLog™
Měřicí systém
Kapkový senzor NUL-223

• Tento senzor umožňuje automaticky počítat padající kapky nebo stoupající bubliny.
• Obzvlášť vhodný pro titraci.
• V kombinaci s pH senzorem poskytuje velmi přesnou titrační křivku.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

Digital

1 kapka

100

0 až 6500 kapek
0 až 6500 x kapka v objemu v ml

Průtokový senzor NUL-224

• Tento senzor měří vodní tok.
• Obsahuje měřicí kolo, které rotuje, když skrz něj proudí voda.
• Tento senzor má vstupní a výstupní náustek opatřený závitem.
• Měřicí kolo se vznáší na ložisku a není mechanicky ve styku s tělesem.
• Jeho rychlost je měřena změnou magnetického pole.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0 až 5 m/s

Digital

0,08 m/s

100

Váhový senzor NUL-225

• Tento senzor měří velké váhy nebo síly.
• Pro tahové síly je možné připojit rukojeti.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

−800 až 2000 N

16 bit

1N

100

Senzor rotačního pohybu NUL-226
• Tento senzor měří úhly, úhlovou rychlost a úhlové zrychlení.
• Senzor obsahuje kotouč připojený na hřídel, která měří rotaci kotouče.
• Tento senzor má čtyři mody měření: úhly, ot/s, rad/s², rad/s
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

0°–360°
±345 rad/s
±32 222 rad/s²
±55 ot/s
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Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0,09°
16 bit

0,6 rad/s
14 rad/s²
0,03 ot/s

100

Senzor zrychlení NUL-227
• Tento senzor zahrnuje 3D čidlo zrychlení, ale pouze jeden rozměr zrychlení může
být zobrazen v čase.
• Senzor měří ve stejném čase zrychlení ve třech rozměrech.
• Výsledky zrychlení v každém rozměru mohou být zobrazeny samostatně.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

Zrychlení ± 80 m/s² (x, y, z)

10 bit

0,15 m/s²

3000

Senzor salinity NUL-228

• Tento senzor měří obsah soli v roztoku ve třech rozsazích: %, mg/l, ppm.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah
0 až 6.4 %
0 až 64 000 ppm
0 až 64  000 mg/l

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

17 bit

0,002 %
1 ppm
1 mg/l

100

Senzor vlhkosti půdy NUL-229
• Tento senzor je založen na měření vakua
v tenzometru.
• Tenzometr je uzavřená trubice
se speciálním keramickým krytem.
• Tenzometr je naplněn vodou a vložen
do půdy.
• Jestliže půda je suchá, voda vystupuje
difúzním pochodem skrz keramické póry
a vytváří podtlak v tenzometru.
Rozsah
−20 to 50 cBar
−20 to 50 kPa

• Když zvlhčíme půdu, podtlak v tenzometru
natáhne vodu zpět do tenzometru
a podtlak se zmenší.
• Tento princip umožňuje měření změny
tlaku v tenzometru.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu:
50 ms až 31 dnů.

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

15 bit

0,01 cbar
0,01 kPa

100

UVB senzor NUL-230
• Denní světlo obsahuje různé vlnové délky ultrafialového světla.
• Vlnový rozsah ultrafialového záření je 280–320 nm, což je 2 % celkového ultrafialového záření.
• Ultrafialové záření ovlivňuje vznik vitamínů v lidském těle, imunitní reakci, rakovinu
kůže a šedý zákal. Intenzita tohoto světla je měřená v mW/m².
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah
0 to 1500 mW/m²

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

15 bit

0,2 mW/m²

100
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NeuLog™
Měřicí systém
Senzor zakalení NUL-231

• Tento senzor měří odražené světlo, které vstupuje do kyvety obsahující roztok.
• Jak se zvyšuje zakalení roztoku, více světla je odraženo zpět, což měří senzor světla.
• Zákal roztoku je měřen ve zvláštních jednotkách NTU
(nefelometrické jednotky zakalení)
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0 až 200 NTU

16 bit

0,20 NTU

100

UVA senzor NUL-232

• Senzor měří další část vlnových délek ultrafialového záření.
• Vlnová délka UVA světla je 320 – 370 nm, což je 98 % celého spektra ultrafialového záření.
• UVA záření ovlivňuje stáří fotografií a chemický smog
• Intenzita tohoto světla je měřena v mW/m² (miliwatt na metr čtvereční).
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0 až 65 000 mW/m²

15 bit

5 mW/m2

100

Senzor povrchové teploty NUL-233

• Tento senzor je velice podobný teplotnímu senzoru NUL-203 bez nerezové trubice.
• Tento senzor může být položen na jakýkoliv povrch i do vody.
• Tento senzor má dvě stupnice měření.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah
−40 °C až 140 °C
−40 °F až 284 °F
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ADC rozlišení
12 bit

Rozlišení
0.1 °C
0.2 °F

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)
100

Senzor teplot širokého rozsahu NUL-234
• Tento senzor je založen na termočlánku, který umožňuje měření velmi vysokých teplot,
dokonce teplot plamene, stejně tak jako velice nízkých teplot.
• Tento senzor má dvě stupnice měření.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah
−200 °C až 1200 °C
−328 °F až 2200 °F

ADC rozlišení
15 bit

Rozlišení
0,1 °C
0,2 °F

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)
100

Infračervený termometrický senzor NUL-235

• Tento senzor měří teploty ze vzdálených zdrojů využitím citlivého infračerveného čidla.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah
−30 °C až 382 °C
−22 °F až 719 °F

ADC rozlišení
13 bit

Rozlišení
0,1 °C
0,2 °F

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)
100

Senzor dýchání NUL-236

• Tento senzor je tvořen pásem, který měří tlak v manžetě pásu, který kolísá podle
dýchání u zkoumané osoby.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0 až 20 000 arb

15 bit

1

100

Senzor stisku NUL-237
• Tento senzor má ruční držák s vestavěným měřičem tlaku.
• Měří tlakovou sílu vytvářenou na držák.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

ADC rozlišení

0 až 500 N
0 až 112 lb
0 až 50 Kg

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0,1 N
16 bit

0,02 lb

100

0,01 Kg
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Měřicí systém
Vápenatý senzor NUL-238

• Kalcium senzor umožňuje měření koncentrace iontového vápníku (Ca2 +)
ve vodných roztocích.
• Toto měření je velmi důležité při hodnocení kvality vody.
• Může být také použit pro určení vápníku - hořčíku titrací EDTA.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah
0,02 až 40 000 mg/l
0,02 až 40 000 ppm

ADC rozlišení
15 bit

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0,03 mg/l

100

0,03 ppm

Chloridový senzor NUL-239

• Chloridový senzor může být použit k měření koncentrace chloridových iontů (Cl−)
ve vodných roztocích.
• Výsledkem tohoto měření může být údaj o slanosti vody v roztocích.
• Senzor může být využit ke studiu vzorků pitné vody s různým stupněm chlorace.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah
1,8 až 35 500 mg/l
1,8 až 35 500 ppm

ADC rozlišení
15 bit

Rozlišení
0,1 mg/l
0,1 ppm

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)
100

Amonný senzor NUL-240

• Amonný senzor může být použit k měření koncentrace amonných iontů (NH4 +)
ve vodných roztocích.
• Může být použit k vyhodnocení stupně znečištění vody v důsledku používání hnojiv.
• Amonné měření může být velmi důležité ve spojitosti s obecným studiem cyklu dusíku
a vztahem tohoto cyklu k rostlinám a řasám.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah
0,02 až 18 000 mg/l
0,02 až 18 000 ppm
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ADC rozlišení
15 bit

Rozlišení
0,03 mg/l
0,03 ppm

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)
100

Nitrátový senzor NUL-241

• Nitrátový senzor může být použit k měření koncentrace dusičnanových iontů (NO3 −)
ve vodných roztocích.
• Dusičnany jsou používány ve hnojivech a mohou kontaminovat vodu.
• Měření dusičnanů může být velmi důležité ve spojitosti s obecným studiem cyklu
dusíku a vztahem tohoto cyklu k rostlinám a řasám.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah
0,1 až 14 000 mg/l
0,1 až 14 000 ppm

ADC rozlišení
15 bit

Rozlišení
0,1 mg/l
0,1 ppm

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)
100

Anemometr NUL-242

• Anemometr umožňuje měření rychlosti větru.
• V kombinaci se senzory teploty, relativní vlhkosti, rosným bodem a barometrem,
může být tento senzor použit k velmi zajímavému měření počasí.
• Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0 do 120 km/h

16 bit

0,01 km/h

100

GPS senzor NUL-243

• GPS senzor určuje svoji pozici, zeměpisnou šířku, délku, výšku a horizontální
• Rychlost kdekoli na světě prostřednictvím signálů z Globalního Pozicového Systému.
• Senzor může být použit samostatně nebo spolu s jinými NeuLog senzory a provádět
tak venkovní experimenty z prostředí vědy a fyziky.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Čas na první opravu (průměr): 42 s studený start, 38 s teplý start, 1 s horký start.

Rozsah

ADC rozlišení

Rozlišení

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

0,1 m/s

20

100

10 m, 2D RMS
5 m, 2D RMS
s povoleným WAAS
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Měřicí systém
Senzor rosného bodu NUL-245

• Tento senzor měří v objemu teplotu a vlhkost a udává teplotu, pod kterou se vodní
pára v tomto objemu vzduchu (při konstantním atmosférickém tlaku) kondenzuje
do tekutého stavu (rosný bod).
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.

Rozsah
−114 do 109 °C
−182 do 228 °F

ADC rozlišení
12 bit

Rozlišení
0,1 °C
0,2 °F

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)
100

Elektrostatický senzor NUL-246
• Tento senzor měří elektrostatický náboj.
• Můžeme si ho představit jako vysoce citlivý elektroskop s indikací, zda je náboj pozitivní
nebo negativní.
• Jiná použití jsou: zkoumání povahy statického náboje, měření jak náboje, tak napětí,
měření náboje pomocí indukce, kvantifikování náboje na kondenzátoru nebo zjištění
rozložení náboje na vodivé sféry.
Specifikace:
Nastavitelná doba trvání pokusu: 50 ms až 31 dnů.
Rozsah

Rozlišení

±5,000 nC

1 pC

±20 000 nC

10 pC

±100 000 nC
±500 mV
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ADC rozlišení

16 bit

100 pC
0,1 mV

±2 000 mV

1 mV

±10 000 mV

1 mV

Max. vzor. rychlost (vzorek/s)

100

NeuLog™
Software SWM-200

• Zobrazení a zaznamenání dat v reálném čase
• Prezentace dat
• On-line i off-line měření
• Export dat – přímo např. MS Excel
• Otevření uložených měření
• Nastavení měřících parametrů
(délka pokusu, vzorkování,..)

• Nastavení parametrů pěti off-line měření
přímo na senzoru
• Nastavení ID měření (pro měření s více stejnými
senzory současně)
• Nastavení maximálních a minimálních
hodnot u osy x a y
• Optimalizace grafu

• Zobrazení grafu s mřížkou, tabulky, digitální hodnoty

• Nastavení barvy grafu

• Nastavení os grafu

• Zobrazení dvou kurzorů pro výpočet hodnot mezi nimi

• Nastavení automatického spuštění

• Funkce (lineární optimalizace, pole, strmost,

• Nastavení jednotek grafu
• Možnost bodového grafu
• Možnost zamknutí grafu (pro porovnání více měření)

fourierova transformace, apod.)
• Statistika (maximální a minimální naměřená
hodnota, průměrná hodnota, standardní odchylka)

• Možnost nahrát pokus

• Matematika (kalkulačka)

• Tisk přímo z programu

• Další funkce

• Off-line měření – nastavení parametrů měření

• Software je plně v českém jazyce

(délka pokusu, vzorkování, apod.)
• Možnost přijmout data až z pěti měření
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NeuLog™
Snadná konfigurace podle Vašich představ
Vyberte si způsob, jak zobrazíte data naměřená na senzorech:

Bezdrátové připojení – Wi-Fi

Přímé připojení
Počítač nebo notebook

+

Bezdrátové připojení – radiofrekvenční
Tablet nebo smartphone

+

Grafický
zobrazovací modul
Bezdrátové připojení – Wi-Fi

Digitální
zobrazovací modul
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Mechanika 1
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory
• Senzor síly NUL-211
• Senzor pohybu NUL-213
Obsah demonstrační soupravy
• Experimentální vozík, hmotnost 50 g
• Svinovací meter, 3 m
• Misky pro závaží se závěsem (2 ks)
• Ukazatel pro páku
• Stupnice s dílky
• Vyvažovací jezdec pro páku
• Vyvažovací tělíska 50 g
• Posuvné měřítko, plast, dělení 0,1 mm
• Kádinka 100 ml, plast, s výlevkou
• Odměrný válec 100 ml, plast, s výlevkou
• Ponorné sondy, sada 2 ks
• Trubička, D = 8 mm, L = 200 mm, akryl (2 ks)
• Trubička, D = 20 mm, L = 200 mm, akryl
• Zátka, silikon, 12/18/27 mm, 1 otvor
• Zkumavka 12 × 100 mm, skleněná, rovný okraj
• Závaží s výřezem 50 g (4 ks)
• Závaží s výřezem 10 g (4 ks)
• Držák závaží 10 g (2 ks)

Souprava Mechanika 1 a senzor síly NUL-211, NUL-213
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• Sada závaží 1–50 g, velmi přesné,
uložené v krabičce
• Tyč válcová, 500 × 10 mm (2 ks)
• Trubička, D = 8 mm, L = 80 mm, akryl
• Archimédův dutý kvádr 50 × 20 × 20 mm
• Hliníkový kvádr, 50 × 20 × 20 mm
• Ocelový kvádr, 50 × 20 × 20 mm
• Ocelový kvádr, malý
(stejné hmotnosti jako hliníkový)
• Válcová pružina 3 N/m
• Válcová pružina 20 N/m
• Páka pro váhu, L = 420 mm
• Listová pružina, ocelová, 0,4 mm, L = 165 mm
• Kapilární trubička, sada, 120 × 0,5/1/1,5 mm
• Kladky, sada 4 ks s hlubokou drážkou
• Hadice 100 cm, průhledná, plastická hmota
• Hadice 16 cm, průhledná, plastická hmota
• Siloměr 2 N, průhledný dělení po 0,02 N (2 ks)
Uložení
• Plastová vložka ŽES Mechanika 1
• Úložný box II, velký, s krytem
• Plán rozložení a 2 samolepky

Pokusy pro soupravu NeuLog
Měření fyzikálních veličin

• Pevná kladka

• Nakloněná rovina

• Měření délky metrem

• Volná kladka

• Rozložení sil na nakloněné rovině

• Jednoduchý kladkostroj

• Třecí síla

• Složený kladkostroj

• Určení koeficientu tření

a posuvným měřítkem
• Objem pevných
a kapalných látek
• Objem plynů
• Měření času – matematické
kyvadlo
• Hmotnost a jednotka hmotnosti
• Hustota pevných látek
• Hustota pevných látek
• Hustota kapalin
(pomocí U-trubičky)

• Mechanická práce
• Práce na nakloněné rovině
• Stabilita
• Práce při překlopení
Síla a její účinky

• Účinek tlaku vzduchu
• Vztlak
• Archimédův princip
• Nosnost lodě

• Měření síly

• Model hustoměru

• Prodloužení vinuté pružiny

• Hydrostatický tlak

(Hookův zákon)
• Směr síly a působiště síly

• Dvojramenná páka

• Skládání sil, silový rovnoběžník

• Jednoramenná páka

• Spojené nádoby

• Tíhová síla

Jednoduché stroje
• Model dvojramenné váhy

Hydrostatika

• Kapilarita a vzlínavost

(paralelogram)
• Skládání tří sil

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Měření třecí síly
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Dynamika
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory
• Fotobrána NUL-209
• Senzor síly NUL-211
• Senzor pohybu NUL-213
• Senzor zrychlení NUL-227
Obsah demonstrační soupravy
• Experimentální vozík, hmotnost 50 g, s nízkým
třením, s tyčkou pro upevnění závaží se zářezem
10 g anebo 50 g (2 ks)
• Závaží s výřezem 50 g (4 ks)
• Závaží s výřezem 10 g (3 ks)
• Držák závaží 10 g
• Tyč, válcová L = 60 mm, D = 10 mm

• Pružný nárazník, ocelová pružina pro demonstraci
elastického rázu,
nasouvatelný na experimentální vozík (2 ks)
• Karoserie experimentálního vozíku (2 ks)
• Pružina pro vozík pro rázové pokusy s dvěmi
experimentálními vozíky
• Vozík s pohonem s volitelnou rychlostí,
pro experimenty s rovnoměrným pohybem,
potenciometr pro nastaveni rychlostí. Přepínač na volby
pohybu vpřed/stop/vzad, zdířky pro externí napájení
(nerovnoměrný pohyb), baterie 9 V
• Vodící kladka, plastická hmota, s nízkým
součinitelem tření, se svorníkem s upínacím
šroubem na uchycení na stůl anebo kolejnici

Souprava Dynamika a senzory NUL-209, NUL-211, NUL-213, NUL-227
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Pokusy pro soupravu NeuLog
• Svinovací metr, L = 300 cm

• Rovnoměrný pohyb

• Univerzální spojka kolejnic

• Nerovnoměrný pohyb

• Dráha a optická lavice, 2 x 50 cm, NTL hliníkový

• Průměrná a okamžitá rychlost

profil, robustní s natištěnou milimetrovou stupnicí,

• Rovnoměrně zrychlený pohyb

sestavitelná do 1 m kolejnice, na čelní straně

• Volný pád

otvor pro upevnění kladky případně stativové tyče

• Základní rovnice dynamiky a „Newtonova“ definice

pro demonstraci zrychleného pohybu

• Srážka těles - hybnost

Uložení
• Plastová vložka Dynamika

• Dynamické určení hmotnosti
• Potenciální a kinetická energie

• Úložný box II, velký, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

Základní zákon dynamiky

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Rovnoměrný pohyb
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Síly a točivý moment
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory

• Závaží s výřezem 10 g (8 ks)

• Senzor pohybu NUL-213

• Závaží s výřezem 5 g (4 ks)

Obsah demonstrační soupravy
• Silový stůl, na kvantitativní znázornění rozložení
sil. Kovová pracovní deska, D = 200 mm, natřená
na bílo, s přesným dělením. V středu je axiální
čep pro upevnění na stativ. Na okraj desky se
upevní až čtyři vodící kladky v libovolném úhlu.
Na provázky, které jsou položené přes kladky,
se zavěsí závaží
• Vodící kladka, s nízkým součinitelem tření,
se svorníkem s upínacím šroubem,
uchycení na stůl anebo kolejnici (4 ks)
• Přídavný kotouč pro momentový nástavec,
D = 160 mm, ca. 200 g
• Držák závaží 10 g (4 ks)
• Závaží s výřezem 50 g (8 ks)
• Závaží s výřezem 20 g (8 ks)

Souprava Síly a točivý moment a senzor pohybu NUL-213
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• Momentový nástavec pro silový stůl, na zkoumání
otočných momentů. Axiálně na kuličkovém ložisku
uložený akrylový kotouč, D = 160 mm, pro upevnění
na silový stůl, osazený čtyřikrát třemi kolíky po 90°
na poloměrech 25/50/75 mm pro upevnění provázku
nebo závaží; v středě řemenice s D = 8/16/32 mm
Uložení
• Plastová vložka Síly a točivý moment
• Úložný box II, malý, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

Pokusy pro soupravu NeuLog
• Spolupůsobení vícerých sil
• Směr působení sil a působiště síly
• Točivý moment – rovnováha momentů
• Točivý moment s různým působištěm momentů
• Rotační pohyb – rovnoměrně zrychlený
• Moment setrvačnosti a úhlové zrychlení

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Zákon úhel–čas při rovnoměrně zrychleném rotačním pohybu

29

Kmity a vlnění
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy

Pokusy pro soupravu NeuLog

Neulog senzory

Kmity

• Zvukový senzor NUL-212

• Doba kmitu matematického kyvadla

• Senzor pohybu NUL-213

• Doba kmitu pružinového kyvadla

Obsah demonstrační soupravy
• Gumová šňůra, 3 m
• Listová pružina ocelová, 0,6 mm, L = 300 mm
• Držák zapisovače
• P1810-1G Závitová tyč s křídlovými maticemi
pro upevnění držáku zapisovače na ocelovou listovou
pružinu
• Kyvadlová koule s háčkem – dřevo, D = 60 mm (2 ks)

• Dráha - čas, zápis harmonických kmitů
• Měření tíhového zrychlení
• Rezonance matematického kyvadla
• Rezonance pružinového kyvadla
• Rezonance listové pružiny
• Princip rezonančního měření frekvence
• Dynamické měření tuhosti pružin

• Kyvadlová koule s háčkem – plast, D = 60 mm

Vlnění

• Experimentální motor pro pokusy s vlněním, slouží jako

• Příčné stojaté vlnění

budič příčného a podélného vlnění, k napájení je vhodný

• Podélné stojaté vlnění

frekvenční generátor

• Odraz vln na pevném a volném konci

Uložení
• Plastová vložka Kmity a vlnění
• Úložný box II, mini, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

Souprava Kmity a vlnění a senzory NUL-212, NUL-213
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• Doba kmitu listové pružiny

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Měření rychlosti zvuku (pomocí echa)

Propojené kyvadlo

31

Nauka o teple 1
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory
• Senzor teploty NUL-203
• Tlakový senzor NUL-210
• Senzor teplot širokého rozsahu NUL-234
Obsah demonstrační soupravy
• Odměrný válec 100 ml, plast
• Těleso pro tepelné záření, pár, bílé a černé
• Bimetalový pás, 160 × 20 mm
• Vosková tužka
• Hadice, 100 cm, ohebná (2 ks)
• Trubička, D = 8 mm, L = 200 mm, akryl,
pro manometr (2 ks)
• Zahnutá jehla, pro průtokovou spirálu
• Průtokové spirály, sada 5 ks
• Držák pro siloměr a zkumavky
• Voskové pásky
• Trubička, D = 8/5 mm, L = 80 mm, sklo
• Rozptylová síťka s keramickým středem
150 × 50 mm
• Kádinka vysoká, 250 ml, borokřemičitanové sklo
• Erlenmeyerova banka, 100 ml, s SB19

Souprava Nauka o teple 1 a senzory NUL-203, NUL-210, NUL-234
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• Stativové kruhy, sada tří kusů,
D = 102 mm – položení rozptylové síťky,
D = 62 mm – uchycení kádinky,
D = 35 mm – uchycení Erlenmeyerovy baňky
Tyto tři stativové kruhy umožňují maximální
bezpečnost při práci s horkými kapalinami
• Trubička pro tepelnou roztažnost, hliník,
500 × 6/8 mm
• Trubička pro tepelnou roztažnost, ocel,
500 × 6/8 mm
• Ukazatel s kolíkem pro tepelnou roztažnost (2 ks)
• Běžec s aretací pro tepelnou roztažnost
• Běžec pro ukazatele pro tepelnou roztažnost
• Zkumavka, 16 × 160 mm,
borokřemičitanové sklo (2 ks)
• Lampový olej, 50 ml, v láhvi s kapátkem
• Thiosíran sodný 200 g, v láhvi s uzávěrem
• Prášková barva červená, v dóze
(potravinové barvivo)
• Zátka, 12/18/27 mm, silikon,
1 otvor 7 mm (2 ks)
• Zátka, 17/22/25 mm, silikon, 1 otvor 7 mm

Pokusy pro soupravu NeuLog
• Zátka, 17/22/25 mm, silikon, 2 otvory 7 mm

Šíření tepla

• Hliníkový kvádr 50 × 20 × 20 mm, s háčkem

• Délková roztažnost pevných látek

• Malý ocelový kvádr 20 × 20 × 20 mm, s háčkem
• Izolační nádoba s uzávěrem složená ze dvou
hliníkových nádob o objemu 150 a 700 ml vzájemně
odizolovaných, průsvitný uzávěr, zátka pro teploměr
a jednoduchý míchač
• Tyč, válcová, L = 500 mm, D = 10 mm,
poniklovaná ocel
• Laboratorní teploměr, −10 až +110 °C, dělení 1 °C,
plněný alkoholem (2 ks)
• Teploměr bez stupnice, −10 až +110 °C,
plněný alkoholem
Uložení:
• Plastová vložka Nauka o teple 1
• Úložný box II, velký, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

• Model teploměru
• Cejchování teploměru
• Bimetal
• Změna objemu kapalin
• Změna objemu vzduchu při konstantním tlaku
• Změna tlaku vzduchu při konstantním objemu
• Vedení tepla
• Proudění tepla
• Sálání tepla
• Tepelná izolace
Změny skupenství
• Míchání teplot
• Měrná tepelná kapacita pevných látek
• Výpočet měrné tepelné kapacity pevných látek
• Teplota tavení
• Skupenské teplo tavení
• Chladící směs
• Skupenské teplo tuhnutí
• Teplota varu
• Skupenské teplo vypařování
• Destilace

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Studená káva
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Nauka o teple 2
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory
• Senzor teploty NUL-203
• Tlakový senzor NUL-210
• Senzor teplot širokého rozsahu NUL-234
Obsah demonstrační soupravy
• Joulův kalorimetr univerzální, dvě hliníkové nádoby
o objemu 150 a 700 ml, oddělené izolací, průsvitný
uzávěr se zabudovaným odstupňovaným ponorným
vařičem: 2/4/6 Ohm, napájecí napětí: 6 V/2 A, zátka
pro teploměr a jednoduchý míchač
• Přídavný uzávěr pro kalorimetr, akrylové sklo
se čtyřmi silikonovými zátkami, D = cca 108 mm
• Tyče pro vedení tepla, sada 4 ks, tyče s axiálním
otvorem pro vložení teploměru, se silikonovou
zátkou, pro vložení do otvoru v uzávěru P2700-2E
materiál Al, Fe, Cu, sklo,
rozměry: každý 150 × 8 mm
• Manometr pro Gay-Lussacův zákon, k našroubování
do ocelové koule P2712-1K barometr s rozsahem
800–1300 hPa, D = cca 65 mm

Souprava Nauka o teple 2 a senzory NUL-203, NUL-210, NUL-234
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• Koule pro Gay-Lussacův zákon, ocelová dutá koule
D = 60 mm, se závitem
• Oktagon pro tepelné vyzařování. Pro vyzařování
tepla jsou barevné plochy obrácené směrem
ven, pro pohlcování dovnitř, duté těleso s osmi
různobarevnými stěnami, druhá strana stěny je bez
úpravy, navrchu uvnitř tepelný zdroj: halogenová
žárovka 12V/20W, G4 plochy: bílá, černá, modrá,
žlutá, červená, bílá matná, stříbrná leštěná, stříbrná
matná rozměry: cca 150 × 150 × 105 mm
• Peltierův článek: max. 15 V/3,5 A, hliníkové kádinky:
každá cca 50 ml rozměry: cca 85 × 55 × 80 mm
Laboratorní teploměr, −10 až +110 °C, dělení 1 °C,
plněný alkoholem (2 ks)
• Tepelný přijímač, tepelná sonda se zesilovačem,
na přeměnu optického výkonu na napětí tvoří
s měřícím přístrojem o rozsahu 0–10 V radiační
pyrometr vypínač ON/OFF, nastavení nuly, výstup
chráněný proti zkratu LED–indikátor pro stav
přístroje napájecí napětí: max. +/−14 V na baterii
(je v přístroji) rozměry: cca 84 × 84 × 39 mm

Pokusy pro soupravu NeuLog
• Termogenerátor s úpinkou, k přeměně tepla
na elektrickou energii a naopak kryt z akrylového
skla v středě stojícím Peltierovým článkem mezi
dvěma kostkovými hliníkovými kádinkami, připojení

Změna skupenství
• Měrná tepelná kapacita vody
Teplo „kvantitativně”

pomocí dvou bezpečnostních zdířek a dvě zátky pro

• Tepelná roztažnost plynů kvantitativně

upevnění teploměrů, úpinka k přitlačení hliníkových

• Gay-Lussacův zákon (absolutní nula)

kádinek na Peltierův článek

• Vedení tepla v pevných látkách kvantitativně

Uložení:
• Plastová vložka

• Vyzařování tepla kvantitativně
• Pohlcování tepla kvantitativně

Úložný box II, velký, s krytem

Práce a výkon

Plán rozložení a dvě samolepky

• Odevzdávání tepla a intenzita proudu
• Elektrický ekvivalent tepla
• Ekvivalent tepla
Přeměna energie
• Přeměna tepla na elektrickou energii
• Termoelektrické chlazení „Peltierův efekt“

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Zákon absolutní nuly – zákon Gay-Lussaca
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Elektřina 1
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory

• Modul odpor 1 kOhm

• Senzor napětí NUL-201

• Modul baterie 1.2 V (2 ks)

• Proudový senzor NUL-202
Obsah demonstrační soupravy
• Propojovací deska
• Spojovací vodič 25 cm černý (2 ks)
• Spojovací vodič 50 cm červený
• Spojovací vodič 50 cm modrý
• Spojovací vodič 75 cm červený
• Spojovací vodič 75 cm modrý
• Modul připojení (4 ks)
• Modul přímé vedení (5 ks)
• Modul přímé vedení se zdířkou (2 ks)
• Modul vedení T se zdířkou
• Modul vedení T (4 ks)
• Modul vedení L se zdířkou (4 ks)
• Modul vedení L (2 ks)
• Modul přerušené vedení, 2 zdířky
• Modul vypínač ON/OFF
• Modul přepínač (2 ks)
• Modul odpor 100 Ohm
• Modul odpor 500 Ohm

Souprava Elektřina 1 a senzory NUL-201, NUL-202
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• Modul pro krokosvorku (2 ks)
• Modul s objímkou E 10 (2 ks)
• Nádoba pro elektrolýzu
• Sada vodičů a nevodičů
• Sada elektrod
• Žárovka E 10, 2.5 V/0.2 A (2 ks)
• Žárovka E 10, 10 V/0.05 A (2 ks)
• Pojistkový drát 0.1 mm
• Odporový drát 0.2 mm
• Měděný drát 0.2 mm
• Krokosvorka s kontaktním kolíkem (4 ks)
• Držák se zářezem a otvorem (2 ks)
Uložení
• Plastová vložka Elektřina 1
• Úložný box II, malý, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

Pokusy pro soupravu NeuLog
Základy

Práce a výkon

• Jednoduchý elektrický obvod

• Výkon žárovky

• Přepínač

• Elektrická práce

• Napětí
• Sériové zapojení zdrojů napětí
• Paralelní zapojení zdrojů napětí
• Intenzita proudu
• Vodiče a nevodiče
• Vedou kapaliny elektrický proud?
Tepelná energie z elektrické energie

Elektrický odpor
• Ohmův zákon
• Série měření k Ohmovu zákonu
• Aplikace Ohmova zákona
• Vodiče a velikost jejich odporů
• Měrný odpor drátů
• Ohmické odpory

• Přeměna elektrické energie na teplo

• Žárovka není ohmickým odporem

• Přeměna elektrické energie na světlo

• Sériové zapojení žárovek

• Vodiče a odporové dráty

• Sériové zapojení ohmických odporů

• Vznik tepla u vodičů s rozdílným průřezem drátů

• Dělič napětí

• Tavná pojistka

• Paralelní zapojení žárovek

Elektrochemie
• Elektrolytický článek
• Voltův článek
• Elektrolýza
• Galvanizace
• Model olověného akumulátoru

• Paralelní zapojení ohmických odporů
• Kombinované zapojení odporů
(Kirchhoffovo pravidlo)
• Proč jsou zdroje napětí zapojované paralelně?
• Model potenciometru
• Vnitřní odpor zdroje (svorkové napětí)

• Kontaktní řada kovů

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Ohmův zákon
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Magnetismus
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory
• Senzor magnetického pole NUL-214
Obsah demonstrační soupravy
• Tyčový magnet, D = 10 mm, L = 50 mm, AlNiCo,
červeně/zeleně lakovaný (2 ks)
• Železné piliny v dóze
• Kapesní kompas
• Koule pro zemský magnetizmus, glóbus, D = 56 mm, s
potiskem na stopce
• Velká sonda magnetického pole
• Banánek (4 mm) s jehlou, jako hrotové ložisko pro
třecí tyče a magnety
• Podložka pro tyčové válcové magnety (2 ks)
• Tyč se závitem pro vzájemné sešroubování,
pro pokusy zmagnetizování (4 ks)
• Modul zdířka (izolovaná podstava)
• Pouzdro pro magnet, pro spojení dvou tyčových
magnetů 50 × 10 mm

Souprava Magnetismus a senzor magnetického pole NUL-214
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• Deska pro magnetické pole „kompakt“,
pro zobrazeni siločar okolo permanentních magnetů
rozměry: 155 × 90 × 10 mm
• Pólový plech, 60 × 25 mm (2 ks)
• Kancelářské sponky, sada 10 kusů, v dóze
• Kancelářská sponka s nití
• Zkumavka 16 × 150 mm, plast
• Magnetické pole – fólie, pro zobrazeni směru
magnetizace magnetických objektů rozměry: cca
100 × 70 mm
• Magnetická guma, rozměry: cca 100 × 25 mm
• Kroužek z měkkého železa
• Železné hřebíčky v dóze
Uložení
• Plastová vložka Magnetismus
• Úložný box II, malý, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

Pokusy pro soupravu NeuLog
Magnetická interakce

Magnetické pole

• Magnety a magnetické póly

• Magnetické pole tyčového magnetu

• Vzájemné působení dvou magnetů

• Siločáry magnetického pole

• Přitažlivá síla magnetu

• Siločáry kolem tyčového magnetu

• Dosah magnetického pole

• Magnetické pole mezi póly magnetu

• Zastínění magnetického pole

• Siločáry okolo U–magnetu

• Vznášející se magnet

• Magnetické pole Země

Magnetická indukce
• Magnetická indukce

• Magnet jako kompas
• Způsoby zmagnetování

• Výroba magnetů
• Nitro tyčového magnetu
• Elementární magnety

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Silové působení magnetického pole
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Elektromagnetismus
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory

• Bimetalový pás

• Senzor napětí NUL-201

• Plochá ocelová pružina

• Proudový senzor NUL-202
• Senzor magnetického pole NUL-214
Obsah demonstrační soupravy
• Modul ohřívací spirála
• Modul doutnavka
• Modul vypínač
• Železné jádro, L = 50 mm
• Kontaktní jehla
• Pólový nástavec, 60 × 25 mm (2 ks)
• Kartáček (2 ks)
• Držák magnetu na čepu,
pro montáž magnetu na moduly

• Plochá mosazná pružina
• Modul motor 0.5 až 4 V DC
• Modul pro cívku 800 závitů
• Modul pro cívku 2 × 800 závitů
• Cívka 800 závitů, modrá
• Cívka 2 x 800 závitů, červená
• U-jádro a I-jádro
• Ložisková tyč (2 ks)
Uložení
• Plastová vložka Elektromagnetizmus
• Úložný box II, small, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

• Komutátor
• Stírací kroužky

Souprava Elektromagnetismus a senzory NUL-201, NUL-202 a NUL-214
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Pokusy pro soupravu NeuLog
Tepelná energie z elektrické energie

Elektromagnetická indukce

• Model bimetalové pojistky

• Indukce

• Bimetalový termostat

• Indukované napětí

• Bimetalový hlásič ohně

• Princip generátoru proudu

Elektromagnetizmus
• Elektrický proud vytváří magnetické pole
• Magnetické pole cívky
• Magnetem ovládané spínače
• Relé
• Relé s pracovním a klidovým kontaktem
• Samočinný přerušovač obvodu
• Bzučák na střídavý proud
• Model magnetické pojistky

• Alternátor s rotací magnetu
• Alternátor s rotací cívky
• Generátor jednosměrného proudu
• Generátor s elektromagnetem
• Generátor s rotujícím elektromagnetem
• Indukce při jednosměrném proudu
• Transformátor
• Transformátor 1 : 1
• Nezatížený transformátor
• Intenzita proudu se též transformuje

Kinetická energie z elektrické energie

• Cívka připojená k jednosměrnému proudu

• Pohybové účinky elektrického proudu

• Vypínací špičky způsobené samoindukcí

• Lorenzova síla
• Princip elektromotoru
• Model elektromotoru
• Jednosměrný motor

• Lenzovo pravidlo
• Brzdící účinek způsobený samoindukcí
• Cívka připojená k střídavému proudu
• Impedance cívky

• Sériový vinutý motor

• Odpor a indukčnost v střídavém napětí

• Derivační motor

Práce a výkon

• Model elektromagnetického měřícího přístroje

• Výkon elektromotoru
• Mechanická práce a výkon elektrického proudu

Elektromagnetická indukce

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Model elektromotoru
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Optika 1
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory

• Clona (3 a 5 štěrbin)

• Senzor světla NUL-204

• Transparentní vanička, 65 × 47 mm,

Obsah demonstrační soupravy
• Kombinovaná halogenová lampa 12 V/20 W, použití
přímo na stole nebo na optické lavici s vestavěnou
kondenzační čočkou, hliníkový kryt s plastovými
lištami pro uchycení clon
• Lichoběžníkový hranol
• Polokruhová čočka
• Pravoúhlý hranol
• Plankonvexní čočka (2 ks)
• Plankonkávní čočka
• Optický disk (úhloměr)
• Matnice
• Ploché zrcadlo
• Flexibilní zrcadlo, může být použito jako parabolické
zrcadlo
• Clona (1 a 2 štěrbiny)

Souprava Optika 1 a senzor NUL-204
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bílé pozadí s krytem
Uložení
• Plastová vložka Optika 1
• Úložný box II, malý, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

Pokusy pro soupravu NeuLog
Šíření světla

Barvy

• Světlo se šíří přímo

• Barevný rozklad světla

• Vznik stínu

Oko

Zrcadla

• Zdravé oko

• Odraz světla od rovinného zrcadla

• Krátkozrakost

• Obraz na rovinném zrcadle

• Dalekozrakost

• Odraz světla od dutého zrcadla

• Stařecká dalekozrakost

• Sestrojení obrazu na dutém zrcadle
• Zobrazení bodu v dutém zrcadle
• Odraz světla od vypuklého zrcadla
• Sestrojení obrazu na vypuklém zrcadle
• Zobrazení bodu na vypuklém zrcadle
Čočky
• Lom světla spojkou
• Okrajové paprsky

Lom světla
• Lom na rovinné paralelní desce
• Index lomu skla
• Lom světla při přechodu vzduch–voda
• Úhel dopadu a úhel lomu
• Index lomu tuhých látek
• Výpočet paralelního posunu při rovinné paralelní
desce

• Zobrazení obrazu spojkou

• Přechod ze skla do vzduchu

• Zobrazení bodu spojkou

• Vychylující a převracející hranol

• Lom světla rozptylkou

• Lom světla na hranolu

• Zobrazení obrazu rozptylkou
• Zobrazení bodu rozptylkou

Vliv střídavého proudu na světelný zdroj

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Lom světla
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Chemie 1
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory

• Tyč válcová, 500 × 10 mm

• Senzor teploty NUL-203

• Držák pro byrety, 0 – 80 mm

• Oxymetr NUL-205
• pH senzor NUL-206
• Senzor vodivosti NUL-215
• Senzor teplot širokého rozsahu NUL-234
Obsah demonstrační soupravy

• Lžíce se špachtlí, ocel, 150 × 18 mm
• Dvojitá špachtle, ocel, 180 × 11 mm
• Třecí miska, porcelán, D = 100 mm
• Palička, porcelán, L = 110 mm
• Tavný kelímek 35 ml, vysoký, porcelán
• Odpařovací miska, porcelán, 75 ml

Chemie stativ

• Dvojité kleště pro kelímek, zahnuté, L = 200 mm

• Základna, L = 250 mm

• Kolík na zkumavky, dřevo, 10 – 30 mm

• Křížový svorník s křídlovými šrouby M8 (2 ks)
• Běžec, H = 40 mm, hliník
• Svorník s kruhem, D = 102 mm
• Svorník s kruhem, D = 62 mm (2 ks)

• Pipeta 10 ml, s dělením 0,1 ml
• Drátěný trojúhelník s keramikou, 60 mm
• Pinzeta se špicí, ocel, L = 115 mm
• Rozptylová síťka s keramickým středem,
150 × 150 mm

Souprava Chemie 1 a senzory NUL-203, NUL-205, NUL-206, NUL-215, NUL-234
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• Stojan na zkumavky, dřevený, dvanáct otvorů
22 mm a šest odkapávacích tyček

• Deska, kobaltové sklo, 50 × 50 × 2 mm
• Podložní sklíčko, 76 × 25 × 1 mm (2 ks)

• Míchací tyčka, sklo, 8 × 250 mm

• Krycí deska, D = 75 mm,

• Ochranné rukavice, pár

• jednostranně zabroušená

• Gumová hadice, 7/10 mm, L = 100 cm

• Hodinové sklo, D = 100 mm

• Spalovací lžíce, L = 450 mm

• Sada skleněných trubiček, D = 8/5 mm, různé tvary

• Nožík

• Zkumavka 16 × 160 mm, borokřemičité sklo (12 ks)

Uložení

• Lupa trojnásobná a pětinásobná

• Plastová vložka Chemie stativ
• Úložný box II, velký, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky
Chemie sklo
• Kádinka 100 ml, nízká
• Kádinka 150 ml, nízká
• Kádinka 250 ml, nízká
• Plastový trychtýř, D = 75 mm
• Erlenmeyerova baňka, 250 ml, SB 29
• Zkumavka s trubičkou, 30 × 200 mm
• Válec, zabroušený okraj, 200 × 50 mm
• Kapkový trychtýř, válcový, 50 ml

• Pipeta 5,0 ml, skleněná (2 ks)
• Kartáč na zkumavky, D = 17 mm
• Teploměr −20 až +110/1 °C, plněný.alkoholem
• Zátka, silikon 12/18/27 mm (4 ks)
• Zátka, silikon 12/18/27 mm, 1 otvor (2 ks)
• Zátka, silikon 26/32/30 mm, 1 otvor
• Zátka, silikon 31/38/35 mm, 1 otvor
• Pipeta mechanická do 10 ml
Uložení
• Plastová vložka Chemie sklo
• Úložný box II, velký, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Skleníkový efekt
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Chemie 2
Demonstrační souprava NeuLog
Obsah soupravy
Neulog senzory

• Kádinka 100 ml, nízká

• Tlakový senzor NUL-210

• Žárovka 10 V/0,05 A, E10

• Senzor vodivosti NUL-215
• Kapkový senzor NUL-223
• Senzor salinity NUL-228
Obsah demonstrační soupravy

• Propojovací vodič 50 cm, červený, ŽP
• Propojovací vodič 50 cm, modrý, ŽP (2 ks)
• Válcová uhlíková elektroda (2 ks)
• Válcová měděná elektroda
• Válcová niklová elektroda (2 ks)

Elektrochemie

• Zátka, silikon, 17/22/25 mm, jeden otvor (2 ks)

• Držák elektrod na kolíku

Uložení

• U - trubička s olivkami SB 19

• Plastová vložka Elektrochemie

• Držák tyčových elektrod
• Krokosvorka holá
• Nástavec držáku

• Úložný box II, malý, s krytem
• Plán rozložení a dvě samolepky

• ŽSP objímka žárovky E10 (pro C7118-2A)

Souprava Chemie 2 a senzory NUL-210, NUL-215, NUL-241, NUL-223, NUL-228
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Pokusy pro soupravu NeuLog – Chemie 1, 2
Destilace
• Baňka kulaté dno, 100 ml, úzké hrdlo
• Destilační nástavec
• Chladič s dvěmi uzávěry a dvěmi hadicovými
spojkami
• Ohnutá trubice na odvádění pár
• Chemický teploměr −10 až +110 °C, alkohol
Uložení
• Úložný box II, malý, s krytem
• Pěnová vložka Destilace
• Plán rozložení a dvě samolepky

• V přírodě se vyskytují látky vzácně čisté
(13 pokusů)
• Elektrické vodiče a izolátory (4 pokusů)
• Chemie, svět látek (6 pokusů)
• Voda, vnímaná chemicky (14 pokusů)
• Chemikálie v každodenním životě – závisí na dávce
(6 pokusů)
• Kyseliny a zásady v denním životě (11 pokusů)
• Životní prostor vzduch (12 pokusů)
• Přírodní látky a syntetické produkty (6 pokusů)
• Látky ve světě práce (15 pokusů)
• Chemická syntéza v přírodě / průmyslu
(8 pokusů)
• Alkohol a karboxylové kyseliny (9 pokusů)
• Potraviny – živiny (13 pokusů)
• Látky na čištění a hygienu (5 pokusů)

Zpracování naměřených hodnot senzory NeuLog
Oproti běžnému manuálnímu měření ihned vidíme
grafické znázornění průběhu grafu. Naměřené hodnoty
můžeme exportovat do tabulky a dále s nimi pracovat.
Software NeuLog zobrazuje a zaznamenává data
v reálném čase, s možností práce v on-line i off-line režimu.

Titrace roztoku
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Ukázky realizací učeben společností KDZ, spol. s r. o.
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Ceník a katalog senzorů NeuLog naleznete na:
• www.kdz.cz
Experimenty a pracovní listy:
• www.neulog.cz
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Specialista na odborné učebny

KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice
Tel.: +420 577 453 104, +420 577 454 338, Fax: +420 577 453 390
WWW.KDZ.CZ

