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1

zasilacz labaratoryjny

Zasilacz wyposażony w ciągłą regulację wyjściowego, stabilizowanego napięcia stałego w zakresie 1–30 V lub 

stabilizowanego natężenia prądu w zakresie 0–3 A oraz w cyfrowe wskaźniki napięcia oraz natężenia prądu 

wyjściowego. 

szt 3

2

zasilacz laboratoryjny prądu 

stałego

Płynnie regulowany zasilacz prądu stałego, przeznaczony szczególnie do zastosowań w placówkach 

edukacyjnych.

Podstawowe parametry:

- napięcie wyjściowe 0÷30 V

- prąd wyjściowy 0÷5 A

- stabilizacja napięcia i prądu

- tętnienia 0,5mV rms (wart. skut.)

- jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść

- wskaźniki cyfrowe 2 x LCD

szt 1
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Kamera mikroskopowa cyfrowa

Pozwala na przechwytywanie kolorowych zdjęć oraz filmów obiektów obserwowanych pod mikroskopem. 

Dołączony zestaw adapterów pozwala na zainstalowanie kamery na okularze większości dostępnych na rynku 

mikroskopów biologicznych i stereoskopowych.

W skład zestawu wchodzi również oprogramowanie do przechwytywania obrazów i filmów oraz ich obróbki  w 

wersjach dla Windows i MacOSX.

Oprogramowanie pozwala na kalibrację, pomiary oraz poprawę jakości przechwytywanych obrazów.

Matryca: CMOS  

Rozmiar sensora: min. 1/2”

Rozdzielczość:    min. 2048 x 1536 (3MP) @ 12 fps 

Wymiary przetwornika: min.  6,55 mm x 4,92 mm

Wielkość piksela:  3.2 µm x 3.2 µm

Tryb skanowania:  Progresywny

Złącze:  USB 3.0  

Temperatura pracy:  od  -10  do  60 st. Celsjusza

Max. SNR:  43db

Zakres dynamiczny: 61 db

Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Apple Mac OS

W zestawie: min. 2 adaptery okularowe, przewód USB wzorzec kalibracyjny, oprogramowanie

4 cylinder miarowy kl. B 250 ml. cylinder miarowy szklany kl. B 250 ml. 4
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szkło laboratoryjne

Zestaw szkła laboratoryjnego składający się z: Biureta 10 ml, kran prosty szklany, podziałka 0,05 ml • Chłodnica 

Liebiga, borokrzemianowa, dł. płaszcza 40 cm • Cylinder miarowy, borokrzemianowa, 100 ml • Cylinder 

miarowy, borokrzemianowa, 250 ml • Kolba destylacyjna 150 ml, borokrzemianowa, okrągłodenna, z bocznym 

ramieniem • Kolba okrągłodenna, borokrzemianowa 100 ml, wąska szyja • Kolba płaskodenna, 

borokrzemianowa 250 ml, wąska szyja • Kolba stożkowa 250 ml, wąska szyja, borokrzemianowa • Krystalizator 

borokrzem. z wylewem, ? 100 mm, h=50 mm • Rurki szklane, średnica 6 mm • Lejek ? 50 mm, szklany-

borokrzem. • Lejek ? 75 mm, szklany-borokrzem. • Pipeta wielomiarowa 5 ml, szklana • Pipeta wielomiarowa 

10 ml, szklana • Bagietka szklana z łopatką, dł. 30 cm, ? 7 mm • Probówka 125x16 mm, 10 ml, borokrzem. • 

Szalka Petriego, szklana borokrz., 50x17 mm • Szkiełko zegarkowe, 60 mm • Termometr szklany -10..+110 °C, 

bezrtęciowy • Zakraplacz-pipeta, szklany z gumowym smoczkiem • Nożyczki do preparowania, proste, 

nierdzewne, dł. 125 mm • Zlewka miarowa 250 ml, wysoka, borokrzemianowa • Zlewka miarowa 400 ml, 

wysoka, borokrzem. • Łyżeczka porcelanowa z łopatką 140 mm • Moździerz z wylewem, z tłuczkiem, szorstki 

150 ml, średnica zewnętrzna 105 mm • Tygiel porcelanowy 40 ml, wysoki (glazurowana zewn./wewn. 

b/podstawy) z pokrywką • Parownica porcelanowa 200 ml, ? 120 mm, płytka, z wylewem • Łyżeczka do spalań 

z kołnierzem ochronnym, 35 cm • Nożyczki do preparowania, proste, nierdzewne, długość 125 mm • Pęseta 

nierdzewna prosta, 130 mm • Szczypce laboratoryjne uniwersalne, długość 30 cm • Szczypce do zlewek, 

długość całkowita 23 cm • Stojak do probówek plastikowy, 20 gniazd • Zaciskacz Mohra • Tryskawka PE, 250 ml 

• Gruszka do pipet • Wężyki połączeniowe, różne • Korki gumowe, różne • Łapa do probówek, drewniana, 18 

cm, do probówek o średnicy 11-19 mm • Szczotka do mycia probówek i zlewek 

zestaw 4

6
probówki

Probówki wysokie d=12mm, probówki niskie d=12 mm, min. 50 sztuk każdego rodzaju.
zestaw 1

7

probówki ze statywami 

uniwesalnymi 12
Statyw uniwersalny na próbówki na min. 12 miejsc. Autoklawowalne. Zestaw probówek z nakrętką o 

pojemności 15 ml, skalowane, stożkowodenne - min. 50 sztuk.
zestaw 1

8

probówki ze statywami 

uniwesalnymi 24

Statyw uniwersalny na próbówki na min. 24 miejsca. Autoklawowalne. Zestaw probówek z nakrętką o 

pojemności 50 ml, skalowane, stożkowodenne, z polem do opisu - min. 50 sztuk.
zestaw 1
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pryzmat szklany Pryzmat szklany o kącie 60°. Przyrząd jest osadzony na uchwycie z rączką, która służy do umocowania pryzmatu 

w łapie na statywie. Dwie boczne ścianki pryzmatu są polerowane, wymiary min.: 32x32x155 mm

szt 2

10

szkło

Zestaw składa się z: Kolba miarowa z korkiem poj. 10 ml1 szt., Kolba miarowa z korkiem poj. 25 ml1 szt., Kolba miarowa z korkiem poj. 50 ml3 szt., Kolba 

miarowa z korkiem poj. 100 ml2 szt., Kolba miarowa z korkiem poj. 200 ml6 szt., Pipeta jedno-miarowa poj. 5 ml1 szt., Pipeta jedno-miarowa poj. 10, 25 

lub 50 ml1 szt., Pipeta wielo-miarowa poj. 5 lub 10 ml1 szt., Pipeta Pasteura 1 szt., Pipetka – kroplomierz 5 szt., Cylinder miarowy z korkiem poj. 10 ml1 

szt., Cylinder miarowy z korkiem poj. 50 ml1 szt., Cylinder miarowy z wylewem poj. 10 ml1 szt., Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml1 szt., Cylinder 

kolorymetryczny (komplet) poj. 50 ml2 szt., Cylinder kolorymetryczny (komplet) poj. 100 ml2 szt., Kolba Erlenmayera ze szlifem i korkiem poj. 25 ml1 

szt., Kolba Erlenmayera ze szlifem i korkiem poj. 50 ml2 szt., Kolba Erlenmayera ze szlifem poj. 50 ml10 szt., Kolba Erlenmayera ze szlifem poj. 100 ml10 

szt., Kolba Erlenmayera poj. 300 ml1 szt., Kolba płaskodenna ze szlifem poj. 50 ml1 szt., Kolba kulista ze szlifem poj. 50 ml1 szt., Rozdzielacz (wkraplacz) 

poj. 100, 250 lub 500 ml1 szt., Probówka ze szlifem i korkiem 3 szt., Probówka Ø 12 - 13/125 mm25 szt., Probówka Ø 15 - 16/150 mm20 szt., Probówka 

bor-krzem Ø 13/125 mm10 szt., Probówka bor-krzem Ø 16/150 mm10 szt., U – rurka z lejkiem H – 150 mm1 szt., Bagietka Ø 7/215 mm4 szt., Rurki 

różnych średnic L – 250 mm4 szt., Rurki różnych kształtów Ø 7 mm7 szt., Rurka osuszająca (do spalania) L – 170 mm1 szt., Rozpylacz płomienia 1 szt., 

Szalki Petriego (komplet) 2 szt., Zlewka szklana poj. 15 ml7 szt., Zlewka szklana poj. 25 - 30 ml5 szt., Zlewka szklana poj. 100 ml1 szt., Zlewka PP poj. 25 

ml7 szt., Zlewka PP poj. 40 ml5 szt., Zlewka PP poj. 250 ml1 szt., Lejek laboratoryjny PP 1 szt., Lejek laboratoryjny szklany 1 szt., Termometr 

laboratoryjny 1 szt., Tryskawka PP poj. 250 ml1 szt., Palnik spirytusowy 1 szt., Statyw wielostanowiskowy do probówek 1 szt., Trójnóg okrągły 1 szt., 

Siateczka do podgrzewania 1 szt., Uchwyt do probówek 2 szt., Papierki lakmusowe (komplet) 1 szt., Łącznik do węży 1 szt., Zaciskacz do węży 1 szt., 

Szczotka do mycia probówek 2 szt., Wężyki różnych średnic L – 500 mm3 szt., Korki polietylenowe Ø 7,5 mm1 szt., Korki polietylenowe Ø 10 mm1 szt., 

Korki polietylenowe Ø 12 mm1 szt., Korki polietylenowe Ø 14 mm2 szt., Korki gumowe z otworem i bez 7 szt., Łyżeczka do spalań 1 szt., 

zestaw 2

11
zakraplacze

butelki o poj. 50 mL szlifowane z korkiem z zakraplaczem
szt 40
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zestaw szkła laboratoratyjnego

Zestaw składa się z:

Kolba miarowa z korkiem poj. 10 ml1 szt., Kolba miarowa z korkiem poj. 25 ml1 szt., Kolba miarowa z korkiem poj. 50 ml3 szt., Kolba 

miarowa z korkiem poj. 100 ml2 szt., Kolba miarowa z korkiem poj. 200 ml6 szt., Pipeta jedno-miarowa poj. 5 ml1 szt., Pipeta jedno-

miarowa poj. 10, 25 lub 50 ml1 szt., Pipeta wielo-miarowa poj. 5 lub 10 ml1 szt., Pipeta Pasteura 1 szt., Pipetka – kroplomierz 5 szt., 

Cylinder miarowy z korkiem poj. 10 ml1 szt., Cylinder miarowy z korkiem poj. 50 ml1 szt., Cylinder miarowy z wylewem poj. 10 ml1 szt., 

Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml1 szt., Cylinder kolorymetryczny (komplet) poj. 50 ml2 szt., Cylinder kolorymetryczny (komplet) 

poj. 100 ml2 szt., Kolba Erlenmayera ze szlifem i korkiem poj. 25 ml1 szt., Kolba Erlenmayera ze szlifem i korkiem poj. 50 ml2 szt., Kolba 

Erlenmayera ze szlifem poj. 50 ml10 szt., Kolba Erlenmayera ze szlifem poj. 100 ml10 szt., Kolba Erlenmayera poj. 300 ml1 szt., Kolba 

płaskodenna ze szlifem poj. 50 ml1 szt., Kolba kulista ze szlifem poj. 50 ml1 szt., Rozdzielacz (wkraplacz) poj. 100, 250 lub 500 ml1 szt., 

Probówka ze szlifem i korkiem 3 szt., Probówka Ø 12 - 13/125 mm25 szt., Probówka Ø 15 - 16/150 mm20 szt., Probówka bor-krzem Ø 

13/125 mm10 szt., Probówka bor-krzem Ø 16/150 mm10 szt., U – rurka z lejkiem H – 150 mm1 szt., Bagietka Ø 7/215 mm4 szt., Rurki 

różnych średnic L – 250 mm4 szt., Rurki różnych kształtów Ø 7 mm7 szt., Rurka osuszająca (do spalania) L – 170 mm1 szt., Rozpylacz 

płomienia 1 szt., Szalki Petriego (komplet) 2 szt., Zlewka szklana poj. 15 ml7 szt., Zlewka szklana poj. 25 - 30 ml5 szt., Zlewka szklana poj. 

100 ml1 szt., Zlewka PP poj. 25 ml7 szt., Zlewka PP poj. 40 ml5 szt., Zlewka PP poj. 250 ml1 szt., Lejek laboratoryjny PP 1 szt., Lejek 

laboratoryjny szklany 1 szt., Termometr laboratoryjny 1 szt., Tryskawka PP poj. 250 ml1 szt., Palnik spirytusowy 1 szt., Statyw 

wielostanowiskowy do probówek 1 szt., Trójnóg okrągły 1 szt., Siateczka do podgrzewania 1 szt., Uchwyt do probówek 2 szt., Papierki 

lakmusowe (komplet) 1 szt., Łącznik do węży 1 szt., Zaciskacz do węży 1 szt., Szczotka do mycia probówek 2 szt., Wężyki różnych średnic 

L – 500 mm3 szt., Korki polietylenowe Ø 7,5 mm1 szt., Korki polietylenowe Ø 10 mm1 szt., Korki polietylenowe Ø 12 mm1 szt., Korki 

polietylenowe Ø 14 mm2 szt., Korki gumowe z otworem i bez 7 szt., Łyżeczka do spalań 1 szt., 

zestaw 2
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zestaw szkła laboratoryjnego - 

poziom rozszerzony

Zestaw składa się z: Kolba miarowa z korkiem poj. 10 ml1 szt., Kolba miarowa z korkiem poj. 25 ml1 szt., Kolba miarowa z 

korkiem poj. 50 ml4 szt., Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml3 szt., Kolba miarowa z korkiem poj. 200 ml8 szt., Kolba 

miarowa z korkiem poj. 250 ml1 szt., Pipeta jedno-miarowa poj. 5 ml1 szt., Pipeta jedno-miarowa poj. 25, 50 lub 100 ml1 

szt., Pipeta wielo-miarowa poj. 5, 10 lub 25 ml1 szt., Pipeta Pasteura 2 szt., Pipetka – kroplomierz 7 szt., Biureta z kranem 

poj. 10 lub 25 ml1 szt., Cylinder miarowy z wylewem poj. 10 ml1 szt., Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml1 szt., 

Cylinder miarowy z wylewem poj. 100 ml1 szt., Cylinder kolorymetryczny (komplet) poj. 50 ml2 szt., Cylinder 

kolorymetryczny (komplet) poj. 100 ml2 szt., Chłodnica Dawersa szlif 29/32 mm1 szt., Złącze – kolanko szlif 29/32 mm1 

szt., Kolba Erlenmayera ze szlifem i korkiem poj. 25 ml2 szt., Kolba Erlenmayera ze szlifem poj. 50 ml12 szt., Kolba 

Erlenmayera ze szlifem Ø 29 poj. 100 ml12 szt., Kolba Erlenmayera Ø 29 poj. 300 ml1 szt., Kolba płaskodenna ze szlifem 

poj. 50 ml2 szt., Kolba kulista ze szlifem poj. 50 ml2 szt., Kolba kulista ze szlifem poj. 500 ml1 szt., Rozdzielacz (wkraplacz) 

poj. 250 lub 500 ml1 szt., Probówka ze szlifem i korkiem 4 szt., Probówka Ø 12 – 13 / 125 mm25 szt., Probówka Ø 15 – 16 

/ 150 – 160 mm20 szt., Probówka bor-krzem Ø 13 / 125 mm15 szt., Probówka bor-krzem Ø 16 / 150 mm30 szt., 

Krystalizator z wylewem 1 szt., Bagietka Ø 7 / 215 mm4 szt., Rurki różnych średnic L – 250 mm5 szt., Szkiełko zegarkowe 1 

szt., Szalki Petriego (komplet) 2 szt., Zlewka szklana poj. 25 - 30 ml6 szt., Zlewka szklana poj. 100 ml2 szt., Zlewka szklana 

poj. 250 ml1 szt., Zlewka PP poj. 40 ml5 szt., Zlewka PP poj. 250 ml1 szt., Lejek laboratoryjny PP 1 szt., Lejek laboratoryjny 

szklany wąsko – otw. 1 szt., Lejek laboratoryjny szklany szeroko – otw. 1 szt., Lejek szklany z długą nóżką do sączenia 1 szt., 

Termometr laboratoryjny 1 szt., Tryskawka PP poj. 250 ml1 szt., Statyw wielostanowiskowy do probówek 1 szt., Trójnóg 

okrągły 1 szt., Siateczka do podgrzewania 1 szt., Uchwyt do probówek 2 szt., Szczotka do mycia probówek 2 szt., Wężyki 

różnych średnic L – 500 mm3 szt., Korek polietylenowy Ø 7,5 mm1 szt., Korek polietylenowy Ø 10 mm1 szt., Korek 

polietylenowy Ø 12 mm1 szt., Korek polietylenowy Ø 14 mm2 szt., Korek gumowy z otworem i bez 10 szt., Moździerz 

porcelanowy 1 szt., Tłuczek porcelanowy 1 szt., Naczynko wagowe 1 szt., Tygiel porcelanowy 1 szt., Szczypce laboratoryjne 

1 szt., Penseta 1 szt.                                                                                                                        

zestaw 2

14 zlewka a'100ml Szkło laboratoryjne zlewka 100 ml szt 15

15 zlewka a'50ml Szkło laboratoryjne zlewka 50 ml szt 25

16 zlewki a'25ml Szkło laboratoryjne zlewka 25 ml szt 80

17
kolba miarowa 100mL klasa B

Kolby miarowe szklane klasy B ze szlifem i z korkiem szklanym, szkło borokrzemowe, szlif, korek szklany, białe 

oznaczenie pojemności, klasa B
szt 5

18
kolba miarowa 1L klasa B

Kolby miarowe szklane klasy B ze szlifem i z korkiem szklanym, szkło borokrzemowe, szlif, korek szklany, białe 

oznaczenie pojemności, klasa B
szt 5

19
kolba miarowa 500 mL klasa B

Kolby miarowe szklane klasy B ze szlifem i z korkiem szklanym, szkło borokrzemowe, szlif, korek szklany, białe 

oznaczenie pojemności, klasa B
szt 5

20
drewniane uchwyty do probówek

Uchwyt, Imak, wykonany z drewna i metalowej sprężyny. Wykorzystywany do bezpiecznego trzymania 

probówek i innych lekkich naczyń podczas ogrzewania 
szt 8
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laboratorium

Specyfikacja urządzenia do pomiarów fizycznych: Urządzenie z wbudowanymi na stałe czujnikami umożliwiające pomiar: ciśnienia powietrza Zakres: 0 do 300 kPa Dokładność 

±2.5 kPa; napięcia prądu Zakres: -30 do 30 V Dokładność: ±2 %

niskiego napięcia Zakres-500 do 500 mV Dokładnośc: ±2 %; natężenia prądu Zakres: -1 do 1 A Dokładność: ±2 %

fali dźwiękowej Zakres: 0 do 50 V; natężenia światła Zakres: 0 do 55,000 lx Dokładność: ±15 %; temperatury otoczenia -10 do 50 °C Dokładność: ±1°C

temperatury ciał stałych i cieczy Zakres: -25 do 125 °C Dokładność: ±2 °C przyspieszenia Zakres: -8 do 8 g Dokładność: ±3 %

odległości Zakres: 0.2 do 10 m Dokładność: ±2 %; Możliwość podpięcia do urządzenia zewnętrznych czujników tego samego producenta takie jak: Czujnika do pomiaru 

przyspieszenia i siły w 3 kierunkach, Czujnik do pomiaru stężenia CO2, Czujnik do pomiaru pulsu, Czujnik do pomiaru pola magnetycznego, Czujnik do pomiaru pojemności płuc, 

Foto-bramka;Współpraca z komputerem (wspierane Systemy operacyjne: Windows, MAC, Linux) umożliwiająca prezentacje w czasie rzeczywistym dokonywanych pomiarów w 

postaci wykresów liniowych, słupkowych, tabel oraz mierników; Współpraca z tabletami (wspierane Systemy operacyjne: iOS, Android 4.1 i wyższy) umożliwiająca prezentacje w 

czasie rzeczywistym dokonywanych pomiarów w postaci wykresów liniowych, słupkowych, tabel oraz mierników. Możliwość dokonywania kilku pomiarów jednocześnie (min. 

5); Pamięć umożliwiająca zapisywanie  dokonywanych pomiarów (min. 10 pomiarów po 12 800 każda) i przenoszenie ich w dowolnym momencie do komputera/tabletu.

Tryb pracy autonomicznej (tryb pracy bez komputera) – dokonywanie pomiarów bez udziału komputera; Sterowanie funkcjami urządzenia z wykorzystaniem przycisków samego 

urządzenia (3 wbudowane przyciski sterujące funkcjami urządzenia). 

Wbudowany wyświetlacz: 

Maksymalna szybkość pobierania próbek min 24,000/sek; Rozdzielczość zbierania próbek min. 12-bit

Komunikacja bezprzewodowa z komputerem/tabletem – Bluetooth (minimum 3.0);Komunikacja przewodowa  z komputerem- USB (minimum 2.0); Urządzenie pomiarowe 

zasilane wbudowanym akumulatorem ładowanym za pomocą zasilacza sieciowego.

Automatyczna kalibracja i test czujników Stopka umożliwiająca ustawienie urządzenie pod kątem 45 stopni; Waga urządzenia max. 40

Specyfikacja oprogramowania do pomiarów fizycznych; Oprogramowanie dostępne w 15 językach (w tym także w języku polskim) na systemy operacyjne Windows, Mac, Linux, 

iOS, Android; Dostępna z poziomu oprogramowania baza 16 scenariuszy lekcji  w formacie PDF, w języku polskim z wykorzystaniem urządzeń Globisens oraz baza 

przykładowych danych pomiarowych i wykresów odnoszących się do tych scenariuszy  ;Pokazywanie i ukrywanie jednego lub kilku wyświetlonych na wykresie parametrów 

pomiarowych; Pokazywanie danych na wykresie liniowym w postaci krzywej lub punktów pomiarowych; Nadawanie i edycji tytułu wykresu; Przedstawianie dokonywanych 

pomiarów w postaci: Wykresów liniowych, Wykresów słupkowych, Tabeli danych, Jednoczesnego widoku wykresu liniowego i tabeli danych, Wirtualnych mierników, Danych 

pomiarowych zlokalizowanych na mapie on-line; Wizualizacja pomiarów w czasie rzeczywistym na wirtualnych miernikach, z możliwością jednoczesnego pokazania min. 5 

różnych mierzonych parametrów; Ustawienia dla każdego wirtualnego miernika jednego z 7 różnych typów miernika wraz z konfiguracją jego skali pomiarowej; Powtórny 

pomiar parametrów z naniesieniem ich na wykres z poprzedniego pomiaru 

Przenoszenie dokonanych pomiarów na Mapy Google lub mapy OVI (Nokia). Zapis danych dokonywanych pomiarów do pliku *.csv ;Funkcja wyświetlenia indywidualnej 

statystyki pomiarów dla każdego z mierzonych parametrów: Minimum i maksimum, Średnia, Odchylenie standardowe, Ilość i częstotliwość pobierania próbek

Zapis wykresów w formatach: PDF, SVG, PS, BMP, ICO, JPEG, JPG, PNG, PPM, TIF, TIFF, XBM, XPM; Drukowanie wykresów liniowych, słupkowych, tabel oraz wykresów liniowych 

i tabel

Funkcja przybliżania (zoomowania); Dodawanie znaczników wskazujących konkretne wartości na wykresie z możliwością ich przenoszenie wzdłuż wykresu.

Dodawanie adnotacji tekstowych  i w postaci zdjęć. Wycinanie z wykresu zaznaczonego fragmentu; Funkcja wyświetlenia wykresu uwzględniającego relacje pomiędzy 

dowolnymi parametrami  wykonanego pomiaru (wykres może pokazywać zmianę jednego parametru w funkcji drugiego)

Wbudowane funkcje matematyczne do analizy i wizualizacji wykresów liniowych: Regresja liniowa , Regresja kwadratowa, Analiza częstotliwości, Pochodne, Całki, Nachylenie 

krzywej, Funkcja wygładzania krzywej

Konfiguracja urządzenia pomiarowego bezpośrednio z programu obejmująca: Listę aktualnie używanych do pomiaru czujników, Częstotliwość próbkowania, Ilość pobieranych 

automatycznie próbek, Włączenie lub wyłączenie modułu GPS, Włączenie lub wyłączenie komunikacji Bluetooth.

Pobierania do komputera doświadczeń zapisanych w pamięci urządzenia; Ręczna kalibracja czujnika temperatury otoczenia z poziomu oprogramowania zainstalowanego na 

komputerze lub tablecie

Aktualizacja oprogramowania firmware urządzenia pomiarowego z poziomu oprogramowania;Usuwanie przeprowadzonych wcześniej  pomiarów z pamięci urządzenia 

pomiarowego z poziomu oprogramowania .

szt 3
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laboratorium

Specyfikacja urządzenia do pomiarów biologiczno-chemicznych 

Urządzenie z wbudowanymi na stałe czujnikami umożliwiające pomiar:

ciśnienia barometrycznego Zakres: 300 do 1100 mb  Dokładność: ±2.5 mB

ciśnienia powietrza Zakres: 0 do 300 kPa  Dokładność: ±2.5 kPa

przewodności Zakres: 0 do 20 ms Dokładność: ±2 %

pH Zakres: 0 do 14 pH  Dokładność: ±2%

oznaczania tlenu w wodzie Zakres: 0 do 14mg/l  Dokładność: ±8%

kolorymetrii Zakres: 10 do 90% przezroczystości (3 kolory)  Dokładność: ±5 %

pomiaru mętności Zakres: 0 do 1000 NTU  Dokładność: ±10%

natężenie światła Zakres: 0 do 55,000 lx  Dokładność: ±15%

temperatury otoczenia Zakres:  -10 do 50 °C Dokładność: ±1 °C

temperatury za pomocą termopary Zakres: -200 do 1200°C  Dokładność: ±2%

temperatury cieczy i ciał stałych Zakres: -25 do 125 °C  Dokładność: ±2°C

wilgotności Zakres: 0 do 100 %RH  Dokładność: ±6 % (10%-90%RH)

pulsu Zakres: 0 do 200 bpm Dokładność ±1 digit

współrzędnych GPS (długość i szerokość) Dokładność: ±3m

prędkości GPS

kąta GPS

Wbudowany GPS, pozwalający na pomiary szerokości, długości i kąta GPS oraz prędkości GPS i ich uwzględnienie w pomiarach z pozostałych czujników.

Możliwość rozbudowania urządzenia o czujniki zewnętrzne tego samego producenta takie jak: Czujnik do pomiaru przyspieszenia i siły w 3 kierunkach, Czujnik do pomiaru 

napięcia prądu, Czujnik do pomiaru natężenia prądu, Czujnik do pomiaru stężenia CO2, Czujnik do pomiaru pulsu,  Czujnik do pomiaru pola magnetycznego, Czujnik do pomiaru 

pojemności płuc, Foto-bramka

Współpraca z komputerem (wspierane Systemy operacyjne: Windows, MAC, Linux) umożliwiająca prezentacje w czasie rzeczywistym dokonywanych pomiarów w postaci 

wykresów liniowych, słupkowych, tabel oraz mierników.

Współpraca z tabletami (wspierane Systemy operacyjne: iOS, Android 4.1 i wyższy) umożliwiająca prezentacje w czasie rzeczywistym dokonywanych pomiarów w postaci 

wykresów liniowych, słupkowych, tabel oraz mierników.

Możliwość dokonywania kilku pomiarów jednocześnie (min. 5)

Pamięć umożliwiająca zapisywanie  dokonywanych pomiarów (min. 10 pomiarów po 28 000 każdy) i przenoszenie ich w dowolnym momencie do komputera/tabletu.

Tryb pracy autonomicznej (tryb pracy bez komputera) – dokonywanie pomiarów bez udziału komputera

Sterowanie funkcjami urządzenia z wykorzystaniem przycisków samego urządzenia). 

Wbudowany wyświetlacz:

Maksymalna szybkość pobierania próbek min 24,000/sek

Rozdzielczość zbierania próbek min. 12-bit

Komunikacja bezprzewodowa z komputerem/tabletem – Bluetooth (minimum 3.0)

Komunikacja przewodowa  z komputerem- USB (minimum 2.0)

Urządzenie pomiarowe zasilane akumulatorem ładowanym za pomocą zasilacza sieciowego.

Automatyczna kalibracja i test czujników

Stopka umożliwiająca ustawienie urządzenia pod kątem 45 stopni

Waga urządzenia max. 400 gr.

szt 2
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stanowisko do doświadczeń z 

próżnią

Zestaw umożliwiający stworzenie stanowiska do doświadczeń z próżnią. W skład zestawu wchodzą: rotacyjna 

pompa próżniowa - dwustopniowa, talerz pompy powietrznej z przyłączami elektrycznymi z 2 kurkami 

jednodrożnymi oraz gumowym uszczelnieniem, klosz próżniowy, wąż próżniowy o długości min. - max. 2-2,5m.

zestaw 1

24

statyw demonstracyjny
Statyw demonstracyjny do wykorzystania w pracowni chemicznej. W skład zestawu wchodzą dwa statywy oraz 

minimum trzy elementy pomocnicze do umieszczenia naczyń do wykonywania doświadczeń.
zestaw 1

25 statyw laboratoryjny na probówki Statyw z drutu, powlekany, na probówki o średnicy  max. 12 mm, 20-miejscowy; szt 55
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szczotki laboratoryjne do 

probówek

Zestaw szczotek do czyszczenia naczyń laboratoryjnych wykonany z naturalnej szczeciny osadzonej na 

ocynkowanym, drucianym trzonku. Do wykorzystania wraz ze wszystkim środkami czyszczącymi oraz 

dezynfekującymi. Zestaw składa się z: szczotki do pipet o dł. min. 37,5 cm i dł. włosia min. 10,5 cm. średnica 

główki min. 5 mm, szczotki do probówek o dł. min. 16 cm i dł. włosia min. 6 cm, średnica główki min. 10 mm, 

szczotki do probówek o dł. min. 17,5 cm, dł. włosia min. 9,5 cm, średnica główki min. 15 mm, szczotki do 

probówki o dł. min. 17 cm, dł. włosia min. 10 cm, średnica główki min. 20mm, szczotki do naczyń o dł. min. 14 

cm, dł. włosia min. 13 cm, średnica główki min. 28mm, szczotki do butelek o dł. min. 21 cm, dł. włosia min. 9 

cm, średnica główki min. 50 mm.

zestaw 1

27

szczypce metalowe
Szczypce metalowe do tygli wykonane ze stali szlachetnej, wygięte, ze szlifowanymi końcówkami. Zestaw składa 

się z: szczypców o dł. min. 200 mm, szczypców o dł. min. 220 mm, szczypców o dł. min. 250 mm.
zestaw 1

28

Przenośna stacja pogodowa

Pomoc dydaktyczna służąca do pomiaru temperatury, wilgotności oraz ciśnienia do wykorzystania przez 

nauczyciela na zajęciach w szkole. Aby ułatwić odczyt pomiarów w trakcie zajęć okno pomiarowe nie może mieć 

mniejszej średnicy niż 7 cm. Każdy z przyrządów meteorologicznych jest przenośny.

Pomiar: temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia.

Skład: zestaw zawiera 3 przenośne przyrządy meteorologiczne: termometr, barometr i higrometr; średnica 

przyrządów min. 7 cm

zestaw 2

29

waga dwuramienna laboratoryjna 

z zestawem odważników

Multifunkcjonalna waga. Stabilna, posiada dwie przeźroczyste szalki z pokrywkami. Każdy z pojemników może 

zmieścić 1 litr. 

Zawartość: odważniki metalowe (11) - 2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, odważniki plastikowe 

(14) - 8 x 5 g, 4 x 10 g, 2 x 20 g

zestaw 1

30

waga elektroniczna

Zakres ważenia: 0-600g

Dokładność: 0-600g=0,1g 

Duży wyświetlacz LCD

Okrągła szalka z nierdzewki średnicy 14 cm 

Pojemnik do ważenia służący też do zamykania wagi

Prosta obsługa

Ważenie w gramach,uncjach,liczenie sztuk o jednakowej masie!!!

Funkcja tarowania

Zasilanie bateryjno/sieciowe-baterie w komplecie

Możliwość kalibracji

szt 2

31

waga laboratoryjna analityczna

Waga elektronicza laboratoryjna, analityczna, stołowa.  Maksymalne obiążenie 220g, minimalne obciązenie 10 

mg. Działka odczytowa 0,1mg. Klasa odczytowa - I. Wyświetlacz graficzny. Posiada wejście USB. Legalizowana. 

Zasliacz zewnętrzny. 

szt 1
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Termometr do pomiaru 

temperatury cieczy i ciał

Bardzo dokładny termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. 

Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), a więc także w wodzie i glebie. 

Zakres pomiarów: -50...150 oC. Dokładność: 0,3.
szt 1
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termometr laboratoryjny
Szklany termometr o długości 25-30 cm i średnicy min. 5 mm. Działka elementarna termometru wynosi 1°C. 

Skala od -20 stop. C - do 200 stop. C. Termometr w górnej części posiada ucho umożliwiające jego zawieszenie. 

Pasuje do kalorymetru. Nie zawiera rtęci. Do termometru dołączony futerał.

szt 2
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ciśnieniomierz

Dane techniczne: Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny

Metoda pomiarowa: oscylometryczna

Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min

Pamięć: 2 x 100 pomiarów z datą i godziną

Dokładność: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5%

Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic

Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy

Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (paluszki) lub zasilacz sieciowy 

Czas pracy baterii: min. 1000 pomiarów

Waga ciśnieniomierza: max. 390g bez baterii

Waga mankietu: max. 163g

Wymiary ciśnieniomierza: min. 161 x 124 x 90 [mm]

Wymiary mankietu: min. 532 x 145 [mm] (średnica min. 75 mm) dla ramion o obwodzie 22-42 cm

W zestawie:

Ciśnieniomierz, mankiet (dla ramion o obwodzie 22-42cm), zasilacz sieciowy, Etui zamykane na zamek 

błyskawiczny, Komplet baterii alkalicznych, Arkusz do notowania ciśnienia

szt 2
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cyfrowy mikroskop uczniowski z 

wbudowaną kamerą

Parametry i wyposażenie mikroskopu: wbudowana kamera cyfrowa 3 Mpix USB2,  okulary szerokopolowe 

WF10x/20 z muszlami ocznymi oraz regulacją dioptrii na jednym okularze; rozstaw okularów (in. odległości 

pomiędzy źrenicami obserwatora): 55-75 mm, nachylenie okularów: 45°, obiektywy: 2x i 4x wbudowane w 

obrotową głowicę, powiększenie: 20x i 40x, pole widzenia: 10/5 mm, podświetlenia LED dolne i górne 

(przechodzące i odbite), płynna regulacja intensywności obu podświetleń, zasilanie bezprzewodowe: 

wbudowane akumulatory (3 x AA NiMH) 1.800 mAh, zasilacz zewnętrzny 230V, włącznik światła, ergonomiczny 

uchwyt-rączka do łatwego przenoszenia, dostarczany z zabezpieczonymi przeciwgrzybicznie częściami 

optycznymi, 

Podstawa-stolik wyposażona w: sprężynujące łapki do przytrzymywania/mocowania preparatu, dwustronną 

odwracaną czarno-białą płytkę, transparentną płytkę (do podświetlenia dolnego, przechodzącego)

szt 1
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mikroskop

Mikroskop z wbudowanym diodowym systemem oświetlenia do światła odbitego i przechodzącego z płynną 

regulacją jasności. Posiadający dwuokularową, obrotową głowicę (360stopni) z regulacją rozstawu źrenic w 

zakresie 54-72mm i niezależną regulacją dioptryjną dla każdego okularu. Mikroskop powinien zawierać 2 

zestawy okularów ze wskaźnikiem: WF10x i WF16x i obiektywy 4x/N.A.0.1, 10x/N.A. 0.25, 40xN.A. 0.65, 

100xA/N.A. 1.25 osadzone w czterogniazdowej misce rewolwerowej. Każdy z obiektywów wyposażony w 

gumowy pierścień ułatwiający zmianę jego położenia. Mikroskop z powiększeniem w zakresie od 40x do 1000x i 

od 64x do 1600x, wyposażony w kondensor Abby'ego N.A.1.25 o regulowanej wysokości i aperturową, irysową 

przesłonę zapewniające precyzyjne ustawienie oświetlenia.  

Urządzenie zasilane bateriami lub akumulatorami AA.

szt 1
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mikroskop cyfrowy

Mikroskop cyfrowy: długość tubusu: min. 160 mm, głowica typu Siedentopf, binokularowa z wbudowaną 

kamerą, obracana 360º, pochylenie 30º, okulary WF10x /18 mm, zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 

48 mm - 75 mm, miska obiektywowa czterogniazdowa, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 

100x (immersyjny, amortyzowany), system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny 

(śruba mikrometryczna), czułość i działka elementarna drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004 

mm (4µm), zakres 24 mm, kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A. 1,2 z przysłoną irysową i gniazdem 

filtrów, stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika min.: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu XY: 75 

mm x 40 mm, oświetlacz diodowy LED 3W z pokrętłem regulacji jasności, zasilanie sieciowe 230 V, wbudowany 

akumulator do pracy w terenie, dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0ºC do +40ºC 

Parametry kamery w mikroskopie: sensor: 1/2" CMOS, rozdzielczość min.: 1280 x 1024 (1,3 Mpix), kolor: 24-

bit, czułość: 1.8v@550μm/lux/s, ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms, SNR (odstęp sygnału 

od szumu): >45dB, zakres dynamiczny: 62 dB, złącze USB 2.0 Plug&Play, 

Funkcje oprogramowania: polska wersja językowa, zapisywanie sekwencji video, zapisywanie statycznych 

obrazów, pomiar odległości, pomiar kątów, pomiary pół powierzchni wielokątów, pomiary promienia okręgu, 

wstawianie podziałki do obrazu oglądanego na ekranie (do tego celu należy dokupić szkiełko przedmiotowe 

mikrometryczne 0,01 mm), możliwość wydruku z podziałką lub bez, wymagania systemowe: Windows XP, Vista, 

Windows 7 zarówno 32-bit jak i 64-bit wersja.

W zestawie: dwa okulary szerokopolowe typu Plan 10x, pole widzenia 18 mm, obiektywy achromatyczne 4x, 

10, 40x, 100x, filtr zielony, kabel zasilający, olejek imersyjny, pokrowiec przeciwkurzowy, płyta z 

oprogramowaniem

szt 1
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Mikroskop 

Mikroskop ze szklaną optyką, zakresem powiększeń 40x-400x, solidnym, metalowym statywem, stolikiem 

mechanicznym, z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu, z naniesioną podziałką - zdecydowanie 

ułatwia to pracę młodemu użytkownikowi z preparatem w stosunku do mikroskopów z łapkami tylko 

trzymającymi preparat, oświetleniem LED: górnym (odbitym) i dolnym (przechodzącym), współosiowymi 

śrubami mikro i makro, kołem filtrowym do obserwacji różnych preparatów, własnym zestawem narzędzi i 

szkiełek do wykonywania preparatów, moduł zasilania bateryjnego, pozwala na pracę bez dostępu do sieci 

elektrycznej.Dane techniczne: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana 360o, okulary: WF 

10x, obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), powiększenia: 40x, 100x, 400x, koło filtrowe: 6 

kolorowych filtrów, regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna, oświetlenie: LED, 

górne/dolne z regulacją jasności, stolik z pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej: 90 x 90 mm, z 

mocowaniem preparatów,wymiary pudła min.: 190 x 170 x 360 mm

szt 2
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Mikroskop ręczny podświetlany

Podświetlany mikroskop ręczny z regulacją ostrości. Mieści się idealnie w dłoni. Świetnie sprawdza się zarówno 

w trakcie zajęć stacjonarnych, jak i w terenie. Przyrząd lekki, poręczny i trwały. Zasilany 2 bateriami. Powiększa 

do 30x.

szt 4
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mikroskop stereoskopowy 

Parametry:

   oświetlenie - brak wbudowanego

    obiektywy - 2x, 4x

    okulary - WF10x

    kamera w zestawie - nie

    głowica - dwuokularowa

    osobny tor wizyjny dla kamery - nie

    regulacja ostrości makro - tak

    powiększenia - 20x i 40x

Produkt posiada zalecenie MENiS 1074/2000

szt 1
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mikroskopy

MIKROSKOP: obrotowa głowica jednooczna, kondensor Abbego z regulowaną przysłoną irysową, obiektywy 

achromatyczne: 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (amortyzowany, immersja olejowa), okular: WF10x, zakres 

powiększeń 40-1000x, współosiowe pokrętła makrometryczne i mikrometryczne po obu stronach statywu, 

stolik krzyżowy ruchomy - pokrętła przesuwu X/Y współosiowe umieszczone ergonomicznie pod stolikiem, 

miska rewolwerowa czterogniazdowa, oświetlenie diodowe LED, wbudowany moduł zasilania 

akumulatorowego, możliwość pracy bez podłączenia do sieci elektrycznej, kondensor Abbego N.A. 1,25 z 

przysłoną irysową, gniazdem filtrów i regulacją wysokości (pokrętło), zasilacz DC 5V 1000 mA 

KAMERA: cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa, maksymalna rozdzielczość: 1600 x 1200 pikseli (2 

megapiksele), rozmiar sensora (przekątna): 1/3.2\\\", wielkość piksela: 2.8 µm x 2.8 µm, czułość: 1.0 V/lux-sec 

(550 nm), zakres dynamiki: 71 dB, przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B, odstęp sygnału od szumu: 42.3 

dB, liczba klatek na sekundę (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps 

dla 800 x 600 px, 30 fps dla pozostałych rozdzielczości, montaż w tubusach o średnicy wewnętrznej 23,2 mm, 

interfejs: USB 2.0, zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera, solidna metalowa obudowa 

W ZESTAWIE: dołączone polskojęzyczne oprogramowanie z funkcjami podglądu obrazu na żywo, zapisu zdjęć 

oraz filmów, wbudowane funkcje regulacji parametrów obrazu, filtry oraz funkcje pomiarowe, płyta CD z 

oprogramowaniem i pełną rozbudowaną polskojęzyczną instrukcją obsługi oraz kabel USB do połączenia z 

komputerem, pokrowiec przeciwkurzowy, olejek immersyjny, akumulatorki AA - 3 szt.

szt 7
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teleskop i mikroskop

Zestaw: teleskop wraz ze statywem stołowym do teleskopu oraz mikroskop z akcesoriami do tworzenia 

preparatów dla mikroskopu. Parametry techniczne teleskopu:

    typ: soczewkowy

    przekątna soczewki: 50 mm

    ogniskowa: 360 mm

    powiększenie: 18x - 60x

    montaż azymutalny

    okulary 2 szt: 6 mm i 20 mm

    zwierciadło zenitalne - 1 szt

Paramtetry techniczne mikroskopu:

    powiększenie: 300x - 1200x

    obiektywy: 300x, 600x i 1200x

    światło przechodzące i odbite

    wymiary szkiełek podstawowych min.: 76 x 26 x 1,2 mm,

    wymiary szkiełek nakrywkowych min. : 18 x 18 x 0,17 mm

szt 1
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układ do obserwacji i analizy 

ruchów Browna z mikroskopem 

optycznym

Zestaw do obserawacji ruchów Browna składający się co najmniej z: mikroskopu monokularnego, komory 

lampy, obudowy lampy z przewodem, asferycznego skraplacza z membraną, transformatora 6/12V, statywu o 

wysokości min.-max 17-23 cm, zestawu żarówek.

szt 1
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analogowy miernik 

demonstracyjny

Przyrząd stworzony z myślą o pomiarach prądów i napięć w doświadczeniach demonstracyjnych. 

Charakteryzuje się doskonałą czytelnością (duża skala) oraz szerokim zastosowaniem dzięki wymiennym 

modułom i skalom, które umożliwiają jego prace zarówno, jako woltomierz, amperomierz jak i galwanometr.

szt 2
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Lornetka 
Gumowana lornetka, świetnie sprawdza się w obserwacjach przyrody, podczas różnego rodzaju pokazów na 

terenach otwartych. Nowoczesny wygląd, wodoodporna. Dane techniczne: powiększenie: 7-21x, średnica 

obiektywów: 40 mm, układ pryzmatów: porro, kątowe pole widzenia: 5.3° @ 7x, 3.2° @ 21x, liniowe pole 

widzenia(@1000 m): 92.75 m @ 7x, 56 m @ 21x, źrenica wyjściowa: 3.0 mm @ 7x, 1.9 mm @ 21x, odległość od 

oka: 20 mm @ 7x, 15 mm @ 21x, pryzmaty: BK7, powłoki: FC, wodoodporność, waga: max. 765 g 

szt 1



46

Lornetka podstawowa

Budowa  dachopryzmatyczna, Średnica obiektywów [mm] min. 25, Powiększenie min. 10, Kolor soczewek  

niebieski, Pryzmaty  BK7, Powłoki soczewek  MC, Pole widzenia z 1000m [m] min. 96, Średnica źrenicy 

wyjściowej [mm] min. 2,5, Sprawność zmierzchowa  15,81, jasność względna  6,25, Ogniskowanie  centralne, 

Kolor korpusu  szary, Wymiary [mm] min. 29x111x105, Masa [g] mix. 250, Wyposażenie lornetki  pasek do 

lornetki, pokrowiec, Średnica  poniżej 40mm, Powiększenie  10 x - 16 x. Powleczony zbrojoną gumą, 

wyprofilowany korpus. 

szt 1

47
wskaźnik laserowy

Wskaźnik laserowy z czerwonym światłem, zasięg lasera do 100m, długość fali 630 - 670 nm, obudowa 

plastikowa, czarna.
szt 3


