
 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego/ załącznik nr 1 do Umowy 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – POMOCE DYDAKTYCZNE 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do siedziby Zamawiającego. 
2. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące planowanej dostawy wyposażenia.  
3. Wszystkie pomoce dydaktyczne powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, 
pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.  

4. Na potwierdzenie, że dostawa oferowana przez Wykonawcę odpowiada wymogom określonym 
przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży do 
zatwierdzenia karty katalogowe oferowanych mikroskopów i przyrządów optycznych. Karty 
katalogowe muszą zawierać co najmniej: nazwę producenta, model oferowanych pomocy 
dydaktycznych, opis techniczny. 

5.  Cena zaoferowana musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: dostawa, rozładunek, wniesienie, 
montaż, podatek od towarów i usług, upusty, rabaty, koszty transportu do bezpośredniego 
użytkownika oraz gwarancji. 

 

 

Zestawienie i parametry pomocy dydaktycznych 
 
 

Nr  
pozycji 

Nazwa produktu Ilość Poglądowy obrazek 

1 Mikroskop stereoskopowy szkolny 10 szt. 

 

 

Mikroskop stereoskopowy o wysokich parametrach optycznych oraz silnym oświetleniem górnym i dolnym 
LED oraz z możliwością regulacji jego natężenia. Moduł zasilania bateryjnego ma umożliwić pracę bez 
zasilania sieciowego. Binokular powinien posiadać obrotowy zmieniacz obiektywów, dających  powiększenia 
20x i 40x, a z opcjonalnymi okularami 20x maksymalnie 80x. Regulacja dioptrii: +/- 5D w obu tubusach. 
Źródło oświetlenia: LED. Maksymalna odległość robocza: 50 mm. Obiektywy: 2x/4x. Regulacja ostrości: 
makro. Oświetlenie: odbite, przechodzące. Głowica: binokularowa. Pokrętła regulacji ostrości: dwustronne. 
Technika obserwacji: Jasne pole. Gwarancja min. 2 lata. Powiększenia mikroskopu: 40 x, 20 x. Powiększenie 
okularu: 10 x. Pole widzenia okularów: 20 mm. Pole widzenia mikroskopu: 9 mm, 4,5 mm. Zasilanie 
mikroskopu: AC, akumulator. Wyposażenie zasilacz - ładowarka sieciowa, obiektyw: 2x / 4x,  okulary: 10x, 
pokrowiec, instrukcja w języku polskim. 
 
 
 



 

 

Nr  
pozycji 

Nazwa produktu Ilość Poglądowy obrazek 

2 Mikroskop stereoskopowy 20 szt. 

 

 

Obiektyw ZOOM 1x-4x, z płynną regulacją. Pole widzenia: powiększenie 10x - 22mm, 40x - 5mm. Głowica 
obrotowa (360°), z możliwością regulacji wysokości. Okulary szerokopolowe 10x/20mm, zabezpieczone 
przed demontażem. Dwuokularowa nasadka dwuoczna, z 30-45 stopniowym pochyleniu linii okularów od 
linii poziomej, z regulacją dioptryczną w obu okularach w zakresie -5 do +5 dioptrii, z  korekcją rozstawu 
okularów w zakresie 55 - 75mm. Zakresy powiększeń:  10x – 160x. Dystans roboczy: standardowo 85mm, z 
obiektywem nasadkowym: 0,5x-170mm, 2x-40 mm. Oświetlenie  górne i dolne z płynną i niezależną 
regulacją jasności, do obserwacji w świetle odbitym i wbudowane w podstawę do obserwacji w świetle 
przechodzącym. Elementy  metalowe, pokryte emalią odporną na ścieranie i chemikalia, zabezpieczone 
przed demontażem i przypadkowym uszkodzeniem. Konstrukcja głowicy z dodatkowym trzecim torem 
optycznym do zamocowania kamery, aparatu lub fotoadaptera, umożliwiająca jednoczesne prowadzenie 
obserwacji i wykonywanie zdjęć. Trzeci tor optyczny zaopatrzony w okular, o tych samych parametrach , co 
dwa pozostałe. Zasilacz sieciowy, opcjonalnie port USB. Gwarancja min. 2 lata, instrukcja w języku polskim. 

Nr  
pozycji 

Nazwa produktu Ilość Poglądowy obrazek 

3 Mikroskop biologiczny typ 1 1 szt. 

 

 

Układ optyczny korygowany do nieskończoności. Powiększenie 40x -1000x (opcjonalnie do 1500x z 
okularami WF15x). Pole widzenia: powiększenie 4x - 17mm, 100x – 0,33mm. Okulary szerokopolowe 
WF10x/22 mm, możemy ustawić w dwóch pozycjach - górnej i dolnej, regulacja dioptryjna w obu okularach. 
Głowica trinokularowa (do montażu kamery lub aparatu), typu Siedentopfa (odległość między osiami 
okularów ustawiamy poprzez rozchylenie tubusów, tak jak w lornetkach), rotacja obrotowa 360°, regulacja 
rozstawu tubusów okularowych (rozstaw źrenic: 55-75mm), nachylenie 30 stopni, lewostronna regulacja 
dioptrii: -/+ 5. Rewolwer obiektywowy czterogniazdowy. Planachromatyczne obiektywy 4x, 10x, 40x 
(amortyzowany), 100x (amortyzowany, immersyjny). Współosiowe pokrętła ogniskowania makro i mikro – 
ergonomiczne. Działka pokrętła ruchu drobnego - 0,002 mm (2μm). Regulacja momentu obrotowego 
mechanizmu ogniskowania. Dwuwarstwowy mechaniczny stolik przedmiotowy krzyżowy z pokryciem 



 

 

ceramicznym, wymiary minimum 110 x 130 mm, umożliwiający zamocowanie jednocześnie dwóch 
preparatów. Ruch stolika w osi X i Y (pokrętła przesuwu współosiowe, z prawej strony)– 78 x 54 mm; 
przesuwa się tylko w osi Y (brak wystającej zębatki), a więc mikroskopy mogą stać bliżej siebie. Noniusz do 
odczytu położenia stolika z podziałką o dokładności 0,1 mm (X/Y). Kondensor Abbego N.A.=1,25 z 
regulowaną aperturową przysłoną irysową, wyskalowane i oznaczone pozycje dźwigni dla poszczególnych 
obiektywów, gniazdo filtrów. Oświetlenie w systemie Kohlera, możliwość sterowania rozdzielczością 
obrazu, jego kontrastem i głębią ostrości. Oświetlacz diodowy LED z płynną regulacją jasności. Statyw 
metalowy, stabilny, elementy  metalowe, pokryte emalią odporną na ścieranie i chemikalia, zabezpieczone 
przed demontażem i przypadkowym uszkodzeniem. Zasilacz sieciowy. Gwarancja minimum 2 lata, instrukcja 
w języku polskim. 
 

Nr  
pozycji 

Nazwa produktu Ilość Poglądowy obrazek 

4 Mikroskop biologiczny typ 2 1 szt. 

 

 

Mikroskop o parametrach: korekcja 160 mm. Źródło oświetlenia LED. Obiektywy 4x, 10x, 40x, 100x. 
Regulacja ostrości mikro i makro. Oświetlenie przechodzące, głowica monokularowa, rewolwer 
czteroobiektywowy, mechanizm przesuwu preparatu z noniuszem. Pokrętła regulacji ostrości dwustronne i 
współosiowe. Kondensor Abbego n.a. 1,25. Technika obserwacji jasne pole. Klasa optyki achromatyczna. 
Powiększenie mikroskopu 40x, 100x, 400x, 1000x. Powiększenie okularu: 10x. Pole widzenia okularów 
16mm. Zasilane mikroskopu AC, 3xAA. W zestawie akumulatorki AA – 3 szt., zasilacz sieciowy, pokrowiec 
przeciwkurzowy, olejek immersyjny. Gwarancja min. 2 lata. Instrukcja w języku polskim. 

Nr  
pozycji 

Nazwa produktu Ilość Poglądowy obrazek 

5 Kamera do mikroskopu  
 

3 szt. 

 

 

Matryca CMOS kolor, rozdzielczość minimum 10.0 Mega pikseli. Rozdzielczość przechwytywanej klatki: 
1600x1280. Rozmiary pojedynczego pixela - 1,67 x 1,67µm. Rozmiar aktywnego obszaru minimum - 



 

 

5,7x4,3mm. Zapis filmów: 40 klatek/s w rozdzielczości 800x600. Balans bieli: automatyczny / ręczny 
(kontrolowany poprzez oprogramowanie). Przesył danych przez kabel USB, interfejs minimum: USB 2.0 PC. 
Korpus kamery z gwintem C-mount. Adaptery (minimum 3 szt): 23,2mm, 28mm, 30mm, 30,5mm, 34mm i 
35mm. Płytka kalibracyjna. Minimalny format plików zdjęciowych – jpg. Minimalny format plików filmowych 
– AVI. Zapisywanie zmian badanego obrazu w odstępach czasowych. Mierzenie długości i pola (koła, łuki, 
wielokąty i nieregularne kształty), łatwe kalibrowanie pomiarów i dokonywanie dokładnych obliczeń. 
Możliwość przesyłania obrazów przez Internet. Zapisywanie obrazu i tworzenie baz danych, możliwość 
dźwiękowej rejestracji komentarzy do obrazu (format MIG) porównywanie uzyskanych obrazów. 
Oprogramowanie na płycie CD, kompatybilne z systemem operacyjnym  Windows 8/10, z wersją j. 
polskiego. Kabel zasilający USB minimum 2 m. Gwarancja minimum 2 lata, instrukcja w j. polskim. 
Kompatybilność z zakupionymi mikroskopami stereoskopowymi i biologicznym (pozycja 2,3,4 w opisie 
zamówienia). 
 

Nr  
pozycji 

Nazwa produktu Ilość Poglądowy obrazek 

6 Lupa stojąca podświetlana led 6 szt. 

 

Lupa stojąca szklana o średnicy min. 90mm, z podświetleniem, na stabilnej podstawie. Źródło światła min. 
10 diod ułożonych na planie okręgu. Zasilanie na baterie. Powiększenie min. 5 krotne. Lupa ma być 
przeznaczona do celów edukacyjnych, oglądania małych obiektów. Zamocowanie na ruchomych przegubach 
lub giętkim ramieniu ma umożliwić regulację wysokości jej położenia i nachylenia w zależności od potrzeb. 
Gwarancja min 2 lata. 

Nr  
pozycji 
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7 Lornetka 40 szt. 

 

 

Powiększenie [x]: 10. Średnica obiektywu [mm]: 42. Pole widzenia kątowe [stopnie]: 6.5. Pole widzenia 
liniowe [m/m]: 114/1000. Źrenica wyjściowa [mm]: 5. Odstęp źrenicy [mm]: 11.8. Minimalna ostrość [m]: 5. 
Szkło/pryzmaty: bak-4/porro. Wymiary [mm]: 197x179. Waga [g]: 900. Lornetka powinna posiadać wyjście 
na statyw. Lornetka wykonana z materiałów niezawierających arsenu. Obudowa lornetki gumowa, 
wyrzeźbiona, zapewniająca antypoślizgowy i pewny chwyt. W zestawie futerał, pasek na szyję, pokrywki na 
obiektywy oraz pokrywki na okulary. Gwarancja mi. 2 lata. 
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pozycji 
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8 Lornetka ornitologiczna 1 szt. 

 

 

Powiększenie: 10x. Średnica obiektywów: 42 mm. Pryzmaty: BaK-4/dachowe. Powłoki antyodblaskowe na 
wszystkich soczewkach. Szkła niskodyspersyjne ED. Pole kątowe widzenia: min. 6.5°. Źrenica wyjściowa: 4.2 
mm. Minimalna odległość ostrzenia: 2 m. Wypełnienie azotem. Wodoszczelność: min. do głębokości 1m do 
10min. Pierścienie uszczelniające. Gumowana obudowa. Wymagana gwarancja min. 2 lata  
 
 

Nr  
pozycji 
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9 Luneta ornitologiczna 2 szt. 

 

 

Konstrukcja optyczna korpusu: porropryzmatyczna, z soczewkami niskodyspersyjnymi w obiektywie. 
Średnica obiektywu: 65 mm. Transmisja światła całego zestawu: 86%. Minimalna odległość ostrego 
widzenia: 3 m. Mocowanie statywowe: 1/4". Mocowanie okularu: bagnetowe w gnieździe kątowym (45 st.) 
lub prostym. Zakres powiększeń: 20-60x. Pole widzenia: 36-20m/1000 m. Długość: 370 mm. Ciężar zestawu: 
1370 g. Wodoodporność do głębokości 4 m. W zestawie pokrowiec neoprenowy, ściśle przylegający do 
lunety. Wymagana gwarancja min. 2 lata 

Nr  
pozycji 

Nazwa produktu Ilość Poglądowy obrazek 

10 Statyw do lunety ornitologicznej 2 szt. 

 

 



 

 

Nogi statywu wykonane z aluminium, górne segmenty pokryte neoprenem. Ilość segmentów nóg statywu: 
3. Blokada nóg klipsem. Typ głowicy: panoramiczna. Głowica wykonana z  tworzywa abs. Maksymalna 
wysokość z wysuniętą kolumną: 202 cm. Maksymalna wysokość bez wysuniętej kolumny: 164 cm. Długość 
po złożeniu: 81 cm. Ciężar: 2,5 kg. W zestawie pasek na ramię oraz klucz do regulacji napięcia klipsów. 
Wymagane min. 2 lata gwarancji. 

Nr  
pozycji 
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11 Detektor ultradźwiękowy typ 1 1 kpl. 

 

 

Detektor ultradźwiękowy szerokopasmowy (zestaw) z programem do analiz bioakustycznych. W skład 
kompletu wchodzą:  
detektor, rejestrator z możliwością rejestracji plików wave i wejściem słuchawkowym, karta pamięci co 
najmniej 16 GB, zestaw  
akumulatorów do zestawu, kabel połączeniowy, torba przenośna na zestaw. Detektor łatwy w obsłudze, 
szerokopasmowy detektor ultradźwiękowy z detekcją typu frequency-division z funkcją odtwarzania 
oryginalnej amplitudy. Podsłuch naraz całego pasma ultradźwiękowego od ok 15kHz do ok140kHz z 
możliwością rejestracji na zewnętrznym rejestratorze (brak potrzeby dostrajania częstotliwości tak jak w 
przypadku detektorów heterodynowych lub ręcznego wyzwalania zapisu do pamięci, jak w przypadku 
detektorów typu Time-Expansion), rejestracja ciągła. Typ - Frequency division, rejestracja ciągła. Zakres 
częstotliwości [kHz] - 10 - 120 kHz (min.). Nagrywanie – zewnętrzne. Mikrofon – kierunkowy. Zastosowanie 
aktywne. Zasilanie – preferowane baterie 2 x AA (R6 lub LR6 lub FR6 lub akumulatory AA wszystkich typów). 
Wyjścia -  2 x 3.5mm typu "jack" do słuchawek i dyktafonu / nagrywarki.  Rejestrator - liczba śladów: 2 do 
zapisu (stereo), 2 do odtwarzania (stereo). Automatyczna i ręczna regulacja poziomu zapisu rejestratora. 
Formaty zapisu: obligatoryjnie WAV (16/24 bity; 44,1/48/96 kHz), MP3 48-320 kbps, 44,1 kHz). 
Przetwarzanie cyfrowe: 24-bitowe, 128-krotne nadpróbkowanie,  32-bitowa wewnętrzna obróbka sygnału. 
Rodzaj nośnika: karta microSD (16 MB-2 GB), microSDHC (4 GB-32 GB). Mikrofony: X/Y, dookólne, 
elektretowe. Czułość: od 0 do +39 dB. Wejście zewnętrzne: TRS 1/8" (mały jack), liniowo-mikrofonowe, 
obsługuje zasilanie mikrofonów elektretowych. Wyjście zewnętrzne: słuchawkowe TRS 1/8" (mały jack 
stereo). USB: USB 1.1, Mini-B (kompatybilny z USB 2.0). Zasilanie: bateria/akumulator 1,5 V R6 (czas pracy 
do 10 godzin); opcjonalny zasilacz sieciowy podłączany przez USB. W komplecie program do analiz 
bioakustycznych. Oprogramowanie do analizy spektrogramów bioakustycznych w czasie rzeczywistym (real-
time). Program do analizy głosów nietoperzy, jak i do różnych typów analizy dźwięku. Zastosowanie ogólnie 
do analizy dźwięków, ale zawierające wiele funkcji szczególnie przydatnych do analizy głosów nietoperzy 
nagranych za pomocą detektora ultradźwięków. Najważniejsze cechy programu: łatwe w użytku i 
wielofunkcyjne narzędzie do analizy bioakustycznej, tryb analizy spektrogramu w czasie rzeczywistym z 
wysokiej jakości spektrogramem i oscylogramem, analiza spektrogramu, widma mocy (power spectrum), 
przejścia przez zero (zero crossing), możliwość pomiaru długości sygnałów i odstępów między 
zarejestrowanymi sygnałami. Oprogramowanie współpracujące z każdą kartą dźwiękową kompatybilną z 
Windows. Filtrowanie cyfrowe w celu polepszenia jakości nagranego dźwięku. Drukowanie lub eksport i 
kopiowanie diagramów przez schowek. Współczynnik time expansion, który daje możliwość uzyskania 
informacji o rzeczywistym czasie i częstotliwości sygnałów zarejestrowanych z użyciem detektorów 



 

 

ultradźwiękowych pracujących w systemie time expansion. Możliwość wyświetlania jednocześnie wielu 
okien, co umożliwia porównanie różnych sygnałów lub wyników analiz. Odtwarzanie plików dźwiękowych 
ze wskaźnikiem pozycji w czasie. Rzeczywisty format 32-bitowy, dający optymalne działanie. Tryb Virtual Bat 
Detector odtwarza pliki dźwiękowe nagrane w systemie time expansion, tak jak są słyszane przez 
heterodynowy detektor ultradźwięków. Definiowana przez użytkownika kolorystyka spektrogramu. 
Polecenie "Pulse Characteristics Analysis" uruchamiające automatyczną ekstrakcję wielu ważnych 
parametrów sygnału, takich jak: czas trwania impulsu, czas rozpoczęcia impulsu, czas zakończenia impulsu, 
maksymalna częstotliwość, minimalna częstotliwość, częstotliwość przy najwyższej amplitudzie. Program na 
płycie CD. Wymagana gwarancja – min. 12 miesięcy.  
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12 Detektor ultradźwiękowy typ 2 2 szt. 

 

 

Niewielkie wymiary i waga – nie więcej niż 50x40x10 mm, waga max. 30 g. Wymagana jest współpraca z 
urządzeniami z systemem Android. Bezpłatna aplikacja do analizowania głosów i rozpoznawania gatunków 
nietoperzy do pobrania ze strony producenta. Odsłuchiwanie w czasie rzeczywistym. Kolorowe 
spektrogramy z możliwością powiększania wybranych fragmentów. Zapisywanie pozycji GPS. Typ – 
możliwość przełączania - Frequency division, heterodyna i time-expansion, rejestracja ciągła. Zakres 
częstotliwości [kHz] - 10 - 120 kHz (min.). Nagrywanie – zewnętrzne, minimum pliki wave. Mikrofon – 
dookólny, wodoszczelny. Zastosowanie – Aktywne. Zasilanie przez gniazdo smartfonu. W zestawie – 
detektor z pokrowcem. Gwarancja – min. 12 miesięcy 
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13 Tablica suchościeralna 
Wymiary 
- wysokość 90 cm 
- szerokość 120 cm 
- wysokość całkowita 188 cm 
 

1 szt. 

 

 

Mobilna tablica obrotowa z dwustronną ścieraną na sucho powierzchnią magnetyczną. Możliwość 
zablokowania tablicy w położeniu pionowym. Wyposażona w cztery kółka z hamulcem, które umożliwiają 
łatwe przemieszczanie. W zestawie listwa do odkładania markerów i gąbki. Materiał: płyta lakierowana 
stalowa, rama aluminium. Powierzchnia: magnetyczna/do pisania. Kolor biały. Listwa do odkładania 
markerów i gąbki. Gwarancja min 2 lata. 
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14 Zestaw skał i minerałów  4 kpl. 

 

 

Zestaw powinien zawierać minimum 20 okazów podstawowych minerałów skałotwórczych oraz 
przykładowe skały magmowe, osadowe i metamorficzne.  Zestaw zamknięty w drewnianym pudełku. 
Gwarancja min 12 miesięcy. 
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15 Zestaw sit glebowych  4 kpl. 

 

 

Komplet 8 elementów zawierający 6 sit oraz pojemnik z pokrywą służący do oddzielania elementów gleby. 
Sita metalowe  o średnicy min. 10 cm każde o różnych gęstościach oczek. Sita oraz dodatkowy pojemnik 
można ustawiać jeden na drugim, przykryć pokrywą i bez problemów przesiewać glebę, rozdzielając i 
grupując jej elementy według wielkości, co pomoże ustalić skład i typ badanej gleby. Na sitach można 
oddzielać frakcje żwirowe, piaskowe oraz frakcje pyłowe wraz z iłową. Gwarancja min 12 miesięcy. 
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16 Zestaw podstawowych skamieniałości  1 kpl.  

 



 

 

 

Zestaw podstawowych skamieniałości zawierający minimum 20 skamieniałości (w pudełku z przegródkami). 
Zestaw zawiera próbki świata zwierząt i roślin z okresu paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku ilustrujące główne 
formy życia występujące w historii geologicznej Ziemi. Gwarancja min 12 miesięcy. 
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17 Stacja meteorologiczna 1 kpl. 

 

 

Zawartość zestawu: stacja pogodowa z kolorowym ekranem, czujnik zewnętrzny, czujnik kierunku wiatru, 
czujnik prędkości wiatru, uchwyt masztu z materiałem montażowym, zasilacz , instrukcja obsługi. Mierzone 
parametry i funkcje dodatkowe: wyświetlanie daty i godziny przez serwer NTP (Protokół Internetowy), 
wskazanie temperatury i wilgotności wewnątrz i na zewnątrz, wartości maks. i min. dla temperatury i 
wilgotności wewnątrz i na zewnątrz, prognoza pogody na następne 12 - 24 godziny, wskazanie ciśnienia 
atmosferycznego, funkcja alarmu (przekroczenie górnej lub dolnej granicy wartości mierzonej), budzik z 
funkcją drzemki, automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, dostęp do parametrów z aplikacji lub 
komputera. Waga stacji bazowej: max 300 g, zasięg maksymalny: do 100 m. Źródło zasilania czujnika: ogniwa 
solarne lub 2x bateria AA. Źródło zasilania stacji bazowej: zasilacz 5 V/DC lub 3x bateria AAA. Rodzaj 
komunikacji: Wifi. Prognoza pogody: 12 do 24 godzin. Gwarancja min 2 lata. 
 

Nr  
pozycji 

Nazwa produktu Ilość Poglądowy obrazek 

18 Zestaw dydaktyczny rozbudowany  
- odnawialne źródła energii 

1 kpl. 

 

 

Zestaw energia odnawialna z modułem komputerowym zaopatrzonym w specjalny monitor do którego 
podłącza się poszczególne elementy z zestawu umożliwiający wyświetlanie zbieranych danych na monitorze 
komputera. W zestawie: korpus turbiny, głowica turbiny, 9 wyprofilowanych łopatek do turbiny, adapter 
głowicy turbiny, 3 polipropylenowe ostrza dla turbiny, narzędzie do odblokowania rotora, baza do turbiny, 
aluminiowy stojak do turbiny, elektrolizer PEM, baza dla elektrolizera, ogniwo PEM, baza dla ogniwa, 
zbiornik wodoru, zbiornik tlenu, wewnętrzny pojemnik na gaz, płytka z obwodem drukowanym, baza na 
płytkę, moduł rezystancyjny 100 ohm, panel słoneczny 1 Watt, adaptery, rury i zawory, instrukcja montażu, 



 

 

CD-ROM z lekcjami, baza na pojemniki z wodą i gazem, złącze bananowe, przezroczysta tuba, plastikowe 
piny do elektrolizera, akumulator z przewodami łączącymi, strzykawka. Zestaw powinien cechować się małą 
skalą turbiny wiatrowej, ogniwa słonecznego, ogniw paliwowych i obciążenia. Sprzęt powinien wystarczać 
dla 4-5 uczniów. Rekomendowana grupa wiekowa 12-18 lat. Komplet zawiera wystarczający program 
nauczania do prowadzenia 40 godzin zajęć. Gwarancja min 12 miesięcy. 

Nr  
pozycji 

Nazwa produktu Ilość Poglądowy obrazek 

19 Zestaw dydaktyczny  
- odnawialne źródła energii 
 

3 kpl. 

 

 

Zawartość zestawu: korpus turbiny, głowica turbiny, 9 wyprofilowanych łopatek do turbiny, adapter głowicy 
turbiny, 3 polipropylenowe ostrza dla turbiny, narzędzie do odlokowania rotora, baza do turbiny, 
aluminiowy stojak do turbiny, elektrolizer PEM, baza dla elektrolizera, ogniwo PEM, baza dla ogniwa, 
zbiornik wodoru, zbiornik tlenu, wewnętrzny pojemnik na gaz, płytka z obwodem drukowanym, baza na 
płytkę, moduł rezystancyjny 100 ohm, panel słoneczny 1 Watt, adaptery, rury i zawory, instrukcja montażu, 
CD-ROM z lekcjami, baza na pojemniki z wodą i gazem, złącze bananowe, przezroczysta tuba, plastikowe 
piny do elektrolizera, akumulator z przewodami łączącymi, strzykawka. Zestaw powinien cechować się małą 
skalą turbiny wiatrowej, ogniwa słonecznego, ogniw paliwowych i obciążenia. Sprzęt powinien wystarczać 
dla 4-5 uczniów. Rekomendowana grupa wiekowa 12-18 lat. Komplet zawiera wystarczający program 
nauczania do prowadzenia 40 godzin zajęć. Gwarancja min 12 miesięcy. 

 

 


