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O Technologii ogniw paliwowych Horizon
Założona w 2003, działająca na terenie 65 krajów, ﬁrma Horizon jest obecnie największym
na świecie komercyjnym producentem produktów opartych na mikro-ogniwach paliwowych.
oraz rozwiązań związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem wodoru. Firma działa w pięciu
różnych obszarach biznesowych. Jednym z najstarszych obszarów działania ﬁrmy, w którym zdobyła
bogate doświadczenie jest edukacja w zakresie nauk ścisłych. Firma jest rozpoznawalna dzięki
unikalnemu wzornictwu produktów i została nagrodzona przez Magazyn Time jako Najlepszy
Wynalazca oraz przez IDEA Business Week. Obecne produkty ﬁrmy Horizon są uważane za najlepsze
w swojej klasie, poczynając od sprzętu i oprogramowania, aż po zakres treści, który był sumiennie
opracowywany przez lata wraz z nauczycielami i ekspertami z wielu dziedzin. Inny zakres działalności
Horizon to opracowanie rozwiązań dostaw energii dla konsumentów produktów elektronicznych,
przenośne i stacjonarne pozasieciowe źródła mocy, mobilność elektryczna i przestrzeń kosmiczna.
2005

Pierwsza wysyłka towaru
2006

Najlepsza innowacja Magazynu Time

2007

Początek rozwoju oferty

2008

Innowacja.
Edukacja.
Inspiracja.

Dywersyﬁkacja czystej energii

2009

Pierwsze produkty z zakresu astronautyki

2010

Lider rynku światowego z zakresu <10W

2011
2012

Początek światowej ekspansji

Rozpoczęcie działalności związanej
z przenośnymi źródłami zasilania

Misja Edukacji
Wizją ﬁrmy jest sukcesywne prowadzenie polityki korzystania z paliw odnawialnych
nie emitujących dwutlenku węgla. Ważnym elementem rzeczywistego rozwoju jest
zainspirowanie następnych generacji do zostania naukowcami, wynalazcami i przedsiębiorcami
w szybko rozwijającym się sektorze czystej energii. Wprowadzenie technologii ogniw
paliwowych do ogółu społeczeństwa oznacza również przygotowanie opinii publicznej
do zrozumienia korzyści i potencjału tej technologii i nauki. Horizon nieustannie wprowadza
innowacje w zakresie sposobów rozpowszechniania nauki wśród wielu młodych ludzi na całym
świecie, z których wielu, mamy nadzieję, stanie się kolejnymi innowatorami w tej dziedzinie.
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CZYSTA ENERGIA W EDUKACJI
PRZEGLĄD LINII PRODUKTÓW HORIZON

ZESTAWY EDUKACYJNE
1. Laboratorium Energii Odnawialnej
2. Energia Odnawialna - Zestaw Edukacyjny
3. Monitor Energii Odnawialnej
4. Zestaw Solarno-wodorowy
5. Zestaw Wiatrowo-wodorowy
6. Turbina wiatrowa - zestaw edukacyjny
7. Model edukacyjny samochodu
z ogniwem paliwowym
8. Zestaw Solarno-wodorowy
9. Samochód H-racer 2.0 ze stacją wodorową
10. Zestaw edukacyjny z ogniwem etanolowym
11. Ananlizator warunków środowiskowych
12. Miniaturowe ogniwa paliwowe i elektrolizery
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Zestawy edukacyjne - czysta energia

Zestawy eksperymentalne - czysta energia
Horizon stworzył serię naukowych eksperymentów, zaprojektowanych jako
"zestawy chemiczne" jutra, które umożliwiają zdobywanie wiedzy o energiach odnawialnych
w każdym środowisku nauczania, w projektach szkolnych czy targach nauki. Oprócz zajęć
w klasie, ich zawartość oferuje również zabawę oraz interaktywne zajęcia dla całej rodziny.
Zestawy są również często wykorzystywane do demonstracji nowych technologii
przez przedsiębiorstwa i instytucje na całym świecie.
Wraz z ekspertami z zakresu czystej energii i wyspecjalizowanymi nauczycielami,
Horizon opracował wysokiej jakości treści edukacyjne i podręczniki dla nauczycieli,
które wprowadzają wiedzę o energiach odnawialnych do klas. Wszystkie nasze produkty
zawierają obszerny podręcznik (CD), obejmujący instrukcje eksperymentów z energii
odnawialnej, notatki nauczycieli i przewodnik, animacje ﬂash, i wiele więcej.
Nasze wysokiej jakości treści uzupełniają nagradzane Zestawy edukacyjne
opracowane w ciągu 8 lat.
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Zestawy edukacyjne - czysta energia

Największy wybór zestawów doświadczalnych
Horizon stworzył serię naukowych eksperymentów, zaprojektowanych jako
"zestawy chemiczne" jutra, które umożliwiają zdobywanie wiedzy o energiach odnawialnych
w każdym środowisku nauczania, w projektach szkolnych czy targach nauki. Oprócz zajęć
w klasie, ich zawartość oferuje również zabawę oraz interaktywne zajęcia dla całej rodziny.
Zestawy są również często wykorzystywane do demonstracji nowych technologii
przez przedsiębiorstwa i instytucje na całym świecie.
Wraz z ekspertami z zakresu czystej energii i wyspecjalizowanymi nauczycielami,
Horizon opracował wysokiej jakości treści edukacyjne i podręczniki dla nauczycieli,
które wprowadzają wiedzę o energiach odnawialnych do klas. Wszystkie nasze produkty
zawierają obszerny podręcznik (CD), obejmujący instrukcje eksperymentów z energii
odnawialnej, notatki nauczycieli i przewodnik, animacje ﬂash, i wiele więcej.
Nasze wysokiej jakości treści uzupełniają nagradzane Zestawy edukacyjne
opracowane w ciągu 8 lat.
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
1. Laboratorium Energii Odnawialnej/Renewable Energy

Laboratorium Energii Odnawialnej/Renewable Energy

Kod elementu: Lab FCJJ-33

Zestaw ten może być wykorzystany jako element zajęć naukowych, inżynieryjnych i technicznych.
Zestaw zawiera elementy, oprogramowanie oraz materiały dydaktyczne przedstawiające ekotechnologie
z zakresu ﬁzyki, techniki, inżynierii i matematyki.

Najważniejsze cechy produktu
• Nowoczesna turbina wiatrowa
• Elementy zestawu, oprogramowanie i materiały dydaktyczne (4-5 uczniów)
• Cena na jedną grupę uczniów (4-5 uczniów)
• Zalecane grupy wiekowe - K 6-12
• Materiał dydaktyczny zaplanowany jest na 40 godzin lekcyjnych

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Dzięki temu zestawowi można tworzyć demonstracje i przeprowadzać eksperymenty
z zakresu odnawialnych źródeł energii.
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
1. Laboratorium Energii Odnawialnej/Renewable Energy

Do zestawu dołączony jest Monitor Energii Odnawialnej, który umożliwia wykonywanie i przedstawienie
pomiarów dokonanych za pomocą elementów zestawu, z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego
na komputerze. Dzięki temu można dokonywać ewaluacji eksperymentów, wykreślać charakterystyki
prądowo-napięciowe i odczytywać w czasie rzeczywistym napięcie, natężenie, moc, rezystancję
oraz wiele innych elementów. W zestawie zawarte jest również kompendium wiedzy na temat
odnawialnych źródeł energii, które umożliwiają samodzielne wykonywanie doświadczeń, przewodnik
opisujący montaż zestawu, animacje oraz ﬁlmy edukacyjne.

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Zestaw ten zawiera działającą miniaturę turbiny wiatrowej, panelu fotowoltaicznego, elektrolizera,
odwracalnego ogniwa paliwowego oraz system magazynowania wodoru. Zestaw zachęca uczniów
do poznania działania wszystkich jego elementów krok po kroku, konﬁgurowania systemu w różnych
ustawieniach, a także obrazuje uczniom powstawanie i wykorzystanie czystej energii od początku do końca.

Laboratorium Energii Odnawialnej/Renewable Energy

Kod elementu: Lab FCJJ-33
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
1. Laboratorium Energii Odnawialnej/Renewable Energy

Doświadczenia z energią słoneczną

Doświadczenia z energią wodorową

1. Wpływ ciepła na panel fotowoltaiczny
2. Wpływ zacienienia na panel fotowoltaiczny
3. Wpływ kąta padania promieni słonecznych
na panel fotowoltaiczny
4. Określenie maksymalnego punktu mocy

1. Elektroliza czyli tworzenie wodoru i tlenu z wody
2. Uzyskanie energii elektrycznej z wodoru
i tlenu za pomocą ogniwa paliwowego
3. Ustalanie minimalnego napięcia
do przeprowadzenia elektrolizy
4. Stany polaryzacji wodorowych ogniw paliwowych

Doświadczenia z energią wiatrową

Dodatkowe zaawansowane doświadczenia

- - 1, 2, 3 ... czy więcej?
1. Jaka liczba łopat jest najlepsza
2. Zastosowanie łopat o różnym kształcie
3. Zastosowanie łopat własnej konstrukcji
4. Wydajność turbiny
5. Pomiar prędkości obrotowej
6. Ustawianie maksymalnej mocy
7. Wpływ ustawienia kąta łopat na poziom mocy wyjściowej
8. Tworzenie wodoru

1. Zbuduj farmę słoneczną
2. Zbuduj farmę wiatrową
3. Zbuduj zestaw ogniw paliwowych
4. Zastosowanie wodoru w Twojej szkole
5. Zastosowanie energii słonecznej w Twojej szkole
6. Zastosowanie energii wiatrowej w Twojej szkole

Laboratorium Energii Odnawialnej/Renewable Energy

Kod elementu: Lab FCJJ-33

Zestawy edukacyjne - czysta energia
9/33

Zestawy edukacyjne - czysta energia
1. Laboratorium Energii Odnawialnej/Renewable Energy

Laboratorium Energii Odnawialnej/Renewable Energy

Kod elementu: Lab FCJJ-33

•

Zestaw elementów:
• Śmigło
• Małe koło samochodowe
• Podstawa modułu LED
• Moduł łączący obwody
• Potencjometr
• Adaptery, zaciski i zawór spustowy
• Instrukcje montażu
• CD-ROM z instrukcjami
• Monitor energii - pozwala dokonywać pomiarów w czasie
rzeczywistym napięcia, natężenia, mocy, ilości obrotów wirnika,
opór, energię
• Kabel USB o długości 1 m
• CD-ROM z oprogramowaniem
• CD-ROM z kompendium wiedzy o odnawialnych źródłach energii
• Elastyczne przewody łączące urządzenia - 2 mm

Zestaw nie zawiera:
• Lampy do eksperymentów z zastosowaniem panelu fotowoltaicznego
• Źródła wiatru - wentylatora
• Komputera

Zestawy edukacyjne - czysta energia

• Panel słoneczny o mocy 1 W
• Korpus turbiny wiatrowej
• Głowica wirnika
• 9 proﬁlowanych łopat turbiny (3 zestawy - 3 typy)
• Adapter głowicy wirnika
• 3 polipropylenowe arkusze z łopatami
• Śruba blokująca wirnik
• Podstawa turbiny
• Aluminiowy maszt
• Elektrolizer PEM
• Podstawa elektrolizera PEM
• Ogniwo paliwowe PEM
• Podstawa ogniwa paliwowego PEM
• Zbiornik na wodór
• Zbiornik na tlen
• Kopuły wewnętrzne
• Podstawa na zbiorniki wodoru i tlenu
• Elastyczne przewody 2 mm
• Przezroczysty gumowy wężyk
•
• Akumulator z przewodami
• Strzykawka
• Silnik i podstawa wentylatora

10/33

Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: Set FCJJ-27

n

Zestaw Edukacyjny - Energia Odnawialna
jest zestawem modułowym, stworzonym
do demonstracji pozyskiwania i wykorzystania
czystej energii w miniaturowej skali.
Mając ten zestaw, możesz stworzyć miniaturowy
system energii odnawialnej do demonstracji i doświadczeń.
Zestaw zawiera działającą turbinę wiatrową,
panel fotowoltaiczny, elektrolizer, odwracalne ogniwo
paliwowe, system gromadzenia wodoru, dzięki któremu
uczniowie mogą poznać zasady pozyskiwania wodoru
krok po kroku. Zestaw zawiera również kompendium
wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii
z instrukcjami obsługi, instrukcje montażu,
animacje i ﬁlmy edukacyjne.

• Nowoczesna Turbina wiatrowa
• Elementy, oprogramowanie i kompendium wiedzy dla 4-5 uczniów
• Cena na 100 uczniów: (20 grup po 5 osób)
• Zalecane grupy wiekowe - K 6-12
• Zawiera materiał dydaktyczny do realizacji na 40 godzin lekcyjnych

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Najważniejsze cechy produktu
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: Set FCJJ-27

Doświadczenia z energią słoneczną
1. Wpływ ciepła na panel fotowoltaiczny
2. Wpływ zacienienia na panel fotowoltaiczny
3. Wpływ kąta padania promieni słonecznych
na panel fotowoltaiczny Maximum Power Point
4. Określenie maksymalnego punktu mocy

Doświadczenia z energią wiatrową

1. Jaka liczba łopat jest najlepsza
- - 1, 2, 3 ... czy więcej?
2. Zastosowanie łopat o różnym kształcie
3. Zastosowanie łopat własnej konstrukcji
4. Wydajność turbiny
5. Pomiar prędkości obrotowej
6. Ustawianie maksymalnej mocy
7. Wpływ kąta łopat na poziom mocy wyjściowej
8. Tworzenie wodoru

Doświadczenia z energią wodorową
1. Elektroliza czyli tworzenie wodoru i tlenu z wody
2. Uzyskanie energii elektrycznej z wodoru
i tlenu za pomocą ogniwa paliwowego
3. Ustalanie minimalnego napięcia
do przeprowadzenia elektrolizy
4. Stany polaryzacji wodorowych ogniw paliwowych

Dodatkowe zaawansowane doświadczenia
1. Zbuduj farmę słoneczną
2. Zbuduj farmę wiatrową
3. Zbuduj zestaw ogniw paliwowych
4. Zastosowanie wodoru w Twojej szkole
5. Zastosowanie energii słonecznej w Twojej szkole
6. Zastosowanie energii wiatrowej w Twojej szkole

Zestaw elementów:

Zestawy edukacyjne - czysta energia

• Panel słoneczny o mocy 1 W
• Korpus turbiny wiatrowej
• Głowica wirnika
• 9 proﬁlowanych łopat turbiny (3 zestawy - 3 typy)
• Adapter głowicy wirnik
• 3 polipropylenowe arkusze z łopatami
• Śruba blokująca wirnik
• Podstawa turbiny
• Aluminiowy maszt
• Elektrolizer PEM
• Podstawa elektrolizera PEM
• Ogniwo paliwowe PEM
• Podstawa ogniwa paliwowego PEM
• Zbiornik na wodór
• Zbiornik na tlen
• Kopuły wewnętrzne
• Podstawa na zbiorniki wodoru i tlenu
• Elastyczne przewody 2 mm
• Przezroczysty gumowy wężyk
•
• Akumulator z przewodami
• Strzykawka
• Silnik i podstawa wentylatora
• Śmigło
• Małe koło samochodowe
• Podstawa modułu LED
• Moduł łączący obwody
• Potencjometr
• Adaptery, zaciski i zawór spustowy
• Instrukcje montażu
• CD-ROM z instrukcjami
• Monitor energii - pozwala dokonywać pomiarów
w czasie rzeczywistym napięcia, natężenia, mocy,
ilości obrotów wirnika, opór, energię
• Kabel USB o długości 1 m
• CD-ROM z oprogramowaniem
• CD-ROM z kompendium wiedzy
o odnawialnych źródłach energii
• Elastyczne przewody łączące urządzenia - 2 mm
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
3. Monitor Energii Odnawialnej/Renewable Energy Monitor

.

Monitor Energii Odnawialnej/Renewable Energy Monitor

Kod elementu: FCJJ-24

Monitor energii odnawialnej jest zasilany bateriami, dlatego może być wykorzystany również
bez udziału komputera, w pomieszczeniu lub na dworze.
Monitor energii odnawialnej jest urządzeniem monitorującym z oprogramowaniem pomiarowym
zawierającym graﬁczne przedstawienie danych pomiarowych.

Najważniejsze cechy produktu
• Kompatybilny ze wszystkimi zestawami edukacyjnymi Horizon
• Kompatybilny z systemem Windows oraz Windows na Mac OSX, Parallel i BootCamp
• Do zastosowania w domu, na zewnątrz oraz z komputerem lub bez
• Możliwość eksportowania danych do Excel’a lub formatu CSV
• Funkcja zapisywania przebiegów – za pomocą jednego przycisku można zapisać
przebieg pomiarów, a następnie odtowrzyć

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Monitor energii odnawialnej został stworzony do szybkiego i łatwego przedstawiania danych graﬁcznie,
bez wykorzystania kalkulatora i skomplikowanych komend. Eksperymenty z ogniwami paliwowymi,
turbinami wiatrowymi, panelami słonecznymi mogą być teraz zmierzone w postaci napięcia,
natężenia, mocy, oporu i wielu innych parametrów.
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
3. Monitor Energii Odnawialnej/Renewable Energy Monitor

Zakres pomiarowy:
Napięcie: 0-28 VDC
Natężenie: 0-1 A DC
Moc: 0-28 W
Opór: 0-999 omów
Energia: 0-65535 J
RPM: 200-2500
Eksperymenty:
: sprawdź listę dostępnych części (patrz
str 20) w Laboratorium Energii Odnawialnej/Renewable
Energy Lab. Możliwości tworzenia własnych
eksperymentów są nieskończone.

• Monitor energii - pozwala dokonywać pomiarów w czasie
rzeczywistym napięcia, natężenia, mocy,
ilości obrotów wirnika, opór, energię
• Kabel USB o długości 1 m
• CD-ROM
z oprogramowaniem
• CD-ROM
z kompendium wiedzy o odnawialnych źródłach energii
• Elastyczne przewody łączące urządzenia - 2 mm
Zestaw nie zawiera:
Bateria 9V (do pracy bez komputera)

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Zawartość:

Monitor Energii Odnawialnej/Renewable Energy Monitor

Kod elementu: FCJJ-24
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: Set FCJJ-16

Najważniejsze cechy produktu
• Zamiana energii słonecznej w energię wodorową
• Zawiera kompendium wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii na CD-ROM
• Lekcje bazują na energii słonecznej, wodorowych ogniwach paliwowych, elektrolizie
i podstawach elektroniki
• Zbuduj własne wynalazki z ogniwem paliwowym zasilane energią słoneczną

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Dzięki temu zestawowi możesz tworzyć własne konstrukcje
produkujące czystą energię wodorową za pomocą ogniw
paliwowych, odwracalnych ogniw paliwowych, paneli słonecznych
i energii wiatrowej. Zestaw ten jest optymalnym narzędziem
inspiracji oraz edukacji na zajęciach klasowych.
Pozwala uczniom na tworzenie układów energetycznych
bez użycia paliw kopalnych. Powyższy zestaw zawiera
także zmotoryzowaną część układu, czyli silnik
elektryczny i wiatraczek. Cały zestaw możesz zbudować
dzięki nowoczesnemu panelowi fotowoltaicznemu.

Zestaw Solarno-wodorowy/Solar Hydrogen Generation

4. Zestaw Solarno-wodorowy/Solar Hydrogen Generation
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-16

Doświadczenia z energią słoneczną
1. Wpływ ciepła na panel fotowoltaiczny
2. Wpływ zacienienia na panel fotowoltaiczny
3. Wpływ kąta padania promieni słonecznych
na panel fotowoltaiczny
4. Określenie maksymalnego punktu mocy

Doświadczenia z energią wodorową
1. Elektroliza czyli tworzenie wodoru i tlenu z wody
2. Uzyskanie energii elektrycznej z wodoru i tlenu
za pomocą ogniwa paliwowego
3. Ustalanie minimalnego napięcia
do przeprowadzenia elektrolizy
4. Stany polaryzacji wodorowych ogniw paliwowych

Dodatkowe eksperymenty:
1.Zbuduj farmę solarną
2.Twoja szkoła i wodór
3.Twoja szkoła i energia słoneczna

Zestaw zawiera:

Zestawy edukacyjne - czysta energia

• Ogniwo paliwowe PEM
• Podstawa ogniwa paliwowego PEM
• Zbiornik na wodór
• Zbiornik na tlen
• Kopuły wewnętrzne
• Podstawa na zbiorniki wodoru i tlenu
• Elastyczne przewody 2 mm
• Przezroczysty gumowy wężyk
• Plastikowe korki do elektrolizera
• Akumulator z przewodami
• Strzykawka
• Silnik i wiatraczek
• Panel fotowoltaiczny 1 W
• Instrukcje montażu
• CD-ROM z instrukcjami

Zestaw Solarno-wodorowy/Solar Hydrogen Generation Set

4. Zestaw Solarno-wodorowy/Solar Hydrogen Generation Set
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-26

Dzięki temu zestawowi, możesz tworzyć własne układy
czystej energii, używając ogniw paliwowych, odwracalnych
ogniw paliwowych, wykorzystując wiatr lub wodę. Zestaw
zawiera turbinę wiatrową, idealne narzędzie do zainspirowania
młodzieży w tworzeniu ekologicznych układów energetycznych.
Dzięki turbinie wiatrowej uczniowie mogą zbadać wpływ kąta
nachylenia łopat turbiny na efektywność energetyczną.
Zestaw ten zawiera również Woltomierz LED / Moduł muzyczny,
dzięki którym można demonstrować energię wytworzoną z wiatru
w postaci migających diod LED lub grającej muzyki.

• Zamień energię wiatrową w energię wodorową
• Zbuduj własne wynalazki -zasilane wodorem, używając ogniw paliwowych
• Nowość! Farma wiatrowa
• Zawiera kompletne kompendium wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii
• Lekcje bazują na energii wiatrowej, wodorowych ogniwach paliwowych, elektrolizie
oraz podstawach elektroniki

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Najważniejsze cechy produktu

Zestaw Wiatrowo-Wodorowy/Hydro-wind Kit

5. Zestaw Wiatrowo-Wodorowy/Hydro-wind Kit

17/33

Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-26

Doświadczenia z energią wiatrową

Zestaw zawiera:

1. Jaka liczba łopat jest najlepsza - 1, 2, 3...czy więcej?
2. Zastosowanie łopat o różnym kształcie
3. Zastosowanie łopat własnej konstrukcji
4. Wydajność turbiny
5. Pomiar prędkości obrotowej
6. Ustawianie maksymalnej mocy
7. Wpływ kąta łopat na poziom mocy wyjściową
8. Tworzenie wodoru

• Korpus turbiny wiatrowej
• Głowica wirnika
• 9 proﬁlowanych łopat turbiny (3 zestawy - 3 typy)
• Adapter głowicy wirnika
• 3 polipropylenowe arkusze z łopatami
• Śruba blokująca wirnik
• Podstawa turbiny
• Aluminiowy maszt
• Woltomierz LED/moduł muzyczny
• Ogniwo paliwowe PEM
• Podstawa ogniwa paliwowego PEM
• Zbiornik na wodór
• Zbiornik na tlen
• Kopuły wewnętrzne
• Podstawa na zbiorniki wodoru i tlenu
• Elastyczne przewody 2 mm
• Przezroczysty gumowy wężyk
•
• Akumulator z przewodami
• Strzykawka
• Silnik i podstawa wentylatora
• Śmigło
• Instrukcje montażu
• CD-ROM z instrukcjami

Doświadczenia z energią wodorową
1. Elektroliza czyli tworzenie wodoru i tlenu z wody
2. Elektroliza czyli tworzenie wodoru i tlenu z wody
za pomocą ogniwa paliwowego
3. Ustalanie minimalnego napięcia
do przeprowadzenia elektrolizy
4. Stany polaryzacji wodorowych ogniw paliwowych

Dodatkowe eksperymenty:
1. Zbuduj farmę wiatrową
2. Twoja szkoła i wodór
3. Twoja szkoła i energia wiatrowa

Zestaw Wiatrowo-Wodorowy/Hydro-wind Kit

5.Zestaw Wiatrowo-Wodorowy/Hydro-wind Kit

Zestawy edukacyjne - czysta energia
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-29

6

Turbina wiatrowa jest prawdziwie działającą
miniaturą generatora wiatrowego, zaprojektowana
specjalnie na potrzeby uczniów, tak by mogli
sprawdzić zachowanie różnych ustawień łopatek
turbiny. Na potrzeby uczniów, dostępnych jest
12 różnych konﬁguracji. Poznaj wpływ ilości łopat
na efektywność energetyczną turbiny oraz sprawdź
jak zmaksymalizować wydajność. Dzięki
przeprowadzonym eksperymentom można
dowiedzieć się jak ochronić turbinę przed silnym
wiatrem.

Najważniejsze cechy produktu
• Unikalnie łopatki turbiny, zaprojektowane w oparciu o technologie NASA
• Możliwość regulacji kąta nachylenia
łopatki od 0° do 60°
• Najbardziej realistyczny zestaw edukacyjny z turbiną wiatrową dostępny na rynku
• Kompletne kompendium wiedzy na temat Energii Wiatrowej, zawierające informacje
o poziomym i pionowym położeniu turbiny, historię technologii i wiele więcej

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Zestaw ten zawiera 3 różne rodzaje łopat,
o różnych proﬁlach oraz jeden rodzaj łopat
polipropylenowych, które pozwalają na ewaluację
parametrów. Specjalna trzy fazowa prądnica
stosowana w zestawie jest podobna do tych
.
stosowanych w turbinach pełnowymiarowych.
Do zestawu z turbiną wiatrową dołączony
jest woltomierz LED oraz generator dźwięków
do demonstracji energii wiatrowej w formie
iluminacji świetlnej oraz dźwiękowej. Do zestawu
dołączone jest kompendium wiedzy z zakresu energii
wiatrowej, które zawiera instrukcję użytkownika,
instrukcję montażu, informacje na temat historii
technologii turbin wiatrowych.

19/33

Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-29

Doświadczenia z energią wiatrową
1. Jaka liczba łopat jest najlepsza
- 1, 2, 3 ... czy więcej?
2. Zastosowanie łopat o różnym kształcie
3. Zastosowanie łopat własnej konstrukcji
4. Wydajność turbiny
5. Pomiar prędkości obrotowej
6. Ustawianie maksymalnej mocy
7. Wpływ kąta łopat na poziom mocy wyjściowej
8. Budowa farmy wiatrowej
9. Twoja szkoła i wiatr

Zestaw zawiera:
• Korpus turbiny wiatrowej
• Głowica wirnika
• 9 proﬁlowanych łopat turbiny (3 zestawy - 3 typy)
• Adapter głowicy wirnika
• 3 polipropylenowe arkusze z łopatami
• Śruba blokująca wirnik
• Podstawa turbiny
• Aluminiowy maszt
• Woltomierz LED/Moduł muzyczny
• Instrukcja montażu
• CD-ROM z instrukcjami

Turbina wiatrowa - zestaw edukacyjny/WindPitch Educational Kit

6. Turbina wiatrowa-zestaw edukacyjny/WindPitch Educational Kit

Zestawy edukacyjne - czysta energia
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
7. Model edukacyjny samochodu z ogniwem paliwowym/
Fuel Cell Car Science Kit

Najważniejsze cechy produktu
• Zestaw edukacyjny z ogniwem paliwowym na najwyższym poziomie dostępnym
na rynku i najlepiej sprzedająca się pozycja z oferty Horizon.
• W łatwy sposób ukazuje proces elektrolizy i dekompozycji wody na tlen i wodór
• Zawiera panel fotowoltaiczny zasilający elektrolizę oraz kompletny przewodnik
z doświadczeniami na płycie CD.

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Model edukacyjny z samochodem wraz z ogniwem
paliwowym ﬁrmy Horizon, posiada odwracalne
ogniwo paliwowe PEM, które łączy proces elektrolizy
i konwersji mocy w jednym urządzeniu. Zobacz jak tlen
i wodór formują się w dwóch przezroczystych
zbiornikach z wodą. Samochód sam znajduje drogę.
Kiedy uderza w przeszkodę obraca się o 90 stopni.
Do zestawu dołączona jest instrukcja obsługi
oraz przewodnik po eksperymentach. Zestaw ten
łączy najnowszą naukę, edukację i zabawę.

Model
edukacyjny
samochodu
z ogniwem paliwowym/Fuel Cell Car Science Kit
Fuel Cell
Car
Science
Kit

Kod elementu: FCJJ-11
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-11

Fuel Cell Car Science Kit
Zestaw zawiera:
Eksperymenty:
• Montaż i działanie zestawu
• Wpływ temperatury na panel fotowoltaiczny
• Wpływ zacienienia na panel fotowoltaiczny
• Wpływ kąta nachylenia panelu
• Ustalenie maksymalnego punktu mocy panelu
*wymagany rezystor - sprzedawany oddzielnie
• Elektrolizer tworzący wodór i tlen z wody
• Ogniwo paliwowe tworzące energię elektryczną z wodoru i tlenu
• Ustalanie minimalnego napięcia do dekompozycji wody
• Polaryzacja w wodorowych ogniwach paliwowych

• Podwozie z silnikiem wyposażonym
w diody LED
• Odwracalne ogniwo paliwowe
• 0,75 Watowy panel fotowoltaiczny
• 2 x 2 mm przewody łączące
• Akumulator z przewodami
• Zbiornik na wodór
• Zbiornik na tlen
• Baloniki wewnętrzne
•
• Przezroczyste gumowe wężyki
• Strzykawka
• Instrukcja montażu
• Płyta CD z przewodnikiem

Model edukacyjny samochodu z ogniwem paliwowym/Fuel Cell Car Science Kit

7. Model edukacyjny samochodu z ogniwem paliwowym/

Zestawy edukacyjne - czysta energia
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
8. Samochód zasilany wodorem/
Solar Hydrogen Car Science Kit

Zestaw zawiera również kompletny program nauczania
w zakresie energii odnawialnej, łatwą instrukcję montażu,
opisy eksperymentów, animacje ﬂash oraz podłoże
historyczne zastosowanych technologii.

Najważniejsze cechy produktu:
• Wysokiej jakości ogniwa paliwowe w przystępnej cenie dla każdego.
• Wyraźnie pokazuje elektrolizę oraz jej składniki: tlen i wodór.
• Futurystyczny wygląd, zawiera również panel słoneczny do zasilania elektrolizy

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Ten pojazd przybył z roku 2099 i działa na czystym paliwie - wodorze,
przy pomocy odwracalnego ogniwa paliwowego nowej generacji
z membraną polimerowo - elektrolitową (PEM). Nowy projekt
samochodu oferuje futurystyczny wygląd, taki jakie mogłyby
mieć samochody w najbliższych dziesięcioleciach. Dzięki temu
można obserwować przezroczyste zbiorniki z tlenem i wodorem
umieszczone w tylnej części pojazdu. Zestaw zawiera jedno
urządzenie, które łączy w sobie zarówno funkcję ogniwa paliwowego
jak i funkcję elektrolizera. Samochód wprawiony w ruch steruje sam,
odbijając się od napotkanych przeszkód, a z wnętrza kabiny
miga niebieska dioda.

Samochód zasilany wodorem/Solar Hydrogen Car Science Kit

Kod elementu: FCJJ-20
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
8. Samochód zasilany wodorem/
Solar Hydrogen Car Science Kit
Eksperymenty i działania

• Montaż i eksploatacja samochodu zasilanego wodorem
• Wpływ ciepła na panele słoneczne
• Wpływ zacienienia na panele słoneczne
• Wpływ kąta nachylenia paneli słonecznych
• Znalezienie punktu mocy maksymalnej panelu słonecznego
* wymaga modułu rezystora zmiennego - sprzedawanego osobno
• Generowanie wodoru i tlenu z wody w procesie elektrolizy
• Wytwarzanie energii elektrycznej z wodoru i tlenu
za pomocą ogniwa
• Określenie minimalnego napięcia potrzebnego
do wykonania procesu elektrolizy
• Bieguny polaryzacyjne w ogniwie paliwowym

Zestaw zawiera:

• Zestaw podwozia z silnikiem i światłami LED
• Odwracalne ogniwo paliwowe (PEM)
• Ogniwo słoneczne o mocy 0,75 W
• 2 x złącza 2mm
• Akumulator z przewodami
• Zbiornik wodoru
• Zbiornik tlenu
• Wewnętrzna kopuły na gaz
•
• Przezroczysta silikonowy wężyk
• Strzykawka
• Instrukcja montażu
• CD-ROM z podręcznikiem nauczania o energiach odnawialnych

Samochód zasilany wodorem/Solar Hydrogen Car Science Kit
Hydrocar

Kod elementu: FCJJ-20
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-23

9. Samochód H-racer 2.0 ze stacją wodorową/
H-racer Car & Solar Hydrogen Station

Produkt zawiera ogniwo słoneczne, stację do produkcji wodoru, pilot, ogniwo wodorowe
do samodzielnego montażu oraz podręcznik opisujący sposób montażu całego zestawu wraz
z niezbędną wiedzą z zakresu energii odnawialnej.

Najważniejsze cechy produktu:
• Produkt dokładnie odzwierciedla sposób, w jaki samochody na wodór i stacje tankowania
będą pracować w prawdziwym świecie!
• Zawiera panel słoneczny umożliwiający zasilanie stacji wodorowej
przy użyciu energii odnawialnej
• Laureat nagrody „Najlepszy wynalazek” magazynu Time Magazine.

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Odkryj motoryzacyjne technologie przyszłości poprzez budowanie i prowadzenie własnego samochodu
napędzanego wodorowym ogniwem paliwowym. H-Racer 2.0 to nowa generacja samochodów H-racer.
Zestaw umożliwia zbudowanie modelu samochodu, który posiada funkcję zdalnego sterowania
oraz funkcje emitujące światło. H-racer otrzymał wiele nagród, między innymi: Time Magazine’s
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-23

9. Samochód H-racer 2.0 ze stacją wodorową/
H-racer Car & Solar Hydrogen Station
Eksperymenty i działania
• Montaż i działanie H-Racer 2.0
• Wpływ ciepła na panele słoneczne
• Efekt zacienienia na panele słoneczne
• Wpływ kąta nachylenia paneli słonecznych
• Znalezienie punktu mocy maksymalnej panelu słonecznego
* wymaga modułu rezystora zmiennego - sprzedawanego osobno
• Generowanie wodoru i tlenu z wody w procesie elektrolizy
• Wytwarzania energii elektrycznej z wodoru i tlenu za pomocą ogniwa
• Określenie minimalnego napięcia potrzebnego
do wykonania procesu elektrolizy
• Bieguny polaryzacyjne w ogniwie paliwowym

Zestaw zawiera:

• Stację wodorową
• Podwozie samochodu
• Nadwozie samochodu
• Ogniwo paliwowe PEM
• Panel słoneczny o mocy 0,75 W
• Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
• Szybkie złącze
• Zawór spustowy
• Zawór tankowania
• Strzykawka
• Przednie i tylne zderzaki
•
• 8 śrub
• Przewody umożliwiające połączenie
panelu słonecznego ze stacją wodorową
• Dekoracyjne naklejki H2
• Baterie pilota zdalnego sterowania
• Instrukcja montażu
• CD-ROM z podręcznikiem nauczania
o energiach odnawialnych

Zestawy edukacyjne - czysta energia
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-22

10. Zestaw edukacyjny z ogniwem etanolowym/
Bio-Energy Education Kit

Najważniejsze cechy produktu
• Zrozumienie właściwości ogniwa etanolowego
• Własnoręczne wykonanie eksperymentów obejmujących nieznane nowe technologie

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Zestaw ten prezentuje najnowszą technologię związaną z ogniwami
paliwowymi, wykorzystując etanol jako źródło paliwa. Obecnie
ogniwa paliwowe używają wodoru lub metanolu jako paliwa.
Ten zestaw ogniw paliwowych bezpośrednio konwertuje etanol
(alkohol) w energię elektryczną. Robi to cicho i bez jakiegokolwiek
spalania. Urządzenie może pracować non-stop przez kilka godzin,
zapewniając niesamowity pokaz możliwości nowej generacji ogniw.
W pudełku znajduje się instrukcja obsługi, jak również podręcznik
z eksperymentami. Odkryj nowe możliwości już dziś!
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-22

10. Zestaw edukacyjny z ogniwem etanolowym/
Bio-Energy Education Kit
Eksperymenty
1. Stwórz energię elektryczną z etanolu i wody
2. Odkrywanie biegunowości
3. Badanie zużycia paliwa opartego na etanolu
4. Poznawanie jak stężenia wpływają na paliwa
5. Stwórz energię elektryczną z dowolnego wina lub piwa
6. Badanie wpływu temperatury

Zestaw zawiera:
• Solidną podstawę z tworzywa sztucznego
umożliwiającą przechowywanie etanolu
• Gumowe wężyki
• Zawór spustowy
• Silnik elektryczny
• Przewody z zaciskami
• Łopaty wiatraka
• Ogniwo etanolowe
• Pojemnik do mieszania roztworu etanolu
• Paski papieru do pomiaru pH
• Pokrywa do zamykania zbiornika z etanolem
• Instrukcja montażu
• CD-ROM z podręcznikiem nauczania
o energiach odnawialnych

Zestawy edukacyjne - czysta energia
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-32

Analizator warunków środowiskowych łączy
w sobie elementy takie jak sprzęt (czujniki, narzędzia
pomiarowe czy nośnik danych) oraz oprogramowanie
oparte na rozwiązaniach internetowych,
które pomoże użytkownikom końcowym
przeanalizować warunki pogodowe i geograﬁczne
panujące w danym miejscu oraz zdecydować się
na najlepszy z możliwych produkt, taki jak turbina
wiatrowa czy panel słoneczny.
Analizator warunków środowiskowych
to przełomowe rozwiązanie edukacyjne łączące
STEM (naukę/ﬁzykę, technologię, inżynierię
oraz matematykę) z prawdziwymi, ekologicznymi
rozwiązaniami energetycznymi, przygotowujące
uczniów czy studentów na zbliżające się ekologiczne
rozwiązania w sektorach energetycznych. Umożliwia
szkołom i uczelniom planowanie miejsc
pod instalacje słoneczne lub wiatrowe oraz przy
okazji umożliwia uczniom i studentom rozwój podczas
tworzenia projektów z tym związanych.

Analizator warunków środowiskowych/Power Predictor

11. Analizator warunków środowiskowych/
Power Predictor

Zestaw zawiera również kompletny program nauczania w zakresie energii odnawialnej, który oferuje zbiór
różnorodnych zadań oraz szeroki zakres propozycji zajęć dla studentów. To kompletne rozwiązanie oferuje

Stań się częścią krajowej lub międzynarodowej sieci szkół wykorzystujących analizator warunków środowiskowych,
aby nauczyć uczniów i studentów korzyści jakie płyną z pozyskiwania zrównoważonej energii oraz umożliwienie
im realizowania projektu zrównoważonego rozwoju, od początku do końca.

Najważniejsze cechy produktu
• Oprogramowanie: możliwość wprowadzania poprzez stronę internetową prędkości wiatru,
jego kierunku oraz wyników pomiarów potencjału słonecznego
• Analiza danych z pomiarów: badanie potencjału wiatru i słońca w określonych przedziałach czasowych
• Możliwość tworzenia raportów mocy oraz ﬁnansowych: generowanie raportów dotyczących
inwestycji związanych z energią odnawialną
• Udostępnianie i porównywanie danych uzyskanych z różnych lokalizacji przy wykorzystaniu Google Earth
• Pobierz plany lekcji – gotowe do użytku plany lekcji z różnych tematów dotyczących energii odnawialnej
dokonanych przez nauczycieli, dla nauczycieli, z przedmiotów takich jak matematyka, geograﬁa, ﬁzyka,
technologia projektowania, zarządzanie przedsiębiorstwem, kształtowanie środowiska, itp.

Zestawy edukacyjne - czysta energia

pozwalają na przesyłanie swoich danych, wymianę danych z innymi, a także porównanie i analizę danych,
dostęp do oprogramowania Google Earth, które ułatwi eksplorację terenu.
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Zestawy edukacyjne - czysta energia
Kod elementu: FCJJ-32

Eksperymenty i działania
Lekcja 1: Wybór właściwej lokalizacji
Lekcja 2: Projektowanie masztu dla analizatora warunków
środowiskowych
Lekcja 3: Tworzenie i instalowanie masztu dla analizatora warunków
środowiskowych
Lekcja 4: Przeprowadź ankietę Energia w szkole
Lekcja 5: Wykonanie analizy prognozowania redukcji zanieczyszcze
Lekcja 6: Elektryczność i magnetyzm
Lekcja 7: Zrozumienie, jak działają turbiny wiatrowe
Lekcja 8: Zrozumienie, jak działają panele słoneczne
Lekcja 9: Eksperyment z turbin wiatrowych i paneli słonecznych w klasie
Lekcja 10: Zrozumienie podstaw związanych z zagadnieniem pogody
Lekcja 11: Symulacja danych analizatora warunków
środowiskowych
Lekcja 12: Pobieranie, przesyłanie i sprawdzanie danych analizatora
warunków środowiskowych
Lekcja 13: Porównanie danych uzyskanych za pomocą analizatora
warunków środowiskowych w różnych warunkach atmosferycznych

Lekcja 14: Analizowanie danych analizatora warunków
środowiskowych w programie Excel
Lekcja 15: Zastosowanie danych do komercyjnych
paneli słonecznych i turbin wiatrowych
Lekcja 16: Model komercyjnej instalacji Słońce/Wiatr
Lekcja 17: Zaproponuj rozwiązania dla swojej szkoły
Lekcja 18: Podziel się wynikami z innymi szkołami
Działanie 1: Alternatywne źródła energii: Plusy i minusy
Działanie 2: Przeprowadzenie ankiety Energia w szkole
Działanie 3: Przeprowadzenie analizy prognozowania
redukcji zanieczyszczeń
Działanie 4: Budowanie prostego silnika elektrycznego
Działanie 5: Lekcja o mocy wiatru i turbin
Działanie 6: Lekcja o naukowych podstawach działania
paneli słonecznych
Działanie 7: Zmiany pogody

• Mierniki prędkości wiatru
• Kierunkowskaz
• Ogniwo słoneczne
• Rejestrator danych i wodoszczelne pudełko
• Metalowy wspornik
• 2 śruby Philips
• Przewód 5 m
• 2 gumowe osłony przewodów
• Karta pamięci
• Czytnik kart USB
• Kwadratowa bateria 9V
• Opaski zaciskowe
• Torebka pochłaniająca wilgoć
• Samoprzylepny klips
• Dławik

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Zestaw zawiera:

Analizator warunków środowiskowych/Power Predictor

11. Analizator warunków środowiskowych/
Power Predictor
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Ogniwo umożliwia konwersję wodoru oraz tlenu pobieranego z powietrza w energię elektryczną i wodę! Jeśli
do ogniwa podłączymy obciążenie i zapewnimy zasilanie wodorem, wówczas będzie ono wytwarzało energię
elektryczną. Niezbędny do przeprowadzenia konwersji tlen pobierany jest przez ogniwo bezpośrednio
z powietrza. Urządzenie doskonale sprawdzi się w każdym laboratorium naukowym czy szkole.
Może też z powodzeniem posłużyć do celów demonstracyjnych.
• Wymiary: 32mm x 32mm x10mm
• Waga: 27,3 gramów
• Napięcie wyjściowe: 0,6V (DC)
• Natężenie prądu na wyjściu: 0,4A
Kod elementu: FCSU-012
• Moc wyjściowa: 240mW

Elektrolizer PEM (5 szt.)/Single PEM Electrolyzers – sets of 5 units
Urządzenie umożliwia wytwarzanie wodoru i tlenu z czystej wody oraz energii elektrycznej dostarczonej
z zewnętrznego źródła zasilania. Do wytwarzania wodoru można zastosować różne źródła energii, takie
jak małe panele słoneczne, turbiny wiatrowe, ręczne dynamo czy też zwykłe baterie. Urządzenie
doskonale sprawdzi się w każdym laboratorium naukowym czy szkole. Może też
z powodzeniem posłużyć do celów demonstracyjnych.
• Prąd wejściowy : ≥1A przy 2V
• Wydajność produkcji wodoru: 7ml/min
• Wydajność produkcji tlenu: 3,5ml/min
Kod elementu: FCSU-010

Odwracalne ogniwo PEM (5szt.)/PEM Reversible Fuel Cells – Sets of 5 units
Odwracalne ogniwo paliwowe PEM łączy w sobie funkcje elektrolizera i ogniwa paliwowego w jednym
urządzeniu. Przy podłączeniu prądu elektrycznego urządzenie działa jako elektrolizer i wytwarza wodór
oraz tlen z wody dejonizowanej. Kiedy zastosujemy obciążenia, a urządzenie zasilimy wodorem będzie
działać jako ogniwo paliwowe i zamieniać wodór w energię elektryczną.
• Wymiary: 54mm x 54mm x 17m
FUNKCJE ELEKTROLIZERA:
• Napięcie wejściowe: 1.7V ~ 3V (DC)
• Prąd wejściowy: ≥0,7A przy 2V
• Wydajność produkcji wodoru: 5ml/min
• Wydajność produkcji tlenu: 2,5ml/min

• Waga: 67,7 gramów
FUNKCJE OGNIWA PALIWOWEGO:
• Napięcie wyjściowe: 0.6V (DC)
• Natężenie prądu na wyjściu: 300 mA
• Moc wyjściowa: 180 mW
Kod elementu: FCSU-023
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• Wymiary: 54mm x 54mm x 17mm
• Waga: 67,7 gramów
• Napięcie wejściowe: 1,7V ~ 3V (DC)

Educa onal Single-cell PEM Fuel Cells & Electrolyzers

Ogniwo PEM (5szt.)/ Single PEM Hydrogen Fuel Cells – sets of 5 units
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Kod elementu: FCEA-01

Wymiary: 16,5 x 6 cm

Opis:
Panel słoneczny o mocy 0,6 W, przystosowany do współpracy z zestawami
optymalne zasilanie dla elektrolizera lub odwracalnego ogniwa paliwowego,
które są wykorzystywane w procesie elektrolizy. Gniazda panelu
są przystosowane do standardowych wtyczek bananowych 2mm, a każdy
panel zawiera dodatkowo jedną parę przewodów, pozwalających połączyć
panel z innymi elementami. Panel umożliwia uzyskanie napięcia 2V przy 300mA.

Panel fotowoltaiczny o mocy 1W/1 Watt Solar Pane
Kod elementu: FCEA-02

Wymiary: 12 x 15 cm

Opis:
Panel słoneczny o mocy 1W, przystosowany do współpracy z zestawami
optymalne zasilanie dla elektrolizera lub odwracalnego ogniwa
paliwowego, które są wykorzystywane w procesie elektrolizy. Gniazda
panelu są przystosowane do standardowych wtyczek bananowych
2mm, a każdy panel zawiera dodatkowo jedną parę przewodów,
pozwalających połączyć panel z innymi elementami.
Panel umożliwia uzyskanie napięcia 2V przy 500mA.

Educa onal Single-cell PEM Fuel Cells & Electrolyzers

Panel fotowoltaiczny o mocy 0,6 W/0,6 Watt Solar Panel

Moduł rezystora zmiennego/Variable Resistor Load Module
Kod elementu: FCEA-07

Zestaw łopat do turbiny wiatrowej/WindPitch Profiled and Sheet Blades - Complete Set

Kod elementu: FCEA-10
Opis:
Zestaw zawiera łopaty do turbiny WindPitch.
W skład zestawu wchodzi dziewięć, odpowiednio
wyproﬁlowanych łopat (3 x BP-28, 3 x NACA-44,
3 x NACA 63) oraz trzy łopaty płaskie.

Zestawy edukacyjne - czysta energia

Opis:
Potencjometr lub inaczej rezystor o zmiennej oporności, który umożliwia
ustawienie różnych poziomów rezystancji w zakresie od 0 do 100 omów.
Element można wykorzystać w eksperymentach jako obciążenie
o regulowanej rezystancji. Potencjometr można połączyć z innymi
elementami za pomocą standardowych wtyczek bananowych 2mm.
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