
FYZIKA



Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Interfejs na zber dát s príslušenstvom

1000.400.001

1B199058A

merací panel pre učiteľa komap�bilný so sadou senzorov pre fyziku - učiteľ. Merací panel má obsa-
hovať min. 3 ks základných senzorov ( min. senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napä�a), min. 
4ks spojovacích káblov pre senzory a má mať min. zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho 
panelu pre učiteľa má byť spektrálna sonda-op�cké vlákno a vybavenie na online skúmanie a 
zaznamenávanie spektrálnych charakteris�k viditeľnej čas� spektra zdrojov svetla. Merané veličiny 
má byť možné zobrazovať a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača alebo na 
interak�vnej tabuli. 

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

SW k interfejsu - mul�licencia

1000.400.002

1B199056A

So�vérové školské vzdelávacie prostredie pracujúce pod operačným systémom Windows, kompa�-
bilné s interfejsom, integrujúce meranie hodnôt chemických veličín (min. teplota, pH, koncentrácia 
O2, koncentrácia CO2, rádioak�vne žiarenie) spracovanie a zobrazenie nameraných hodnôt v 
tabuľkách a v grafoch, modelovanie a tvorbu interak�vnych animácií prepojených na reálne deje 
snímané senzormi. Súčasťou sú inštruktážne ak�vity pre učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 
6. až 9. ročníky ZŠ s inovovanou metodikou v digitálnej forme. Mul�licencia so�véru v slovenskom a 
anglickom jazyku, platnosť mul�licencie je 5 rokov
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Výrobca/predajca:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Učiteľská termodynamická sada

NTL

NTL

1000.400.004

P9901-4A P9902-4Cc

Učiteľská termodynamická sada vrátane 20-dielnej sady sta�vového Al stojana je využiteľná s 
interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 40 komponentov a umožňuje prezentovať �eto experimen-
ty na šírenie tepla: model teplomera, kalibrácia teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných 
látok, zmena objemu kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, zmena tlaku pri 
konštantnom objeme, vedenie tepla, prúdenie tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty 
na zmeny skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, pevných látok, teplota topenia, chladiaca 
zmes, skupenské teplo tuhnu�a, teplota varu, des�lácia

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada senzorov pre fyziku - učiteľ

MOLAB

1000.400.003

1F199003A

Učiteľská sada senzorov na fyziku pre interfejs na zber dát má obsahovať minimálne �eto senzory:, 
1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia, 1 ks senzor napä�a, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor 
vzdialenos�, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor, 1 ks senzor 
tlaku plynu, 1 ks senzor teploty (termočlánok), 1 ks senzor vlhkos�, 1 ks senzor magne�ckého poľa, 
1 ks op�cká brána, 1 ks senzor rádioak�vneho žiarenia, 1 ks senzor zvuku.
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Laboratórny podnos pre učiteľa

1000.400.005

Kartel 5714, 5708

Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa - jeden podnos v rozmere 400x300x40 mm a druhý 
podnos s rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou do 50°C a chemickou odolnosťou 
pre materiály PS.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada pre termodynamiku

s prislušenstvom

NTL

1000.400.006

v popise produktu

1 ks propan-butanový plynový horák P2110-1A
1 ks propan-butanová náplň P2110-1V
1 ks Joulového kalorimetra s 3 špirálam P2700-2D
2 ks laboratórnych liehových teplomerov s silikónovým dielom C6510-6C

ZOFF, spol. s.r.o., Slnečná 36, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko
IČO: 36 631 906 DIČ: 2021891773 IČ DPH: SK 2021891773
www.zoff.sk | office@zoff.sk | +421 918 699 915 

FYZIKA



Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Učiteľská mechanická sada

NTL

1000.400.007

DM206-1M DM207-1M

Sada prístrojov pre názorné a prehľadné demonštrovanie pokusov z mechaniky na magne�ckej 
tabuli. Enormná úspora času vďaka rýchlemu rozloženiu, pripraveniu prezentácie a zbaleniu; vďaka 
popisu javov priamo na tabuli v kombinácii s teóriou je prednášaná látka výborne podaná; presné 
meranie síl torzným silomerom s veľkou stupnicou umožňuje odčítanie s veľkej vzdialenos�; pogu-
mované podstavy so zabudovanými neodýmiovými magnetmi zabraňujú poškriabaniu povrchu 
tabule a súčasne bezpečne držia predmety na tabuli. Učiteľská mechanická sada obsahuje kompo-
nenty, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 45 komponentov a umožňuje 
prezentovať 25 experimentov z mechaniky: napr. naklonená rovina, zákony páky, momenty a sily, sily 
pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor, pohyb kyvadla, fyzikálne kyvadlo, pevné a pohyblivé 
kladky, Hookov zákon, rezonancie, ťažisko, trenie, princíp sily a jednoduchých strojov, pevná kladka, 
pohyblivé kladky, pokusy s trením, libela, kyvadlo a iné. Všetky komponenty sú prispôsobené na to, 
aby z nich bolo možné zostaviť pokusy na magne�ckej tabuli.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Mul�funkčný model mechanického auta

1000.400.008

1F199008A

Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov mechaniky. Fyzikálne au�čko umožňuje meranie 
dĺžky telesa, demonštruje treciu silu, princíp rovnoramennej aj nerovnoramennej páky, jednora-
mennej páky, priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu, priemernej rýchlos�, potenciál-
nej energie, hybnos� telesa, Newtonovho zákona sily, mechanickej práce, výkonu, premena polo-
hovej energie na pohybovú, kladky a dvojitého kladkostroja. Súčasťou pomôcky je videomanuál v 
slovenčine.
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada objem a hmotnosť

NTL

1000.400.009

v popise

balenie pre silomer P1131-9A 
silomer 0,2 materiál plast, kovová pružina  P1130-1A
silomer 1 materiál plast, kovová pružina  P1130-1B
silomer 2 materiál plast, kovová pružina  P1130-1C
silomer 5 materiál plast, kovová pružina  P1130-1D
silomer 10 materiál plast, kovová pružina  P1130-1E
silomer 20 materiál plast, kovová pružina  P1130-1F
silomer 100 materiál plast, kovová pružina  P1130-1H
TELESÁ S ROVNAKOU HMOTNOSŤOU, SADA 4 KS kovových  DM140-2C
valcov pre pokusy s hustotou, materiál Al/Fe/Cu/Pb,
hmotnosť 200g, priemer 25 mm     
KOCKA 1 CM³, SADA 6 ks rôznych materiálov na určenie  DM140-1A
hustoty vážením, materiál Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo,
rozmer 10x10x10 mm 
    

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Výrobca/predajca:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada kladiek s prislušenstvom - učiteľ

Meló-Diák Slovakia s.r.o.

1000.400.010

70106

Sada kladiek, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory obsahuje: 7 
kovových kladiek s rôznymi priemermi, oceľové tyče 40cm, 25cm, 
70cm, 1 ks dvojsvorka, 6 ks hák, 1 ks povraz 3 m, 1 ks pripevňovaciu 
skrutku, 1ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou upevnenia 
kladiek, 1ks silomer s citlivosťou 0,2 N, sadu závaží (5g, 10g, 20g, 50g, 
100g, 200g, 500g)
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Kvapalinový baroskop

s prislušenstvom

Pierron

1000.400.011

MT02246D

Kompletne z plastu, s vývodom monometru s O 50 mm, ktorý je otočený okolo svojej vodorovnej 
osi. Membrána je pripevnená kovovým krúžkom, ktorý je ľahko odnímateľný. Vývod manometru 
je umiestnený na zahnutej plastovej tyče s dielikmi po 50 mm. Tlak kvapaliny sa prenáša 
gumovou hadicou na manometrickú U-trubicu rozmeru 2x10cm. Tá ma dĺžku ramena do 200 mm 
a je upevnená na plastovom stojániku. Sada dodávana spolu s  tlakomerom s vodnou nápňou a 
kadičkou.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Ručná vyveva s príslušenstvom

1000.400.012

1F199012A

Experimentálna sada umožňuje prezentovať nasledovné pokusy:1. Určenie množstva odsatého/z-
bytkového vzduch a jeho hustoty, 2. Vplyv tlaku vzduchu na čiastočne nafúknutý balónik, 3. 
Zníženie bodu varu kvapalín pri zníženom tlaku vzduchu. Zariadenie slúžiace na prak�cké experi-
menty základných fyzických vlastnos� spojených s vákuom sa skladá z: 1 experimentálna plocha s 
tesniacim krúžkom, 1 vákuový zvon, 2 nádobky, 1 sacia hadica so spätným ven�lom, 1 sacia 
hadica s T-konektorom a spätným ven�lom, 1 jednoduchá ručná pumpa v zásobníku, 1 mech, 2 
balóniky. Súprava obsahuje 10 čas�, vrátane malej vákuovej nádoby, hadičky so spätným ven�-
lom, ručnej vývevy a je dodávaná v prenosnom obale.
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Učiteľská op�cká sada

1000.400.013

1F199013A

Učiteľská op�cká sada obsahuje 28 komponentov a umožňuje prezentovať �eto experimenty: 
odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, geometrická konštrukcia obrazu pomocou 
význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a korekcie, funkcia základných 
op�ckých prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad a pod. Zloženie súpravy: 15 ks op�ckých komponen-
tov magne�cky fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, op�cké hranoly, zrkadlo rovinné, 
vypuklé, duté, 3 ks svetelné člny, sadu RGB filtrov, difrakčá mriežka) sadu 7 ks laminovaných 
pracovných listov magne�ckých, formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál a zbierku 22 
úloh v slovenskom jazyku, 1 ks magne�cká tabuľa formátu A2 s opierkou, 1 ks zdroj 5 paralelných 
lúčov (1x 532 nm, 1x 635 nm) s elektronickým prepínaním lúčov, 3 ks samostatných čiarových 
laserov s možnosťou vzájomného prepojenia DC prepojovacími káblami, 5 lúčový zdroj aj samo-
statné čiarové lasery spĺňajú požiadavky na triedu bezpečnos� 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, 
k zdroju a k laserom je dodané vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodnotami 
výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja para-
lelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Učiteľská sada na miešanie farieb

Spectral Plus

1000.400.014

51-0020

Učiteľská sada na demonštráciu miešania farieb a základných vlastnos� svetla a svetelných zdrojov 
pomocou LED diód. Obsah súpravy: 1x sada rôznych svetelných zdrojov integrovaných do jedného 
celku (štvorcový RGB displej obsahujúci 36 ks LED (3x12 ks) monofarebných diód, regulácia jednot-
livých RGB farieb ťahovým potenciometrom, 1x klasická žiarovka, 1x neónová trubica), sada 5 ks 
farebných a difúznych filtrov, sada 10 ks žiackych spektroskopov, 1x bezpečné napájanie 12V DC, 1x 
zbierka úloh v slovenskom jazyku. Súprava umožňuje vykonanie týchto experimentov: adi�vne a 
subtrak�vne skladanie farieb, rozptyl svetla, rozklad svetla na spektrálne zložky rôzne spôsoby 
vytvárania bieleho svetla, spektrálne porovnanie rôznych zdrojov svetla pomocou spektroskopov.
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Učiteľská elektromagne�cká sada

1000.400.015

1F199015A

Učiteľská elektromagne�cká sada je využiteľná s interfejsom pre senzory. Sada obsahuje 30 kompo-
nentov a umožňuje prezentovať 50 experimentov z elektriny, elektrosta�ky a magne�zmu, napr. 
�eto: Jednoduchý el. obvod, vodiče, nevodiče, sériové a paralelné zapojenie zdrojov a spotrebičov, 
pevný a pohyblivý spínač, Ohmov zákon, tepelná poistka, vedenie elektriny v kvapalinách, elektro-
magnet, relé, zvonček, meranie elektrických veličín, elektrický náboj, polarita el. náboja, elektro-
sta�cké sily, princíp a model elektroskopu, elektrosta�cký výboj, simulácia blesku, pohyb guličky 
medzi dvomi nabitými platňami, princíp kopírovacieho stroja, elektrosta�cký zvonček, elektromag-
ne�cká indukcia, merania na transformátore a model eletrodynamického meracieho systému.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Prístroj na výrobu vysokého

DC napä�a

NTL

1000.400.016

DE525-3B

Prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napä� pri elektrosta�ckých pokusoch. Prístroj 
je elektrický aj manuálny. Napájanie: nízkonapäťový motor (napájacia jednotka 3 - 12 V) alebo 
ručné. Môže vytvoriť potenciálový rozdiel max. 300 kV a maximálne 10 cm iskry. Priemer 
konduktorovej gule 27 cm, ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia konduktorová guľa na 
stojane, elektrické pierka,                                                                                                                           
VAN DE GRAAFFOV GENERÁTOR
ochranne okuliare
2x kabel s koncovkou 4mm do zdierky dĺžky 100cm      
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Prístroj na indikáciu napä�

s príslušenstvom

NTL

1000.400.017

DE502-1E

Prístroj na pokusy v elektrosta�ke na indikáciu napä�. Prístroj je umiestnený v kovovej skrinke so 
zemniacou zdierkou, obojstranne zakrytý sklom, má priehľadnú orientačnú stupnicu, rozmery 170 x 
50 x 180 mm. Dodávané s ebonitovou tyčou

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Vizualizér

1000.400.018

1VT199001A

Prenosný vizualizér s flexibilným ramenom s kamerou 8 MPx HD s LED osvetlením. Vizualizér je 
pripojiteľný k akémukoľvek zobrazovaciemu zariadeniu (napr. monitor, TV, dataprojektor) s pomo-
cou kamery a VGA alebo HDMI káblov. Technické parametre: 8 MPx, 20X zoom (1x Op�cký / 5x 
Digitálny), Video: 30 snímkov/sek., rozlíšenie na výstupe: 1080p (HDMI), vyváženie bielej: 
auto/manual, manuálna korekcia jasu, zabudovaná pamäť s kapacitou 400 fotografií, doplnkové 
funkcie: zrkadlenie obrazu, rotácia (v 90° krokoch), rozdelenie obrazu, zmrazenie obrazu, konverzia 
na ČB snímku, konverzia pozi�v/nega�v. Výstupy 1xVGA, 1xHDMI, 2x USB port(1xhost, 1xslave), 1x 
konektor na pripojenie do siete LAN, napájací konektor DC 5V. Vizualizér má zabezpečenie pro� 
krádeži a diaľkové ovládanie. Súčasťou vizualizéra je laserové ukazovadlo. Hmotnosť zariadenia je 
1,3 kg.
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Ochranné prostriedky pre učiteľa

1000.400.019

1F199018A

Sada ochranných prostriedkov pre prácu vo fyzikálnej učebni. Sada obsahuje: 1 ks ochranných 
okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 1ks 
ochranný š�t - polykarbonátový, spĺňajúci požiadavky EN 166 , 1ks pracovný plášť biely s dlhým 
rukávom, tromi vreckami, veľkosť XL, 1 ks ochranných rukavíc vhodných do chemického prostredia 
a spĺňajúce požiadavky EN 374.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Súbor spotrebného materiálu a vybavenie

pre učiteľa

Duran

1000.400.020

v popise

Sada obsahuje:   
Valec odmerný vysoký,B, biela grad.,100ml  6 1563.1130
Kadička nízka s výlevkou 250ml  6 1111.0250
Kadička vysoká s výlevkou,1000ml  6 1112.0940
Striekačka 20 ml, jednorázová   6 4011.0020
Skúmavka s guľ. dnom,VO,12/1,0x100mm  6 1611.1210
Hadice PVC 25 / 31mm, bal.1m  6 538892
Zátka gumová kónická 12/8x20mm  2 2201.0812
Hadice PVC 03 / 05mm, bal.1m  6 2113.0305
Tlačka hadicová Mohrova -  6 2305.1055
100g hliník práškový,   1 L-00896
100g železné piliny  1 L-00416
500g kys. citronová  1 60537-1000
digitálna váha do 2000g  1 11101892C
teplomer v rozsahu -30°C do +110°C   1 7121.0031
pracovná podložka na stôl veľkosť A3   2 2303.8001

ZOFF, spol. s.r.o., Slnečná 36, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko
IČO: 36 631 906 DIČ: 2021891773 IČ DPH: SK 2021891773
www.zoff.sk | office@zoff.sk | +421 918 699 915 

FYZIKA



Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) senzorov na fyziku

MOLAB

1000.410.002

v popise

Sada obsahuje     
 2 x sada prepojovacích káblikov (1 sada 4ks),   ML10sc
1 ks žiacky senzor prúdu (do 12,5 mA),  ML23f
1 ks senzor vzdialenos�  ML26m
1 ks senzor zrýchlenia trojosový,  ML29s
1 ks senzor sily   ML32f
1 ks barometrický senzor  ML36s
1 ks senzor tlaku plynu,  ML39m
1 ks senzor teploty (termočlánok)  ML45m
1 ks senzor magne�ckého poľa  ML51m
1 ks op�cká brána,  ML54f
1 ks senzor zvuku.  ML78f

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Interfejs na zber dát s príslušenstvom

1000.410.001

1F199001A

obsahuje 3 ks základných senzorov (senzor teploty, senzor osvetlenia, senzor napä�a), 4ks spojo-
vacích káblov pre senzory a má zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu pre učiteľa je 
spektrálna sonda-op�cké vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie spektrálnych 
charakteris�k viditeľnej čas� spektra zdrojov svetla.
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) termodynamických

súprav

NTL

1000.410.003

P9902-4C

Sada dvoch žiackych termodynamických súprav využiteľná s interfejsom pre senzory je dodávaná v 
stabilnom plastovom boxe. Každá sada obsahuje 22 komponentov ako napr.: 2 ks liehové 
teplomery s 1° delením od -20 po 120 °C a 1 ks teplomer bez stupnice, bimetalový pás 20x160 mm, 
rozptylovú mriežku s keramickým stredom min. D = 80 mm, súčasťou súpravy je sta�v s podstavou, 
tyč s dĺžkou 350 mm. So súpravou je možné vykonať 12 experimentov ako napr.: model teplomera, 
na čo sa používa teplomer, vyparovanie a kondenzácia, tepelné žiarenie, absorbcia tepelného 
žiarenia, vedenie tepla, vedenie tepla vo vode, deformácia kovu pod vplyvom tepla, zmena objemu 
plynov, výroba pary teplom. Sada súprav je určená pre skupinu 2- 4 žiakov.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada tácok - žiaci

1000.410.004

Kartel 5714, 5708

Sada tácok k laboratórnemu pracovisku má obsahovať minimálne 8 ks tácok v zložení - 4 ks tácok s 
minimálnym rozmerom 400x300x40mm a 4 ks tácok s min. rozmerom 250x250x40 mm, s teplot-
nou odolnosťou min. do 50°C  a chemickou odolnosťou minimálne pre materiály PS. Sada pre 
skupinu max. 4 žiakov.
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) pre termodynamiku

NTL

1000.410.005

v popise produktu

2 ks propan-butanový plynový horák P2110-1A
"2 ks propan-butanová náplň (Propán-butánová zmes v bezpečnostnom zásobníku so spätným 
ven�lom, zmes podľa normy EN417. Priemer D = 100 (104) mm, H = 90 mm.
Hmotnosť náplne (bru�o): 230 g (ne�o): 210 g)" P2110-1V
2 ks Joulového kalorimetra s 3 špirálam P2700-2D
4 ks laboratórnych liehových teplomerov s silikónovým dielom C6510-6C

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) mechanických súprav

Cornelsen

1000.410.006

10400005B

Súprava obsahuje 2x (17 rôznych čas� na všestranné využi�e: koľajnicový profil, podstavec, 
vagón, dynamometer, kladky, háčiky a misky váh. Rozmery: 27x21x5 cm. Prehľad pokusov: 
pôsobenie sily, meranie sily, dynamometer, trecie sily, stabilita, ťažisko, rovnováha dvojramennej 
páky, dvojramenná páka, jednoramenná páka, mincier, fixovaná kladka 1, fixovaná kladka 2, 
pohyblivá kladka, kladkovnica a kladkostroj, naklonená rovina. Obsahuje: koľajnicový profil, 
uhlový podstavec, dynamometer, pružina, kladka, kladka s háčikom, vagón, podporná vidlica na 
vagón, misky váh s držiakom, páka so svorkovou zásuvkou, hmoty s dvojitým háčikom, trecia vata 
(pena), kovová náprava, svorková zásuvka, svorkový kladkostroj, kábel, plstencový cíp. Materiál 
na prácu jednej skupiny.)
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Mul�funkčný model mechanického auta

1000.410.007

1F199008A

Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov mechaniky. Fyzikálne au�čko umožňuje mera-
nie dĺžky telesa, demonštruje treciu silu, princíp rovnoramennej aj nerovnoramennej páky, jedno-
ramennej páky, priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu, priemernej rýchlos�, 
potenciálnej energie, hybnos� telesa, Newtonovho zákona sily, mechanickej práce, výkonu, 
premena polohovej energie na pohybovú, kladky a dvojitého kladkostroja. Súčasťou pomôcky je 
videomanuál v slovenčine.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) objem a hmotnosť

NTL

1000.410.008

v popise

2x balenie pre silomer  P1131-9A 
2x silomer 0,2 materiál plast, kovová pružina P1130-1A
2x silomer 1 materiál plast, kovová pružina P1130-1B
2x silomer 2 materiál plast, kovová pružina P1130-1C
2x silomer 5 materiál plast, kovová pružina P1130-1D
2x silomer 10 materiál plast, kovová pružina P1130-1E
2x silomer 20 materiál plast, kovová pružina P1130-1F
2x silomer 100 materiál plast, kovová pružina P1130-1H
2x TELESÁ S ROVNAKOU HMOTNOSŤOU, SADA 4 KS kovových valcov pre pokusy s hustotou, 
materiál Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť 200g, priemer 25 mm DM140-2C     
2x KOCKA 1 CM³, SADA 6 ks rôznych materiálov na určenie hustoty vážením, materiál Al/Cu/Fe/P-
b/Zn/drevo, rozmer 10x10x10 mm DM140-1A
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Výrobca/predajca:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada kladiek s príslušenstvom - žiaci

Meló-Diák Slovakia s.r.o.

1000.410.009

70106

2x Sada kladiek, ktoré sú využiteľné s interfejsom pre senzory obsa-
huje: 7 kovových kladiek s rôznymi priemermi, oceľové tyče 40cm, 
25cm, 70cm, 1 ks dvojsvorka, 6 ks hák, 1 ks povraz 3 m, 1 ks pripe-
vňovaciu skrutku, 1ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou 
upevnenia kladiek, 1ks silomer s citlivosťou 0,2 N, sadu závaží (5g, 
10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g)

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

Pierron

1000.410.010

MT02246D

Kompletne z plastu, s vývodom monometru s O 50 mm, ktorý je otočený okolo svojej vodorovnej 
osi. Membrána je pripevnená kovovým krúžkom, ktorý je ľahko odnímateľný. Vývod manometru 
je umiestnený na zahnutej plastovej tyče s dielikmi po 50 mm. Tlak kvapaliny sa prenáša gumovou 
hadicou na manometrickú U-trubicu rozmeru 2x10cm. Tá ma dĺžku ramena do 200 mm a je 
upevnená na plastovom stojániku. Sada dodávana spolu s  tlakomerom s vodnou nápňou a 
kadičkou.

ZOFF, spol. s.r.o., Slnečná 36, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko
IČO: 36 631 906 DIČ: 2021891773 IČ DPH: SK 2021891773
www.zoff.sk | office@zoff.sk | +421 918 699 915 

FYZIKA



Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) op�ckých súprav

1000.410.012

1F199027A

Sada žiackych op�ckých súprav pre skupinu žiakov obsahuje 2 sady po 19 komponentoch, pričom 
každá umožňuje vykonanie týchto experimentov: odraz a lom svetla (snellov zákon), totálny odraz, 
geometrická konštrukcia obrazu pomocou význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby 
oka a korekcie, funkcia základných op�ckých prístrojov, fotoaparát, ďalekohľad. Každá súprava 
obsahuje 11 ks modelov op�ckých komponentov (napr. sadu spojok a rozptyliek, op�cký hranol, 
zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelný čln, sadu RGB filtrov, sadu 8 ks laminovaných 
pracovných listov formát A3 s popisom v slovenskom jazyku, manuál, zbierku 22 úloh v slovenskom 
jazyku a 1 ks zdroj 3 paralelných lúčov (1 x 532 nm, 2 x 635 nm) s elektronickým prepínaním pred-
volených lúčových pozícií, 3 lúčový zdroj spĺňa požiadavky na triedu bezpečnos� 2 podľa STN EN 
60825-1:2008-06, k zdroju je priložené vyhlásenie o zhode a protokol s reálne nameranými hodno-
tami výkonu jednotlivých lúčov, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla integrovaný do zdroja 
paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po prechode hranolom. Sada pre 
skupinu 2- 4 žiakov.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Ručná výveva s príslušenstvom

1000.410.011

1F199012A

Experimentálna sada umožňuje prezentovať nasledovné pokusy:1. Určenie množstva odsatého/z-
bytkového vzduch a jeho hustoty, 2. Vplyv tlaku vzduchu na čiastočne nafúknutý balónik, 3. Zníže-
nie bodu varu kvapalín pri zníženom tlaku vzduchu. Zariadenie slúžiace na prak�cké experimenty 
základných fyzických vlastnos� spojených s vákuom sa skladá z: 1 experimentálna plocha s tesnia-
cim krúžkom, 1 vákuový zvon, 2 nádobky, 1 sacia hadica so spätným ven�lom, 1 sacia hadica s 
T-konektorom a spätným ven�lom, 1 jednoduchá ručná pumpa v zásobníku, 1 mech, 2 balóniky. 
Súprava obsahuje 10 čas�, vrátane malej vákuovej nádoby, hadičky so spätným ven�lom, ručnej 
vývevy a je dodávaná v prenosnom obale.
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Súprava (pre 4 žiakov) elektrotechnická

NTL

1000.410.013

10201151B P9902-5M

Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s interfejsom pre senzory obsahuje 10 komponentov, 
ktoré umožňujú vykonať �eto experimenty: zostavenie elektrického obvodu, elektrický obvod so 
spínačmi, vodič a nevodič, vedenie prúdu v kvapalinách, elektrický odpor, tepelný, magne�cký a 
chemický efekt v elektrickom prúde, elektromagnet, sériové a paralelné spojenie elektrického 
obvodu. Súčasťou súpravy je ručný generátor. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) elektro-

magne�ckých súprav

NTL + Cornelsen Experimenta

1000.410.014

161115 + (P9902-5M)

Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s interfejsom pre senzory obsahuje 4 súpravy s celkovým 
obsahom 80 komponentov vrátane magne�ckých streliek, vodičov a žiaroviek s objímkou. Súpravy 
umožňujú vykonať �eto experimenty: magne�cké materiály, sila magnetov, vzájomné pôsobenie 
magne�ckých polí, siločiary magne�ckého poľa, vznášanie magnetov, magne�cké pole zeme, mag-
ne�cký motor, polarizácia, model elektroskopu. Sada pre skupinu 4 žiakov
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) zdrojov bezpečného

napä�a a prúdu

1000.410.015

1F199030A

Sada 2 ks zdrojov stabilizovaného napä�a a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC jednos-
merný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý 
zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s 
obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana pro� preťaženiu a reset pre AC zdroj 1x LCD : 
napä�e DC, prúd DC, napä�e AC, prúd AC, CE cer�fikát pre bezpečné používanie /EMC a LV. Zdroje 
sú kompa�bilné na zapojenie do mobilných žiackych pracovísk. Sada pre skupinu 2- 4 žiakov.

Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) ochranných prostriedkov

1000.410.017

1F199031B

Sada ochranných prostriedkov pre skupinu 4 žiakov pre prácu vo fyzikálnej učebni. Sada obsahuje: 
4 ks ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce požiadavku EN 166 
a EN 170, 4 ks ochranný š�t - polykartonátový, spĺňajúci požiadavku E166, 4ks pracovný plášť biely s 
dlhým rukávom, tromi vreckami, veľkosť M, 4ks ochranný pracovný rukavíc vhodných do 
chemického prostredia a spĺňajúcich požiadavky normy EN 374. Sada pre skupinu 4 žiakov.
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Popis a parametre sady:

Názov produktu:

Značka:

Kód tovaru ZOFF:

Kód tovaru výrobcu:

Sada (pre 4 žiakov) spotrebného

materiálu

Duran

1000.410.018

v popise

Valec odmerný vysoký,B, biela grad.,100ml 6 1563.1130
Kadička nízka s výlevkou 250ml 6 1111.0250
Kadička vysoká s výlevkou,1000ml 6 1112.0940
Striekačka 20 ml, jednorázová  6 4011.0020
Skúmavka s guľ. dnom,VO,12/1,0x100mm 6 1611.1210
Hadice PVC 25 / 31mm, bal.1m 6 538892
Zátka gumová kónická 12/8x20mm 2 2201.0812
Hadice PVC 03 / 05mm, bal.1m  6 2113.0305
Tlačka hadicová Mohrova - 6 2305.1055
100g hliník práškový, 1 L-00896
100g železné piliny 1 L-00416
500g kys. citronová 1 60537-1000
digitálna váha do 2000g 1 11101892C
teplomer v rozsahu -20°C do +110°C 1 7121.0031
pracovná podložka na stôl veľkosť A3 1 2303.8001
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