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El nostre catàleg va canviant i sovint anem afegint nous productes. Si busqueu alguna experiència o
equipament que no trobeu i que us agradaria tenir, escriviu-nos, i mirarem de construir-lo o
proporcionar-vos-el.
Millorem constantment el disseny dels materials, per això el seu aspecte pot canviar respecte les
fotografies d'aquest catàleg.
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Material per a circuits elèctrics
Fem petits mòduls amb els elements necessaris per construir circuits elèctrics. Sòlids,
funcionals i didàctics, ja que sempre és visible la seva estructura. Disposem d'una gran gama
d'elements, però si en voleu algun diferent, demaneu-nos-el, i el farem a la vostra mida:
 Interruptors de palanca que fan visible si el circuit està obert o tancat.
 Bases amb led.
 Cables, que poden anar amb qualsevol tipus de connector..
 Bases amb diversos tipus d’elements: resistències, condensadors, bobines, motors,...
 Bases amb fotocèl·lules, amplificador d'àudio, cèl·lules Peltier,...
 etc.
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Plaques base
PB01. Interruptor de palanca
Interruptors de palanca lleugers i robustos. Ideals per fer
visible el funcionament de l'interruptor. Construïts en
alumini.

PB02. Pulsador
Un disseny pràctic, senzill i interessant didàcticament, ja que el mecanisme és visible.

PB03. Conmutador
Amb el mateix disseny que l'interruptor, commutador de dues posicions.

PB04. Led
Led que us funcionarà entre 3v i 12v.

PB05. Fotocelules
Cadascuna d'elles us proporcionarà 1,5v, de manera que a cada
base, que consta de dos elements, podeu obtenir 3v.

PB06. Resistències
Placa amb un conjunt de resistències dels
valors més habituals: 1, 10, 100, 300, 1000,
2.2k, 5.6k, 36k, 90k, 100k, 200k, 500k, 1M, o
altres valors que ens demaneu.

PB07. Condensadors
Placa amb dos condensadors: un condensador electrolític de 1000μF/25v i un
supercondensador de grafè de 1F/5v , amb ells podreu fer comparacions i veure les utilitats i
característiques d'aquests dos tipus de condensadors.
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PB08. Timbre
Placa amb timbre que us funcionarà entre 3v i 6v.

PB09. Motor
Placa amb un motor amb hèlix. Voltatge del motor és d'1,5 a 4,5 V.

PB10. Portapiles
Per a dues piles mides AA.

PB11. Amplificador d'audio
Placa amb un amplificador estèreo de 2x3W /4-8 Ω i
alimentació 2,5 a 5V.

PB12. Cèl·lula Peltier
Placa amb cèl·lula Peltier de 40x40mm. S'alimenta a 12V i consumeix 5A. Temperatura
d'operació -30ºC a70ºC.

EM07. Bobina
Bobina sobre un suport pensada per comprovar els corrents induïts quan un flux variable de
camp magnètic la travessa. El seu disseny amb
un gran radi ajuda a provar diferents maneres
de variar el flux que la travessa. Permet fer
càlculs aproximats amb la llei de Faraday o
treballar l'autoinducció. Amb dues d'elles es
pot estudiar l'inducció mútua.
Bobina de 500 voltes, R=65Ω, diàmetre 80mm i
amplada 10 mm
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Accessoris per a circuits
Cables
Cables vermells i negres de diverses longituds i amb connector tipus jack o cocodril o bé
combinats.

E01. Bombeta circuit humà (abans: barra led lluminosa)
Aquesta és una interessant joguina científica que pot ser molt útil per a l'ensenyament d'idees
bàsiques d'electricitat i circuits. Quan es toquen els dos
extrems dels cables la bombeta s'il·lumina, fet que
permet fer circuits de fins a trenta o més alumnes com
a conductors, treballant els conceptes de circuit obert i
tancat, connexions sèrie i paral·lel, materials conductors
i aïllants, etc. Funciona amb una bateria de 3V (CR2032)
que es pot canviar.
Aquesta bombeta substitueix l'anterior barra amb led,
l'efecte d'encendre amb les nostres mans una bombeta
com les que tenim a casa és encara més sorprenent que
amb l'anterior barra led.

E02. Piles d'aigua amb sal
Piles de Mg i Cu. Totalment reciclables, ja que funcionen
amb aigua amb sal. Si s'esgoten només cal reomplir-les i
tornen a funcionar immediatament. Per accelerar la
reacció química de la solució, afegir unes gotes d'aigua
oxigenada. Quan no les hagueu de fer servir durant un
temps només cal buidar-les i assecar-les. Cada pila dóna
una tensió estable de 1,5v, i amb un bon ús es poden
reutilitzar centenars de vegades. Un tret didàctic important és que és visible el seu interior.
Segurament la pila més econòmica que podeu trobar!
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E03. Galvanòmetre
Galvanòmetre analògic sensible de bobina mòbil. Està dissenyat perquè els estudiants detectin
corrents febles o la diferència potencial en un circuit de CC.
Per exemple en els següents experiments:
 Com a detector de corrent termoparell
 Inducció electromagnètica
 Efecte fotoelèctric,
ric, etc.
Rang de mesurament: G0 = -30
30μA 0 ̴ + 30μA; G1 = -300μA 0 ̴
+ 300μA
Precisió: ≤ 5%
Sensibilitat: 75mV
Dimensions: fons 133 x alt 97 x amplada 98mm
Pes: 162 g
Temperatura de funcionament: 0 ℃ + 40
Humitat relativa: ≤85%

E04. Visualitzador de cc i ca
Connectant aquest petit instrument a un generador
obtindreu una imatge del tipus de corrent que proporciona. A
través d'un sinusoide de leds s'il·lustra el voltatge, continu o
altern, que proporciona el generador. Molt útil per visualitzar
els conceptes de corrent
orrent altern i corrent continu. Amb
alumne més avançats també pot ser un repte intentar
descobrir el disseny del circuit interior, que implica l'ús de
díodes.

E0
E07. Tèster
Econòmic fiable i senzill tèster per iniciar
iniciar-se.
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