Физически факултет
бул. Джеймс Баучер 5, 1126 София

Училищни везни

Физическият факултет на СУ предлага равнораменна везна и везна с
противотежест.
Равнораменната везна има възможност за нивелиране чрез
регулируеми крачета и нивелир. Възможна е фина настройка посредством
противотежести. В неработно положение се застопорява.

Училищна равнораменна везна
Чувствителността на равнораменна везна е 100 мг. Предвидена е да
работи с тежести до 200 г. Точността е ± (0.1 г.+0.5%). Тя не е предвидена
за търговки дейности.
Везната с противотежест не е калибрирана, за да могат учениците
сами да определят графично зависимостта на дължината на рамото
(разстоянието на противотежестта до опорната точка (оста)) от тежестта в
паничката с познати тежести и след това на базата на тази графика да

измерят непознати тежести. Удобно е с помощта на тази везна да се въведе
понятието “лост от първи род”. В двете крайни положения на
противотежестта везната се уравновесява приблизително от 1 г. (найблизко до оста) и 30 г (в края на рамото). Тази везна също не е
предназначена за търговска дейност.

Везна с противотежест
Двете везни се предлагат в удобна кутия, в която могат да се
съхраняват, когато не се използват. Към тях има упътване и предложения
за различни упражнения за учениците в час.
Към двете везни се предлага и комплект тежести: от 10 мг. до 100 г.

Комплект тежести
Цени:
Равнораменна везна:
Равнораменна везна с комплект тежести:
Везна с противотежест:
Везна с противотежест и комплект тежести

100 лв.
130 лв.
80 лв.
110 лв.

За заявка, както и за повече информация, включително начин на плащане и
доставка, пишете на vd_pr@phys.uni-sofia.bg или се обадете на 028161727
или 0876416910.
Очаквайте в най-скоро време комплект за измерване на обеми на течности
и твърди тела с правилна и неправилна форма, съобразен с държавните
образователни изисквания. До няколко месеца ще предложим и комплекти
по топлина, оптика, електричество и магнетизъм за часовете по Човек и
природа V - VI клас.

