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Educar rumo ao futuro...

A FIXNUS, empresa de direito Angolano, nasce do reconhecimento do papel determinante da Educação no
desenvolvimento das sociedades e visa afirmar-se como parceiro activo no processo de reestruturação e
modernização do parque escolar Angolano.

A FIXNUS está vocacionada para o fornecimento e instalação de equipamentos educativos transversais a todas as
áreas do conhecimento, do ensino pré-escolar até aos mais complexos laboratórios universitários e do sistema
científico e tecnológico do país.

Com efeito, tanto está apta a equipar um pequeno berçário ou jardim pré-primário, como a entregar "chave-na-mão",
uma escola ou estabelecimento de ensino superior, prontos a operar e completamente equipados com os meios
adequados aos diferentes objetivos de cada um dos níveis de ensino na especificidade das matérias que visem
lecionar.

Para além da garantia de fornecimento, a FIXNUS propõe-se apoiar os seus Clientes na tomada de decisões que,
pela sua natureza, incorporem alguma complexidade, ou a organizar packs de produtos tecnicamente adequados às
diferentes necessidades formativas, em muitos casos apoiados em manuais de utilização desenvolvidos à medida.

É esta proactividade e capacidade de resposta com produtos do mais elevado standard de qualidade disponíveis
no mercado, apoiada na vasta experiência dos seus sócios de mais de 20 anos no mercado da oferta educativa que
garantirá a plena satisfação dos seus Clientes e a afirmação da FIXNUS como parceiro de referência no setor do
ensino em Angola.

“Crescemos com a ajuda dos nossos clientes e colaboradores e a nossa promessa é evoluir indo ao encontro das suas expectativas…“

INFORMAÇÃO DE CONTACTO
Escritório e Armazém
Av. Cdt. Kima Kienda, nº 889
Armazém 15
Boavista
Luanda
(+244) 939 513 549
(+244) 923 323 412

fixnus@fixnus.com
comercial@fixnus.com
www.facebook.com/fixnus
www.fixnus.com
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A FIXNUS pretende consolidar a abordagem sectorial à Educação, estendendo a sua área de actuação desde o
ensino pré escolar ao ensino universitário, passando pelos diversos níveis do ensino e não esquecendo toda a vasta
área da formação profissional.
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Equipamentos certificados em conformidade com a norma:

Atenção: O fabricante reserva-se o direito de modificar as características e fotografias dos produtos apresentados neste catálogo.
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MECâNICA

Mecânica
PH0011

Balança hidrostática
Fornecido com três recipientes, dois altos e um baixo.
Altura do suporte ajustável por meio de parafuso.
Montado sobre base de madeira polida com parafusos de nivelamento.
Capacidade: 250 g
Sensibilidade: 5 mg

CH0017A

Balança tipo Roberval (2 Kg)
Modelo simples, com base em ferro fundido e pratos em metal.
Capacidade: 2 Kg

www.fixnus.com
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Mecânica

55041250

Balança digital (500 g / 0.1 g)
Fabricada em ABS.
Funções de tara e calibração.
Medições em gramas (g) e onças (oz).
Alcance: 0-500 g
Sensibilidade: 0,1 g
Dimensões 170x250x45 mm
Dimensões do prato: 15 cm
Calibração automática com peso externo de calibração (não incluído)
Alimentação com transformador ou pilhas.

55021260

Balança electrónica (600 g / 0.1 g)
Estrutura metálica e prato em aço inox.
Visor digital.
Funções de tara, calibração e contagem de peças.
Medições em gramas (g), libras (lb), onças (oz), onças americanas (ozt),
grãos métricos (GN), quilates (ct), pennyweights (dwt) e taels (tl), com
tara subtractiva em toda a gama de pesagens.
Desliga-se automaticamente após 5 minutos sem uso.
Calibração automática com peso externo de calibração (não incluído).
Alcance: 0-600 g
Sensibilidade: 0,1 g
Dimensões 190x128x28 mm
Dimensões do prato: 12 cm
Alimentação com transformador ou pilhas.

55152250

Balança de precisão (500 g / 0.01 g)
Estrutura em ABS e prato em aço inox.
Inclui para-vento desmontável e um sistema de protecção do sensor
especialmente indicado em caso de transporte do equipamento
Com visor digital retro-iluminado.
Com bolha de nível e pés roscados para nivelação.
Funções de tara, calibração e contagem de peças.
Medições em gramas (g), libras (lb), onças (oz), onças americanas (ozt),
quilates (ct), pennyweights (dwt) com tara subtractiva em toda a gama
de pesagens.
Calibração automática com peso externo de calibração.
Alcance: 0-500 g
Sensibilidade: 0,01 g
Dimensões 250x180x70 mm
Dimensões do prato: 11 cm
Alimentação com transformador ou pilhas.
Saída RS232 para transmissão de dados.
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Mecânica

PH0034B

Conjunto de massas (1 mg a 200 g)
Em latão polido.
Contém frações de Prata, Níquel e Alumínio.
Com pinça em latão cromado.
Fornecido em caixa de madeira compartimentada com tampa.

PH0037B

Conjunto de massas (1 g a 1 Kg)
Em latão polido.
Inclui:
1 x 500 g
1 x 200 g
2 x 100 g
1 x 50 g
1 x 20 g
2 x 10 g
1x5g
2x2g
1x1g
Fornecido em caixa de madeira.

PH0106

Conjunto de 6 cubos de metal (10 mm de lado)
Fabricados em latão, chumbo, ferro, cobre, alumínio e zinco.
Fornecido com manual de instruções.

PH0109A

Conjunto de 9 cubos para estudo da densidade (25 mm
de lado)
Fabricados em latão, ferro, cobre, alumínio, madeira, madeira macia,
nylon, PVC e acrílico.
Fornecido em caixa de madeira.
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PH0110
Mecânica

Conjunto de 4 cilindros com mesmo volume (38x10 mm) e
diferentes massas
Cilindros de metais diferentes fabricados em alumínio, zinco, cobre e
aço.

PH0112F

Conjunto de 4 cilindros com mesma massa (100 g) e
volumes diferentes
Dimensões: 16 mm de diâmetro e comprimentos variáveis.
Fabricados em cobre, ferro, alumínio e zinco.

PH0113

Conjunto de 12 blocos com diferentes formas, volumes e
massas para estudo da densidade

Este conjunto inclui 2 blocos fabricados em cada um nos seguintes
materiais: latão, ferro, alumínio, cobre, zinco e chumbo.
As massas variam entre 12 - 25 g.

PH0114B

Conjunto de corpos para estudo da densidade, dureza e
textura
Constituído por 15 blocos rectangulares de vários materiais.
Inclui:
• blocos de 50x40x30 mm em madeira, cera de parafina,
alumínio, ferro e esferovite;
• blocos de 20x20x100 mm em acrílico, vidro, ardósia, alumínio,
madeira macia e mármore;
• bloco de 50x50x20 mm em chumbo;
• bloco de 20x20x50 mm em latão;
• bloco de 40x40x20 mm em ferro).
Fornecido em caixa de plástico.

PH0100

Conjunto de sólidos geométricos (16 peças)
Fabricados em madeira maciça.
Fornecido em caixa de madeira.
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Dinamómetro de alta resolução em plástico

Capacidade

Mecânica

Fabricado em plástico. Escala em gramas e Newtons.
Mola em hélice visível de alumínio. Ajuste a zero incorporado.
Resolução / Sub-divisão

PH0036A

1 N / 100 g

0,02 N / 2 g

PH0036B

2,5 N / 250 g

0,05 N / 5 g

PH0036C

5 N / 500 g

0,1 N / 10 g

PH0036D

10 N / 1 Kg

0,2 N / 20 g

PH0036E

20 N / 2 Kg

0,4 N / 40 g

PH0036F

30 N / 3 Kg

0,5 N / 50 g

PH0036G

50 N / 5 Kg

1 N / 100 g

Dinamómetro de alta resolução em alumínio
Fabricado em alumínio. Escala em gramas e Newtons.
Alta resolução com mola em hélice de alumínio. Ajuste a zero incorporado.
Capacidade

Resolução / Sub-divisão

PH0036AAL

1 N / 100 g

0,02 N / 2 g

PH0036BAL

2,5 N / 250 g

0,05 N / 5 g

PH0036CAL

5 N / 500 g

0,1 N / 10 g

PH0036DAL

10 N / 1 Kg

0,2 N / 20 g

PH0036EAL

20 N / 2 Kg

0,4 N / 40 g

PH0036FAL

30 N / 3 Kg

0,5 N / 50 g

PH0036GAL

50 N / 5 Kg

1 N / 100 g

Dinamómetro gama “Premium” acrílico
Fabricado em acrílico. Escala em gramas e Newtons.
Alta resolução com mola em hélice de aço inox. Ajuste a zero incorporado.
Capacidade

Resolução / Sub-divisão

PH0036APREMP

1 N / 100 g

0,02 N / 2 g

PH0036BPREMP

2,5 N / 250 g

0,05 N / 5 g

PH0036CPREMP

5 N / 500 g

0,1 N / 10 g

PH0036DPREMP

10 N / 1 Kg

0,2 N / 20 g

PH0036EPREMP

20 N / 2 Kg

0,4 N / 40 g

PH0036FPREMP

30 N / 3 Kg

0,5 N / 50 g

PH0036GPREMP

50 N / 5 Kg

1 N / 100 g

Dinamómetro gama “Premium” alumínio
Fabricado em alumínio. Escala em gramas e Newtons.
Alta resolução com mola em hélice de aço inox. Ajuste a zero incorporado.
Capacidade

Resolução / Sub-divisão

PH0036AALPRM

1 N / 100 g

0,02 N / 2 g

PH0036BALPRM

2,5 N / 250 g

0,05 N / 5 g

PH0036CALPRM

5 N / 500 g

0,1 N / 10 g

PH0036DALPRM

10 N / 1 Kg

0,2 N / 20 g

PH0036EALPRM

20 N / 2 Kg

0,4 N / 40 g

PH0036FALPRM

30 N / 3 Kg

0,5 N / 50 g

PH0036GALPRM

50 N / 5 Kg

1 N / 100 g

www.fixnus.com
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PH0322B
Mecânica

Conjunto de 10 massas com ranhura (10 g)

Conjunto de pesos com duplo gancho em latão
Pesos com gancho em ambos os lados.

1
1

PH0041A

Latão - Total 375 g
(5 x 25 g; 5 x 50 g)

2

PH0041B

Latão - Total 500 g
(1 x 200 g; 2 x 100 g; 1 x 50 g; 1 x 20 g; 2 x 10 g; 2 x 5 g)

2

Conjunto de massas/pesos com ranhuras e gancho em latão
Inclui massas em latão, com ranhura para fácil remoção e ganchos de
metal.
Com acabamento polido.

4
3

1

PH0258A

Conjunto de 9 massas de 10 g com ranhura e
gancho em latão - Total 100 g

2

PH0258B

Conjunto de 9 massas de 25 g com ranhura e
gancho em latão - Total 250 g

3

PH0258C

Conjunto de 4 massas de 50 g com ranhura e
gancho em latão - Total 250 g

4

PH0258D

Conjunto de 9 massas de 100 g com ranhura e
gancho em latão - Total 1000 g

2
1

Conjunto de massas/pesos com ranhuras e gancho zincado
Inclui massas zincadas, com ranhura para fácil remoção e ganchos de
metal.
Conjunto de 9 massas de 100 g com ranhura e

PHZNW1000SET gancho zincado - Total 1000 g
PHZNW500SET

Conjunto de 9 massas de 50 g com ranhura e
gancho zincado - Total 500 g

PHZNW200SET

Conjunto de 9 massas de 20 g com ranhura e
gancho zincado - Total 200 g

PHZNW100SET

Conjunto de 9 massas de 10 g com ranhura e
gancho zincado - Total 100 g

PH0109

Conjunto de 6 bolas perfuradas (Ø 25 mm)
Fabricadas em madeira, alumínio, aço, cobre, latão e chumbo.
Cada bola tem um orifício de 3 mm de diâmetro.

8
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Mecânica

PH0108P

Conjunto de 6 cubos com gancho (20 mm de lado)
Para estudo da densidade, com gancho e com 20 mm de lado em latão,
chumbo, zinco, cobre, alumínio e ferro.
Fornecido com manual de instruções.

PH0112A

Conjunto de 4 cilindros com gancho, com o mesmo volume
(38x10 mm) e diferentes massas
Fabricados em alumínio, zinco, cobre e aço.

Régua de aço
Graduada em centímetros e milímetros.

PH0072A

Régua de aço - 30 cm

PH0072B

Régua de aço - 60 cm

PH0072C

Régua de aço - 1 m

PH0074B

Fita métrica em aço (3 m)
Lâmina em aço carbónico anti ferrugem revestida com esmalte especial.
13 mm de largura e lâmina curva para maior rigidez.
Controlo de bloqueio para prender a fita.

PH0076B

Fita métrica (10 m)
Graduada de um dos lados em cm e do outro em polegadas.
Fabricada em fibra de vidro com revestimento de PVC, não condutor,
impermeável e lavável.
Involucro exterior fabricado em chapa de aço e zinco, revestido a vinil e
com manivela de enrolamento.

www.fixnus.com
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Mecânica

PH0078B

Craveira de plástico (0-16 cm)
Pinça tipo Columbus permitindo que o utilizador efectue medição
internas, externas e em profundidade.
Com escala em centímetros (0-16 cm x 0,1 mm) e em polegadas (5 x 1/16”).
Roldana de polegar para regulação fácil das pinças.
Fornecida em caixa.

PH0080

Craveira de aço inox (0-15 cm)
Tipo IME, design melhorado.
Com escala em centímetros (0-15 cm x 0,1 mm) e em polegadas (6 x
1/128 “).
Roldana de polegar para regulação fácil das pinças.
Fornecida em caixa.

PH0086A

Micrómetro (0-25 mm / 0.01 mm)
Fabricado em latão niquelado, com topo em roquete e haste em aço
inoxidável.
Alcance: 0-25
Sensibilidade: 0.01 mm
Fornecido em caixa.

PH0095

Medidor de distância
Fabricado em plástico. Divisão da escala em centímetros.
Inclui um conta voltas graduado em centímetros com sinal sonoro.
Sensibilidade: 1 cm
Diâmetro: 1 m

10
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Picnómetro de líquidos
PH0122A

Capacidade 25 ml

PH0122B

Capacidade 50 ml

MECâNICA

Para medições de densidades de líquidos.

PH0123

Picnómetro de sólidos (50 ml)
Para medições de densidades de corpos sólidos.

PH0117

Copo de transbordo em metal
Para medições de volumes de corpos sólidos.
Dimensões: 115x90 mm

Força

PH0339

Plano inclinado em alumínio
Roldana ajustável.
Transferidor para medição dos ângulos.
Dimensões: 480x70 mm
Fornecido com manual de instruções.

www.fixnus.com
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MECâNICA

Photogate

PH0323LL

“Looping” com base
Calha de metal em “V”, com loop aplicada a uma base de madeira.
Extremidade mais longa da calha fica em ângulo com a base, e tem uma
altura da 50 cm.

PH0319

Lançamento horizontal
Sistema apoiado numa estrutura metálica com todo o mecanismo visível,
com haste de 10 mm.
Mola de disparo com duas tensões.
Pode ser fixado horizontalmente a uma mesa.
Inclui 2 esferas.

PH0343

Lançador de projécteis
Fabricado em alumínio com linguetas em aço.
Disparo com 2 pontos de observação.
Variação da posição horizontal até 90º.
Posição de lançamento fixa. As trajetórias variam menos de 1 cm.
2 esferas de 19 mm de diâmetro em alumínio com orifício, transferidor
e fio de prumo.
Fornecido com manual de instruções.

Photogate

12
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MECâNICA

Photogate

BLPN14

Pêndulo balístico
Inclui:

• lançador balístico;
• pêndulo de braço rígido;
• esfera de aço;
• mecanismo de libertação.

PH0344MF

Momento de forças
Inclui:

• 1 haste;
• 3 grampos em cutelo;
• 1 suporte de alumínio;
• 2 suportes de massas;
• 8 massas com ranhura de 1 g a 500 g.

PH0345

Painel para estudo das forças
Inclui:

• roldanas de baixo atrito;
• fio de algodão;
• 3 suportes de massas em “S“;
• conjunto de massas.
Dimensões: 40x55 cm

Força

www.fixnus.com
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MECâNICA

PH0348A-N8

Paralelepípedo articulado (estudo do centro de gravidade)
Com prumo central.

PH0349ECB

Pêndulo de Newton
Estrutura de suporte para 5 esferas em aço suspensas num fio resistente
em nylon.
Dimensões: 135x115x140 mm.

Photogate

PH0349CTD

Colisão a duas dimensões
Inclui:

14

• 1 calha curva de 25 cm;
• 3 esferas Ø 12 mm (2 em aço e 1 em vidro);
• 1 prumo.

www.fixnus.com

Força

Movimento

Photogate

Força

Movimento

MECâNICA

Photogate

PH0352CKT

Calha para estudo de colisões com acessórios (1,20 m)
Inclui:

• 1 calha com 1,20 m de comprimento;
• 1 par de pés de suporte;
• 2 carrinhos com velcro num dos lados e no outro uma mola;
• 2 bases e suportes para células fotoeléctricas;
• 2 conjuntos de massas de 50 g, 20 g e 10 g;
• 1 roldana.

DYSYS

Calha dinâmica completa (1,20 m)
Inclui:

• 1 calha com 1,20 m de comprimento com roldana;
• 1 carrinho standard;
• 1 carrinho com mola;
• 2 massas para carrinho;
• 1 conjunto de 10 massas de 10 g;
• 1 temporizador;
• 1 cronómetro;
• 1 nível;
• 5 fitas de reposição;
• 1 pacote de discos de papel químico;
• 1 bobine de fio de algodão.

Photogate

GFF-AL

Suporte para estudo da queda livre
Inclui:

• coluna em alumínio com escala e base metálica;
• electroíman;
• esferas para queda livre;
• apanhador de bolas;
• vara e garra para adaptação de células fotoeléctricas (não
incluídas no suporte).
Fornecido com manual de instruções.

LBTM-V2

Contador digital com células fotoeléctricas
Com alimentação integrada para células fotoeléctricas.
Display de LED de 14 mm.
Fornecido com células fotoeléctricas e manual.

www.fixnus.com
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Mecânica

PH0354A

Aparelho para estudo da queda livre
Inclui:

• electroíman;
• esferas;
• suporte universal.

PH0354B

Contador digital
Com alimentação integrada para células fotoeléctricas.
Display de LED de 14 mm.
Adequado para uso com o PH0354A.
Fornecido com manual de instruções.

PHGST-08

Unidade de aquisição de dados com células fotoeléctricas
Inclui:

• 1 contador digital;
• 2 células fotoeléctricas;
• 2 cabos de ligação;
• 1 transformador;
• 1 bateria de 9 V.
Fornecido com manual de instruções.

16
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MECâNICA
PH0362B

Calha de ar com acessórios (2 m)
Inclui:

• corpos (carros) com massas, mola e batentes;
• pés niveladores;
• vários acessórios incluídos.
Fornecido com manual de instruções.
Requere o gerador de fluxo de ar PH0363B.

Photogate

AIRTBL

Mesa de Ar

Dimensões: 700x500 mm com pés ajustáveis.
Vários acessórios incluídos.
Fornecido com manual de instruções.
Requere o gerador de fluxo de ar PH0363B.

PH0363B

Gerador de Ar (220 V - CA)
Pressão constante.
Inclui mangueira para ligação.
Para utilização com a ref. PH0362B e AIRTBL.

www.fixnus.com
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MECâNICA

Photogate

PH0309

Suporte com 3 pêndulos simples
Pêndulos fabricados em madeira, alumínio e ferro com 2,5 cm de
diâmetro.
Vara do suporte graduada de 0 a 100 cm (menor divisão da escala: 1 mm).

Conjunto de esferas em aço
Rolamentos em aço de alta qualidade.
Ø mm

PH0203AA

3

Conjunto de 50

PH0203AB

6

Conjunto de 50

PH0203AC

10

Conjunto de 10

PH0203AD

13

Conjunto de 10

PH0203AE

16

Conjunto de 10

PH0203AF

19

Conjunto de 10

PH0203AG

25

Conjunto de 5

Cilindro para plano inclinado
Cilindros de metal, com rolamentos cónicos montados em estrutura de
metal com gancho.

PH0341A

1 Kg, 8 cm largura, Ø 4.3 cm

PH0341B

400 g, 7 cm largura, Ø 5 cm

Bobine de fio
Aplicável a pequenos sistemas de roldanas e pêndulos.
Comprimento aprox. 30 m

18

PH0302A

Fio de Nylon

PH0302B

Fio de algodão

www.fixnus.com

PH0353A

Marcador electromagnético
Mecânica

Corpo fabricado em plástico robusto. Funciona com corrente 12 V CA e
produz 50/60 pontos por segundo, dependendo da frequência da fonte de
alimentação.
Fornecido com um rolo de fita com 50 m e uma caixa de 100 discos de
papel químico.
Fornecido com manual de instruções.

PH0353B

Rolo de papel para marcador electromagnético (50 m)
15 mm largura.

PH0353C

Caixa de 100 químicos para marcador electromagnético
(Ø 50 mm)

PH0351HCS

Carrinho simples de baixo atrito
Constituído por um só corpo moldado com um espaço central para
colocação de massas adicionais.
Com perno numa das extremidades para fixação de fio.

PH0343A

Carrinho de baixo atrito
Rodas e eixos em alumínio montados em rolamentos de cone.
Corpo em plástico moldado com espaço central para colocação de
massas adicionais.
Dimensões: 13,5x7x3,5 cm

PH0351A-PL

Par de carrinhos simples de baixo atrito para colisões
Rolamentos que não necessitam de lubrificação nem ajuste.
Corpo em plástico moldado com espaço central para colocação de
massas adicionais.
Fornecido com manual de instruções.

www.fixnus.com
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Mecânica

Roldana em plástico (Ø 50 mm)
Estrutura em plástico resistente com 2 ganchos metálicos.

PH0291A

Roldana simples

PH0291B

Roldana dupla em paralelo

PH0291C

Roldana tripla em paralelo

Roldana em metal (Ø 50 mm)
Estrutura metálica com 2 ganchos.

PH0278B

Roldana simples

PH0278C

Roldana dupla em paralelo

PH0278E

Roldana tripla em paralelo

PH0290A

Roldana simples com grampo de montagem (Ø 50 mm)
Fixa numa estrutura metálica com grampo para fixar em bancadas ou
placas até 28 mm de espessura.

20
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Mecânica

PH0293

Roldana com grampo universal (Ø 70 mm)
Fixa num suporte de liga leve com 1 grampo para fixação em bancada até
38 mm de espessura e 1 parafuso para fixação numa vareta até Ø 13 mm.

PH0294B

Roldana com adaptador para suporte universal (Ø 50 mm)
Fixa numa estrutura de alumínio, 20x20x110 mm, com três orifícios
que permitem utilizar barras até 13 mm de diâmetro e um parafuso de
fixação.
Esta roldana pode ser montada em qualquer um dos eixos de rotação.

PH0296B

Roldana com grampo para bancada (Ø 50 mm)
Fixa numa estrutura de alumínio bipartida, com grampo de fixação em
bancada até 25 mm de espessura.
Comprimento total da estrutura 110 mm.

PH0297A

Roldana com eixo longitudinal ajustável (Ø 50 mm)
Fixa a uma estrutura de metal através de um parafuso, que permite a sua
rotação até 360º e nivelamento com uma bancada até à altura máxima
de 13 cm.
Com grampo de fixação a bancada.

www.fixnus.com
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MECâNICA

Força

PH0323SP3

Aparelho de mola múltipla (lei de Hooke)
Fornecido completo com um suporte, haste e 3 molas.

Força

PH0322A

Aparelho para estudo da lei de Hooke
Suporte com escala metálica e gancho para suspensão da mola.
Massas não incluídas (PH0322B).
Fornecido com manual de instruções.
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MECâNICA
PH0342B

Roda de bicicleta (giroscópio de demonstração)
Com rolamentos esféricos sobre os quais está montado um pneu de
borracha maciça para garantir um longo momento de inércia.
Em cada extremidade do eixo, existe um manipulo que quando empurrado
faz a roda girar.
Fornecido com manual de instruções.

PH0320

Máquina de Atwood simples
Constituído por 2 roldanas de 50 mm de diâmetro de baixo atrito,
montadas numa haste de metal. Noz e haste vertical não incluídas.
Fornecido com manual de instruções.

Força

PH0320KIT

Máquina de Atwood completa
Constituído por 2 roldanas de baixo atrito com 50 mm de diâmetro
montadas em haste de metal.
Inclui:
• suporte universal;
• massas com ranhura de 20 g, 50 g e 3 de 100 g;
• ganchos para as massas;
• 1 noz;
• fio de Nylon.

www.fixnus.com
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MECâNICA

PH0349A

Pêndulo de Maxwell
Roda metálica de 90 mm de diâmetro, com travamento lateral para
massa periférica.
Fornecido com suporte.

Força

PH0713

Mola para movimento harmónico
Fabricada em latão.
Dimensões: 18 cm de comprimento e diâmetro máximo de 36 mm.
Constante elástica (k): 9,5 N / m.
Suporte universal não incluído (DV401002).
Suporte com gancho não incluído (CH0667).
Gancho não incluído (PH0258A).

PH0706A

Mola em hélice para ondas (3 m)
Diâmentro: 20 mm
Elongamento: aprox. 9 metros
Fornecido com manual de instruções.
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PH0708A

Mola slinky (10 cm)
Diâmetro: 75 mm
Elongamento: aprox. 3 metros

Conjunto de molas em hélice
Diâmetro: de 1 a 3 cm
Elongamento: de 10 a 20 cm

PH0115A

Conjunto de 6 molas em hélice de diferentes medidas

PH0115B

Conjunto de 12 molas em hélice de diferentes medidas

PH0115H

Conjunto de 10 molas em hélice 150 mm
Com argola em ambas as extremidades.
Diâmetro: 6 mm.
Elongamento para carga de 200 g: 230 mm

DV401000

Conjunto de 5 molas em hélice com gancho
Molas com diferentes valores de constante elástica.
Com indicador de posição, gancho numa das extermidades e argola na
outra.

www.fixnus.com
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PH0360B

Cronómetro de mesa
Duas escalas de leitura: segundos e minutos.
Alavanca de início/fim do lado esquerdo.
Alavanca de posição inicial de ponteiro (zero) do lado direito.
Caixa metálica com revestimento em epoxy.
Funcionamento: 24 horas em uso contínuo.
Diâmetro: 100 mm

PH0359

Cronómetro digital tipo desporto
Temporizador de quartzo.
Escalas de leitura: horas, minutos e segundos.
Mostrador com dia, data e mês.
Sensibilidade: 1/100 segundo.
Com alarme.

DGTM

Cronómetro digital de mesa
Escalas de leitura: horas, minutos, segundos e centésimos de segundos.
Bateria de lítio ou bateria semelhante (não incluída).

PH0358B

Cronómetro analógico
Escalas de leitura: minutos e segundos.
Caixa de aço cromada.
À prova de humidade.
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PH0486

Modelo de motor a 2 tempos
Representação da estrutura interior e princípios de funcionamento de
um motor, a dois tempos com carburador, arrefecido a ar.
Fabricado em alumínio e plástico inquebrável.
A ignição é demonstrada através de um LED que funciona ligado a 2
pilhas AA.
Montado sobre base.
Fornecido com manual de instruções.

PH0488

Modelo de motor a 4 tempos
Representação da estrutura interior e princípios de funcionamento de
um motor a gasolina com carburador à vista.
Operação das válvulas claramente evidente.
A ignição é demonstrada através de um LED que funciona ligado a 2
pilhas AA.
Montado sobre base.
Fornecido com manual de instruções.

PH0490

Modelo de motor diesel a 2 tempos
Representação da estrutura interior e princípios de funcionamento de
um motor.
Fabricado em alumínio e plástico inquebrável.
A ignição é demonstrada através de um LED que funciona ligado a 2
pilhas AA ou com manivela manual.
Montado sobre base.
Fornecido com manual de instruções.

PH0492

Modelo de motor diesel a 4 tempos
Representação da estrutura interior e princípios de funcionamento de
um motor, arrefecido a água.
A ignição é demonstrada através de um LED que funciona ligado a 2
pilhas AA.
Montado sobre base.
Fornecido com manual de instruções.

www.fixnus.com
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DV401001
Mecânica

Suporte universal em V com barra (1 m)
Barra: em aço com 1 m de comprimento e 12 mm diâmetro.
Base: em ferro fundido com furo roscado de 15 mm e parafuso.
Comprimento do lado: 20 cm
Peso: 2 Kg

DV401002

Suporte universal com barra (60 cm)
Barra: em aço com 60 cm de comprimento e 11 mm diâmetro.
Base: em ferro fundido com 30x20 cm.

CH0663B

Noz dupla
Fabricada em liga fundida.
Parafusos para ajuste.
Diâmetro até 16 mm em ângulo recto.
Dimensões: 11,7x3x3 cm

CH0667

Suporte com gancho
Metálico com noz para varetas até 18 mm de diâmetro.
Parafuso para ajuste.
Comprimento: 13 cm

CH0684

Pinça de 3 dedos sem noz
Mandíbula com 90 mm de abertura, revestida a PVC montada numa
vareta de 13,5 cm de comprimento e Ø 8 mm.

CH0938D

Grampo de fixação 125 mm

Suporte elevatório
Carga máxima: 25 Kg
Elevação máxima: 25 cm
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CH0642A

Plataforma: 15x15 cm

CH0642B

Plataforma: 20x20 cm
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Mecânica

DV401003

Máquina de ondas
Ondas geradas manualmente com a participação de duas pessoas.
Constituído por 80 hastes sobre fio de nylon, com espaçamentos entre si
de 300 mm e uma pega em cada uma das extremidades.
Fornecido desmontado.

PH0769

Tina de ondas completa
Fabricada em plástico reforçado e revestida a espuma para evitar a
reflexão.
Inclui:
• gerador de vibrações;
• tanque de ondas;
• monitor de onda;
• espelho projeção;
• tela de projeção;
• rodapés com parafusos de ajuste;
• gerador de ondas Dippers;
• braço de alavanca e suporte.

PH0745

Diapasão
Não necessita de base para se manter na vertical.
Possui grande superfície de irradiação do som.
Frequência de oscilação: 1000 Hz.

PH0742A

Par de diapasões com caixa de ressonância e martelo
Inclui:

• 2 garfos niquelados A (440 Hz), um dos quais pode ser
ajustável;
• 1 martelo.

www.fixnus.com
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MECâNICA

PH0746

Diapasão eléctrico
Inclui:

• electroíman de impulsão;
• garfo com uma frequência de 80 Hz;
• parafuso de ajuste de amplitude de vibração;
• bornes universais para fornecimento de energia eléctrica a
partir de uma fonte externa.

DV401004

Sonómetro digital
Interruptor para tempo de resposta rápido (semelhante ao ouvido
humano) ou lenta (valor médio dos valores de som).
Ativação de frequência A ou C.
Possibilidade de calibração externa e protector anti-vento.
Saída CA ou CC para usar com outros dispositivos.
Microfone de alta precisão.
Função de espera.
Frequência de resposta: 31,5-8000 Hz.
Resposta lenta: 200 ms.
Resposta Rápida: 500 ms.
Alimentação com bateria de 9 V.
Dimensões: 200x69x28 mm

PH0725

Caixa de ressonância (monocórdio)
Tensão das cordas pode ser ajustada.
Comprimento da escala: 600 mm

PH0722

Tubo de Kundt
Tubo de vidro de 80 cm de comprimento e 32 mm de diâmetro, montado
em base de madeira.
Som
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PH0121

Conjunto princípio de Arquimedes
Inclui:

• cilindro com gancho;
• sólido de forma irregular com gancho;
• copo de precipitação para recolha do líquido deslocado;
• dinamómetro 1N;
• copo de transbordo em PP 50 ml;
Suporte universal não incluído (DV401002).
Suporte com gancho não incluído (CH0667).

PH0336

Conjunto para estudo do atrito
Inclui:

• tábua de fricção em madeira com 490x75x19 mm;
• bloco em madeira com gancho 140x70x19 mm;
• bloco liso de alumínio;
• bloco de alumínio com fundo de borracha;
• bloco mais longo que pode ser colocado sobre a tábua de
fricção para uma superfície alternativa.

PH0344CG

Conjunto para estudo do centro de gravidade
Inclui:

• suporte;
• 5 linhas de prumo;
• 1 rolo de fita;
• 4 figuras (triângulo, trapézio, paralelograma e círculo).

PH1239

Conjunto para construção de motores eléctricos
Inclui:

• 12 ímanes;
• 6 armaduras;
• 6 uniões de ferro macio;
• 6 suportes;
• 6 hastes;
• 24 rebites;
• 12 cavilhas (pernos);
• 1 rolo de fio de cobre estanhado revestido;
• 2 rolos de fita adesiva;
• tubo de borracha 300 mm (Ø 3 mm).

www.fixnus.com
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MECâNICA

THRMCN

Conjunto para estudo de termodinâmica
Inclui:
Temperatura

Pressão
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• 1 Calha (180 mm);
• 1 Par de pés para calha;
• 2 suportes;
• 1 barra com perfuração (330 mm);
• 1 barra com rosca (200 mm);
• 1 grampo;
• 2 garras com noz;
• 1 aro com noz (30 mm);
• 1 aro com noz (70 mm);
• 1 roda de pás;
• 4 barras em “U” condutoras de calor: cobre, vidro, alumínio,
aço inoxidável;
• 1 rede de arame;
• 1 lamparina de álcool;
• 1 proveta graduada (25 ml);
• 1 copo precipitação (100 ml);
• 1 balão de Erlenmeyer (100 ml);
• 1 eixo metálico (125 mm);
• 1 tubo de convecção;
• 1 termómetro (-10ºC a 110ºC);
• 1 conjunto de balões Erlenmeyer preto e branco;
• 2 lâminas bimetálicas;
• 1 conjunto de 5 folhas de alumínio;
• 1 tubo de vidro recto (50 mm);
• 1 tubo de vidro recto (200 mm);
• 1 tubo de vidro recto com bico;
• 1 tubo de vidro dobrado (50 mm);
• 2 tubos capilares de vidro;
• 3 rolhas de borracha perfuradas;
• 1 frasco com corante;
• 1 tubo de ensaio (150x18 mm);
• 1 mangueira (300 mm);
• 2 anilhas de fixação;
• 1 corpo metálico em alumínio;
• 1 calorimetro.
Fornecido com manual de instruções.
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MECâNICA
K.0015

Conjunto para estudo de movimentos na Terra “Visual Scientifics”
• Sistema completo de física científica;
• Compatível com qualquer sensor de aquisição de dados;
• Análises de vídeo;
• Compacto e de fácil manuseamento;
• Resistente;
• Cada módulo fornecido com manual de instruções individual.
Inclui:

• 1 base “Visual Scientifics”;
• 1 bateria de 9 V;
• 1 braço rígido;
• 1 calha;
• 1 carrinho;
• 1 conjunto de massas;
• 1 contador digital;
• 1 gerador de ondas;
• 1 lançador balístico;
• 1 lançador de projécteis e equipamento de montagem;
• 1 laser;
• 2 mecanismos de libertação;
• 2 medidores de ângulos;
• 1 mola;
• 1 noz;
• 1 painel “Visual Scientifics”;
• 2 pêndulos;
• 1 plataforma rotativa;
• 1 rampa com um loop;
• 1 rampa;
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• 1 roldana de Atwood;
• 2 roldanas;
• 1 superfície de queda;
• 1 suporte com régua graduada;
• 1 suporte para massas com gancho;
• 1 suporte para rede de difracção;
• 1 transferidor;
• 1 transformador;
• 2 abraçadeiras;
• 2 cabos de ligação;
• 2 células fotoeléctricas;
• 2 ganchos para massas;
• 2 suportes magnéticos;
• 3 redes de difracção;
• 3 varetas fixas;
• 3 varetas magnéticas
• 4 fios de nylon;
• 8 bases de fixação;
• 8 esferas.
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PTBASE

Base “Visual Scientifics”
Pode ser usada com qualquer módulo.
Escala serigrafada.
Dimensões: 64x40x5 cm

PTBACK

Painel “Visual Scientifics”
Escala serigrafada.
Dimensões: 60x42x7 cm

PTPGS

Unidade de aquisição de dados com células fotoeléctricas
“Visual Scientifics”
Inclui:

Força

• 1 contador digital;
• 2 células fotoeléctricas;
• 2 cabos de ligação;
• 2 abraçadeiras;
• 2 suportes magnéticos;
• 1 transformador;
• 1 bateria de 9 V.

PTHOKL

Lei de Hooke “Visual Scientifics”
Inclui:

• 2 molas com diferente constante elásticas;
• 1 conjunto de massas;
• 1 suporte para massas com gancho;
• 1 vareta;
• 1 suporte com régua graduada;
• 1 haste em alumínio com gancho;
• 1 base de fixação.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.
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Photogate

PT2SCO
MECâNICA

Colisão a duas dimensões “Visual Scientifics”
Inclui:

• 1 rampa;
• 2 esferas;
• 1 plataforma rotativa;
• 1 base de fixação.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.

PTBALP

Pêndulo balístico “Visual Scientifics”

Photogate

Inclui:

• 1 lançador balístico;
• 1 braço rígido com pêndulo;
• 1 medidor de ângulos;
• 1 esfera de aço;
• 1 mecanismo de libertação;
• 2 bases de fixação.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.

Photogate

PTLOP

“Looping” “Visual Scientifics”
Inclui:

• 2 esferas;
• 1 rampa com um loop;
• 1 base de fixação.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.

PTPEN

Pêndulo “Visual Scientifics”

Photogate

Inclui:

• 1 pêndulo sem atrito;
• 1 medidor de ângulos;
• 1 vareta;
• 1 fio ajustável.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.

www.fixnus.com
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Photogate

Força

PTFFAL

Queda livre “Visual Scientifics”
Inclui:

• 1 mecanismo de libertação;
• 2 esferas;
• 1 superfície de queda.
Necessita de ref. PTBASE e PTIPCR, vendido separadamente.

Photogate

PTPROJ

Lançador de projécteis “Visual Scientifics”
Inclui:

• 1 lançador de projécteis e equipamento de montagem;
• 1 esfera;
• 1 transferidor.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.

Photogate

Força

Movimento

PTIPCR

Plano inclinado “Visual Scientifics”
Inclui:

• 1 calha;
• 1 suporte para calha
• 1 carrinho;
• 1 vareta magnética;
• 1 roldana;
• 1 fio de nylon.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.

PTAWM

Máquina de Atwood “Visual Scientifics”
Inclui:

• 1 roldanas de Atwood;
• 1 vareta magnética;
• 1 mola 3,5 cm;
• 1 noz dupla;
• 1 fio de nylon.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.
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Luz

PTDSE

Difração “Visual Scientifics”
Inclui:

• 2 redes de difracção (500 e 1000 linhas/mm);
• 1 suporte para rede de difracção;
• 1 vareta magnética;
• 1 haste magnética
• 1 laser.
Necessita de ref. PTBASE e PTBACK, vendido separadamente.

PTLFIP

Plano inclinado ampliado “Visual Scientifics”

Photogate

Força

Movimento

Inclui:

• 1 calha com comprimento extra (1,50 cm);
• 1 suporte para calha;
• 1 vareta magnética;
• 1 roldana;
• 1 carrinho;
• 1 fio de nylon.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.

Photogate

PTWDA

Estudo das ondas “Visual Scientifics”
Inclui:

• 1 gerador de ondas;
• 1 roldana;
• 2 hastes magnéticas;
• 1 fio de nylon.
Necessita de ref. PTBASE, vendido separadamente.

PTCAR

Carrinho de baixo atrito “Visual Scientifics”
Para ser utilizado com a ref. PTIPCR e PTLFIP.

www.fixnus.com
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MECâNICA

Pressão

Tensão

Movimento

Som

Intensidade
da corrente
Temperatura

Luz

Força

pH

SENS-KIT

Conjunto de sensores para aquisição de dados com mala de transporte
Para medição de grandezas físicas.
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Mecânica
EIRQ01

Kit de mecânica 1
Inclui:

• 1 calha para carrinho com régua graduada com 60 cm;
• 3 nozes duplas;
• 3 varetas metálicas com 35 cm;
• 3 varetas metálicas com orifício, com 35 cm;
• 4 varetas metálicas com 25 cm;
• 2 bases universais com parafuso de fixação;
• 1 régua vertical com 30 cm;
• 1 transferidor;
• 1 carrinho com mola;
• 1 barra de suporte;
• 1 prato de balança;
• braços de suporte;
• 1 mola de lâmina plana com 27 cm;
• 1 barra com gancho circular Ø 5 mm;
• 1 roldana com 4 cm montada numa barra com 6 cm;
• massas com gancho de 10 g;
• 5 massas com ranhura de 10 g;
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• 1 barra de 130x4 mm;
• 4 ganchos em “S”
• 1 craveira metálica;
• 1 bobine de fio de Nylon com 10 m;
• 1 fita métrica 2 m;
• 1 roldana tripla montada numa barra com 6 cm;
• 1 círculo graduado;
• 3 dinamómetro de mola em hélice (2,5 N; 5 N e 10 N);
• 2 molas com diferente constante elástica;
• conjunto de 10 massas com ranhura;
• 1 parafuso ponteiro com 11 cm;
• 1 pinça universal (4 dedos);
• 4 elásticos com 4 cm;
• 18 massas com duplo gancho;
• 1 noz universal;
• 2 roldanas simples.
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Mecânica
EIRQ02

Kit de mecânica 2
Inclui:
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• 2 bases universais com parafuso de fixação;
• 2 pinças universais (4 dedos);
• 4 varetas de suporte com 350 mm;
• 1 garrafa de Mariotte;
• 1 tubo de vidro para garrafa de Mariotte;
• 1 aparelho de Hare;
• 1 tubo de silicone com 2 m;
• 2 nozes duplas em plástico;
• 1 bomba de ar;
• 1 rolha de borracha com furo para garrafa de Mariotte;
• 1 bola de ping-pong;
• 1 base para tubos capilares e vasos comunicantes;
• 1 copo de precipitação 250 ml em plástico;
• bolas de esferovite;

• 1 bola de pascal;
• 1 frasco de corante alimentar;
• 1 tubo de secagem em forma de U;
• 1 tubo de Venturi;
• 1 seringa 5 ml;
• 1 seringa 20 ml;
• 1 manómetro em U, com suporte;
• 1 vaso comunicante;
• tubos capilares;
• 1 funil em plástico com 10 cm;
• massa de silicone;
• 1 tubo de ensaio em vidro com tampa roscada 13x100 mm;
• 1 rolha para bico da garrafa de Mariotte;
• 1 viscosímetro de Ostwald.
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Mecânica
E60200

Kit de mecânica para ensino avançado
Inclui:

• 1 conjunto de fios de torção (alumínio, cobre e latão);
• 1 suporte para 3 hastes de forma triangular 220 mm de lado;
• 1 base de suporte 200x130 mm;
• 1 bloco de metal com gancho;
• 1 bobine de fio;
• 1 esfera de alumínio com gancho Ø 19 mm;
• 1 conjunto de esferas de ferro (Ø 10, 16, 19 e 25 mm);
• 2 esferas de ferro com gancho Ø 19 mm;
• 1 esfera de plástico com gancho Ø 19 mm;
• 1 caixa de recolha de esferas;
• 1 craveira;
• 1 bobine de fio elástico;
• 2 carrinhos simples de baixo atrito;
• 1 cilindro com disco;
• 2 cintas de plástico para motor;
• 1 fita métrica 3 m;
• 1 contador digital;
• 1 marcador electromagnético;
• 1 corda 2 m;
• 2 diapasões;
• 3 dinamómetro 1 N;
• 3 dinamómetros 3 N;
• 1 caixa de discos de papel químico;
• 1 electroíman;
• 2 fixadores de perfis;
• 2 fixadores com inclinação;
• 1 fonte de alimentação CC - CA 6 V - 12 V, 220 - 110 V;
• 1 tubo de borracha 1 m;
• 2 seringas (Ø 6 e 12 ml);
• 1 conjuntos de 8 massas com gancho (4x25 g; 2x10 g; 2x5 g);
• 1 lançador de projétil com esfera;
• 1 martelo para diapasão;
• 1 motor-redutor;
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• 4 molas com diferentes comprimentos e diâmetros;
• 1 nível circular;
• 2 nozes com orifícios para 4 hastes;
• 4 nozes duplas;
• 1 noz de torção;
• 1 alavanca para balança;
• 2 argolas de colisão;
• 1 folha de papel milimétrico;
• 1 folha de papel químico;
• 3 pêndulos diferentes massas;
• 2 pesos para barra de rotação;
• 1 perfil multiuso 360 mm;
• 1 perfil plano com escala métrica 1200 mm;
• 1 roldana com gancho Ø 50 mm;
• 1 roldana com haste Ø 38 mm;
• 1 proveta;
• 1 copo de transbordo;
• 1 rolo de fita para uso com o marcador electromagnético;
• 1 sistema de rotação com vareta 1x26 cm;
• 2 suportes móveis;
• 2 suporte para perfis;
• 2 suportes de barreira;
• 1 suporte de torção 215x165x165 mm;
• 3 superfícies de atrito (madeira, plástico e alumínio);
• 1 transferidor;
• 1 tubo de ensaio com uma vareta de vidro e tampa;
• 1 tubo cilíndrico-cônico 180xØ 30 mm;
• 2 tubos de silicone com 50 cm e diâmetros diferentes;
• 1 haste com pinça;
• 4 varetas de Ø 10 mm e diferentes comprimentos;
• 1 manual de professor;
• 1 manual do aluno;
• 1 mala de transporte.
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CALOR E ENERGIA

DV401006

Higrómetro
Caixa de plástico e moldura em alumínio cromado.
Diâmetro: 100 mm

DV401007
Calor e energia

Barómetro
De alta precisão e totalmente mecânico.
Acabamento em aço, aro cromado e painel branco.
Escala dupla em mmHg. e hPa/mb.
Diâmetro: 130 mm

PH0245S

Anemómetro
Dispositivo para determinação da direcção e velocidade do vento.

PH0235

Estação meteorológica (modelo económico)
Termómetro, barómetro e higrómetro.
Diâmetro: 130 mm

DV401008

Estação meteorológica (modelo superior)
Corpo metálico em alumínio.
Possibilidade de posicionamento horizontal e vertical.
Barómetro, termómetro e higrómetro: Ø 80 mm
Dimensões: 290x120 mm

PH0246

Barómetro Aneróide (modelo de demonstração)
Com disco graduado de 100 mm.
Com moldura niquelada, vidro frontal e índice.
Caixa de plástico de 16 cm de diâmetro.
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PH0250A

Termómetro com dupla escala

CALOR E ENERGIA

Escala em ºC (-30 a 60°C) com menor divisão de 1ºC e em ºF (-20 a
140°F) com menor divisão de 2°F.
Base em plástico.

HI98501

Termómetro digital com sonda de penetração em aço
inoxidável
Sonda em aço inoxidável fixa; 106xØ 3.6 mm.
Escala em ºC (-50.0 a 150.0°C) e em ºF (-58.0 a 302.0°F).
Sensibilidade: 0.1
Fornecido com manga de protecção, pilha (2000 horas de uso contínuo)
e manual de instruções.

HI98509

Termómetro digital com sonda em aço inoxidável com
cabo de silicone de 1 m

Com um cabo flexível em silicone com 1 m, ligado ao medidor e à sonda,
em aço inoxidável.
Escala em ºC (-50.0 a 150.0°C) e em ºF (-58.0 a 302.0°F).
Sensibilidade: 0.1
Fornecido com base para suporte, pilhas e manual de instruções.

DV401009

Termómetro digital infravermelhos (-50 a 700ºC)
Sensibilidade: 0,1 °C
Tempo de resposta: 500 ms
Distância ao objecto: 12:1
Alimentação: Pilha 9 V (não incluída)
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PH0432

Conjunto de 6 cilindros para capacidade térmica mássica
com massas iguais
• 6 cilindros 100 g (Ø 16 mm), com comprimentos entre 5 e 19
cm e perfuração para suspensão;
• cilindros fabricados em cobre, chumbo, latão, zinco, ferro e
alumínio.
Fornecido com manual de instruções.

CALOR E ENERGIA

Inclui:

PH0434

Conjunto de 6 cilindros para capacidade térmica mássica
com volumes iguais
Inclui:
• 6 cilindros (38x9,5 mm).
Fabricados em cobre, chumbo, latão, zinco, ferro e alumínio.

Bloco calorimétrico
Bloco metálico cilíndrico com 1 Kg.
Cada bloco com 2 furos, um grande central (Ø 12,5 mm) para colocação
de uma resistência e um mais pequeno (Ø 7,5 mm) para colocação de um
termómetro ou sensor de temperatura.
Metal

Ø mm

Altura mm

Calor específico

PH0435A

Alumínio

76

86

878

PH0435B

Aço macio

44

91

480

PH0435C

Cobre

44

81

361

PH0435D

Latão

44

86

368

Temperatura

PH0436

Resistência para blocos calorimétricos (12 V - 50 W)
Para utilizar em conjunto com os blocos calorimétricos.
Com ligação eléctrica de 12 V / 50 W, cabo de 30 cm isolado e terminação
em fichas de 4 mm.

DV401010

Placa de aquecimento
Potência: 1000 W
Alimentação: 220 V/50 Hz
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PH0374A

Anel de S. Gravesande

CALOR E ENERGIA

Constituído por uma esfera, em latão, presa numa corrente a uma
estrutura com anel também em latão e cabo em madeira.
Diâmetro da esfera: 22 mm

Temperatura

PH0376A

Anel de S. Gravesande com suporte
Versão superior do modelo anterior.
Todo o aparelho está montado numa base pesada em ferro para maior
estabilidade.
Inclui uma esfera de 30 mm de diâmetro.
Altura total: 28 cm

PH0377CS

Estrela de condutividade térmica

Constituído por uma barra de suporte com um disco no topo onde estão
fixas quatro barras de metal.

PH0371B

Dilatómetro linear
Inclui:

• base de metal com suportes de encaixe;
• tubo para entrada de vapor;
• barras metálicas 500 mm (Ø 6 mm) em alumínio, latão e ferro;
• micrómetro com sensibilidade 0,01 mm.
Fornecido com manual de instruções.
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PH0388A

Aparelho de Hope

Calor e energia

Cilindro em folha de ferro com base e galeria, central, de 60 mm de
altura e 100 mm de diâmetro.
Inclui orifícios para utilização de termómetros.
Fornecido com manual de instruções.

PH0401-8

Conjunto de 8 barras para estudo da condutividade térmica
Barras de diferentes materiais (250 mm).
Material

Ø (mm)

Condutividade

Vidro

3

0.65

Alumínio

3

240

Cobre

1,5 e 3

395

Latão

1,5 e 3

128

Ferro

1,5 e 3

72

Cubo de Leslie
PH0411A: faces verticais revestidas a folha-de-flandres, branca, preto
baço e preto envernizado.
PH0411B: faces verticais revestidas a cobre, branca, preto baço e preto
envernizado.

PH0411A

Folha-de-flandres 130 mm de lado

1

PH0411B

Cobre 100 mm de lado

2

1

2

PH0418A

Radiómetro de Crook’s
Esfera em vidro parcialmente em vácuo com 70 mm de diâmetro, contém
no centro um eixo com 4 pás em metal fino.
Um dos lados das pás está escurecido e o outro é claro.
Montado numa base plástica redonda.
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PH0453A

Calorímetro dupla parede com resistência 5 W (250 ml)

Calor e energia

Vasos em alumínio.
Resistência de aquecimento de 5 W montada com apoio de barras.
Inclui:
• agitador com pega isolada;
• rolha de borracha perfurada;
• calorímetro exterior com capacidade de 900 ml;
• calorímetro interior com capacidade de 250 ml.

PH0453B

Calorímetro dupla parede com resistência de 5 W (1000 ml)
Vasos em alumínio.
Resistência de aquecimento de 5 W montada com apoio de barras.
Inclui:
• agitador com pega isolada;
• rolha de borracha perfurada;
• calorímetro exterior com capacidade de 1750 ml;
• calorímetro interior com capacidade de 1000 ml.

PH0453C

Calorímetro em poliestireno
Vaso em poliestireno com tampa perfurada.

PH0455

Calorímetro em cobre
Composto por um vaso interior com 75x50 mm apoiado em suporte de
cortiça, vaso exterior com Ø 100x75 mm, tampa para o vaso exterior com
dois orifícios, um para o termómetro e outro para o agitador.
Fornecido com manual de instruções.
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PH0456

Vaso de Dewar

CALOR E ENERGIA

Exterior do vaso revestido a alumínio e o interior forrado a cortiça.
Tampa com três perfurações, uma para o agitador, outra para a
resistência/rolha com Ø 40 mm e outra com isolamento em borracha
com Ø 8 mm, para o termómetro.

PH0467L

Célula solar, sobre base
Para utilizar com um motor para demonstrar a produção de energia
eléctrica directamente a partir de energia luminosa.
O aparelho contém uma célula fotovoltaica de selénio.

DV401011

Painel fotovoltaico
Composto por dois painéis independentes cada um com terminais de
ligação de 4 mm.
Cada painel gera 2,5 V / 300 mA com possibilidade de ligação em série
(5 V/300 mA) ou em paralelo (2,5 V/600 mA).
Montado sobre placa de metal 165x175 mm com possibilidade de haste
horizontal de Ø 10 mm, permitindo a variação do ângulo de inclinação.
Como fonte de luz é recomendado o sol ou uma lâmpada de halogénio.

Corrente

PH0467K

Motor para célula solar, sobre base

Voltagem

Motor eléctrico pequeno e de baixo consumo.
Para trabalhar ligado directamente à saída da célula solar e para ilustrar
a conversão directa de energia solar em eléctrica.
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PH1321

Conjunto de energia solar

Calor e energia

Inclui:

• painel solar incorporado em caixa de plástico;
• motor de baixo consumo com ventilador;
• campainha;
• LED.

PH1321A

Conjunto para conversão de energia, sobre base
Inclui:

• célula solar com terminais de saída;
• porta-pilhas montado na base;
• motor com ventoinha;
• campainha;
• LED;
• resistência;
• electroíman.
Funciona com energia gerada pela célula solar ou com energia fornecida
por pilhas.

PH0467HAR

Absorção de calor e radiação
Composto por uma lâmpada de 12C/24 W que funciona como fonte de
calor e dois corpos metálicos parabólicos, um com acabamento preto e
outro em metal brilhante.
Esses corpos tem adaptados 2 suportes para termómetros.
Fornecido com manual de instruções.
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PH1228

Corrente

Modelo do motor
Motor simples aberto para demonstração, montado sobre base ABS com
10x10 cm.
Funciona com 4-9 V CC.

Voltagem

CALOR E ENERGIA

Magnetismo

Corrente

PH1237

Modelo de demonstração do motor eléctrico (4,5 V - 9 V CC)

Voltagem

O modelo é completamente aberto e todas as partes são perfeitamente
visíveis.
Montado sobre base.
Funciona com 4,5-9 V CC.

Magnetismo

PH1238

Modelo de demonstração do motor eléctrico (6 V - 8 V CC)
A forma mais simples de um motor eléctrico CC.
Funciona com 6-8 V CC.

PH1319

Corrente

Motor, sobre base (1,5 V - 4,5 V CC)
Motor com hélice.
Funciona com 1,5-4,5 V CC.

Voltagem

Magnetismo

DV401012

Motor eléctrico (1,5 - 4,5 V / CC)
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PH1242D

Modelo do dínamo com motor (6 V)
CALOR E ENERGIA

Modelo de motor manual montado sobre base.

PH0497B

Modelo de turbina hidroeléctrica com dínamo (modelo
económico)
Turbina com tampa transparente, tubos de entrada e saída.
Ligada directamente a um dínamo.
Montada sobre base.
Fornecido com manual de instruções.

PH0497A

Modelo de turbina hidroeléctrica com dínamo (modelo
superior)
Turbina com tampa transparente, tubos de entrada e saída.
Ligada directamente a um dínamo.
Montada sobre base.
Fornecido com manual de instruções.

Caudal

PH0497A-N8

Estação hidroeléctrica
Turbina com tampa transparente, tubos de entrada e saída.
Ligada a uma fonte de água, responsável pela rotação da turbina.
A turbina está ligada a um pequeno gerador para produzir corrente
eléctrica.
Fornecido com manual de instruções.
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Calor e energia
K.0016

Kit de energias alternativas
Inclui:

• 1 paínel fotovoltaico;
• 1 colector térmico plano;
• 1 colector térmico parabólico;
• 1 módulo energía eólica/geotérmica;
• 1 hélice;
• 1 turbina;
• 1 pilha de combustível reversível;
• 1 motor sobre base;
• 2 suportes de lâmpada E10;
• 4 lâmpadas E10 2,5 V/200 mA;
• 1 porta-pilhas;
• 2 pilhas recarregáveis Ni-MH R6;
• 1 projector de halógeno 120 W;
• 1 gerador de ar;
• 1 gerador de vapor;
• 1 multímetro digital;

www.fixnus.com

• 1 depósito de água;
• 2 tubos de silicone 450x7 mm;
• 1 pinça para termómetro;
• 1 conjunto de fios de ligação;
• 2 bases rectangular 200x20x30 mm;
• 1 conjunto de varetas Ø 10 mm;
• 1 vareta desmontável Ø 10 mm;
• 3 nozes duplas;
• 1 argola com espiga Ø 100 mm;
• 1 rede de arame com porcelana;
• 1 frasco com água destilada 50 ml;
• 1 termómetro -10+110ºC;
• 1 DVD e CD multimédia em espanhol;
• 1 caixa de arrumação e transporte;
• 1 manual de experiências.
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Calor e energia
EIRQ03

Kit de calor específico
Inclui:

54

• 1 copo de precipitação 500 ml;
• 1 copo de precipitação 250 ml;
• 1 copo de precipitação 100 ml;
• 1 proveta graduada 100 ml;
• 1 tubo de centrífuga;
• 1 balão kitasato 500 ml;
• 1 tubo de vidro em U;
• 1 revestimento de isolamento térmico;
• 3 hastes em alumínio em forma de U;
• 3 hastes em latão em forma de U;
• 3 hastes em aço inox em forma de U;
• 1 tubo de vidro;
• 1 suporte;
• 1 parafuso de ajuste;
• 1 termopar;
• 1 tubo de silicone;
• 2 pinças universais;
• 2 termómetros de álcool -10 a 110ºC;

• 1 rolha de borracha para balão de kitasato;
• 1 rolha de borracha com 1 orifício para balão de kitasato;
• 1 tubo de borracha para bico de Bunsen;
• 1 lâmina bimetálica;
• 1 multímetro digital;
• 1 calorímetro com tampa;
• 2 fios de ligação com ficha banana;
• 1 massa de silicone;
• 4 blocos de parafina;
• 2 cilindros de aço inox e alumínio para a dilatação térmica;
• 1 argola;
• 4 cilindros para calor específico (ferro, latão, chumbo e cobre);
• 1 rede de arame;
• 1 bico de Bunsen;
• 1 tripé;
• 1 micrómetro 0-10 mm, sensibilidade: 0,01 mm;
• 1 frasco de corante alimentar.

www.fixnus.com

Calor e energia
E67200

Kit de calor e termologia para ensino avançado
Inclui:

• 1 actinómetro;
• 1 dilatómetro;
• 1 amperímetro analógico;
• 1 anel e esfera de S. Gravesande;
• 1 estrela de condutividade térmica com 5 hastes;
• 1 argola Ø 8 mm;
• 1 balança de pratos com suporte;
• 2 bases suporte;
• 1 calorímetro de corpo duplo 70x65 mm, 225 ml;
• 1 cápsula de porcelana 100 ml;
• 2 cilindros com gancho (alumínio e ferro) 50xØ15 mm;
• 1 cronómetro digital;
• 1 pipeta de Pasteur;
• 1 funil em vidro 75 ml;
• 1 suporte para tubos de ensaio;
• 1 fio com gancho em S;
• 1 manómetro em U;
• 1 balão de Erlenmeyer 250 ml;
• 1 bico de Bunsen;
• 1 turbina de moinho;
• 3 nozes duplas;
• 1 papel milimétrico;
• 1 pinça para buretas;
• 1 pinça de 3 dedos;
• 1 pinça de madeira;
• 1 pipeta 10 ml;
• 1 proveta graduada 250 ml;

www.fixnus.com

• 1 redutor;
• 1 régua graduada;
• 1 rede de arame 15x15 cm;
• 1 resistência para calorímetro;
• 2 rolhas de borracha com 2 orifícios;
• 4 rolhas de borracha com 1 orifício;
• 2 termómetro -10 a 110ºC;
• 1 termómetro -10 a 110ºC, desprezando 0;
• 1 termopar;
• 3 tubos de ensaio 150x18 mm;
• 1 tubo de silicone;
• 4 tubos de vidro de diferentes formas;
• 1 tubos capilar 1x6x600 mm;
• 1 tubos capilar 1x6x300 mm;
• 3 varetas de dilatação (alumínio, ferro e cobre);
• 1 vareta de vidro;
• 1 vareta metálica com gancho;
• 2 varetas de apoio;
• 1 copo de precipatação 500 ml;
• 2 copos de precipatação 250 ml;
• 2 vidro de relógio Ø 60 mm;
• 1 voltímetro analógico;
• 1 mala de transporte;
• 1 manual de experiências;
• 1 manual do professor;
• 1 CD com os manuais;
• 1 DVD com experiências.
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FLUíDOS E GASES

PH0142

Lei de Boyle - Mariotte (modelo superior)

Fluídos e gases

Tubo de vidro extra forte revestido a plástico transparente.
Não necessita de mercúrio.

PH0150B

Óleo para aparelho da Lei de Boyle - Mariotte PH0142
(250 ml)

PH0148

Lei de Boyle - Mariotte (modelo económico)
Montada sobre base de plástico ABS.
Dimensões: 250x175 mm
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PH0422

Aparelho para estudo do comportamento dos gases ideais

Fluídos e gases

Composto por um tubo de vidro em U com 15 mm de diâmetro, um dos
braços é liso com 220 mm de comprimento e outro com 120 mm com
graduação de 25 a 35 x 0.2 ml terminando num bolbo de 37 mm de
diâmetro com um terceiro braço unido em ângulo recto com os outros
dois, com 185x6 mm.

PH0200B

Sistema de vasos comunicantes
Composto por 4 tubos de vidro de diferentes formas e uma área
transversal projectada de um tubo horizontal comum.
Montado em suporte de plástico.

PH0210A

Paradoxo hidrostático (aparelho de Pascal)
Composto por 4 vasos de plástico e vidro de diferentes formas, montados
em argolas metálicas anti-fuga.
Todas as partes metálicas são pintadas.
Montado sobre base plástica de 20x12,5 cm.
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PH0171A

Hemisférios de Magdeburgo em plástico
Com válvula, 2 hemisférios de plástico rígido com 11 cm de diâmetro,
pegas moldadas e um aro para vedação.

PH0174

Hemisférios de Magdeburgo em latão
Fluídos e gases

Fabricado em latão, com válvula e adaptador para ser ligado a uma
bomba de vácuo.
Dimensões: Ø 100 mm

PH0120B

Cilindro de Arquimedes
Fabricado em alumínio.
Dimensões: 6 a 16 cm

45001395

Trompa de vácuo em plástico
Fabricado em polipropileno.
Facilmente desmontável para limpeza.
Pressão: 0,5-1 Kg / cm2 a 10 Kg / cm2
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PH0167

Bomba de vácuo manual

Fluídos e gases

Dimensões: 27x15x5 cm

PH0166B

Bomba de vácuo manual, com platina
Platina com vedante de borracha.
Platina pode ser também usada em bomba de vácuo eléctrica.
Diâmetro da platina: 200 mm
Fornecido com manual de instruções.

PH0168C-V2

Bomba de vácuo eléctrica, com platina
Motor 1/6 HPHA
Fluxo de ar: 38 LPM
Vácuo: 4,8 Kg
Alimentação: 220 V
Diâmetro da platina: 200 mm
Fornecido com manual de instruções.
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Som

PH0176A

Campânula de vácuo em vidro com campainha
Para utilização em platina não inferior a 15 cm de diâmetro.
Campainha eléctrica suspensa na campânula.
Alimentação: 4-6 volts CA/CC
Dimensões: 22 cm de altura e 15 cm de diâmetro.
Fornecido com manual de instruções.

PH0176C-N8

Pressão

Som

Para utilização em platina não inferior a 14 cm de diâmetro.
Campainha eléctrica suspensa na campânula.
Alimentação: 4-6 V CA/CC.
Dimensões: 25 cm de altura e 14 cm de diâmetro.
Fornecido com manual de instruções.

FLUíDOS E GASES

Campânula de vácuo em acrílico com campainha
Pressão

PH0214

Prensa hidráulica em madeira
Constituída por seringas graduadas, com capacidades de 10 e 50 ml.
Fornecido com manual de instruções.

PH0215

Prensa hidráulica em metal
Constituída por seringas de vidro graduadas, com capacidades de 10 e 50
ml e um corte transversal de 3,5 para 1.
Pistons de carga fornecidos com plataforma, com 90 mm de diâmetro.
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ÓPTICA

Espelho côncavo
Com tratamento óptico.
Face posterior prateada e com camada protectora.
Ø mm

F. mm

PH0520H

75

75

PH0520I

75

100

PH0520J

75

150

PH0520K

75

200

PH0520M

100

100

PH0520N

100

150

PH0520N1

100

200

Espelho convexo

Ø mm

F. mm

PH0526H

75

75

PH0526I

75

100

PH0526J

75

150

PH0526K

75

200

PH0526M

100

100

PH0526N

100

150

PH0526N1

100

200

óptica

Com tratamento óptico.
Face posterior prateada e com camada protectora.

PH0538A

Conjunto de 6 lentes (Ø 50 mm)
Com faces polidas e bordos esmerilados.
Inclui:
• 1 lente dupla-convexa;
• 1 lente plano-convexa;
• 1 lente convergente côncavo-convexa;
• 1 lente divergente côncavo-convexa;
• 1 lente dupla côncava;
• 1 lente plano-côncava.
Fornecido em caixa de madeira.

PH0550A

Suporte para lentes
Fabricado em madeira, para colocação de lentes ou espelhos até 76 mm
de diâmetro.
Lente não incluída.
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Prisma equilátero
Fabricados em vidro de alta qualidade óptica. Polido em todas as faces.
Altura (mm)

Aresta face (mm)

PH0554GG

25

25

PH0554HG

50

25

PH0554IG

75

25

PH0554JG

100

25

PH0556C

Prisma equilátero em vidro (50x50 mm ângulo 60º)
Em vidro com faces polidas.
Arestas ligeiramente biseladas.
Ângulos nominais de 60x60x60°

Lâmina de faces paralelas em vidro
Faces polidas, ângulos cuidadosamente tratados e arestas ligeiramente
biseladas.

PH0566B

75x50x18 mm

PH0566C

100x60x18 mm

PH0571
óptica

Conjunto de 7 blocos ópticos em acrílico
Blocos de acrílico transparente com 25 mm de espessura.
Todas as faces integralmente polidas.
Inclui:
• bloco rectangular de 75x50 mm;
• bloco semi-circular 75 mm de diâmetro;
• bloco triangular 60x60x60º, 58 mm de lado;
• bloco triangular 90x45x45º, 75 mm hipotenusa;
• bloco triangular 90x60x30º, 75 mm hipotenusa;
• bloco bicônvexo 75 mm de comprimento, faces 100 mm de raio;
• bloco bicôncavo 75 mm de comprimento, faces 100 mm de raio.
Fornecido em caixa de madeira.

PH0576

Conjunto de 6 blocos ópticos em acrílico
Conjunto de blocos de acrílico transparente de alta qualidade.
Todos os lados polidos.
Inclui:
• 1 bloco rectangular de 75x50x15 mm;
• 1 bloco semi-círcular, 90 mm de base x 15 mm de espessura;
• 1 bloco triangular equilátero 75 mm de lado, 15 mm de
espessura;
• 1 bloco lente biconvexa 90 mm de comprimento, 23 mm de raio;
• 2 blocos lentes côncavas 90 mm de comprimento, 10 mm de raio.
Fornecido em caixa de madeira.
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PH1232MT

Disco de Newton com motor (6 V)
Composto por um disco multicolorido, montado num motor de baixa
tensão.

PH0582A

Disco de Newton manual

óptica

Composto por um disco multicolorido com 170 mm de diâmetro, montado
sobre suporte de metal e com manivela para rotação.

PH0585

Disco de Newton com motor eléctrico
Disco multicolorido de 75 mm de diâmetro, montado sobre o eixo de um
pequeno motor, em base de plástico com terminais de ligação.
Funcionamento: 4-6 V CC.

PH1232

Modelo de demonstração de motor com disco de Newton
Montado sobre base em ABS.
Funcionamento: 6-8 V CC.
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PH0648B

Conjunto de 8 filtros de cores com caixilho
Montados em caixilho de 50x50 mm.
Inclui:
• três cores primárias: vermelho, azul-escuro, verde-escuro;
• três cores secundárias: magenta, amarelo, azul-brilhante;
• 1 filtro violeta;
• 1 filtro tricolor.

PH0587

Guia em acrílico para raios ópticos
Dimensões: 220x20x20 mm

PH0594B

Espectroscópio de bolso fixo

óptica

Tubo de metal com focagem e fenda ajustável.
Objectiva acromática de vidro e prisma de 3 elementos.
Fornecido em caixa de madeira.

PH0594A

Espectroscópio de bolso regulável
Tubo de metal com focagem e fenda ajustável.
Objectiva acromática e prisma de 3 elementos.
Fornecido em caixa de madeira.
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PH0619

Espectrómetro de bancada
Principais partes estruturais, assentes em corpo robusto de ferro fundido.
Escala: 170 mm de diâmetro, dividida de 0 a 360o com precisão de 1o
Parafuso de bloqueio independente.
Objectiva com 150 mm de comprimento focal e abertura de 212 mm com
sistema de focagem em espiral.
Fenda ajustável, unilateralmente, a 6 mm comprimento.
Inclui:
• 1 braçadeira;
• 1 prisma;
• 1 rede de difracção;
• 1 chave de fenda;
• 1 alavanca de parafuso para o ajuste do eixo.
Fornecido em caixa e com manual de instruções.

PH0632

Polarímetro de bancada

óptica

Assente em estrutura estável.
Escala: divida de 0 a 360o circular.
Fenda ajustável a 6 mm.
Parafuso para ajuste fino.

PH0616HOD

Disco de Hartl

Disco rotativo com 230 mm de diâmetro com escala graduada de 360º.
Inclui:
• fonte de luz com várias fendas;
• blocos ópticos em acrílico (prisma, lente convexa, lente
côncava, trapezoidal, semi-círculo e triangular)
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PH1199A

Fonte de alimentação para tubos espectrais, com porta
de segurança
Permite uma maior segurança para o utilizador.
A corrente só é fornecida para o tubo espectral, quando a porta está
fechada.
Alimentação: 220/240 V CA, 50/60 Hz

Tubo espectral

óptica

Modelo recto, com eléctrodos nas extremidades, capilar fino e longo, 100
mm ao centro.
Comprimento total do tubo 260 mm.

PH1196B-1

Oxigénio

PH1196B-2

Néon

PH1196B-3

Hélio

PH1196B-4

Nitrogénio

PH1196B-5

Árgon

PH1196B-6

Dióxido de carbono

PH1196B-7

Hidrogénio

PH1196B-8

Vapor de iodo

PH1196B-9

Enxofre

PH1196B-10

Xénon

PH1196B-11

Krypton

PH1196B-12

Bromo

PH1196B-13

Vapor de mercúrio

PH1196B-14

Vapor de água

PH1196B-15

Ar

LRBX

Laser
Laser monocromático 1 mW
Comprimento de onda: 635 nm
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Rede de difracção
Montada em caixilho de 50x50 mm.

PH0624A

100 linhas / mm

PH0624B

300 linhas / mm

PH0624C

600 linhas / mm

PH0624D

1000 linhas / mm

PH0625

Rede de difracção (100, 300 e 600 linhas/mm)

Composta por uma placa de 90x40x16 mm com 3 aberturas (100 linhas/
mm, 300 linhas/mm e 600 linhas/mm) de 9 mm, cada uma das aberturas
contém uma rede de difracção de réplicas.

óptica

PH0630

Medidor de luz (luxímetro)
Gama de medição: 1 a 50 000 lux
Precisão: ± 4%
Tempo de amostragem: 0.4 segundos
Alimentação: 9 V

PH0702A

Suporte para banco de Física óptica, standard
Vareta metálica com parafuso de fixação montado sobre uma base de
metal.
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PH0752STRB-V2

Estroboscópio (220/240 V CA, 50/60 Hz)
Potência: 20 W
Gama de frequências: 1-10 Hz, 10-100 Hz e 100-300 Hz.
Produção de energia por flash:
1.3 J em 1-10 Hz;
0.2 J em 10-100 Hz;
0.1 J em 100-300 Hz.
Fusível de 500 mA para protecção de entrada.

CMB14L

Conjunto para estudo de radiações policromáticas
Constituído por três projectores LED, um vermelho, um azul e um verde,
controlados separadamente por potenciómetro.

Luz

PH0606A

Conjunto de raios ópticos

ÓPTICA

Inclui:

• 2 suportes com 2 lâmpadas de 12 V, 24 W;
• 2 placas de fendas combinadas simples e tripla;
• 2 placas de fenda;
• 2 protectores;
• 2 suportes para placas de fenda;
• 4 barreiras de luz, em madeira;
• 4 lentes planas cilíndricas: +7 D;
• 2 lentes planas cilíndricas: +10 D;
• 2 lentes planas cilíndricas: +17 D;
• 2 lentes planas cilíndricas: -17 D.

DV401016

Conjunto de óptica geométrica com penta laser, magnético
Inclui:

• 1 quadro branco 60x50 cm;
• 6 lâminas plastificadas;
• 14 corpos ópticos de acrílico;
• 1 penta-laser;
• 1 fonte de alimentação.
Fornecido com manual de instruções.
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PH0615

Conjunto de óptica
Inclui:

• fonte de luz de 12 V;
• lâmpada 20 W, produz feixes convergentes,
divergentes e paralelos;
• lente convexa cilíndrica ajustável;
• sistema de abertura triplo (com espelhos
articuláveis);
• conjunto de 8 blocos ópticos de acrílico;
• conjunto de três espelhos;
• 2 placas de fendas paralelas;
• 8 filtros de diversas cores.
Fornecido com manual de instruções.

PH0615B

Conjunto de óptica com disco de Hartl
• 1 fonte de luz;
• 3 espelhos montados em base de madeira;
• 7 filtros de cor;
• 1 diapositivo de tripla cor;
• 1 tela branca de calibração;
• 1 caixa para líquidos;
• 1 bloco equilátero em acrílico;
• 1 bloco de ângulos rectos em acrílico;
• 1 bloco semi-circular em acrílico;
• 1 bloco rectangular em acrílico;
• 1 lente convexa em acrílico;
• 1 lente côncava em acrílico;
• 3 absorvedores: um preto, um âmbar e um claro;
• 1 lâmpada de fenda extra.

óptica

Inclui:

PH0733

Conjunto para estudo das ondas electromagnéticas
Inclui:

• receptor;
• transmissor transductor;
• dois reflectores;
• placa perfurada.
Fornecido com manual de instruções.
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PH0653

Banco de física óptica, modelo premium (50 cm)
Contém material e manual de apoio para a realização de 20
experiências de óptica.
Inclui:
• calha graduada com 50 cm de comprimento;
• 2 suportes para calha;
• lâmpada óptica 12 V / 20 W;
• condensador;
• diafragma com 1 e 3 aberturas;
• suporte de lentes e espelhos;
• espelho universal;
• 1 lente côncava;
• 3 lentes convexas;
• 1 prisma equilátero;
• 5 corpos ópticos;
• 3 absorvedores;
• 2 diafragmas circulares;
• 1 diafragma em forma de flecha;
• 1 cilindro de madeira;
• filtros coloridos;
• 1 espelho plano;
• 1 tela branca de calibração;
• 1 tela transparente.
Em caixa de plástico compartimentada.
Fornecido com manual de instruções.

Luz

PH0651

Banco de física óptica, standard (1,20 m)
• lâmpada 12 V / 24 W;
• 3 suportes para diapositivos de 50x50 mm;
• tela difusora;
• círculos concêntricos de tela dupla;
• espelho plano de 50x50 mm;
• 1 par de fendas;
• 1 placa de vedação.
Fornecido com manual de instruções.

ÓPTICA

Inclui:

PH0652
Luz
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Banco de física óptica, modelo superior (1,80 m)
Fabricado em aço.
Inclui:
• fonte de luz;
• diafragma;
• 5 lentes acrílicas;
• 5 suportes de lentes;
• 3 lentes convexas;
• 3 lentes côncavas;
• 1 plano côncavo;
• 1 espelho plano;
• 1 tela branca;
• 1 tela translucida.
Fonte de alimentação vendida separadamente.
Fornecido com manual de instruções.
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óptica
E65200

Kit de óptica para ensino avançado
Inclui:

• 1 banco óptico 610x135 mm;
• 1 base suporte 100x50 mm e parafusos de ajuste;
• 6 bases magnéticas 100x50 mm;
• 2 tinas rectangulares 75x35x35 mm;
• 1 tina semicircular de raio 35 mm e altura 20 mm;
• 6 diafragmas;
• 7 diapositivos de diferentes cores;
• 2 diapositivos tricolor (circular barra);
• 1 disco de Hartl Ø 150 mm;
• 10 discos de Hartl em papel Ø 150 mm;
• 1 espelho 90x20 mm;
• 1 fonte de luz de 12 V; 20 W;
• 2 cabos de ligação de 500 mm;
• 1 fonte de alimentação CC/CA 6-12 V -2 A;
• 6 lentes de Ø 50 mm (f= - 5; + 5; - 10; + 10; + 50; + 100);
• 1 lente ocular em plástico (curvas normais,
míopes e hipermétrope) 63x3 mm;
• 1 ecrã branco 110x100 mm;
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• 1 ecrã translúcido 100x100 mm;
• 1 prisma de vidro de Flint 25x25x25 mm;
• 1 prisma de vidro de Crown 25x25x25 mm;
• 1 prisma de 90o;
• 1 conjunto de polarização (polarizador/analisador);
• 1 lâmina de faces paralelas;
• 1 lente semicircular;
• 1 lente convergente;
• 1 lente divergente;
• 2 suportes de diafragma circular 110x100 mm;
• 3 suportes de diafragma rectangular 110x100 mm;
• 1 rede de difracção de 600 linhas/mm;
• 1 transferidor;
• 1 mala de transporte;
• 1 manual de experiências;
• 1 manual do professor;
• 1 CD com manuais;
• 1 DVD com experiências.
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MAGNETISMO, ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Conjunto de 2 ímanes em barra Al-Ni-Co
Pólo norte identificado.
Com armadura.

PH0788B

50x15x10 mm

PH0788C

75x15x10 mm

PH0788D

100x15x10 mm

Conjunto de 2 ímanes, em barra, de aço com liga de cromo
Pólos pintados em vermelho e azul.
Com armadura.

PH0786B

50x12x5 mm

PH0786C

75x12x5 mm

PH0786D

100x12x5 mm

Conjunto de 2 ímanes em barra Al-Ni-Co
Pólos pintados em vermelho e verde.

PH0791C

60x15x5 mm

PH0791B

70x19x5 mm

PH0791A

100x10x10 mm

Íman em ferradura Al-Ni-Co

PH0781A

50x12x15 mm

PH0781C

100x12x15 mm

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Pólo norte identificado.
Com armadura.

Íman em “U“ Al-Ni-Co
Pólo norte identificado.
Com armadura.

PH0795E

50x10x9 mm

PH0795G

100x10x9 mm
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Íman em ferradura de aço com liga de cromo
Pólos marcados.
Com armadura.

PH0780B

75x12x5 mm

PH0780C

100x12x5 mm

PH0780D

150x12x5 mm

PH0780E

Conjunto de 3 ímanes, em ferradura, de aço com liga de cromo
Inclui:

• 1 íman com 75x12x5 mm
• 1 íman com 100x12x5 mm
• 1 íman com 125 x12x5 mm
Com armadura.
Fornecido em carteira plástica.

DV401017

Conjunto de 3 ímanes em disco de neodímio
Grande força de tração de todos os ímanes permanentes.
Dimensões: 10x4 mm
15x4 mm
20x10 mm

DV401058

Íman em anel de neodímio

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Fabricado em neodímio.
Dimensões: 20x10x5 mm

Conjunto de 2 ímanes cilíndricos Al-Ni-Co
Pólo norte pintado de vermelho.

DV401018

24x8 mm

DV401019

100x6 mm

Botão magnético Al-Ni-Co
Pintados de vermelho com armadura.
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DV401020

Ø 12 mm

DV401021

Ø 19 mm

DV401022

Ø 24 mm
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Íman em “U“ com cantos rectos Al-Ni-Co
Pólos marcados.
Com armadura.

PH0795H

115x20x8 mm

PH0795I

150x25x15 mm

DV401023

Íman em “U“ com cantos rectos 110x103x50 mm
Com armadura.

PH0797A

Ímanes flutuantes em anel com base em madeira

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Inclui 5 ímanes em forma de anel com um diâmetro externo 32 mm
Altura total do suporte: 150 mm

PH0791SM

Suporte para íman magnético
Para ímanes até 15 mm.
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DV401024

Agulha magnética com suporte (100 mm)
Suporte em metal não-magnético com uma ponta de aço carbono, em
base estável.
Altura total: 110 mm

PH0832N

Agulha magnética de inclinação, sobre base
Em alumínio, montada de forma a assegurar a sua livre rotação e
limitando os efeitos da fricção.
Montada sobre base.

PH0820

Conjunto de 10 bússolas (12 mm)
Caixa de alumínio com uma face de vidro.
Com marcação dos principais pontos cardeais.

PH0825

Bússola de demonstração
magnetismo,
electricidade
e electrónica

Composta por uma agulha magnética de 10 cm de comprimento sobre
uma simples rosa dos ventos.

PH0800

Conjunto de magnetismo, júnior
Com tabuleiro de armazenamento compartimentado.
Inclui:
• 1 íman em ferradura,( 6% cromo), 100 mm;
• 2 barras magnéticas de cerâmica ( 75 mm);
• 3 aneis magnéticos de cerâmica (Ø 38 mm);
• 2 bússolas ( 20 mm de diâmetro);
• 1 embalagem com limalha de ferro;
• 4 peças quadradas de: ferro, alumínio, zinco e cobre metálico;
• 1 peça de carga em pedra.
Fornecido com manual de instruções.
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PH0800D

Electroíman, superior
Tensão: 12 volts em CC
Espiras: 600 cada

PH0800E

Caixa de magnetização
Para magnetizar ímanes em barra e em ferradura desmagnetizados pelo
uso.
Não requer qualquer ligação à corrente.
Fornecido com manual de instruções.

MAGBAR-V2

Caixa de magnetização, eléctrica
Revitaliza, em segundos, ímanes em barra ou em ferradura, de ferro,
níquel, cobalto e Al-Ni-Co.
Alimentação: 220 / 240 V CA, 50 / 60 Hz

PH0803B
MAGNETISMO,
ELECTRICIDADE
E ELECTRÓNICA

Solenóide com base em acrílico
Bobina de 51 mm de diâmetro x 92 mm de comprimento em fio de cobre
de 1,5 mm de diâmetro.

PH0840

Corrente

Bobina dupla para correntes induzidas
Bobina primária: 110x30 mm, fio de cobre esmaltado 0,5 Ω.
Bobina secundária: 120x85 mm, fio de cobre esmaltado 100 Ω.
Núcleo de ferro: 160x15 mm

Voltagem

Magnetismo
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PH0845GIL

Bobina para indução
Duas bobinas de fio de cobre.
Diâmetro interno: 1,5 cm
Diâmetro exterior: 4,5 cm
Espessura: 2 cm
Tensão: 6 V

Bobina para transformador desmontável
Ligados a um painel de montagem.
Terminais de ligação de Ø 4 mm.
Altura: 70 mm

PH0849A

50 espiras, 4 A, 0.15 Ω

PH0849B

100 espiras, 2 A, 0.55 Ω

PH0849C

200 espiras, 1 A, 2.5 Ω

PH0849D

500 espiras, 0.5 A, 8.95 Ω

PH0849E

1000 espiras, 0.3 A, 39.5 Ω

PH0849F

2000 espiras, 0.05 A, 44.5 Ω

PH0850CSET

Conjunto de bobinas e núcleos

MAGNETISMO,
ELECTRICIDADE
E ELECTRÓNICA

Composto por base de plástico, um núcleo de ferro laminado, acessórios
de montagem e seis bobinas protegidas por película resistente ao calor.
Fornecido com manual de instruções.

Corrente

PH0849
Voltagem

Magnetismo
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Transformador desmontável de demonstração

Secção: 40x40 mm; Comprimento: 150 mm; Altura 170 mm
Bobinas equipadas com saídas intermédias proporcionando múltiplas
relações de transformação.
Inclui:
• bobina de 6000 espiras: I máx: 0,2 A. Saída intermédia nas 2000 espiras.
• bobina de 600 espiras: I máx: 2 A. Para criação do transformador
primário. Fornecida com cabo de alimentação.
• bobina de 1200 espiras: I máx: 1,25 A. Saídas intermédias nas 300 e
600 espiras.
• bobina de 72 espiras: I máx: 12 A. Saídas intermédias nas 6, 30, 54 e
66 espiras.

www.fixnus.com

PH0801DE

Electroíman de demonstração, sobre base
Ligações de segurança de 4 mm.
Montado sobre base em plástico.

PH0805

Campo magnético
Câmara de campo magnético constituída por limalha de ferro muito fina
em óleo de silicone.
Inclui íman cilíndrico.

PH0802MF2

Demostrador de campo magnético (conjunto de 2 unid.)
Constituído por duas placas de plástico transparente 153x76x6 mm, cada
placa tem uma matriz de 98 pequenas câmaras circulares, cada câmara
contém uma pequena barra de ferro.
As placas podem ser dispostas/montadas de várias formas.
A natureza transparente das placas permite também a sua utilização
num retroprojector.
Fornecido sem íman.

PH0799B

Limalha de ferro (100 g)
magnetismo,
electricidade
e electrónica

Embalagem em plástico.

DV401025

Conjunto de barras
Inclui:

• 1 barra em polietileno 30 cm, Ø 13 cm;
• 1 barra em nylon 30 cm, Ø 13 cm;
• 1 barra em Ebonite 30 cm, Ø 12 cm;
• 1 barra em vidro 30 cm, Ø 13 cm;
• 1 barra em “perspex“ 30 cm, Ø 13 cm;
• 1 pano em lã 30x30 cm.
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PH0920A-V2

Gerador de Van de Graaff
Motor silencioso CA 220 V 50 Hz.
Esfera em alumínio: Ø 150 mm.
Ligação: terminais de 4 mm na esfera e na base.
Tensão produzida: mais de 200 kV, com um comprimento de faísca de
60 mm.
Esfera de descarga: Ø 100 mm com punho isolado e terminais de ligação
de 4 mm.
Acessórios PH0918C incluídos.
Montado sobre a base.

PH0918C

Acessórios para gerador de Van de Graaff

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Inclui:

• barra com esfera metálica suspensa;
• recipiente de Faraday;
• cilindro de acrílico com tampa de metal;
• 4 esferas metalizadas;
• cabeleira com ficha banana 4 mm;
• ponto de descarga;
• lâmpada de néon;
• moinho electrostático.

PH0918B

Correia para gerador de Van de Graaff
Para substituição no modelo PH0920A-V2.
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PH0848C

Máquina electroestática de Wimshurt
Dois discos transparentes em plástico de elevada resistência, com
sectores em folha de alumínio, são suportados por duas colunas rígidas
e forçados a girar por correia em sentidos opostos.
Garrafas de Leyden (condensadores) em vidro e folha de alumínio.
Montado sobre base em ABS.
Diâmetro dos discos: 300 mm
Fornecido com manual de instruções.

PH0845LAL

Campo magnético (Lei de Laplace)
Calha de alumínio com terminais de ligação para ficha banana de 4 mm.
Barra móvel com um disco marcado.
Fornecido com 2 marcas (vermelho e azul) para evidenciar os polos
magnéticos e a direcção do campo magnético.
Montado sobre base.

PH0838

Aparelho de Oersted com suporte

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Agulha de aço/cobalto de 75 mm de comprimento, com apoio de ágata,
montada sobre base de plástico e rodeado por uma moldura rectangular
de 13x5 cm.

PH0928

Pilha de Daniell
Constituído por recipiente em vidro, vaso poroso e eléctrodos cilíndricos
em zinco e cobre.
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PH0889

Aparelho para visualização do campo eléctrico
Constituído por uma tina de plástico transparente de 90x12 mm.
Terminais para colocação dos eléctrodos.
Fornecido com seis eléctrodos: • 2 de “ponto”;
			
• 2 de “linha”;
			
• 2 circulares (35 e 70 mm de diâmetro);
Montado sobre base.
Fornecido com manual de instruções.

PH0894

Electroscópio com bolas de medula de sabugueiro
Constituído por haste de latão cromada e duas bolas de medula de
sabugueiro suspensas por fio de seda.
Montado sobre base em plástico.

PH0896

Bolas de medula de sabugueiro (conj. 10)

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Conjunto de 10 bolas de medula de sabugueiro para electroscópio.

PH0879

Condensador de faces paralelas
Constituído por 2 discos de metal de 120 mm de diâmetro montados
em suportes isolantes que deslizam sobre uma secção de alumínio
permitindo ajustar a distância entre as duas placas.
Escala fixa na secção de alumínio.
Fornecido com três dieléctricos diferentes: vidro, cartão e “perspex”.
Dimensões: 26x20x9 cm
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PH0912

Electroscópio de folhas de ouro (modelo económico)
Haste de metal, com disco e folha de ouro suportada por rolha de
borracha, sobre balão de erlenmeyer em vidro.

PH0914

Conjunto de 6 folhas de ouro
Conjunto de 6 folhas de ouro para electroscópio.
Fornecido em caixa de plástico.

PH0916B

Electroscópio de folhas de ouro (modelo superior)

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Caixa rectangular de metal e polietileno, com tampa isolante e aba
lateral para facilitar a remoção.
Equipado com terminal de ligação de 4 mm.
Haste de suporte de folhas de ouro e escala para mostrar deflexão.
Dimensões: 14x9x10 cm

PH0900

Conjunto de electrostática
Inclui:

• 1 electroscópio;
• 4 esferas de poliestireno metalizadas;
• 1 bobina de nylon;
• 1 tira de acetato de celulose;
• 1 tira de polietileno;
• 2 estribos de arame;
• 1 pano de lã;
• 1 gancho de arame;
• 1 electróforo com punho;
• 1 plano de prova;
• 2 recipientes de alumínio.
Fornecido com manual de instruções.
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PH1244A

Modelo de motor alternador
Manípulo rotativo, dois terminais de ligação de 4 mm e dois ímanes.
Montado sobre base.

Corrente

PH1245N8
Voltagem

Magnetismo

Modelo do motor-gerador (CC / CA)

Produz simultaneamente corrente CA / CC quando se roda o manípulo.
Montado sobre base de plástico.
Dimensões: 25x18 cm
Fornecido com manual de instruções.

HNDGN-SP14

Modelo de gerador manual
MAGNETISMO,
ELECTRICIDADE
E ELECTRÓNICA

Terminais ficha banana de 4 mm.
Manípulo rotativo.
Saída máx. de 0,5 W.

PH0924

Célula electrolítica
Recipiente em vidro.
Com eléctrodos em zinco e cobre.
Dimensões: 15x10 cm
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Eléctrodo para célula electrolítica
Eléctrodo de 125x50 mm com terminal de ligação.
Material

Espessura

PH0926A

Zinco

PH0926B

Carbono

PH0926C

Cobre

1.5 mm

PH0926D

Chumbo

1.5 mm

1.5 mm
6 mm

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica
Para células electrolíticas.
Descrição

Tamanho

PH0927A

Alumínio

100 x 19 mm

PH0927B

Latão

100 x 19 mm

PH0927C

Carbono

100 x 19 mm

PH0927D

Cilindro Carbono

100 x 6 mm

PH0927E

Cobre

100 x 19 mm

PH0927F

Chumbo

100 x 19 mm

PH0927G

Níquel

100 x 19 mm

PH0927H

Estanho

100 x 19 mm

PH0927I

Zinco

100 x 19 mm

PH0927J

Ferro

100 x 19 mm

PH0939

Suporte para eléctrodo
Fabricado em plástico com duas pinças crocodilo.
Fornecido sem eléctrodos.
Dimensões: 78x27x5 mm

PH0941ED

Voltâmetro com eléctrodos de carbono

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Fabricado em poliestireno de alta densidade composto por base opaca e
tina cónica transparente.
Dois terminais para ligação de fichas banana de 4 mm e uma abertura de
40 mm para montagem dos eléctrodos.
Tina: 80x100 mm
Altura total: 180 mm
Montado sobre base.

Eléctrodo para voltâmetro
Ânodo e cátodo, montados numa rolha de borracha de forma a facilitar
a sua colocação.
Eléctrodo

Dimensões

PH0941ED1

Carbono

6 x 40 mm

PH0941ED2

Ferro

2 x 40 mm

PH0941ED3

Cobre

2 x 40 mm

PH0941ED4

Níquel

2 x 40 mm

PH0941ED5

Platina

14 x 2.5 x 0.8 mm

PH0941ED6

Tubo de recolha para voltâmetro
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magnetismo,
electricidade
e electrónica

EIRQ04

Kit de electrostática
Inclui:
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• 1 pano de lã;
• 1 pano de seda;
• 1 vareta de vidro;
• 1 barra de ebonite;
• 1 barra de perspex;
• 1 estribo de arame;
• 1 tira de polietileno;
• 1 electroscópio de folha de ouro;
• 1 folha de ouro;
• 2 baldes de Faraday;
• 1 conjunto de bolas de medula de sabugeiro;
• 3 suportes para bolas de medula;
• 2 esferas de metal condutor;
• 1 esfera com orifício;
• 1 electróforo com punho;
• 1 placa de polietileno;
• 1 tubo de néon;
• 1 bobine de fio de nylon.
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PH0846

Conjunto de electromagnetismo
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• 8 ímanes de “ticonal”;
• 8 ímanes de “magnadur”;
• 4 uniões de aço;
• 4 bússolas pequenas;
• 4 moldes de bússolas;
• 1 embalagem de limalha de ferro fina (500 g);
• 4 núcleos em C duplos;
• 4 clips para núcleos em C,
• 2 anéis em alumínio;
• 2 anéis em alumínio com fenda;
• 4 bases de apoio;
• 4 armaduras para bobinas com eixo de rotação;
• 8 ganchos metálicos;
• 24 rebites;
• 1 tubo de borracha;
• 4 moldes para bobinas;
• 2 rolos de fita cola;
• 4 bobinas de fio de cobre;
• 4 folhas de cartolina;
• 1 bobine de fio de algodão;
• 4 resistências de carvão;
• 8 lâmpadas para lanterna;
• 5 lâmpadas de néon;
• 8 casquilhos para lâmpada de lanterna;
• 1 base/suporte de madeira;
• 4 bastões de madeira.

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Inclui:
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magnetismo,
electricidade
e electrónica

EIRQ07

Kit de magnetismo 1
Inclui:
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• 2 íman em barra;
• 1 embalagem de limalha de ferro (300 g);
• 1 suporte para placa de acrílico;
• 1 placa de acrílico transparente para ímanes;
• 2 barras em ferro-magnéticas;
• 1 anel em alumínio paramagnético Ø 25 mm;
• 1 interruptor campainha;
• 3 suportes de pilhas;
• 1 agulha magnética;
• 1 funil de plástico;
• 1 condutor recto em placa em acrílico;
• 1 solenoide em placa de acrílico.
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magnetismo,
electricidade
e electrónica

EIRQ10

Kit de magnetismo 2
Inclui:

• 1 ímanes flutuantes com base de suporte (ferrite);
• 5 ímanes de neodímio (20 mm de diâmetro x 6 mm);
• 1 folha de alumínio para corrente ”Eddy”;
• 1 câmara de campo magnético 2D;
• 1 câmara de campo magnético 3D;
• 1 bússola de bolso Ø 45 mm;
• 10 bússolas;
• 1 íman em forma de “U” com armadura (aço cromado);
• 1 íman em ferradura 75 mm com armadura (aço cromado);
• 1 íman em ferradura 30 mm com armadura (Al-Ni-Co);
• 1 modelo magnético da Terra (bola de madeira Ø 55 mm);
• 2 ímanes em barra, 80 mm, em invólucro de plástico;
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• 2 ímanes em barra, 100 mm com armadura (aço cromado);
• 2 ímanes em barra, ferrite (cinza escuro);
• 2 ímanes em barra Al-Ni-Co 40 mm (vermelho);
• 5 ímanes em anel, 18 mm de diâmetro (ferrite);
• 1 barra de aço cilíndrica (pequena ranhura na parte superior);
• 1 cilíndrico barra de aço inoxidável (sem ranhura);
• 1 gancho de aço;
• 1 cadeia ferromagnética (2 metros de comprimento);
• 1 embalagem de limalha de ferro (300 gramas);
• 1 esfera de ferro 19 mm;
• 1 craveira de plástico;
• 2 ímanes cilíndricos de 6x25 mm.
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Lâmpada para circuito
Fornecido em conjuntos de 10 unidades.
Volts

Amp.

PH1014B

3.5

0.3

PH1014D

6

0.3

PH0957A

Suporte de 1 pilha
Permite agrupar vários suportes.
Fornece: 1,5 V CC.
Alimentação de pilhas 1,5 V, tipo D (não incluída).
Exemplo de montagem

PH0957D

Suporte de 4 pilhas
Terminais de ligação de 4 mm.
Fornece: 1,5; 3; 4,5 e 6 V CC.
Alimentação até 4 pilhas de 1,5 V, tipo D (não incluídas).

PH0948C

PH0948D

Pilha alcalina AA - 1,5 V

Pilha alcalina AAA - 1,5 V
Conjunto de 4 unidades.

Conjunto de 4 unidades.

PH0948A

PH0948Y

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Pilha alcalina D - 1,5 V

Pilha 4,5 V

Conjunto de 2 unidades.

1 unidade.

PH0948E

Pilha alcalina 9 V
1 unidade.

PH0953D

Conjunto de 6 conectores para pilha de 9 V
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Pinça crocodilo, standard
Com ambos os lados isolados.
Dimensões: 50 mm de comprimento e 9 mm de abertura.

PH0962A

Pinça crocodilo - Vermelho

PH0962B

Pinça crocodilo - Preto

Pinça crocodilo isolada
Totalmente isoladas.
Dimensões: 56 mm de comprimento.

DV401026

Pinça crocodilo isolada - Vermelho

DV401027

Pinça crocodilo isolada - Preto

Fios de ligação (macho/fêmea)
Flexível com ficha banana de 4 mm macho e fêmea coaxial em ambas as
extremidades.
Comprimento (mm)

Cor

PH1055P

150

Preto

PH1055Q

150

Vermelho

PH1055R

150

Amarelo

PH1055S

300

Preto

PH1055T

300

Vermelho

PH1055U

300

Amarelo

PH1055 V

300

Azul

DV401028

500

Preto

DV401029

500

Vermelho

Fios de ligação (banana/crocodilo)
Flexível com ficha banana de 4 mm numa das extremidades e pinça
crocodilo na outra.
Cor

PH1054A

300

Preto

PH1054B

300

Vermelho

PH1054C

500

Preto

PH1054D

500

Vermelho

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Comprimento (mm)

DV401030

Cabo BNC/Banana 4 mm (1 m)

DV401031

Cabo BNC/BNC (1 m)
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Aparelho de medida analógico
Caixa de plástico resistente e visor frontal em acrílico transparente.
Escala 60 mm, ajuste de zero e terminais de ligação de 4 mm.
Dimensões: 125x90x85 mm

PH1074B

Amperímetro CC

0 - 1 A, 0 - 5 A (Duplo)

PH1080G

Voltímetro CC

0 - 3 V, 0-15 V, 0-30 V (Triplo)

PH1084B

Galvanómetro CC 35 - 0 - 35 mV Sensibilidade 1 mV/Div.

Aparelho de medida digital
Visor LCD de 3½ dígitos.
Precisão: 1 dígito.
Alimentação por pilha 9 volts incluída.
Tensão CC: 0 - 19.9 V - 20 V.
Corrente CC: 0 - 10 Amp.
Dimensões: 140x100x100 mm

PH1102A

Voltímetro digital CC- 0-19,9 V

PH1102B

Amperímetro digital CC - 0-10 A

DIGIMT2

Amperímetro/voltímetro digital
magnetismo,
electricidade
e electrónica

Pode facilmente ser convertido em voltímetro ou amperímetro.
Shunts intermutáveis de 20 V e 10 A.
Fornecido com pilha de 9 V.

PH1107

Aparelho para estudo da lei de Ohm
Constituído por: voltímetro CC, amperímetro CC e reóstato de baixa
tensão.
Tensão CC ligada em terminais de 4 mm.
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Ohmímetro analógico
Caixa em plástico resistente e mostrador em plástico transparente.
Dimensões: 140x100x100 mm

PH1106A

Ohmímetro 0-2 KΩ

PH1106B

Ohmímetro 0-100 Ω

PH1108A

Voltímetro analógico CC / CA

Mostrador: 80x100 mm
Dimensões: 190x125x85 mm
Escala: 0 - 1 - 10 - 30 - 100 - 300 - 500 V

PH1108B

Amperímetro analógico CC / CA

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Mostrador: 80x100 mm
Dimensões: 190x125x85 mm
Escala: 0 - 10 mA, 100 mA, 300 mA, 1 A, 3 A, 5 A

PH1120

Multímetro de demonstração
Placa de demonstração do funcionamento de um multímetro.
Dimensões: 29x16x8 cm

www.fixnus.com
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PH1121A

Multímetro Digital M-830D
Tensão CC 		
200 mV - 1000 V ± 0.5% ± 2 digitos
Tensão CA		
200 V - 750 V ± 1.2% ± 10 digitos
Int. corrente CC 		
200 μA - 10 A ± 1% ± 2 digitos
Resistência		
200 Ω - 2000 kΩ ± 1.2% ± 8 digitos
Visor max. 		
1999
Tamanho visor 		
16x48 mm, 3½ digit LCD
Selector			
Manual
Teste de transístores
Sim
Teste de díodo 		
Sim
Teste de continuidade
Sim
Acessórios		
Pilha e pontas de prova
Fornecido com manual de instruções.

PH1121B

Multímetro Digital M-830L
Tensão CC		
200 mV - 600 V ± 0.5% ± 2 digitos
Tensão CA		
200 V - 600 V ± 1.2% ± 10 digitos
Int. corrente CC		
200 μA - 10 A ± 1% ± 2 digitos
Resistência		
200 Ω - 2 MΩ ± 0.8% ± 2 digitos
Teste de transístores
NPN & PNP: 0 - 1000
Teste de voltagem		
VCE - 3 V
Tamanho visor		
15 mm LCD, 3½ digitos, 7 segmentos
Teste de díodo 		
Sim
Teste de continuidade
Sim
Fusível de protecão		
F 200 mA / 250 V
Acessórios		
Pilha e pontas de prova
Fornecido com manual de instruções.

PH1121C

Multímetro Digital M-93A

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Tensão CC		
200 mV - 1000 V ± 0.5% ± 1 digitos
Tensão CA		
2 V - 750 V ± 0.8% ± 3 digitos
Int. corrente CC		
200 μA - 10 A ± 0.5% ± 1 digitos
Resistência		
200 Ω - 20 MΩ ± 0.8% ± 1 digitos
Visor max.		
1999
Tamanho visor		
25x60 mm, 3½ digitos LCD
Selector			
Manual
Teste de transístores
Sim
Teste de díodo 		
Sim
Teste de continuidade
Sim
Acessórios		
Pilha e pontas de prova
Fornecido com manual de instruções.

DV401032

Pinça amperimétrica digital CA 750 V/1000 V
Visor LCD de 3 1/2 dígitos até 1999 dígitos.
Tensão CC: 1000 V ±(1.0%+2)
Tensão CA: 750 V ±(1.5%+4), Corrente: 1000 A
Abertura máxima mandíbulas: 50 mm
Alimentação: Bateria 9 V (não inc.)
Dimensões: 230x70x37 mm
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PH1294B

Osciloscópio
Visor digital LCD 5”.
Frequência: de 0 a 20 MHz.
Traço fino e foco automático.
Velocidade de varrimento até 20 ns/DIV.
Ampliação: 10X
Ficha de ligação BNC.

PH0754

Microfone
Frequência de resposta de 60 a 10 000 Hz.
Cabo de 1,4 m e jack de ligação.

PH1297C

Modelo de amplificador de áudio - microfone
Alimentação: 9 V / CC
Dimensões: 20x12,5x5 cm

PH0755

Som

MAGNETISMO,
ELECTRICIDADE
E ELECTRÓNICA

Altifalante
Dois terminais de ligação de 4 mm e impedância 8 Ω.
Possibilidade de posicionamento horizontal e vertical.

PH1298

Modelo de gerador de baixa frequência
Pode funcionar com pilhas (9 V), ou com uma fonte de alimentação.
Montado em caixa de plástico de 200x125x60 mm.
Faixa de frequência: 0-2 kHz
Formas de onda: sinusoidal, quadrada, triangular e TTL.
Nível de saída: 0-8 Volts pico a pico
Saída por meio de fichas banana de segurança.
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Campainha eléctrica
Tampa amovível.
Terminais em fio metálico com banana de 4 mm.
Diâmetro da campânula: 70 mm.
1
1

PH1030A

Campainha eléctrica 3-4,5 V

2

PH1030B

Campainha eléctrica 4-6 V

2

Corrente

Voltagem

PH1272

Modelo de campainha eléctrica

MAGNETISMO,
ELECTRICIDADE
E ELECTRÓNICA

Som

Componentes montados e visíveis sobre painel.
Funcionamento 3-6 V CA.

PH1161C

Tábua de resistências para estudo da lei de Ohm
Seis fios, presos em ambos os lados, numa base metálica e ligados nas
extremidades com terminais de 4 mm.
Fios com 1 metro de comprimento.
Dimensões: 110x11x6 cm
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Interruptores tipo faca
Terminais e lâminas em latão para melhor condução eléctrica.
Base em plástico resistente.

PH1000A

Interruptor tipo faca - unidireccional

PH1000B

Interruptor tipo faca - bidireccional

PH1029P

Pinças crocodilo, sobre base (par)
Par de pinças crocodilo com terminais de ligação de 4 mm.
Montadas sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm

PH1029F

Interruptor simples, sobre base
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm

PH1029J

Interruptor tipo faca bidireccional, sobre base
magnetismo,
electricidade
e electrónica

Interruptor monopolar com terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm

PH1029D

Interruptor tipo campainha, sobre base
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm
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PH1029A

Suporte para lâmpadas em série, sobre base
Suporte para 4 lâmpadas (6 V), com casquilho E10.
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 150x75x35 mm

PH1029B

Suporte para lâmpadas em paralelo, sobre base
Suporte para 4 lâmpadas (6 V), com casquilho E10.
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 150x75x35 mm

PH1029G

Suporte de lâmpada, sobre base
Suporte para lâmpada de baixa tensão, com casquilho E10.
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm

PH1029E

Resistências, sobre base

magnetismo,
electricidade
e electrónica

3 resistências de diferentes valores com potência de 1 W.
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm

Resistência, sobre base (5 W)
Resistência fixa.
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm
Resistência (Ω)

100

Potência (W)

PH1029K1

1

5

PH1029K2

2

5

PH1029K3

5

5

PH1029K4

10

5

PH1029K5

100

5

PH1029K6

250

5

PH1029K7

2K

5

PH1029K8

10K

5
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Resistência variável, sobre base (50 W)
Resistência variável.
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm
Resistência (Ω)

Potência (W)

PH1029L1

100

50

PH1029L2

150

50

PH1029L3

220

50

PH1029L4

470

50

PH1029L5

1000

50

PH1029L6

10K

50

Resistência, sobre base (50 W)
Resistência fixa.
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm
Potência (W)

PH1029M1

1

50

PH1029M2

2

50

PH1029M3

5

50

PH1029M4

10

50

PH1029M5

100

50

PH1029M6

250

50

PH1029M7

1K

50

PH1029M8

10K

50

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Resistência (Ω)

PH1133A7

Caixa de resistências de 7 décadas
Caixa de resistências, de metal robusto, de 1 Ω a 11 111 110 MΩ.
Os valores totais bem como os valores individuais estão disponíveis em
todas as posições. Todas as resistências têm uma tolerância de ± 1% e
2 W de potência.
Disponíveis 7 faixas de medição:
1. 1 Ω a 10 Ω em intervalos de 1 Ω
2. 10 Ω a 100 Ω em intervalos de 10 Ω
3. 100 Ω a 1000 Ω em intervalos de 100 Ω
4. 1 kΩ a 10k Ω em intervalos de 1 kΩ
5. 10 kΩ a 100 kΩ em intervalos de 10 kΩ
6. 100 kΩ a 1000 kΩ em intervalos de 100 kΩ
7. 1 MΩ a 10 MΩ em intervalos de 1 MΩ
Total: 11 111 110 MΩ
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PH1133RB

Caixa de resistências
Fornece 10 tipos de valores padrão idênticos, cada um de 10 Ω, 2 W.
A tolerância é de ± 1%.
Várias combinações podem ser feitas, usando valores em série, paralelo
ou ambos os lados.

PH1129

Caixa de resistores
Terminais de 4 mm.
Podem ser ligados e interligados directamente com fichas banana de 4
mm.
Os valores são:
• 10 Ω, 2 W
• 22 Ω, 2 W
• 47 Ω, 2 W
• 100 Ω, 2 W
• 220 Ω, 2 W
• 470 Ω, 2 W
• 1000 Ω, 2 W
Precisão: +5%
Pode ser aplicada uma fonte de alimentação de 12 V a qualquer resistor,
sem problemas de sobrecarga ou provocar danos.

PH1029H

Díodo rectificador, sobre base

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm

PH1029I

LED, sobre base
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm
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Condensador electrolítico
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm
Condensador (F)

Tensão (V)

PH1029N1

1 µF

63

PH1029N2

10 µF

25

PH1029N3

100 µF

25

PH1029N4

1000 µF

25

PH1029N5

4700 µF

25

PH1029N6

10000 µF

25

PH1029O

Electroíman, sobre base
Terminais de ligação de 4 mm.
Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 100x75x35 mm

PH1128N8-A

Circuito de lâmpadas em série e em paralelo, sobre base

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Pode ser facilmente montado e desmontado.
Inclui:
• base resistente;
• 8 barras de metal destacáveis;
• 10 parafusos.
Fornecido com manual de instruções.

PH1067

Conjunto de bobinas
Inclui:

• 1 bobine de fio de cobre 0,9 mm;
• 1 bobine de fio de cobre isolado 0,45 mm,
• 1 bobine de fio de costantan 0,2 mm;
• 1 bobine de fio de cobre não revestido 0,9 mm;
• 1 bobine de fio de ferro 0,2 mm;
• 1 bobine de fio de cromo-níquel 0,2 mm;
• 1 bobine de fio de cromo-níquel não revestido 0,2 mm;
• 1 bobine de ferro revestido 0,2 mm.
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Modelo de transistor N-P-N e P-N-P, sobre base
Terminais de 4 mm com código de cores standard e diagrama de circuito
impresso para demonstração.
Montado sobre base.

PH1313A

Transistor N-P-N, sobre base

PH1313B

Transistor P-N-P, sobre base

PH1303

Díodo Zener, sobre base
Terminais de 4 mm com código de cores standard e diagrama de circuito
impresso para demonstração.
Disponível de 2,7 V a 24 V.
Montado sobre base.

PH1305

Díodo de silício, sobre base
Terminais de 4 mm com código de cores standard e diagrama de circuito
impresso para demonstração.
Montado sobre base.

PH1309

Díodo de germânio, sobre base

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Terminais de 4 mm com código de cores standard e diagrama de circuito
impresso para demonstração.
Montado sobre base.

PH1306

Válvula díodo, sobre base
Terminais de 4 mm com código de cores standard e diagrama de circuito
impresso para demonstração.
Montado sobre base.

PH1307

Válvula tríodo, sobre base
Terminais de 4 mm com código de cores standard e diagrama de circuito
impresso para demonstração.
Montado sobre base.
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PH1136

Caixa de condensadores
Permite diferentes leituras de condensadores electrolíticos, que podem
variar de 1 μfd a 4,7 μfd/35 V.
Tolerância: ±10%
Tensão de funcionamento de 63 V.

PH1137

Caixa de capacitâncias
Permite 6 leituras de diferentes valores de capacitores electrolíticos:
1 μfd - 35 V CC Max. 		
10 μfd - 35 V CC Max.
22 μfd - 35 V CC Max.
47 μfd - 35 V CC Max.
100 μfd - 35 V CC Max.
220 μfd - 35 V CC Max.
Tolerância: ±10%
Tensão de funcionamento de 35 V.

PH0992

Quadro de substituição de resistências

magnetismo,
electricidade
e electrónica

12 resistências diferentes com valores padrão entre 33 Ω e 10 MΩ.
Escolha de resistências por selector rotativo.
Ligação por terminais de 4 mm.

PH0995

Propriedades dos condensadores
Placa experimental constituída por 4 blocos.
Os valores podem ser adicionados para fazer diferentes combinações
usando cabos de ligação com banana de 4 mm.
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PH1057

Conjunto de electricidade (modelo económico)
Inclui:

• 10 suportes de lâmpada;
• 10 lâmpadas de baixa voltagem;
• 1 campainha 6 V com fios de ligação;
• 1 motor eléctrico, 3-6 V;
• 5 interruptores;
• 3 suportes de pilhas 1,5 V;
• 10 fios de ligação com pinças crocodilo.

BKEPH2014

Conjunto de electricidade elementar

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Montado em bases de plástico, com terminais de 4 mm.
Inclui:
• 6 suportes de pilhas (pilhas não incluídas);
• 6 suportes de lâmpada;
• 6 lâmpadas;
• 3 interruptores on-off;
• 2 Interruptores bidireccionais;
• 1 campainha;
• 1 motor;
• 1 bobina de fio cromo-níquel;
• 10 fios de ligação com pinças de crocodilos.
Fornecido com manual de instruções.

PH1301SPL

Conjunto de placa de circuitos (Worcester)
Inclui:

• placa base com terminais de ligação;
• conjunto de conectores de plástico com inserções metálicas;
• potenciómetro;
• suportes de lâmpada;
• acessórios para construção rápida de vários circuitos.
Fornecido com manual de instruções.
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DV401057

Conjunto de electricidade, modelo A+B

www.fixnus.com

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Montado em bases de plástico, com terminais de 4 mm.
Caixa 1 Inclui:
• 6 suportes para células;
		
• 6 lâmpadas com suporte;
		
• 3 interruptores simples;
		
• 3 interruptores bidireccionais;
		
• 18 fios de ligação;
Caixa 2 Inclui:
• 20 lâmpadas;
		
• 4 resistências variáveis;
		
• 3 motores;
		
• 3 campainhas;
		
• 2 eléctrodos;
		
• 3 díodos;
		
• 3 resistores fixos;
		
• 4 grampos universais;
		
• 8 pinças crocodilo;
		
• 6 hastes de aço;
		
• 6 varas de carvão;
		
• 1 bobine de arame revestida a plástico.
Fornecido com manual de instruções.
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BKEPH2010

Conjunto de electricidade

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Montados em bases de plástico, com terminais de 4 mm.
Embalado em dois tabuleiros de poliestireno para melhor
armazenamento.
Inclui:
• 1 suporte para 12 células;
• 4 porta-eléctrodos;
• 12 LED’s vermelhos de 4 mm com 10 cm de comprimento;
• 12 LED’s pretos de 4 mm com 10 cm de comprimento;
• 4 LED’s vermelhos de 4 mm com 25 cm de comprimento;
• 4 LED’s preto de 4 mm com 25 cm de comprimento;
• 1 folha de cobre de 150x150 mm;
• 8 pinças crocodilo;
• 4 comutadores;
• 40 lâmpadas (4.5 V, 0.3 A);
• 12 varetas de carbono;
• 50 m de fio de cobre;
• 50 g de fio secundário;
• 50 m de fio de cobre isolado;
• 4 clips universais;
• 20 suportes para lâmpadas;
• 8 barras de ferro macio;
• 4 díodos de silício;
• 4 resistências fixas;
• 8 interruptores de pressão;
• 4 reóstato unidades;
• 1 bobine de fio de lã.
Fornecido com manual de instruções.
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magnetismo,
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e electrónica

EIRQ08

Kit de eletricidade 1
Inclui:

• 1 placa de contactos para electricidade e electrónica;
• 1 voltímetro analógico (0-15 V, 0-1,5 V);
• 1 amperímetro analógico (0-500 mA, 0-50 mA);
• 4 resistências 100 Ω;
• 2 resistências 220 Ω;
• 2 resistências 470 Ω;
• 2 resistências 1 KΩ;
• 2 resistências 4.7 KΩ;
• 2 resistências 10 KΩ;
• 1 resistência variável 100Ω;
• 2 condensadores 1000 μF;
• 4 suportes de lâmpada E10;
• 4 pontes de ligação;
• 1 suporte para duas pilhas;
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• 1 suporte para uma pilha;
• 1 bobina indutora 10 mH;
• 1 bússola;
• 1 interruptor tipo faca;
• 1 interruptor de campainha;
• 4 lâmpadas E10, 3.5 V;
• 4 lâmpadas E10, 6 V;
• 4 lâmpadas E10, 12 V;
• 1 íman cilíndrico;
• 1 núcleo ferromagnético;
• 2 fios de ligação (vermelho) com ficha banana de 25 cm;
• 2 fios de ligação (preto) com ficha banana de 25 cm;
• 2 fios de ligação (vermelho) com ficha banana de 50 cm;
• 2 fios de ligação (preto) com ficha banana de 50 cm.
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magnetismo,
electricidade
e electrónica

EIRQ09

Kit de eletricidade 2
Inclui:

110

• 1 núcleo de ferro;
• 1 base de transformador;
• 1 bobina de 600 espiras;
• 1 bobina de 1200 espiras;
• 1 modelo de motor;
• 2 motores eléctricos CC;
• 1 hélice de plástico;
• 1 tubo de borracha;
• 2 pontes de ligação;
• 1 campainha piezoeléctrica;
• 1 interruptor tipo faca;
• 1 interruptor de campainha;
• 2 interruptores SPOT;
• 1 relé, 6-12 V.
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E70100

Kit de electricidade e magnetismo para ensino avançado
• 1 amperímetro analógico, escala tripla: ± 0,5 mA; ± 0,5 A
e ± 1 A CC;
• 1 barra perspex 30 cm de comprimento e Ø 12 mm;
• 1 barra vidro 30 cm de comprimento e Ø 10 mm;
• 1 barra ebonite 30 cm de comprimento e Ø 10 mm;
• 1 bússola Ø 100 mm;
• 1 bobina de 400 espiras;
• 1 bobina de 1600 espiras;
• 1 bobina de 3200 espiras,
• 1 caixa com 4 esferas metalizadas com fio (pêndulos
electrostáticos);
• 16 fios de ligação;
• 1 bobine de fio elástico;
• 8 bobinas de fio metálico de diferentes materiais e diâmetros;
• 1 célula solar com terminais de ligação;
• 10 eléctrodos de diferentes materiais;
• 1 electróforo, com disco de Ø 90 mm;
• 1 electrómetro de agulha com escala;
• 1 embalagem com limalha de ferro;
• 1 fonte de alimentação estabilizada, saídas: 1,5; 3; 4,5; 6;
9 e 12 V CC e CA, 2 A máx.
• 9 fusíveis (3 x 100 mA; 3 x 250 mA; 3 x 500 mA);
• 1 galvanómetro;
• 2 ímanes rectos 70x20x8 mm;
• 1 íman em ferradura 75x40x5 mm;
• 2 interruptores tipo faca;
• 1 interruptor campainha;
• 1 lâmina de plástico para electróforo 290x110 mm;
• 1 lâmina para campainha e suporte;
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• 1 lâmpada de busca polos;
• 5 lâmpadas 3,5 V 0,3 A E10;
• 1 LED;
• 1 motor gerador de demonstração;
• 1 motor sobre base;
• 2 núcleo recto de ferro macio 70x9x9 mm;
• 1 núcleo em “U” ajustável;
• 1 painel de montagem com 25 nós 220x310x20 mm;
• 2 panos (lã e seda);
• 1 par termoeléctrico com terminais de 4 mm;
• 4 pinças crocodilo;
• 2 multímetro com protecção antichoque;
• 1 porta-fusíveis;
• 2 potenciómetros 100 Ω, 4 W;
• 4 suportes corta-circuito;
• 1 resistência de aquecimento 6 V;
• 14 resistência de 1 W com difrentes valores;
• 1 suporte isolante com terminais de ligação;
• 1 suporte de eléctrodos Ø 100 mm;
• 5 suportes de lâmpada em metacrilato;
• 1 pedaço de pele;
• 1 copo de precipitação de 500 ml;
• 4 varetas 200 mm (cobre, bronze, madeira, plástico);
• 1 voltímetro analógico, escala dupla ± 3 V a ± 12 V CC;
• 1 mala de transporte;
• 1 manual de experiências;
• 1 manual do professor;
• 1 CD com os manuais.

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Inclui:
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PH1311

Termístor, sobre base
Terminais de 4 mm com código de cores standard e diagrama de circuito
impresso para demonstração.
Montado sobre base.

PH1317

LDR, sobre base
Com resistor fotossensível.
Montado sobre base.
Dimensões: 90x90x30 mm

PH1318

Célula foto eléctrica com LED, sobre base

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Terminais de 4 mm com código de cores standard e diagrama de circuito
impresso para demonstração.
Com LED.
Montado sobre base.

PH1320

Célula solar, sobre base
Esta célula solar é ideal para uso com um mini-motor.
Terminais de 4 mm com código de cores standard.
Montado sobre base.
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PH1322A

Porta lógica “Inversor”, sobre base
Adequada para verificar as condições lógicas de inversor.
Montada sobre base.

PH1322B

Porta lógica “AND GATE”, sobre base
Adequada para verificar as condições lógicas AND GATE.
Montada sobre base.

PH1322C

Porta lógica “NAND GATE”, sobre base
Adequada para verificar as condições lógicas NAND GATE.
Montada sobre base.

PH1322D

Porta lógica “OR GATE”, sobre base

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Adequada para verificar as condições lógicas OR GATE.
Montada sobre base.

PH1322E

Porta lógica “NOR GATE”, sobre base
Adequada para verificar as condições lógicas NOR GATE.
Montada sobre base.

PH1322F

Porta lógica “Ex-OR GATE”, sobre base
Adequada para verificar as condições lógicas Ex- OR GATE.
Montada sobre base.
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K.0014

Conjunto de componentes electrónicos
Inclui:

• 1 placa de contactos 700 pontos;
• 100 resistências metálicas (1 Ω a 4,7 MΩ);
• 5 potenciómetros de ajuste (100 Ω a 1 MΩ);
• 14 condensadores electrolíticos (2,2 µF a 220 µF);
• 40 condensadores cerâmicos 50 V (10pF a 47 nF);
• 4 díodos rectificadores 1 A / 1000 V (1N4007);
• 5 díodos sinal (1N4148);
• 1 relé 5 V 10 A SRD-5 V CC-SL-C 5 pin;
• 1 reguladores de tensão 78L/79L 100 mA;
• 1 reguladores de tensão +5 V 78L05 100 mA;
• 1 circuitos integrados (IC);
• 1 IC Temporizador 555;
• 1 Portas lógicas;
• 1 Microswitch;
• 15 LED’s (vermelho, verde, azul, amarelo e branco);
• 40 jumpers pequenos;
• 20 jumpers com pinos;
• 1 conector para pilha 9 V;
• 4 transístores (NPN 2N2222 e PNP 2N2907).
Fornecido em caixa de plástico.

BBRD-ST

Placa para experiências de electrónica/electricidade
(1600 pontos)

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Montado sobre base em ABS.
Dimensões: 24x19x5 cm

PH0734

Conjunto fibra óptica
Inclui:

• todos os componentes electrónicos para produzir fonte de
luz modulada;
• compartimento de bateria PP3;
• regulador de modelação;
• frequência variável: 1 a 20 KHz e 250 KHz;
• amplificador com altifalante integrado.
Fornecido com manual de instruções.
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DV401033

Conjunto de electrónica I

• 1 caixa de experiências:
• 2 tampas e 1 manípulo rotativo;
• 6 mangas de contacto;
• 33 fichas de contacto;
• 1 conector para pilha 9 V;
• 2 interruptor de pressão;
• 10 fios de ligaçao de 55 mm;
• 10 fios de ligação de 70 mm;
• 3 fios de ligação de 500 mm;
• 1 condensador variável
• 3 parafusos para condensador;
• 2 díodos LED (1 vermelho e 1 verde);
• 2 transístores NPN;
• 1 modulo L
• 1 auricular;
• 10 resistências (150 Ω a 680 KΩ);
• 2 condensadores 6,8 µF;
• 2 condensadores electrolíticos (1 de 10 µF e 1 de 100 µF);
• 1 díodo de germânio.
Fornecido com manual em CD-ROM, que inclui material de apoio para
a realização de 148 experiências.
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magnetismo,
electricidade
e electrónica

Inclui:
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DV401034

Conjunto de electrónica II (microcontrolador)

tabuleiro 2
tabuleiro 1
• 1 caixa de experiências;
• 12 resistências (100 Ω a 2,2 MΩ);
• 1 interruptor ON/OFF;
• 1 condensador (100 µF);
• 1 painel da caixa de experiências;
• 2 condensadores (10 µF e 100 µF);
• 1 fusível de vidro (1,6 A - 250 V);
• 7 díodos LED (3 vermelhos, 2 verde e 2 amarelos);
• 75 fichas de contacto;
• 3 díodos de silício;
• 30 fios de ligação de 15 mm em U;
• 1 sensor de temperatura NTC;
• 30 fios de ligação de 30 mm em U;
• 1 sensor de luz PHT;
• 6 fios de ligação de 100 mm;
• 1 motor eléctrico 9 V CC;
• 6 fios de ligação de 150 mm;
• 1 prato giratório;
• 6 fios de ligação de 300 mm.
• 1 microfone com amplificador;
• 1 potenciómetro ajustável 10 KΩ;
• 1 botão para potenciómetro;
• 1 piezoeléctrico com 2 parafusos:
• 2 interruptores de pressão;
• 2 transístores NPN;
• 2 transístores PNP;
• 1 sensor de humidade;
• 1 display numérico;
• 1 microcontrolador;
• 1 interface de infravermelhos para ligação ao PC;
• 1 adaptador USB.
Fornecido com manual em CD-ROM, que inclui material de apoio para a realização de 100 experiências.

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Inclui:
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EIRQ05

Kit de eletrónica 1
Inclui:
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• 1 placa de contacto para electricidade e electrónica;
• 2 díodos Si;
• 1 díodo de Zener;
• 1 LED vermelho;
• 1 LED verde;
• 1 díodo infravermelho (IR);
• 1 foto resistor;
• 1 LDR;
• 1 Termistor NTC;
• 1 Termistor PTC;
• 2 transistores NPN;
• 2 transistores PNP;
• 1 SCR;
• 1 TRIAC;
• 1 Potenciómetro 100 KΩ;
• 1 transistor UJT;
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magnetismo,
electricidade
e electrónica

EIRQ06

Kit de eletrónica 2
Inclui:
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• 2 resistências 47 Ω;
• 2 resistências 2.2 KΩ;
• 2 resistências 3.3KΩ;
• 2 resistências 10KΩ;
• 2 resistências 47 KΩ;
• 2 resistências 100 KΩ;
• 2 resistências 1 MΩ;
• 2 condensadores 1 uF;
• 2 condensadores 10 uF;
• 2 condensadores 50 uF;
• 2 condensadores 500 uF;
• 2 pontes de ligação;
• 8 fios de ligação com ficha banana;
• 3 transistores NPN;
• 1 transistores PNP;
• 1 ponte rectificadora;
• 1 resistência variável 100 KΩ;
• 1 microfone;
• 1 altifalante.
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E70200
Inclui:

• 1 amperímetro analógico, escala tripla: ± 0,5 mA; ± 0,5 A
e ± 1 A CC;
• 1 barra perspex, 30 cm de comprimento e Ø 12 mm;
• 1 barra vidro, 30 cm de comprimento e Ø 10 mm;
• 1 barra ebonite, 30 cm de comprimento e Ø 10 mm;
• 1 bússola Ø 100 mm;
• 1 bobina de 400 espiras;
• 1 bobina de 1600 espiras;
• 1 bobina de 3200 espiras;
• 1 caixa com 4 esferas metalizadas com fio (pêndulos
electrostáticos);
• 16 fios de ligação;
• 1 bobine de fio elástico;
• 8 bobinas de fio metálico de diferentes materiais e
diâmetros;
• 1 célula solar com terminais de ligação;
• 1 circuito integrado com 12 terminais de ligação;
• 1 condensador electrolítico;
• 2 díodos de silício;
• 10 eléctrodos de diferentes materiais;
• 1 electróforo, com disco de Ø 90 mm;
• 1 electrómetro de agulha com escala;
• 1 embalagem com limalha de ferro;
• 1 fonte de alimentação estabilizada, saídas: 1,5; 3; 4,5; 6;
9 e 12 V CC e CA, 2 A máx.;
• 9 fusíveis (3 x 100 mA; 3 x 250 mA; 3 x 500 mA);
• 1 galvanómetro;
• 2 ímanes rectos 70x20x8 mm;
• 1 íman em ferradura 75x40x5 mm;
• 2 interruptores tipo faca;
• 1 interruptor campainha;
• 1 lâmina de plástico para electróforo 290x110 mm
• 1 lâmina para campainha e suporte;
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• 8 lâmpadas (5 x 3.5 V 0.3 A E10; 3 x 12 V 0.5 A E-10;
• 1 LED;
• 1 motor gerador de demonstração;
• 1 motor sobre base;
• 2 núcleos rectos de ferro macio 70x9x9 mm;
• 1 núcleo em “U” ajustável;
• 1 painel de montagem com 25 nós, 220x310x20 mm;
• 2 panos (lã e seda);
• 1 par termoeléctrico com terminais de 4 mm;
• 8 pinças crocodilo;
• 1 multímetro com sensibilidade 400 uA;
• 2 multímetros com protecção antichoque;
• 1 multímetro digital;
• 1 porta-pilhas;
• 1 porta-fusíveis;
• 2 potenciómetros 100 Ω, 4 W;
• 4 suportes corta-circuito;
• 1 resistência de aquecimento 6 V;
• 10 resistências de 1 W com diferente valores;
• 4 resistências não-lineares (LDR, NTC, PTC e VDR);
• 1 suporte isolante com terminais de ligação;
• 1 suporte de eléctrodos Ø 100 mm;
• 5 suportes de lâmpadas em metacrilato;
• 2 transistores (NPN e PNP);
• 1 pedaço de pele
• 1 copo de precipitação de 500 ml;
• 4 varetas de 200 mm (cobre, bronze, madeira e plástico);
• 1 voltímetro analógico, escala dupla ± 3 V a ± 12 V CC;
• 1 mala de transporte;
• 1 manual de experiências;
• 1 manual do professor;
• 1 CD com os manuais.
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Kit de electricidade e electrónica para ensino avançado

K.0017

Kit de fibra óptica

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Desenvolvido para demonstrar a propagação de luz nas fibras ópticas,
transmissão, recepção e transferências de dados ópticos, experiências
de transmissão de sinal de vídeo, transmissão de áudio e PC a PC
unidireccional.
Inclui:
• componentes ópticos (fibra com e sem isolamento, sonda-U);
• painéis principais (places RxD, TxD);
• multimetro;
• transformador;
• suportes de fibra mecânico (craveira);
• suporte deslizante;
• tubo plástico;
• 2 cilindros;
• cabo de transmissão de dados;
• placa USB – Rx e Tx;
• receptor e transmissor digital;
• receptor e transmissor analógico;
• amplificador de baixa frequência;
• amplificador de microfone;
• potenciómetro;
• gerador de baixa frequência.
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PH0971DCACV2

Fonte de alimentação CA/CC (6 e 12 V - 2 A)
Possibilidade de 2 posições de saída: 6 V/12 V CA/CC.
Funcionamento por interruptores.

EPP04

Fonte de alimentação regulável CC (baixa tensão +15 V - 1 A)
Totalmente regulável.
Alimentação: 220 / 240 V CA, 50/60 Hz.

EPP05

Fonte de alimentação CC/CA (baixa tensão 0 a 12 V - 2 A)
Possibilidade de 6 posições de saída: 1,5 V; 3 V; 4,5 V; 6 V; 9 V e 12 V - 2 A.
Alimentação: 220 / 240 V CA, 50/60 Hz .

EPR1323B

Fonte de alimentação regulável CC/CA (12 V - 2 A)
magnetismo,
electricidade
e electrónica

Possibilidade de 6 posições de saída: 1.5 V; 3; 4,5; 6; 9 e 12 V CA/CC.
Alcance: 0-12 V CC, 500 mA
Alimentação: 220/240 V CA, 50/60 Hz
Dimensões 18x14x10 cm
Peso: 1,3 Kg

EPR1328

Fonte de alimentação baixa tensão CC/CA (2 V a 12 V - 5 A)
Alimentação: 220/240 V, 50 V/60 Hz.
Tensões de saída CC e CA protegidas contra sobrecarga e curto-circuito
por um fusível térmico.
Dimensões: 22x20x13 cm
Peso: 3,5 Kg
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EPR1330

Fonte de alimentação digital baixa tensão CC/CA
(0 a 12 V - 6 A)
Tensões CA de 1,5; 3; 6; 9; 12 V e tensões CC 0-12 V de regulação contínua.
Terminais de saída CA e CC separados, que podem ser usados
simultaneamente até uma corrente máxima combinada de 6 A.
Saídas de tensão CC e CA protegidas, por fusível, contra sobrecarga.
Alimentação: 110/120 V CA, 60 Hz ou 220/240 V CA, 50/60 Hz com selector
de tensão.
Dimensões: 22x20x13 cm
Peso: 4 Kg

DV401035

Fonte de alimentação analógica CC/CA (6, 12 e 24 V - 5 e 10 A)
Saídas de tensão CC e CA protegidas, por fusível, contra sobrecarga.
Terminais de saída CA e CC separados
Alimentação: 110~127 V CA±10%/220~240 V CA±10% com selector de
tensão.
Dimensões: 21,5x12x26 cm
Peso: 6 Kg

DV401036

Fonte de alimentação digital CC/CA (0 a 30 V - 5 A)

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Saídas de tensão CC e CA.
Alimentação: 110~127 V CA±10%/220~240 V CA±10% com selector de
tensão.
Dimensões: 26x16x26 cm
Peso: 5 Kg

EPRHC08019

Fonte de alimentação regulável, digital baixa tensão
CC/CA (0 a 24 V - 6 A)
Tensão CC de 0-25 V / 0-6 A e tensão CA de 0-24 V / 6 A.
Tensões de saída protegidas eléctrica e termicamente.
Alimentação: 110/120 V CA, 60 Hz ou 220/240 V CA, 50/60 Hz com selector
de tensão.
Dimensões: 31x30x15 cm
Peso: 10,6 Kg
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PH1339

Fonte de alimentação regulável para electroforese
Fornece três faixas de tensão: 0-50 V, 0-100 V e 0-125 V / 500 mA.
Tensão de saída selecionada através de interruptor.
Alimentação: 110 / 120 V CA, 60 Hz ou 220 / 240 V CA, 50/60 Hz com
selector de tensão.
Dimensões: 18x14x10 cm
Peso: 2 Kg

PH1338

Fonte de alimentação regulável, digital de alta tensão E.H.T.
(5 kV)
Saída variável de forma contínua de 100 V a 5 kV.
Tensão de saída: 100 V a 5 kV / 3 mA, efectuada por terminais de 4 mm.
Alimentação: 110 / 120 V CA, 60 Hz ou 220 / 240 V CA, 50/60 Hz com
selector de tensão.
Dimensões: 26x21x13 cm
Peso: 3.4 Kg

PH1296-N9

Gerador de funções

magnetismo,
electricidade
e electrónica

Disponível em 2 modelos:
Modelo I: Saída 1 Hz a 100 KHz em cinco intervalos com multiplicador x 10.
Forma de Onda de saída: sinusoidal, quadrada e triangular.
Amplitude: 0 - 10 V pico a pico
Modelo II: Saída 1 Hz a 1 MHz em seis faixas com multiplicador x 10.
Forma de Onda de saída: sinusoidal, quadrada e triangular.
Amplitude: 1 Hz a 100KHz = 10 V pico a pico
100KHz a 1MHz = 3 V de pico a pico
Alimentação: 110 / 120 V CA, 60 Hz ou 220 / 240 V, 50 / 60 Hz com selector
de tensão.
Dimensões: 22x21x13 cm

Reóstato linear
Com tampa de protecção sólida.
Equipado com terminais de segurança de 4 mm.
Resistência ± 10% em relação ao valor nominal.
Resistência (Ω)

Int. da corrente (A)

Tamanho (mm)

PH1155A

10

4

200 x 56

PH1155C

33

2.2

200 x 56

PH1155E

100

1.25

200 x 56

PH1155G

330

0.7

300 x 56

PH1155I

1000

0.4

200 x 56
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ACESSÓRIOS

DV401037

Conjunto de soldadura
Kit soldadura composto por ferro de soldar, solda em estanho, ponta de
substituição e pasta.
Potência do ferro: 30 W
Suporte metálico para ferro de soldar.
Fornecido em Blister.

DV401038

Estação de soldar digital 60 W
Controlo de temperatura ajustável com bloqueio.
Faixa de temperatura: 200 - 480°C (392-896°F)
Ferro de soldar ergonómico com punho isolado.
Ajuste de temperatura: Celsius ou Fahrenheit.
Dimensões da estação: 115x95x130 mm

DV401039

Estação de soldar SMD ar quente 700 W

acessórios

Composto por ferro de soldar anti-estátco e dessoldador a ar quente,
aquecimento rápido.
Visor digital a LED’s, Potência ferro soldar: 60 W
Potência: 700 W, faixa temperatura: 200 ~ 480ºC
Fluxo de ar: 24 L/min, Temperatura dessoldador: 100 ~ 420ºC
Dimensões: 330x275x195 mm
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DV401040

Estação de dessoldar digital 140 W
Bomba dessoldadora a vácuo de alta pressão com 600 mmHg e controlo
temperatura: 160 - 480°C.
Elemento de aquecimento em cerâmica.
Tensão funcionamento: 220 ~ 240 V CA
Dimensões: 225x160x130 mm

DV401041

Pistola de cola quente 100 W
Pistola de cola quente com alcance de temperatura máxima entre 2 a 5
minutos.
Potência: 100 W
Tensão alimentação: 110 - 240 V
Elemento aquecimento: PTC, faixa de temperatura: 170 (200)°C
Fluxo saída Cola: 15-25 g por minuto
Diâmetro de tubos silicone: Ø 11 mm

DV401042

Lanterna 9 LED’s alto brilho
Lanterna em alumínio anodizado robusta.
9 LED’s de alto brilho.
Selada em ambas as extremidades com borracha e O-ring.
Correia para facilitar transporte.
Alimentação: 3 Pilhas AAA (não incluídas).
Dimensões: Ø 27x92 mm, em Blister.

DV401043
acessórios

Lupa de bolso com LED 3X 20X
2 Lentes em Acrilico: Ø 50 mm e Ø 18 mm
Ampliação: 3.5X/10D, 20x/76D
Iluminação com 2 LED’s brancos.
Punho aderente com borracha.
Alimentação: 3x AAA (não incluídas)
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DV401044

Lupa com suporte e garras
Suporte para circuitos impressos com lupa.
Facilita o manuseio de circuitos e componentes.
Fornecido com 2 garras crocodilo articuladas.
Estrutura metalizada ajustável.
Ampliação: 2.5X

DV401045

Candeeiro de bancada com lupa
Candeeiro de bancada com garra 65 mm e lupa.
Lâmpada fluorescente circular T5 22 W G10q.
Lente de 5 dioptrias (2.25x).
Tensão funcionamento: 220 V~240 V CA.
Posição ajustável, lente de vidro com Ø 127 mm.
Lente com cobertura à prova de poeiras.

DV401046

Conjunto de 15 braçadeira velcro multicolor 200 mm
Estruturadas a nylon e polipropileno.
Cores: Preto, Azul, Verde, Vermelho e Amarelo.
Comprimento: 200 mm

DV401047
Medida 3/32”x4”:
		
		
Medida 3/32”x6”:
Medida 5/32”x8”:

acessórios

Conjunto de 1200 braçadeiras plástica
200 unidades Transparentes,
200 unidades Pretas, 200 unidades Vermelhas,
200 unidades Verdes, 200 unidades Amarelas.
100 unidades Pretas.
100 unidades Transparentes.

www.fixnus.com
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DV401048

Chave dupla com 10 bits
Chave de roquete dupla.
Design com pontas em ambas as extremidades para uso horizontal e
vertical.
Fornecido com 10 Bits.
Fendas com 4, 5 e 6 mm.

DV401049

Aparafusadora 6 em 1 com 3 posições 6 bits
3 posições de operação permitindo melhor controlo em áreas restritas,
alça ergonómica em TPR com 2 cores e armazenamento de bits
magnéticos no interior.
Fornecido com 6 Bits: 4.0, 5.0, 6.0, #1, #2 e #3.
Abertura HEX magnética, fornecido em Blister.

DV401050

Mini berbequim eléctrico

acessórios

Mini berbequim com corte multifunções.
Inclui 19 acessórios e 2 chapas com gravação.
Fresagem, perfuração, polimento e remoção.
Velocidade do motor: 15000 rpm, 18 Vdc.
Pressão acústica: 70 dB, abertura Ø 3.2 mm.
Dimensões: Ø 43×127 mm
Fornecida com mala transporte.
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DV401051

Mala de ferramentas 30 peças
Kit de ferramentas profissional para utilização em computadores,
composto por ferro de soldar 220~240 V, 2 alicates, pinça, acessórios de
soldadura, 8 bits, chaves e bomba dessoldadora.
Dimensões mala: 325x195x48 mm

DV401052

Mala de ferramentas 72 peças
Vários compartimentos almofadados.
Tensão ferro soldar: 220 ~ 240 V
Chaves em aço temperado.
Fornecido com equipamentos de soldadura.
Dimensões: 450x325x132 mm

DV401053

Mala de ferramenta 104 peças

www.fixnus.com

acessórios

Mala de ferramentas profissional com vários compartimentos
almofadados.
Tensão ferro soldar: 220 ~ 240 V
Chaves em aço temperado.
Fornecido com equipamentos de soldadura.
Dimensões: 463x331x171 mm
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DV401054

Mala de ferramentas para fibra óptica 35 peças
Mala de ferramentas profissional para trabalhos em redes fornecido com
fichas RJ45 8P8C.
Equipado com alicate de cravar com aplicação para RJ45, BNC, TNC, F e
fibra óptica, bomba dessoldadora, multímetro 3 1/2, entre outros.
Estrutura, em alumínio, robusta.

DV401055

Caixa de ferramentas com fecho
Caixa ferramentes com fecho e tabuleiro removível.
Estrutura em polipropileno resistente.
Caixa ergonómica com punho para transporte.
Capacidade de carga: 5 Kg
Dimensões: 315x175x130 mm

DV401056

Caixa para armazenamento de componentes

acessórios

Estrutura resistente em polipropileno.
Caixa em plástico no interior com vários compartimentos de arrumação.
Punho confortável e resistente.
Tampa de protecção e patilha de bloqueio.
Dimensões: 290x175x175 mm
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Ref.

Descrição

Ref.

Descrição

PH0467HAR

Absorção de calor e radiação

Pág.
50

DV401021

Botão magnético Al-Ni-Co (dia. 19 mm)

Pág.
76

PH0918C

Acessórios para gerador de Van de Graaff

82

DV401022

Botão magnético Al-Ni-Co (dia. 24 mm)

76

DV401024

Agulha magnética com suporte (100mm)

78

PH0825

Bússola de demonstração

78

PH0832N

Agulha magnética de inclinação, sobre base

78

DV401030

Cabo BNC/Banana 4mm (1m)

93

DV401031

Cabo BNC/BNC (1m)

93

PH0353C

Caixa de 100 químicos (50mm diam.) para
marcador electromagnético

19

PH1137

Caixa de capacitâncias

105

PH1136

Caixa de condensadores

105

DV401055

Caixa de ferramentas com fecho

130

PH0800E

Caixa de magnetização

79

MAGBAR-V2

Caixa de magnetização, eléctrica

79

PH1133RB

Caixa de resistências

102

PH1133A7

Caixa de resistências de 7 décadas

101

PH1129

Caixa de resistores

102

PH0725

Caixa de ressonância (monocórdio)

DV401056

Caixa para armazenamento de componentes

PH0755

Altifalante

97

PH1108B

Amperímetro analógico CC/CA

95

DIGIMT2

Amperímetro/voltímetro digital

94

PH0374A

Anel de S. Gravesande

46

PH0376A

Anel de S. Gravesande com suporte

46

PH0245S

Anemómetro

43

DV401049

Aparafusadora 6 em 1 com 3 posições 6 bits

128

PH0388A

Aparelho de Hope

47

PH1074B

Aparelho de medida analógico- Amperímetro CC

94

PH1084B

Aparelho de medida analógico- Galvanómetro CC

94

PH1080G

Aparelho de medida analógico- Voltímetro CC

94

PH1102B

Aparelho de medida digital- Amperímetro CC

94

30
130

PH1102A

Aparelho de medida digital- Voltímetro CC

94

PH0323SP3

Aparelho de mola múltipla (lei de Hooke)

22

PH0362B

Calha de ar com acessórios (2m)

17

PH0838

Aparelho de Oersted com suporte

83

DYSYS

Calha dinâmica completa (1.2m)

15

PH0322A

Aparelho para estudo da lei de Hooke

22

PH0352CKT

15

PH1107

Aparelho para estudo da lei de Ohm

94

Calha para estudo de colisões com acessórios
(1.2m)

PH0354A

Aparelho para estudo da queda livre

16

PH0453B

Calorímetro dupla parede com resistência 5W
(1000ml)

48

PH0422

Aparelho para estudo do comportamento dos
gases ideais

58

PH0453A

Calorímetro dupla parede com resistência 5W
(250ml)

48

PH0889

Aparelho para visualização do campo eléctrico

84

PH0455

Calorímetro em cobre

48

55152250

Balança de precisão (500g/0.01g)

4

PH0453C

Calorímetro em poliestireno

48

55041250

Balança digital (500g/0.1g)

4

PH1030A

Campainha eléctrica 3-4,5 Volts

98

55021260

Balança electrónica (600g/0.1g)

4

PH1030B

Campainha eléctrica 4-6 Volts

98

PH0011

Balança hidrostática

3

PH0176C-N8

Campânula de vácuo em acrílico com campainha

61

CH0017A

Balança tipo Roverbal (2 Kg)

3

PH0176A

Campânula de vácuo em vidro com campainha

61

PH0653

Banco de Física óptica, modelo premium

72

PH0805

Campo magnético

81

PH0652

Banco de Física óptica, modelo superior (1,8m)

72

PH0845LAL

Campo magnético (Lei de Laplace)

83

PH0651

Banco de Física óptica, standard

72

DV401045

Candeeiro de bancada com lupa

DV401007

Barómetro

43

PH0343A

Carrinho de baixo atrito

PH0246

Barómetro Aneróide (modelo de demonstração)

43

PTCAR

Carrinho de baixo atrito Visual Scientifics

37

PTBASE

Base Visual Scientifics

34

PH0351HCS

Carrinho simples de baixo atrito

19

PH0435B

Bloco calorimétrico - Aço macio

45

PH0924

Célula electrolítica

PH0435A

Bloco calorimétrico - Alumínio

45

PH1318

Célula foto eléctrica com LED, sobre base

127
19

86
112

PH0435C

Bloco calorimétrico - Cobre

45

PH0467L

Célula solar, sobre base

49

PH0435D

Bloco calorimétrico - Latão

45

PH1320

Célula solar, sobre base

112
128

PH0840

Bobina dupla para correntes induzidas

79

DV401048

Chave dupla com 10 bits

PH0845GIL

Bobina para indução

80

PH0120B

Cilindro de Arquimedes

59

PH0849B

Bobina para transformador desmontável de 100
espiras

80

PH0341A

Cilindro para plano inclinado (1Kg)

18

PH0849E

Bobina para transformador desmontável de 1000
espiras

80

PH0849C

Bobina para transformador desmontável de 200
espiras

80

PH0849F

Bobina para transformador desmontável de 2000
espiras

80

PH0849A

Bobina para transformador desmontável de 50
espiras

80

PH0849D

Bobina para transformador desmontável de 500
espiras

80

PH0302B

Bobine de fio de algodão

18

PH0302A

Bobine de fio de nylon

18

PH0896

Bolas de medula de sabugueiro (conj.10)

84

PH0168C-V2

Bomba de vácuo eléctrica, com platina

60

PH0167

Bomba de vácuo manual

60

PH0166b

Bomba de vácuo manual, com platina

60

DV401020

Botão magnético Al-Ni-Co (dia. 12 mm)

76
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PH0341B

Cilindro para plano inclinado (400g)

PH1128N8A

Circuito de lâmpadas em série e em paralelo,
sobre base

18
103

PH0349CTD

Colisão a duas dimensões

14

PT2SCO

Colisão a duas dimensões Visual Scientifics

35

PH0879

Condensador de faces paralelas

PH1029N1

Condensador electrolítico 1 uF

103

PH1029N2

Condensador electrolítico 10 uF

103

PH1029N3

Condensador electrolítico 100 uF

103

PH1029N4

Condensador electrolítico 1000 uF

103

PH1029N6

Condensador electrolítico 10000 uF

103

PH1029N5

Condensador electrolítico 4700 uF

103

PH0820

Conjunto de 10 bússolas (12mm)

PH0203AC

Conjunto de 10 esferas de aço (10mm)

18

PH0203AD

Conjunto de 10 esferas de aço (13mm)

18

PH0203AE

Conjunto de 10 esferas de aço (16mm)

18

PH0203AF

Conjunto de 10 esferas de aço (19mm)

18

84

78
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Ref.

Descrição

PH0322B

Conjunto de 10 massas com ranhura (10g)

PH0115H

Conjunto de 10 molas em hélice 150mm

PH0113

Conjunto de 12 blocos com diferentes formas,
volumes e massas para estudo da densidade

PH0115B

Conjunto de 12 molas em hélice (diferentes
medidas)

DV401047

Pág.

Ref.

Descrição

PHZNW100SET

Conjunto de 9 massas de 10 g com ranhura e
gancho zincado - Total 100 g

8

PHZNW1000SET

Conjunto de 9 massas de 100 g com ranhura e
gancho zincado - Total 1000 g

8

25

PH0258D

Conjunto de 9 massas de 100g com ranhura e
gancho em latão

8

Conjunto de 1200 braçadeiras plástica

127

PH0258A

Conjunto de 9 massas de 10g com ranhura e
gancho em latão

8

DV401046

Conjunto de 15 braçadeira velcro multicolor
200 mm

127

PHZNW200SET

Conjunto de 9 massas de 20 g com ranhura e
gancho zincado - Total 200 g

8

DV401019

Conjunto de 2 imanes cilíndricos Al-Ni-Co
(100x6 mm)

76

PH0258B

8

DV401018

Conjunto de 2 imanes cilíndricos Al-Ni-Co
(24x8 mm)

Conjunto de 9 massas de 25g com ranhura e
gancho em latão

76

PHZNW500SET

8

PH0791A

Conjunto de 2 imanes em barra Al-Ni-Co
100x10x10 mm

Conjunto de 9 massas de 50 g com ranhura e
gancho zincado - Total 500 g

75

PH1067

Conjunto de bobinas

PH0788D

Conjunto de 2 imanes em barra Al-Ni-Co
100x15x10 mm

75

PH0850CSET

Conjunto de bobinas e núcleos

K.0014

Conjunto de componentes electrónicos

PH0788B

Conjunto de 2 imanes em barra Al-Ni-Co
50x15x10 mm

75

PH114B

Conjunto de corpos para estudo da densidade,
dureza e textura

PH0791C

Conjunto de 2 imanes em barra Al-Ni-Co
60x15x5 mm

75

BKEPH2010

Conjunto de electricidade

108

Conjunto de electricidade (modelo económico)

106

PH0791B

Conjunto de 2 imanes em barra Al-Ni-Co
70x19x5 mm

PH1057

75

BKEPH2014

Conjunto de electricidade elementar

106

Conjunto de electricidade, modelo básico A + B

107

PH0788C

Conjunto de 2 imanes em barra Al-Ni-Co
75x15x10 mm

DV401057
75

PH0846

Conjunto de electromagnetismo

PH0786D

Conjunto de 2 imanes, em barra, de aço com liga
de cromo 100x12x5 mm

DV401033

Conjunto de electrónica I

115

DV401034

Conjunto de electrónica II (microcontrolador)

116

PH0786B

Conjunto de 2 imanes, em barra, de aço com liga
de cromo 50x12x5 mm

PH0900

Conjunto de electrostática

85

Conjunto de energia solar

50

PH0786C

Conjunto de 2 imanes, em barra, de aço com liga
de cromo 75x12x5 mm

PH1321

75

K.0017

Conjunto de fibra óptica

DV401017

Conjunto de 3 imanes em disco de neodímio

76

PH0800

Conjunto de magnetismo, júnior

78

PH0780E

Conjunto de 3 imanes, em ferradura, de aço com
liga de cromo

76

PH0037B

Conjunto de massas (1g a 1Kg)

5

PH0034B

Conjunto de massas (1mg a 200g)

PH0112A

Conjunto de 4 cilindros com gancho e com o
mesmo volume (38X10 mm) e diferentes massas

PH0615

Conjunto de óptica

71

PH0615B

Conjunto de óptica com disco de Hartl

71

PH0112F

Conjunto de 4 cilindros com mesma massa (100g)
e volumes diferentes

6

DV401016

Conjunto de óptica geométrica com penta laser,
magnético

70

PH0110

Conjunto de 4 cilindros com o mesmo volume
(38X10 mm) e diferentes massas

6

PH0041A

Conjunto de pesos com duplo gancho em latão
(total 375g)

8

PH0258C

Conjunto de 4 massas de 50g com ranhura e
gancho em latão

8

PH0041B

Conjunto de pesos com duplo gancho em latão
(total 500g)

DV401025

Conjunto de 5 barras electrizáveis com pano em lã

81

PH1301SPL

Conjunto de placas de circuitos (Worcester)

PH0606A

Conjunto de raios ópticos

70

SENS-KIT

Conjunto de sensores para aquisição de dados com
mala de transporte

38

8
25
6

75
75

9

PH0203AG

Conjunto de 5 esferas de aço (25mm)

18

DV401000

Conjunto de 5 molas em hélice com gancho

25

PH0203AA

Conjunto de 50 esferas de aço (3mm)

18

Pág.

103
80
114
6

89

120

PH0203AB

Conjunto de 50 esferas de aço (6mm)

18

DV401037

Conjunto de soldadura

PH0576

Conjunto de 6 blocos óptico em acrílico

64

PH0100

Conjunto de sólidos geométricos (16 peças)

PH0109

Conjunto de 6 bolas perfuradas (diam. 25mm)

8

PH0734

Conjunto fibra óptica

PH0432

Conjunto de 6 cilindros para capacidade térmica
mássica com massas iguais

45

PH0434

Conjunto de 6 cilindros para capacidade térmica
mássica com volumes iguais

45
92

5

8
106

125
6
114

PH1239

Conjunto para construção de motores eléctricos

31

PH1321A

Conjunto para conversão de energia, sobre base

50

PH0733

Conjunto para estudo das ondas electromagnéticas

71

K.0015

Conjunto para estudo de movimentos na Terra
Visual Scientifics

33

PH0953D

Conjunto de 6 conectores para pilha de 9V

PH0108P

Conjunto de 6 cubos com gancho (20mm de lado)

9

CMB14L

Conjunto para estudo de radiações policromáticas

70

PH0106

Conjunto de 6 cubos de metal (10mm de lado)

5

THRMCN

Conjunto para estudo de termodinâmica

32

PH0914

Conjunto de 6 folhas de ouro

85

PH0336

Conjunto para estudo do atrito

31

PH0538A

Conjunto de 6 lente (50mm de diam.)

63

PH0344CG

Conjunto para estudo do centro de gravidade

31

PH0115A

Conjunto de 6 molas em hélice (diferentes medidas)

25

PH0121

Conjunto princípio de Arquimedes

31

PH0571

Conjunto de 7 blocos ópticos em acrílico

64

LBTM-V2

Contador digital com células fotoeléctricas

16

PH0401-8

Conjunto de 8 barras para estudo da condutividade
térmica

47

11

PH0648B

Conjunto de 8 filtros de cores com caixilho

66

PH0109A

Conjunto de 9 cubos para estudo da densidadde
(25mm de lado)

132

5

PH0117

Copo de transbordo em metal

PH0918B

Correia para gerador de Van de Graaff

82

PH0080

Craveira de aço inox (0 -15cm)

10

PH0078B

Craveira de plástico (0 -16cm)

10

PH0358B

Cronómetro analógico

26

www.fixnus.com

Ref.

Descrição

PH0360B

Cronómetro de mesa

Pág.
26

GGTM

Cronómetro digital de mesa

26

PH0359

Cronómetro digital tipo desporto

26

PH0411B

Cubo de Leslie (Cobre)

47

PH0411A

Cubo de Leslie (folha de flandres)

47

PH0802MF2

Demonstrador de campo magnético (conjunto de
2 unid.)

81

PH0745

Diapasão 1000 Hz

29

Ref.

Descrição

PH0927H

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica
(estanho)

Pág.
87

PH0927J

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica (ferro)

87

PH0927B

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica (latão)

87

PH0927G

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica (níquel)

87

PH0927I

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica (zinco)

87

PH0801DE

Electroíman de demonstração, sobre base

PH1029O

Electroíman, sobre base

81
103

PH0746

Diapasão eléctrico

30

PH0800D

Electroíman, superior

79

PTDSE

Difracção Visual Scientifics

37

PH0894

Electroscópio com bolas de medula de sabugueiro

84

PH0036DAL

Dinamómetro de alta resolução em alumínio 10N

7

PH0916B

Electroscópio de folhas de ouro

85

PH0036AAL

Dinamómetro de alta resolução em alumínio 1N

7

PH0912

Electroscópio de folhas de ouro (económico)

85

PH0036BAL

Dinamómetro de alta resolução em alumínio 2.5N

7

PH0941ED1

Elétrodo para voltâmetro (carbono)

87

PH0036EAL

Dinamómetro de alta resolução em alumínio 20N

7

PH0941ED3

Elétrodo para voltâmetro (cobre)

87

PH0036FAL

Dinamómetro de alta resolução em alumínio 30N

7

PH0941ED2

Elétrodo para voltâmetro (ferro)

87

PH0036GAL

Dinamómetro de alta resolução em alumínio 50N

7

PH0941ED4

Elétrodo para voltâmetro (níquel)

87

PH0036CAL

Dinamómetro de alta resolução em alumínio 5N

7

PH0941ED5

Elétrodo para voltâmetro (platina)

87

PH0036D

Dinamómetro de alta resolução em plástico 10N

7

PH0619

Espectroscópio de bancada

67

PH0036A

Dinamómetro de alta resolução em plástico 1N

7

PH0594B

Espectroscópio de bolso fixo

66

PH0036B

Dinamómetro de alta resolução em plástico 2.5N

7

PH0594A

Espectroscópio de bolso regulável

66

PH0036E

Dinamómetro de alta resolução em plástico 20N

7

PH0520M

Espelho côncavo (100mm diam./100F.mm)

63

PH0036F

Dinamómetro de alta resolução em plástico 30N

7

PH0520N

Espelho côncavo (100mm diam./150F.mm)

63

PH0036G

Dinamómetro de alta resolução em plástico 50N

7

PH0520N1

Espelho côncavo (100mm diam./200F.mm)

63

PH0036C

Dinamómetro de alta resolução em plástico 5N

7

PH0520I

Espelho côncavo (75mm diam./100F.mm)

63

PH0036DPREM

Dinamómetro gama Premium acrílico 10N

7

PH0520J

Espelho côncavo (75mm diam./150F.mm)

63

PH0036APREM

Dinamómetro gama Premium acrílico 1N

7

PH0520K

Espelho côncavo (75mm diam./200F.mm)

63

PH0036BPREM

Dinamómetro gama Premium acrílico 2.5N

7

PH0520H

Espelho côncavo (75mm diam./75F.mm)

63

PH0036EPREM

Dinamómetro gama Premium acrílico 20N

7

PH0526N

Espelho convexo (100mm diam./150F.mm)

63

PH0036FPREM

Dinamómetro gama Premium acrílico 30N

7

PH0526M

Espelho convexo (100mm diam./100F.mm)

63

PH0036GPREM

Dinamómetro gama Premium acrílico 50N

7

PH0526N1

Espelho convexo (100mm diam./200F.mm)

63

PH0036CPREM

Dinamómetro gama Premium acrílico 5N

7

PH0526I

Espelho convexo (75mm diam./100F.mm)

63

PH0036DALPRM

Dinamómetro gama Premium alumínio 10N

7

PH0526J

Espelho convexo (75mm diam./150F.mm)

63

PH0036AALPRM

Dinamómetro gama Premium alumínio 1N

7

PH0526K

Espelho convexo (75mm diam./200F.mm)

63

PH0036BALPRM

Dinamómetro gama Premium alumínio 2.5N

7

PH0526H

Espelho convexo (75mm diam./75F.mm)

PH0036EALPRM

Dinamómetro gama Premium alumínio 20N

7

DV401040

Estação de dessoldar digital 140 W

126

PH0036FALPRM

Dinamómetro gama Premium alumínio 30N

7

DV401038

Estação de soldar digital 60 W

125

PH0036GALPRM

Dinamómetro gama Premium alumínio 50N

7

DV401039

Estação de soldar SMD ar quente 700W

125

PH0036CALPRM

Dinamómetro gama Premium alumínio 5N

7

PH0497A-N8

Estação hidroeléctrica

52

PH0371B

Dinamómetro linear

PH0235

Estação meteorológica (modelo económico)

43

PH1309

Díodo de germânio, sobre base

104

DV401008

Estação meteorológica (modelo superior)

43

PH1305

Díodo de silício, sobre base

104

PH0377CS

Estrela de condutividade térmica

46

PH1029H

Díodo rectificador, sobre base

102

PH0752STRB-V2

Estroboscópio (220V/240V CA, 50/60Hz)

70

PH1303

Díodo Zener, sobre base

104

PTWDA

Estudo das ondas Visual Scientifics

37

PH0616HOD

Disco de Hartl

PH1054A

Fios de ligação (banana/crocodilo) 300mm preto

93

46

67

63

PH1232MT

Disco de Newton com motor (6V)

65

PH1054B

Fios de ligação (banana/crocodilo) 300mm vermelho

93

PH0585

Disco de Newton com motor eléctrico

65

PH1054C

Fios de ligação (banana/crocodilo) 500mm preto

93

PH0582A

Disco de Newton manual

65

PH1054D

Fios de ligação (banana/crocodilo) 500mm vermelho

93

PH0926B

Eléctrodo para célula electrolítica (carbono)

87

PH1055R

Fios de ligação (macho/fêmea) 150mm amarelo

93

PH0926D

Eléctrodo para célula electrolítica (chumbo)

87

PH1055P

Fios de ligação (macho/fêmea) 150mm preto

93

PH0926C

Eléctrodo para célula electrolítica (cobre)

87

PH1055Q

Fios de ligação (macho/fêmea) 150mm vermelho

93

PH0926A

Eléctrodo para célula electrolítica (zinco)

87

93

PH0927A

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica
(alumínio)

87

PH0927C

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica
(carbono)

87

PH0927F

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica
(chumbo)

87

PH0927D

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica
(cilindro carbono)

87

PH0927E

Eléctrodo para estudo da célula electrolítica
(cobre)

87
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PH1055U

Fios de ligação (macho/fêmea) 300mm amarelo

PH1055V

Fios de ligação (macho/fêmea) 300mm azul

93

PH1055S

Fios de ligação (macho/fêmea) 300mm preto

93

PH1055T

Fios de ligação (macho/fêmea) 300mm vermelho

93

DV401028

Fios de ligação (macho/fêmea) 500mm Preto

93

DV401029

Fios de ligação (macho/fêmea) 500mm Vermelho

93

PH0076B

Fita métrica (10m)

PH0074B

Fita métrica em aço (3m)

DV401035

Fonte de alimentação analógica CC/CA (6, 12 e
24V - 5 e 10A)

9
9
122
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Ref.

Descrição

EPR1328

Fonte de alimentação baixa tensão CC/CA (2V-12V
/ 5A)

121

PH0971DCAC-V2

Fonte de alimentação CA/CC (6 - 12V, 2A)

121

EPP04

Fonte de alimentação CC (baixa tensão +15V - 1A)

121

EPP05

Fonte de alimentação CC/CA (baixa tensão 0-12V
- 2A)

121

PH1014B

EPR1330

Fonte de alimentação digital baixa tensão CC/CA

122

DV401036

Fonte de alimentação digital CC/CA (0 a 30V - 2A)

122

PH1199A

Fonte de alimentação para tubos espectrais, com
porta de segurança

68

EPR1323B

Fonte de alimentação regulável CC/CA (12V - 2A)

121

PH1339

Fonte de alimentação regulável para eletroforese

123

EPRHC08019

Fonte de alimentação regulável, digital baixa
tensão CC/CA (0-24V - 6A)

122

PH1338

Fonte de alimentação regulável, digital de alta
tensão E.H.T. (5KV)

123

PH0363B

Gerador de ar (220V - CA)

PH1296-N9

Gerador de funções

PH0920A-V2

Gerador de Van de Graaff

Pág.

17
123
82

CH0938D

Grampo de fixação 125 mm

28

PH0587

Guia em acrílico para raios ópticos

66

Ref.

Descrição

E65200

Kit de Óptica para ensino avançado

Pág.
73

PH0566C

Lâmina de faces paralelas em vidro (100X60mm)

64

PH0566B

Lâmina de faces paralelas em vidro (75X50mm)

64

PH1014A

Lâmpada para circuito 1.25V

92

Lâmpada para circuito 3.5V

92

PH1014D

Lâmpada para circuito 6V

92

PH0343

Lançador de projécteis

12
36

PTPROJ

Lançador de projécteis Visual Scientifics

PH0319

Lançamento horizontal

DV401042

Lanterna 9 LED’s alto brilho

12
126

LRBX

Laser

PH1317

LDR, sobre base

112

PH1029I

LED, sobre base

102

PH0148

Lei de Boyle - Mariotte (modelo económico)

57

PH0142

Lei de Boyle - Mariotte (modelo superior)

57

PTHOKL

Lei de Hooke Visual Scientifics

34

PH0799B

Limalha de ferro (100gr)

81

PH0323LL

Looping com base

12

68

PTLOP

Looping Visual Scientifics

DV401044

Lupa com suporte e garras

127

DV401043

Lupa de bolso com LED 3X 20X

126

DV401053

Mala de ferramenta 104 peças

129

DV401051

Mala de ferramentas 30 peças

129

DV401052

Mala de ferramentas 72 peças

129

DV401054

Mala de ferramentas para fibra óptica 35 peças

130

PH0320

Máquina de Atwood

PH320KIT

Máquina de Atwood completa

23

PTAWM

Máquina de Atwood Visual Scientifics

36

35

PH0174

Hemisférios de Magdeburgo em latão

59

PH0171A

Hemisférios de Magdeburgo em plástico

59

DV401006

Higrómetro

43

PH0795G

Íman em “U“ Al-Ni-Co 100x10x9 mm

75

PH0795E

Íman em “U“ Al-Ni-Co 50x10x9 mm

75

DV401023

Íman em “U“ com cantos rectos 110x103x50 mm

77

PH0795H

Íman em “U“ com cantos rectos Al-Ni-Co
115x20x8 mm

77

PH0795I

Íman em “U“ com cantos rectos Al-Ni-Co
150x25x15 mm

77

DV401003

Máquina de ondas

29

PH0781C

Íman em ferradura Al-Ni-Co 100x12x15 mm

75

PH0848C

Máquina eletroestáctica de Wimshurt

83

PH0781A

Íman em ferradura Al-Ni-Co 50x12x15 mm

75

19

PH0780C

Íman em ferradura de aço com liga de cromo
100x12x5 mm

76

PH0780D

Íman em ferradura de aço com liga de cromo
150x12x5 mm

76

PH0780B

Íman em ferradura de aço com liga de cromo
75x12x5 mm

DV401058

23

PH0353A

Marcador electromagnético

PH0095

Medidor de distância

10

PH0630

Medidor de luz (luxímetro)

69

AIRTBL

Mesa de ar

17

PH0754

Microfone

97

76

PH0086A

Micrómetro (0 - 25mm/0.01mm)

Íman em neodímio de anél

76

DV401050

Mini berbequim eléctrico

PH0797A

Ímanes flutuantes em anel com base em madeira

77

PH0497B

52

PH1029F

Interruptor simples, sobre base

99

Modelo da turbina hidroeléctrica com dínamo
(modelo económico)

PH1029D

Interruptor tipo campainha, sobre base

99

PH0497A

Modelo da turbina hidroeléctrica com dínamo
(modelo superior)

52

PH1000B

Interruptores tipo faca - bidireccional

99

PH1244A

Modelo de alternador

86

PH1000A

Interruptores tipo faca - unidireccional

99

PH1297C

Modelo de amplificador de áudio - microfone

97

PH1029J

Interruptores tipo faca bidireccional, sobre base

99

PH1272

Modelo de campainha eléctrica

97

EIRQ03

Kit de calor

54

E67200

Kit de calor e termologia para ensino avançado

55

PH1232

Modelo de demonstração de motor com disco de
Newton

65

EIRQ08

Kit de Electricidade 1

109

EIRQ09

Kit de Electricidade 2

110

PH1237

Modelo de demonstração do motor eléctrico
(4,5V - 9 V CC)

51

E70200

Kit de electricidade e electrónica para ensino
avançado

119

PH1238

Modelo de demonstração do motor eléctrico
(6V - 8 V CC)

51

E70100

Kit de electricidade e magnetismo para ensino
avançado

111

PH1298

Modelo de gerador de baixa frequência

97

HDDGN-SP14

Modelo de gerador manual

86

EIRQ05

Kit de Electrónica 1

117

PH1228

Modelo de motor

51

EIRQ06

Kit de Electrónica 2

118

PH0486

Modelo de motor a 2 tempos

27
27

10
128

EIRQ04

Kit de Electrostática nível I

88

PH0488

Modelo de motor a 4 tempos

K.0016

Kit de energias alternativas

53

PH0490

Modelo de motor diesel a 2 tempos

27

EIRQ07

Kit de Magnetismo 1

90

PH0492

Modelo de motor diesel a 4 tempos

27

EIRQ10

Kit de Magnetismo 2

91

PH1313A

Modelo de transistor N-P-N, sobre base

104

EIRQ01

Kit de mecânica 1

39

PH1313B

Modelo de transistor P-N-P, sobre base

104

EIRQ02

Kit de mecânica 2

40

PH1242D

Modelo do dínamo com motor (6V)

52

E60200

Kit de Mecânica para ensino avançado

41

PH1245N8

Modelo do motor-gerador (CC/CA)

86

134
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Ref.

Descrição

Ref.

Descrição

PH0706A

Mola em hélice para ondas (3m)

24

PH1322E

Porta lógica NOR GATE, sobre base

113

PH0713

Mola para movimento harmónico

24

PH1322D

Porta lógica OR GATE, sobre base

113

PH0708A

Mola slinky (10cm)

25

PH0214

Prensa hidráulica em madeira

61

PH0344MF

Momento de forças

13

PH0215

Prensa hidráulica em metal

61

Pág.

Pág.

DV401012

Motor elétrico (1,5V - 4,5V CC)

51

PH0554JG

Prisma equilátero (Altura 100mm/Aresta 25mm)

64

PH0467K

Motor para célula solar, sobre base

49

PH0554GG

Prisma equilátero (Altura 25mm/Aresta 25mm)

64
64

PH1319

Motor, sobre base (1,5V - 4,5V CC)

51

PH0554HG

Prisma equilátero (Altura 50mm/Aresta 25mm)

PH1120

Multímetro de demonstração

95

PH0554IG

Prisma equilátero (Altura 75mm/Aresta 25mm)

64

PH1121A

Multímetro digital M-830D

96

PH0556C

Prisma equilátero em vidro (50X50mm ângulo 60º)

64

PH1121B

Multímetro digital M-830L

96

PH0995

Propriedades dos condensadores

105

PH1121C

Multímetro digital M-93A

96

PH0992

Quadro de substituição de resistências

105

CH0663B

Noz dupla

28

PTFFAL

Queda livre Visual Scientifics

36

PH1106A

Ohmímetro 0-2 KOhms

95

PH0418A

Radiómetro de Crook´s

47

PH1106B

Ohmímetro analógico 0-100 Ohms

95

PH0625

Rede de difracção (100, 300 e 600 linhas/mm)

69

PH0150B

Óleo para aparelho da lei de Boyle - Mariotte
(PH0142)

57

PH0624A

Rede de difracção 100 linhas

69

DV401013

Óleo para bomba de vácuo (1L)

60

PH0624D

Rede de difracção 1000 linhas

69

PH0624B

Rede de difracção 300 linhas

69
69

PH1294B

Osciloscópio 20MHz

97

PH0624C

DV401011

Rede de difracção 600 linhas

Painel fotovoltaico

49

PH0072C

PH0345

Régua de aço - 1m

9

Painel para estudo das forças

13

PH0072A

PTBACK

Régua de aço - 30cm

9

Painel Visual Scientifics

34

PH0072B

Régua de aço - 60cm

PH0351A-PL

Par de carrinhos simples de baixo atrito para
colisões

19

PH1155A

Reóstato linear 10 Ohms

123

Par de diapasões com caixa de ressonância e
martelo

PH1155E

Reóstato linear 100 Ohms

123

PH0742A

29

PH1155I

Reóstato linear 1000 Ohms

123

PH0210A

Paradoxo Hidrostático (Aparelho de Pascal)

58

PH1155C

Reóstato linear 33 Ohms

123

PH0348A-N8

Paralelepípedo articulado (estudo do centro da
gravidade)

14

PH1155G

Reóstato linear 330 Ohms

123

PH1029M1

Resistência 50W, sobre base 1 Ohms

101

BLPN14

Pêndulo balístico

13

PH1029M4

Resistência 50W, sobre base 10 Ohms

101

PTBALP

Pêndulo balístico Visual Scientifics

35

PH1029M5

Resistência 50W, sobre base 100 Ohms

101

PH0349A

Pêndulo de Maxwell

24

PH1029M8

Resistência 50W, sobre base 10K Ohms

101

PH0349ECB

Pêndulo de Newton

14

PH1029M7

Resistência 50W, sobre base 1K Ohms

101

PTPEN

Pêndulo Visual Scientifics

35

PH1029M2

Resistência 50W, sobre base 2 Ohms

101

PH0122A

Picnómetro de líquidos (25ml)

11

PH1029M6

Resistência 50W, sobre base 250 Ohms

101

PH0122B

Picnómetro de líquidos (50ml)

11

PH1029M3

Resistência 50W, sobre base 5 Ohms

101

PH0123

Picnómetro de sólidos (50ml)

11

PH1029K1

Resistência 5W, sobre base 1 Ohms

100

PH0948Y

Pilha 4.5 V

92

PH1029K4

Resistência 5W, sobre base 10 Ohms

100

PH0948E

Pilha 9 V

92

PH1029K5

Resistência 5W, sobre base 100 Ohms

100

PH0948C

Pilha AA-1.5 V

92

PH1029K8

Resistência 5W, sobre base 10K Ohms

100

PH0948D

Pilha AAA-1.5 V

92

PH1029K2

Resistência 5W, sobre base 2 Ohms

100

PH0948A

Pilha D-1.5 V

92

PH1029K6

Resistência 5W, sobre base 250 Ohms

100

PH0928

Pilha de Daniell

83

PH1029K7

Resistência 5W, sobre base 2K Ohms

100

DV401032

Pinça amperimétrica digital AC 750V/1000V

96

PH1029K3

Resistência 5W, sobre base 5 Ohms

100

DV401027

Pinça crocodilo isolado - Preto

93

PH0436

Resistência para blocos calorimétricos (12V - 50W)

DV401026

Pinça crocodilo isolado - Vermelho

93

PH1029L1

Resistência variável 50W, sobre base 100 Ohms

101

9

45

PH0962B

Pinça crocodilo, standard (preto)

93

PH1029L5

Resistência variável 50W, sobre base 1000 Ohms

101

PH0962A

Pinça crocodilo, standard (vermelho)

93

PH1029L6

Resistência variável 50W, sobre base 10K Ohms

101

CH0684

Pinça de 3 dedos

28

PH1029L2

Resistência variável 50W, sobre base 150 Ohms

101

PH1029P

Pinças crocodilo, sobre base

99

PH1029L3

Resistência variável 50W, sobre base 220 Ohms

101

DV401041

Pistola de cola quente 100 W

126

PH1029L4

Resistência variável 50W, sobre base 470 Ohms

101

DV401010

Placa de aquecimento

45

PH1029E

Resistências, sobre base

100

BBRD-ST

Placa para experiências de electrónica/
electricidade (1600 pontos)

PH0342B

Roda de bicicleta (giroscópio de demonstração)

23

PH0294B

Roldana com adaptador para suporte universal
(50mm de diam.)

21

PH0297A

Roldana com eixo longitudinal ajustável
(50mm de diam.)

21

PH0296B

Roldana com grampo para bancada
(50mm de diam.)

21

114

PTLFIP

Plano inclinado ampliado Visual Scientifics

37

PH0339

Plano inclinado em alumínio

11

PTIPCR

Plano inclinado Visual Scientifics

36

PH0632

Polarímetro de bancada

PH1322B

Porta lógica AND GATE, sobre base

113

PH1322F

Porta lógica Ex-OR GATE, sobre base

113

PH1322A

Porta lógica INVERSOR, sobre base

113

PH1322C

Porta lógica NAND GATE, sobre base

113
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67

PH0293

Roldana com grampo universal (70mm de diam.)

21

PH0278C

Roldana em metal dupla (50mm diam.)

20

PH0278B

Roldana em metal simples (50mm diam.)

20
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Ref.
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Ref.

Descrição

PH0278E

Roldana em metal tripla (50mm diam.)

Pág.
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PH0941ED

Voltâmetro com elétrodos de carbono

87

PH0291B

Roldana em plástico dupla (50mm diam.)

20

PH1108A

Voltímetro analógico CC/CA

95

PH0291A

Roldana em plástico simples (50mm diam.)

20

PH0291C

Roldana em plástico tripla (50mm diam.)

20

PH0290A

Roldana simples com grampo de montagem
(50mm de diam.)

20

PH0353B

Rolo de papel para marcador electromagnético
(50m)

19

PH0200B

Sistema de vasos comunicantes

58

PH0803B

Solenóide com base em acrílico

79

DV401004

Sonómetro digital

30

PH0309

Suporte com 3 pêndulos simples

18

PH0957A

Suporte de 1 pilha

92

PH0957D

Suporte de 4 pilhas

92

PH1029G

Suporte de lâmpada, sobre base

CH0642A

Suporte elevatório 15x15cm

28

CH0642B

Suporte elevatório 20x20cm

28

100

PH0702A

Suporte para banco de Física óptica, standard

69

PH0939

Suporte para eléctrodo

87

GFF-AL

Suporte para estudo da queda livre

15

PH0791SM

Suporte para íman magnético

77

PH1029B

Suporte para lâmpadas em paralelo, sobre base

100

PH1029A

Suporte para lâmpadas em série, sobre base

100

PH0550A

Suporte para lentes

63

DV401002

Suporte universal com barra (60cm)

28

DV401001

Suporte universal em V com barra (1m)

28

PH1161C

Tábua de resistências para estudo da lei de Ohm

98

PH1311

Termístor, sobre base

PH0250A

Termómetro com dupla escala

44

HI98501

Termómetro digital com sonda de penetração em
aço inoxidável

44

HI98509

Termómetro digital com sonda em aço inoxidável
com cabo de silicone de 1m

44

DV401009

Termómetro digital infravermelhos (-50 a 700 ºC)

44

112

PH0769

Tina de ondas completa

29

PH0849

Transformador desmontável de demonstração

80

45001395

Trompa de vácuo em plástico

59

PH0722

Tubo de Kundt

30

PH0941ED6

Tubo de recolha para voltâmetro

87

PH1196B-15

Tubo espectral - Ar

68

PH1196B-5

Tubo espectral - Árgon

68

PH1196B-12

Tubo espectral - Bromo

68

PH1196B-6

Tubo espectral - Dióxido de carbono

68

PH1196B-9

Tubo espectral - Enxofre

68

PH1196B-3

Tubo espectral - Hélio

68

PH1196B-7

Tubo espectral - Hidrogénio

68

PH1196B-11

Tubo espectral - Krypton

68

PH1196B-2

Tubo espectral - Néon

68

PH1196B-4

Tubo espectral - Nitrogénio

68

PH1196B-1

Tubo espectral - Oxigénio

68

PH1196B-14

Tubo espectral - Vapor de água

68

PH1196B-8

Tubo espectral - Vapor de iodo

68

PH1196B-13

Tubo espectral - Vapor de mercúrio

68

PH1196B-10

Tubo espectral - Xénon

68

PHGST-08

Unidade de aquisição de dados com células
fotoeléctricas

16

PTPGS

Unidade de aquisição de dados com células
fotoeléctricas Visual Scientifics

34

PH1306

Válvula díodo, sobre base

104

PH1307

Válvula tríodo, sobre base

104

PH0456

Vaso de Dewar

136

Pág.

49

www.fixnus.com

www.fixnus.com
Escritório e Armazém
Av. Cdt. Kima Kienda, nº 889
Armazém 15
Boavista
Luanda
(+244) 939 513 549
(+244) 923 323 412
fixnus@fixnus.com
comercial@fixnus.com
www.facebook.com/fixnus

