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Odborné vzdělávání

Jsme výhradním zástupcem firem G.U.N.T., ELWE a The COOL TOOL na českém trhu. Tyto firmy se specializují na výrobu výukových pomůcek, modelů a 
simulátorů určených pro podporu výuky včetně její praktické části, zejména na technických univerzitách a středních odborných školách. Nabízený sortiment je 
velice obsáhlý a je rozdělený do několika základních kategorií. Připravili jsme zde pro Vás stručný přehled, přičemž s kompletní nabídkou se můžete seznámit na 
našich webových stránkách v sekci nazvané "Technická výuka".   

Dále jsme pro Vás připravili stručný přehled výukových pomůcek pro biologii, fyziku, chemii. Kompletní nabídku s bližšími informacemi najdete opět na našich 
internetových stránkách, tentokrát v sekci "Přírodní vědy".   

Jelikož kvalita vzdělávání má velký vliv na stav společnosti, je velmi důležité vést studenty a posluchače k zodpovědnosti a ohleduplnému chování. A to nejen vůči 
sobě, ale také ve vztahu k životnímu prostředí. Proto jsme také připravili řadu přednášek s podtitulem "Vzdělání - šance pro zemi", kde klademe důraz na využívání 
obnovitelných zdrojů energie. Protože praktická část výuky je stejně důležitá jako teorie, nabízíme pro snazší pochopení jednotlivých principů, jevů a vzájemných 
závislostí celou řadu výukových pomůcek, kitů a tréningových modelů. Věříme, že Vás naše nabídka osloví, a i my tak nepřímo přispějeme k ohleduplnějšímu 
chování vůči naší planetě. 

Vzdělání - šance pro Zemi

Model větrné elektrárny - Wind Large Modul parní turbíny

Fotovoltaický systém PV1

Připojení fotovoltaického panelu do rozvodné sítě
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Teorie strojů a vlastnosti materiálů

síly a momenty, tření,střih

Zkoušky materiálů
tah, tlak, ohyb, tvrdost, únava materiálu ...

Strojní diagnostika
kontrola excentricity, analýza spojů ...

Základy konstrukčních návrhů
3D modely v řezu, technické zobrazování ...

Nauka o pevnosti materiálů
krut, ohyb, pnutí, Hookův zákon

Dynamika
kinematika, převodovky, vibrace ...

Statika
síly a momenty, tření, střih

Např.: Jednoduchý střešní nosník 

Cíle výuky / Pokusy
- Měření síly v prutu
- Výpočet sil v prutu pomocí metody styčných bodů
- Srovnání: výsledek měření, výpočet, grafická metoda

Např.: Gear trains apparatus 

Cíle výuky / Pokusy
- Práce řemenového pohonu, pohonu kola a disku a soukolí 
převodovky a rozdíly mezi nimi 
- Vysvětlení a demonstrace převodovky, modulu, funkce vložené-
ho ozubeného kola atp.

Např.: Deformace nosníků 
 
Cíle výuky / Pokusy
- Pružná deformace nosníku pod bodovým zatížením
- Výpočet podporové reakce a sil v prut
- Princip práce a deformační energie
- Aplikace první Castiglianovy věty

Např.: Model řezu - Šnekový převod

Řada GL 300 se skládá ze skupiny různých modelů řezu součástí 
pohonných systémů. Všechny součásti jsou průmyslově platné 
a byly upraveny tak, aby byly jednotlivé pohyblivé části jasné 
viditelné. Všechny části jsou plně funkční. 

Např.: Brzda a zatížení
 
Mnoha vibračních jevů lze dosáhnout, pouze pokud je systém 
zatížený. Jednotka brzdy a zatížení se používá k vytvoření vibrací 
v důsledku točivého momentu, např. v ozubeném soukolí nebo 
elektromotorech. Skládá se z elektromagnetické brzdy a elektrické 
řídicí jednotky. 

Např.: Stroj pro zkoušky krutem, 30 [Nm] 

Cíle výuky / Pokusy
- Stroj na zkoušky krutem u kovových zkušebních tyčí, zatížení až 
po jejich zničení
- Odolnost materiálu zkušebních tyčí, příčný řez tyčí, délka tyče

Obr. 1: Jednoduchý střešní nosník

Obr. 2: Soukolí převodovky

Obr. 3: Deformace nosníků

Obr. 4: Model řezu: Šnekový převod

Obr. 5: Jednotka brzdy a zatížení

Obr. 6: Zkoušky krutem, 30 [Nm]
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Mechatronika

Technické kreslení
geometrické modely, demonstrační panely ...

Např.: Vzorky hranolů s výřezy

Rozměrová metrologie
vyzkoušená a ověřená cvičení, pokusy ...

Např.: Rozměrová metrologie I: cvičná sada 3 

Stroje a technické vybavení
kolíky, pera, šrouby, závity, ložiska ...

Např.: Sada závitů

Technika výroby
podmínky pro řezání, vrtání, soustružení ...

Např.: Soustružení

Montážní technika
řídicí prvky a soukolí, armatury, kompresory ...

Např.: Pohon, hřídel, převodovka 

..
Údržba
ventily, čerpadla, zkušební stanice, kompresory

Např.: Nácvik sestavení a údržby: pístové čerpadlo 

Kontrola stavů strojů
monitorování stavů strojů, vibrace ...

Např.: Spoje

Automatizace
snímače / metody měření, regulátory, CNC ...

Např.: Aplikace PLC: proces manipulace s materiálem
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Aplikovaná termodynamika
výměníky tepla voda / voda, vzduch / voda ... 

Spalovací motory
čtyřtaktní benzinové motory, diesel motory ...

Vytápění a větrání
vytápění budov, větrací systémy ...

Základy termodynamiky
základní veličiny termodynamiky, odpařování ...

Motory a výrobní stroje
plynové turbíny, kompresory, parní elektrárny

Chlazení a klimatizace
klimatizační systémy, absorpční chladnička ...

Sanitační technika
sanitační armatury, ochrana pitné vody ...

Např.: Cvičný tepelný výměník

Např.: Čtyřdobý benzinový motor

Např.: Tepelné ztráty potrubí

Např.: Jednotka termální radiace

Např.: Simulace plynové turbíny

Např.: Spirálové chladicí zařízení

Např.: Kanalizační soustava

Termodynamika,  teplotní a sanační technika
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Mechanika proudění a hydrologie

Základy mechaniky proudění
potrubní síť, Venturiho trubice, turbíny ...

Např.: Dvojité odstředivé čerpadlo

Proudění v potrubí
tření v potrubí, průtokoměr, snímače tlaku ...

Např.: Měřič průtoku clonou s převodníkem

Demonstrační modely
radiální a axiální ventilátor, přetlaková turbína ...

Např.: Demonstrační model turbíny

Proudové stroje
rovnotlaká turbína, přetlaková turbína ...

Např.: Charakteristické proměnné hydraulických turbín

Základy aerodynamiky a proudění
aerodynamický tunel, nadzvukové proudění...

Např.: Větrný tunel

Hydrologie a vodní stavitelství
průtokový kanál, metody odvodňování ...

Např.: Usazování v sedimentační nádrži

Součásti potrubního systému
katodová ochrana proti korozi, čištění potrubí ...

Např.: Model řezu: vodoměr
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Součásti a kalibrace
zkušební stanice pro ovládací ventily ...

Systémy pro regulaci 
4 proměnné stav hladiny / průtok - tlak / teplota

Chemická technologie
cyklický reaktor, výměník iontů, syntéza ...

Výrobní závody
koagulace - dekantace, úprava vody ...

Základní řídící systémy
stav hladiny, průtok, regulace otáček ...

Trenažéry řízení provozu
stav hladiny, průtok, teplota, hodnota pH ...

Mechanická technologie
fluidní lože, sedimentace, difuze,filtrace ...

Tepelná technologie
destilace, extrakce typu kapalina - kapalina ...

Např.: Čerpadlo, kohouty a armatury

Např.: Systém regulace práce pokusného provozu

Např.: Cvičný chemický reaktor

Např.: Biotechnická výroba ethanolu

Např.: Regulace otáček, navigační ukazatel

Např.: Regulace teploty a tlaku

Např.: Závěsné zařízení

Např.: Reverzní osmóza

Řízení a plánování procesů
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Obnovitelné zdroje energie

Fotovoltaický systém PV1
obnovitelné zdroje energie

    Modulární uspořádání
    Flexibilní využití
    Snadné ovládání

Fotovoltaický systém PV1 je určen pro výuku v oblasti technologie 
obnovitelných zdrojů. 

 ■ na odborných školách
 ■ při odborně zaměřené výuce na technických vysokých 

školách
 ■ na vysokých školách provádějících experimentální výzkum a 

vyhodnocování souvisejících dat
 ■ v zařízeních odborného a dalšího vzdělávání v technických 

oblastech

Cvičný termosolární systém ST1
obnovitelné zdroje energie

Větrná elektrárna - cvičný stojan
obnovitelné zdroje energie

Cvičný a pokusný systém slouží k sestavování termosolárních 
zařízení pro ohřev pitné vody.

    Modulární uspořádání
    Flexibilní využití 
    Snadné ovládání

Cvičný termosolární systém ST1 je určen pro výuku v oblasti 
technologie obnovitelných zdrojů. 

 ■ na odborných školách
 ■ při odborně zaměřené výuce na technických vysokých 

školách
 ■ na vysokých školách provádějících experimentální výzkum a 

vyhodnocování souvisejících dat
 ■ v zařízeních odborného a dalšího vzdělávání v technických 

oblastech

Stojan je ideální pro nácvik aplikace základních znalostí v oblasti 
větrné energie a pro výzkum různých principů fungování moderních 
větrných elektráren.

Cvičný stojan - "větrná elektrárna" - je určen pro výuku v oblasti 
technologie obnovitelných zdrojů. 

 ■ na odborných školách
 ■ při odborně zaměřené výuce na technických vysokých 

školách
 ■ na vysokých školách provádějících experimentální výzkum a 

analýzu technologie měření
 ■ v zařízeních odborného a dalšího vzdělávání 

    Zařízení obsahuje pokusný panel se snadno pochopitelným 
shématem rozvržení technologie. Duální nebo plně napájený 
asynchronní generátor. Motorový pohon a generátor jsou volně pří-
stupné na pevné pracovní desce. Elektromotor s variabilní rychlostí 
otáčení (rychlost větru). Čtyřkvadrantový měnič kmitočtu.

Fotovoltaický systém PV1

Cvičný termosolární systém ST1

Větrná elektrárna - cvičný stojan
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Usměrňovače
výkonová elektronika a energetika

Frekvenční měniče, měniče
výkonová elektronika a energetika

Servopohon
výkonová elektronika a energetika

Výkonová elektronika a energetika

Se dvěma pokusnými panely lze rychle sestavit 15 různých obvodů 
usměrňovače (od jednosměrného spojení M1 po dvojitý usměrňo-
vač (B6C)A(B6C)) a jasně demonstrovat operační principy obvodu 
pod ohmickým, indukčním a motorickým zatížením.
S přídavným kontrolním panelem umožňuje pokusný panelový 
systém dvou- a čtyřkvadrantovou regulaci frekvence s druhotnou 
regulací elektrického proudu. Pokusný panelový systém je určen 
pro hodiny a přednášky, ve kterých je největší důraz kladen na 
vyučujícího.
Stejný tematický rozsah lze efektivně vyučovat prostřednictvím 
samostatného experimentování s pokusným modulárním systé-
mem. Usměrňovače proudu a obvody jsou uloženy do jednotlivých 
kompaktních modulů a lze je libovolně sestavovat. 

Metodologicky a didakticky zaměřené zařízení lze použít jak s pane-
lovými, tak s modulárními systémy. Pomocí dvou pokusných pane-
lů lze rychle sestrojit 12 měničů a jasně sledovat operační principy 
obvodu pod ohmickým, indukčním a motorickým zatížením.
Pokusný panelový systém je dostupný jako cvičný systém k využití 
během hodin a přednášek, které jsou zaměřeny na vyučujícího a 
týkají se tématu „Invertory frekvence“.
Kompaktní invertor frekvence s U/f charakteristikou se využívá jako 
pokusný modulární systém k nezávislému měření a nácviku.

Výběr a nastavení parametrů invertoru frekvence, záznam charakte-
ristických křivek frekvence otáčení v různých operačních módech a 
následná analýza naměřených hodnot.

Na servopohon jsou kladeny vysoké nároky, co se týče dynamické 
odpovědi, přesné rychlosti, konstantního točivému momentu, 
přesné synchronizace nebo umístění. Servomotor s rotační nebo 
lineární jednotkou si můžete zvolit jak pro pokusný panelový 
systém při hodinách zaměřených na vyučujícího, tak pro pokusný 
modulární systém určený k samostatným pokusům.

V pokusném panelovém systému je ovládací jednotka a vypínač 
servomotoru uložen do dvou oddělených pokusných panelů s 
četnými body měření, které jsou jasně viditelné i z dálky. Kompaktní 
design k využití s pokusným modulárním systémem.
Výběr a nastavení parametrů servomotoru s ohledem na různé úko-
ly, studium operačních vlastností i analýza naměřených hodnost.

Pokusná sestava s panely (lineární pohon)

Pokusná sestava panelů

Pokusná sestava s invertorem frekvence, servopoho-
nem a systémem brzd
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Elektrotechnika, informační a telekomunikační technologie

Bezp. ochranná opatření proti el.
základy elektrotechniky (max. 50V AC)

Elektrické vybavení a elektronika
základy elektrotechniky (max. 50V AC)

Digitální technologie
základy elektrotechniky (max. 50V AC)

Mikropočítačová technologie
základy elektrotechniky (max. 50V AC)

Analogová technologie
základy elektrotechniky (max. 50V AC)

Řídící technologie
základy elektrotechniky (max. 50V AC)

Výkonová elektronika
základy elektrotechniky (max. 50V AC)

Rádiový / zvukový kmitočet 
informační a telekomunikační technologie

Technologie přenosu dat 
informační a telekomunikační technologie

Antenní technologie 
informační a telekomunikační technologie

Technologie optických vláken

Pokusná sestava s VF součástkami

Pokusná sestava s NF součástkami

Cvičný mikrokontrolér
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Sběrnicová technologie 
automobilová elektronika

Základní principy el. řízení 
automobilová elektronika

Senzory a ovladače 
automobilová elektronika

Generátor impulzů 
automobilová elektronika

Systémy osvětlení, signalizace ...
automobilová elektronika

Třífázový generátor se startérem
automobilová elektronika

Systém zapalování
automobilová elektronika

Systém řízení motoru
automobilová elektronika

Automatická převodovka
automobilová elektronika

Elektronika
automobilová elektronika

Brzdový systém
automobilová elektronika

Posilovač řízení
automobilová elektronika

Recirkulace výfukových plynů
automobilová elektronika

Základní řídící systémy
stav hladiny, průtok, regulace otáček ...

Automobilová elektronika

CAN-BUS cvičný systém s přídavným 
LIN-BUS

Model posilovače řízení

Vzduchová brzda nákladního automobilu
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Výukové kity - The Cool Tool

Unimat 1 Clasic
6 v 1

Unimat 1 Clasic patří do základní řady výukových kitů The Cool 
Tool. Vychází z kitu Unimat 1 Basic ale obsahuje navíc řadu dílů, 
díky nimž ho lze snadno přestavět na další obráběcí stroje. Je 
vhodný pro všechny, kteří touží vyrábět náročnější a komplexnější 
výrobky jak z plastu, tak z kovu. 
 
Lze sestavit: 

 ■ Lupénkovou pilu
 ■ Ruční brusku, nebo pevně instalovanou brusku
 ■ Ruční vrtačku
 ■ Sloupovou vrtačku
 ■ Soustruh pro obrábění kovu
 ■ Horizontální či vertikální frézku.  

Součástí balení je i příručka obsahující mimo návodu k použití sady 
Unimat 1 classic také zajímavé tipy na vaše první výrobky.

Unimat ML (metal line)
soustruh, horizontální i vert. frézka, vrtačka

Tato sada je stejně jako sady Unimat Basic a Unimat 1 Clasic 
variabilně sestavena z jednotlivých modulů. Oproti základní řadě 
Basic a Clasic je však tato sestava, jak již název napovídá, vyrobena 
z kovových částí. Díky tomu je dosaženo vyšší přesnosti obrábění a 
také vyšší odolnosti.
   

 ■ Celokovové části (saně, vřeteník, koník, spojovací části).
 ■ Během chvíle lze snadno sestavit např. soustruh, horizontální 

či vertikální frézku nebo sloupovou vrtačku.
 ■ Díky preciznosti a stabilitě tohoto systému lze pracovat s 

přesností až na 0,05 mm. 

 ■ Lze doplnit o řadu volitelného příslušenství.

4osý CNC frézovací systém
vertikální frézka s rotační osou

Tato sada patří do nejvyšší řady výukových kitů The Cool Tool a 
je určena pro pokročilejší způsoby obrábění. Obsahuje 4osý řídicí 
systém a CNC software, díky němuž lze provádět i prostorové, tzv. 
3D, obrábění. Díky celokovové konstrukci je dosaženo výborné 
stability a přesnosti. 
    

 ■ Celokovová konstrukce
 ■ Pracovní oblast: x = 145 mm, y = 50 mm, z = 50 mm
 ■ Sada obsahuje precizní vřeteník, troje celokovovové sáně, ro-

tační osy včetně 4krokových motorků, kabelů a 14V adaptéru. 

 ■ Lze doplnit o řadu volitelného příslušenství.

 ∗ Další z řady výukových kitů The Cool Tool včetně příslušenství najdete na našich internetových stránkách www.helago-cz.cz

Unimat 1 Clasic - 6 v 1

Unimat ML

4osý CNC frézovací systém
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Větrná energie
leXsolar

Sada modelů pomáhající pochopit základní principy využití větrné 
energie.

Tepelná energie
leXsolar

Modely leXsolar pomáhají pochopit základní principy využití 
tepelné energie.

Úspora energie
leXsolar

Cílem leXsolar-Esave je podpořit schopnost rozpoznat možnosti 
úspory energie.

Fotovoltaika
leXsolar

Modely pomáhající porozumět základním principům fotovoltaiky.
Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektři-
nu s využitím fotoelektrického jevu na fotovoltických článcích.

Palivový článek
leXsolar

Co je to palivový článek a jak funguje? Co jím můžeme pohá-
nět? Co je to elektrolyzér a co se v něm děje s vodou?  Na tyto 
a další otázky vám pomůže najít odpověď tento set.

Inteligentní sítě
leXsolar

leXsolar-SmartGrid Small slučuje solární energii, větrnou energii 
a možnosti uchovávání energie do jednoho produktu. Proto o nich 
díky němu žáci základních škol do 13 let mohou získat základní 
povědomí.

leXsolar
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Přírodní vědy / biologie

Stavba těla zvířat
modely v přirozené velikosti / kostry / řezy 

Stavba těla rostlin
jednoděložné i dvouděložné rostliny

Buněčná biologie
rostlinná, živočišná a lidská buňka

Genetika
buněčné dělení, struktura a fce DNA

Reprodukce a vývoj
vývoj embrya, placenta, fáze porodu, virus AIDS

Vzdělávací systémy
vrstvené postery, zobrazení v řezech, kartičky ...

Fosílie a kosti zvířat
ptáci, mořští savci, primáti, lidoopi, medvědi ...

Užovka podplametá (Natrix tesselata)

Řepka olejná (Brassica napus ssp. oleifera)

"Průhledný muž" - sekvenční anatomie člověka
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Fyzika / chemie

Mechanika
vztlaková síla, torzní zařízení, aerodynamika ...

Vlnění
zvuk, ultrazvuk, mechanické vlnění ...

Energie a životní prostředí
solární energie, skleníkový efekt, meteorologie

Termodynamika
teploměry, tepelná roztažnost a vodivost ...

Elektřina a magnetismus
elektrostatika, elektrochemie, magnetismus ...

Optika
geometrická optika, optická telekomunikace ...

Atomová a nukleární fyzika
Millikanův experiment, Halluv jev, radioaktivita

Studentské experimenty
regenerativní energie, optické pokusy ...

Molekulární modely
síran vápenatý, chlorid sodný, diamant ...

Modely atomu
vodíkový můstek, interaktivní model dle Bohra ...

 ∗ Další výukové sady a doplňky pro praktickou část výuky a pro názornou ukázku studentům najdete na našich internetových stránkách.

Tepelné čerpadlo

Teslův transformátor

Modely molekulárních soustav


