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Příloha č. 5 zadávací dokumentace „Vybavení chemie“ 

Specifikace předmětu plnění – Vybavení chemie 
 

Sada 1 CHE  

Název vybavení Obnovitelné zdroje Počet kusů 1. 1 kus 

2. 1 kus 

Specifikace 1. Výuková sada obnovitelné zdroje 

2. Sada vodíkového palivového článku s úložnou 

vaničkou 

Rozměry (d*š*v)  Hmotnost  

Popis zařízení 1. Kompletní sada pro studium obnovitelné energie. 

Umožňuje Vám porozumět tomu, jak dostat čistou 

energii ze slunce, větru a vody a to vše v jedné sadě s 

veškerým potřebným vybavením pro pokusy. Solární 

modul, PEM-elektrolyzér, PEM-palivový článek, 

větrná elektrárna, elektromotor, kádinky na jímání 

vodíku a kyslíku, voltmetr, ampérmetr. 

2. PEM-palivový článek (0,5 W), PEM-elektrolyzér na 

destilovanou vodu s graduovanými nádržemi na plyn 

(1W), rozložitelné palivové články, metanolové 

články, solární modul (1W), měřící skříňka 

s voltmetrem a ampérmetrem s žárovkou a 

elektromotorem, elektrické vodiče, hadice se 

svorkami a návodem v českém jazyce, vše v úložné 

přenosné vaničce 

Parametry  
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Ilustrační foto 

1.       2.  

 

 

 

 

 

Sada 2 CHE  

Název vybavení 1. UV detekce 

2. Desky pro TLC  

Počet kusů 1. 1 kus 

2. 5x25 kusů 

Specifikace 1. UV lampa včetně stojánku 

2. Nosič na tenkovrstvou chromatografii 

Rozměry (d*š*v) 2. 200x200 mm Hmotnost  

Popis zařízení 1. Lampa a stojan určený pro UV detekci látek při TLC 

(tenkovrstvé chromatografii).  Lampa má přepínání mezi 

vlnovými délkami 366 nm a 254 nm.  

2. Nosič je hliníková folie, rozměry 200x200 mm, TLC 

silikagel, v balení 25 kusů 

Parametry  

Ilustrační foto 

1.      2.  
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Sada 3 CHE  

Název vybavení 1. Datalogger  

2. Náhradní baterie 

Počet kusů 1. 2 kusy 

2. 2 kusy 

 

Specifikace  

Rozměry (d*š*v) 1. 15,4 x 8,8 x 

2,5  cm 

Hmotnost 1. 350 g 

Popis zařízení 1. Barevný dotykový displej, připojení k WIFI a 

Bluetooth, 800 MHz procesor 

Parametry 

 

1. Datalogger 

 3 analogové konektory pro senzory s kódem končícím 

– BTA 

 2 digitální konektory pro senzory s kódem končícím -

BTD 

 USB Standard-A port pro připojení USB senzorů, 

paměťových zařízení apod. 

 USB mini-AB port pro propojení s počítačem 

 DC power jack 

 slot na MicroSD/MMC paměťové karty 

Vestavěné senzory 

 3D akcelerometr 

 mikrofon 

 senzor světlení 

 GPS navigace 

Audio In/Mic/Out 

  vzorkovací frekvence až 100 kHz (důležité zejména 

pro experimenty se světlem a elektřinou)  

  vestavěná paměť může být rozšířena pomocí 

MicroSD/MMC karet nebo USB flash disků  

  rozlišení 12-bit 
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2. Náhradní baterie 3,7 V, Lithiová baterie pro daný 

datalogger, viz výše. 

 

Ilustrační foto 

1.   2.  

 

 

Sada 4 CHE  

Název vybavení 1. Spektrometr 

2. Nefelometr 

3. Elektroda pro stanovení 

obsahu amonných iontů 

Počet kusů 1. 1 kus 

2. 1 kus 

3. 1 kus 

Specifikace  

Rozměry (d*š*v) 1. 150x90x40 

3. délka elektrody 

15,5 cm/délka 

přípojného kabelu 

100 cm 

Hmotnost  

Popis zařízení 1. Přenosný spektrometr a fluorimetr k měření absorbance, 

transmitance a fluorescence s vysokým rozlišením, 

kompatibilní s dataloggrem (viz sada 3), připojitelný 

pomocí USB, včetně kyvet pro daný typ zařízení 

2. Přenosný nefelometr kompatibilní s dataloggrem 

uvedeném v 3. sadě s formalinovým standardem 100 NTU 

3. Sonda měří koncentraci amonných kationtů NH4
+ 

ve 

vodných roztocích 

Parametry 

 

1. Spektrometr s USB kabelem 

    Spektrální rozsah 380–950 nm 

    Rozlišení 1 nm 
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    Vlnové délky excitačních zdrojů  pro fluorimetrii 

    405 nm a 500 nm 

   15 plastových kyvet pro daný typ zařízení 

2. Nefelometr s USB portem kompatibilní 

    s dataloggrem dle výše uvedených specifikací 

    Rozsah nefelometru 0–200 NTU 

    Citlivost nefelometru 0,25 NTU 

   Formazínový standard 100 NTU      

3. Elektroda kompatibilní s dataloggrem uvedeným ve  

   3. sadě 

    Rozsah 0,10–18000 mg/l 

    Citlivost 0,7 % 

    Rozsah pH  pro použití 4 až 10 

 

Ilustrační foto 

1.  2.  
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