
Kúpna zmluva č. Z202123891_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom (skrátený 
názov "SOŠ technická Dubnica nad Váhom")

Sídlo: Bratislavská 439/18, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 42026393
DIČ: 2022668703
IČ DPH:
Telefón: 0424456216

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HELAGO-SK, s. r. o. 
Sídlo: Kosodrevinová 2, 82107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47479256
DIČ: 2023908898
IČ DPH: SK2023908898
Bankové spojenie: IBAN: SK9275000000004018970484
Telefón: +421905273740, +421255565291

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tréningový systém výkonovej elektroniky
Kľúčové slová: elektronika, komponenty, motor, káble
CPV: 31110000-0 - Elektromotory; 31224000-2 - Spájacie a kontaktné prvky; 31220000-4 - 

Komponenty elektrických obvodov; 31351000-1 - Elektrické vodiče pre systémy riadenia 
prístupu; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 31710000-6 - Elektronické zariadenia; 
39162000-5 - Vzdelávacie vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Základný panel výkonovej elektroniky

2. 2. Technická karta

3. Sada komponentov výkonovej elektroniky

4. Jednosmerný motor DC 24V/ 34W

5. Trojfázový asynchrónny motor AC3 23/40V  20W

6. Sada bezpečnostných prepájacích káblov  4 mm

7. Sada predných panelov „Obvody usmerňovača vo výkonovej elektronike"

8. Učiteľský manuál experimentov „Obvody usmerňovača vo výkonovej elektronike“

9. Digitálny tachometer so zabudovaným laserovým ukazovátkom

Položka č. 1: Základný panel výkonovej elektroniky

Funkcia

Skúmanie moderných riešení pohonov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Základný panel ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

experimentálna doska A4 s fotorealistickým 4-farebným 
predným panelom//  napájací zdroj//  DC 60V, AC 40V, 
60W//  3-kanálový jednosmerný zdroj//  zdroj striedavého
prúdu//   posuvný prepínač na prepínanie medzi 
prevádzkovými režimami//  zaznamenávanie 
výstupových prúdov//  aktivované obmedzenie DC//  
integrované meracie prístroje//

experimentálne pole s bezpečnostnými vstupmi (4 mm), 
usporiadanými do 19 mm mriežky//  farebná odlíšiteľnosť
elektrických zapojení//  primárne prevádzkové napätie 
115V/ 230V AC 50/ 60Hz//   trieda ochrany I,  PELV//   
rozmery: š x v x h: 532 x 297 x 90 mm//

Položka č. 2: 2. Technická karta

Funkcia

Popis pre prácu so systémom

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technická karta ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Technická karta – obsahuje základný popis pre prácu a 
lepšiu orientáciu so systémom

Položka č. 3: Sada komponentov výkonovej elektroniky

Funkcia

Pre základné experimenty vo výkonovej elektronike.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sada zásuvných komponentov výkonovej elektroniky pre
základné experimenty vo výkonovej elektronike s 
panelom A4 so symbolmi obvodov jednotlivých 
komponentov

sada 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1 film rezistor 10 Ohm/ 2W   //2 film odpory 22 Ohm/ 2W 
//   1 film rezistor 33 Ohm/ 2W//   1 film rezistor 100 
Ohm/2W//   1 film rezistor 220 Ohm/ 2W//   1 film rezistor
330 Ohm/ 2W//   2 film odpory 470 Ohm/ 2W//   1 film 
rezistor 680 Ohm/ 2W ///   3 film odpory 1 kOhm/ 2W//   1
film rezistor 4,7 kOhm/ 2W //   1 film rezistor 10 kOhm/ 
2W /    1 kondenzátor 0,22 mikroF/ 160V //   1 
kondenzátor 0,47 mikroF/ 160V//   1 kondenzátor 1 
mikroF/ 100V//   1 elektrolytický kondenzátor 10 mikroF/ 
63V //   2 elektrolytické kondenzátory 100 mikroF/ 63V

1 Schottkyho dióda 2A//   1 Si dióda 1A/   1 tranzistor 
BD238 PNP 80V / 25W, základňa, vľavo//   1 tranzistor 
BD237 NPN 80V / 25W, základňa, vľavo//   1 
tyristor 3A//   1 tyristor MCR100-6  0,8A//   1 IGBT 
10A//   1 napájací FET, brána vľavo//   1 optočlen//   1 
cievka N=300//   2 cievky N=900//   1 jadro navinuté 
páskou//   1 tlačidlo//   1 prepínač//    1 žiarovka 48V//   
objímka E10//   rozmery zakladacieho systému (š x v x 
h) 266 x 297 x 140 mm

Položka č. 4: Jednosmerný motor DC 24V/ 34W

Funkcia

Jednosmerný motor
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jednosmerný motor DC 24V/ 34W 1 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

nominálne napätie: 24V DC//   nominálna rýchlosť 
otáčania: 3000 ot/min//   brzda pre zaťaženie motora//   
vstupy/výstupy: na 4 mm//   rozmery  š x v x h: 133 x 297
x 85 mm

Položka č. 5: Trojfázový asynchrónny motor AC3 23/40V  20W

Funkcia

Trojfázový asynchrónny motor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Trojfázový asynchrónny motor AC3 23/40V  20W ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

hviezda/trojuholník AC3 40/23V 50Hz //   nominálna 
rýchlosť otáčania 1250 ot/min pri 50Hz //   brzda pre 
zaťaženie motora//   vstupy / výstupy na 4 mm //   
rozmery: š x v x h: 133 x 297 x 85 mm//

Položka č. 6: Sada bezpečnostných prepájacích káblov  4 mm

Funkcia

Na prepájanie prvkov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sada bezpečnostných prepájacích káblov  4 mm sada 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Sada bezpečnostných prepájacích káblov  4 mm

3 bezpečnostné prepájacie káble l = 100 cm, sivé//  1 
bezpečnostné prepájacie vedenie l = 100 cm, modré//  1 
bezpečnostné prepájacie vedenie l = 100 cm, čierne//  
3 bezpečnostné prepájacie káble l = 50 cm, hnedé//  2 
bezpečnostné prepájacie káble l = 50 cm, červené//  2 
bezpečnostné prepájacie káble l = 50 cm, modré//  2 
bezpečnostné prepájacie káble l = 25 cm, červené//  2 
bezpečnostné prepájacie káble l = 25 cm, modré/  2 
bezpečnostné prepájacie káble l = 25 cm, čierne//  3 
bezpečnostné prepájacie káble l = 25 cm, sivé/

Položka č. 7: Sada predných panelov „Obvody usmerňovača vo výkonovej elektronike"

Funkcia

12 viacfarebných, graficky upravených prekrytí predného panela pre didaktické účely, týkajúce sa experimentov popísaných v 
učiteľskom manuáli.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sada predných panelov „Obvody usmerňovača vo 
výkonovej elektronike" sada 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

½-vlnový usmerňovač//   1-fázový mostíkový 
usmerňovač B2 //   3-fázový mostíkový usmerňovač B6 
//   ½-vlnový tyristorový usmerňovač //   riadený 1-fázový
mostíkový usmerňovač B2C //   riadený 3-fázový 
mostíkový usmerňovač B6C //   1-kanálový prevodník //  
 step down prevodník //   2-kanálový prevodník – plný 
mostík //   3-fázový menič //   4-kanálový prevodník/ 
krokový motor //   blokový diagram 3-fázového meniča//
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Položka č. 8: Učiteľský manuál experimentov „Obvody usmerňovača vo výkonovej elektronike“

Funkcia

Manuál s CD, ktorý obsahuje úlohy pre študentov a správne riešenia pre učiteľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Učiteľský manuál experimentov „Obvody usmerňovača 
vo výkonovej elektronike“ ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 9: Digitálny tachometer so zabudovaným laserovým ukazovátkom

Funkcia

Na meranie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Digitálny tachometer so zabudovaným laserovým 
ukazovátkom ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

bezdotykové meranie otáčok a povrchovej rýchlosti //   
5-ciferný LCD displej //   rozsah počítania: od 1 do 19 
999 ot/min //   laserová trieda 2,  P menšie ako 1mW //
   rozmery: š x v x h: 160 x 58 x 39 mm//

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia

Vrátane školenia pedagogických zamestnancov

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, 
ktorým budú postúpené pohľadávky Druhej zmluvnej strany v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, 
bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na 
takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových 
cien bez DPH, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je
oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe podpísaného dodacieho listu/preberacieho 
protokolu.

V prípade ak sa Dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou, t. j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa 
vysúťažila.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
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Ak sa v technickej špecifikácii predmetu Zmluvy uvádzajú údaje, alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
značku, obchodný názov, patent, alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s 
porovnateľnými resp. lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných, alebo lepších parametrov pri ekvivalentnom plnení 
bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť/ odstúpiť od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Dubnica nad Váhom
Ulica: Bratislavská 439/18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.12.2021 12:00:00 - 31.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 815,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 378,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123891
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V Bratislave, dňa 06.12.2021 08:38:05

Objednávateľ:
Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom (skrátený názov "SOŠ technická Dubnica nad 
Váhom")
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
HELAGO-SK, s. r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123891


Zákazka


Identifikátor Z202123891


Názov zákazky Tréningový systém výkonovej elektroniky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317648


Dodávateľ


Obchodný názov HELAGO-SK, s. r. o.


IČO 47479256


Sídlo Kosodrevinová 2, Bratislava, 82107, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 1.12.2021 14:12:15


Hash obsahu návrhu plnenia MBmj9WjIUrVm86EeqYHmqOmwi3K5rTdhEC59xZCmI2A=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastný návrh plnenia.pdf










    
 



 
Kosodrevinová 2 



821 07  Bratislava 
Tel.: +421 2 555 65 291 



http://www.helago-sk.sk 
E-mail: info@helago-sk.sk    



IČO: 47 479 256 



DIČ: 2023908898 



 
          



 



 
 



 
   
  SOŠ Technická 
  Bratislavská 439/18  
  018 41 Dubnica nad Váhom 
 



------------------------------ 
V Bratislave: 01. 12. 2021



 
Vec: Vlastný návrh plnenia 
Na základe požiadavky z verejnej súťaže prostredníctvom EKS Z202123891 Vám posielame vlastný návrh 



plnenia  



 



Tréningový systém výkonovej elektroniky ETS Didactic 



                                                
 
Tréningový systém výkonovej elektroniky pre účely odbornej prípravy a praktických experimentov. 
Systém sa skladá sa zo základného panelu, 2 motorov a komponentov výkonovej elektroniky. 
Obsahuje motor na jednosmerný prúd 24V/34W  a asynchrónny motor na striedavý prúd 23/40V, 
20W, s ktorými je možné pracovať prepojením so základným panelom a sadou komponentov. 
Systém kombinuje najnovšiu technológiu s jednoduchým používaním. Okrem rozšírenia základných 
princípov funkcií výkonových elektronických komponentov a modulov je možné skúmanie 
moderných riešení pohonov pozostávajúcich z frekvenčných meničov a motorov v bezpečnom 
rozsahu nízkeho napätia. Tréningový systém umožňujúci pochopenie princípu výkonovej elektroniky 
a s možnosťou použitia ich komponentov a funkcií. 
 
Tréningový systém výkonovej elektroniky obsahuje tieto komponenty:  
Základný panel výkonovej elektroniky (obj. číslo: 35000) 



• Experimentálna doska vo formáte A4 s fotorealistickým štvorfarebným predným panelom 
• Špeciálny povlak robí povrch panelu odolný proti poškriabaniu 
• Napájací zdroj 
• DC 60V, AC 40V, 60W 
• 3-kanálový jednosmerný zdroj  
• Zdroj striedavého prúdu 



• Prepínanie medzi prevádzkovými režimami sa vykonáva pomocou posuvného prepínača 
• Prúdy výstupov sa nepretržite zaznamenávajú a pri prekročení prahových hodnôt sa napätie 



resetuje. 
• Súčet napätia DC výstupov je predmetom sledovania a je obmedzený na maximálnu hodnotu 



(napr. 60V DC), ak je aktivované obmedzenie DC. 
• Integrované meracie prístroje 
• Experimentálne pole s bezpečnostnými vstupmi (4 mm), usporiadanými do 19 mm mriežky  



 





http://www.helago-sk.sk/
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• Elektrické zapojenia sú farebne odlíšené. 



• Primárne prevádzkové napätie 115V / 230V AC 50 / 60Hz 
• Trieda ochrany I, PELV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozmery: š x v x h: 532 x 297 x 90 mm 
 
 
Technická karta (Obj. číslo: 35001-ENG): 



• Technická karta obsahujúca základný popis pre prácu a lepšiu orientáciu so systémom 
 
 
Sada komponentov výkonovej elektroniky (Obj. číslo: 35002): 
Sada zásuvných komponentov pre základné experimenty vo výkonovej elektronike s panelom vo 
veľkosti A4 formáte so symbolmi obvodov jednotlivých komponentov.  
 
Sada obsahuje: 



• 1 film rezistor 10Ω / 2W 
• 2 film odpory 22Ω / 2W 
• 1 film rezistor 33Ω / 2W 
• 1 film rezistor 100Ω / 2W 
• 1 film rezistor 220Ω / 2W 



• 1 film rezistor 330Ω / 2W 
• 2 film odpory 470Ω / 2W 
• 1 film rezistor 680Ω / 2W 
• 3 film odpory 1kΩ / 2W 
• 1 film rezistor 4,7kΩ / 2W 
• 1 film rezistor 10kΩ / 2W 



• 1 kondenzátor 0,22 µF / 160 V 
• 1 kondenzátor 0,47 µF / 160 V 
• 1 kondenzátor 1 µF / 100 V 
• 1 elektrolytický kondenzátor 10 µF / 63V 
• 2 elektrolytické kondenzátory 100 µF / 63V 



• 1 Schottkyho dióda, 2A 
• 1 Si dióda, 1A 
• 1 tranzistor BD238 PNP, 80 V / 25W, základňa, vľavo 
• 1 tranzistor BD237 NPN, 80 V / 25W, základňa, vľavo 
• 1 tyristor, 3A 



• 1 tyristor MCR100-6, 0,8 A 
• 1 IGBT, 10A 
• 1 napájací FET, brána vľavo 
• 1 optočlen 
• 1 cievka N = 300 



• 2 cievky N = 900 
• 1 jadro navinuté páskou (1 pár) 
• 1 tlačidlo 
• 1 prepínač 











• 1 žiarovka, 48V, objímka E10 
Rozmery zakladacieho systému: 266 x 297 x 140 mm (š x v x h) 
 
Jednosmerný motor DC 24V / 34W (Obj. číslo: 35003): 



• Nominálne napätie: 24V DC 
• Nominálna rýchlosť otáčania: 3000 ot./min 
• Brzda pre zaťaženie motora 
• Všetky vstupy / výstupy na 4 mm  



Rozmery: š x v x h: 133 x 297 x 85 mm 



 
Trojfázový asynchrónny motor AC3 23/40V, 20W (Obj. číslo: 35004): 



• Hviezda / trojuholník AC3 40 / 23V 50Hz 



• Nominálna rýchlosť otáčania: 1250 ot./min pri 50 Hz 
• Brzda pre zaťaženie motora 
• Všetky vstupy / výstupy na 4 mm  



š x v x h: 133 x 297 x 85 mm 
 
 
Sada 4mm bezpečnostných prepájacích káblov (Obj. číslo: 90032): 



• 3 bezpečnostné prepájacie káble 4mm / 100cm, sivé 
• 1 bezpečnostné prepájacie vedenie 4mm / 100cm, modré 
• 1 bezpečnostné prepájacie vedenie 4 mm / 100 cm, čierne 
• 3 bezpečnostné prepájacie káble 4mm / 50cm, hnedé 



• 2 bezpečnostné prepájacie káble 4mm / 50cm, červené 
• 2 bezpečnostné prepájacie káble 4mm / 50cm, modrý 
• 2 bezpečnostné prepájacie káble 4mm / 25cm, červené 
• 2 bezpečnostné prepájacie káble 4mm / 25cm, modré 
• 2 bezpečnostné prepájacie káble 4mm / 25cm, čierne 



• 3 bezpečnostné prepájacie káble 4mm / 25cm, sivé 
 
Sada predných panelov "Obvody usmerňovača vo výkonovej elektronike" (Obj. číslo: 35020): 
12 viacfarebných, graficky upravených prekrytí predného panela pre didaktické účely týkajúce sa 
experimentov popísaných v učiteľskom manuáli experimentov: 



• Polvlnový usmerňovač 
• Jednofázový mostíkový usmerňovač B2 
• 3-fázový mostíkový usmerňovač B6 
• Polvlnový tyristorový usmerňovač 
• Riadený jednofázový mostíkový usmerňovač B2C 



• Riadený 3-fázový mostíkový usmerňovač B6C 
• Jednokanálový prevodník 
• Step down prevodník 
• Dvojkanálový prevodník / plný mostík 
• 3-fázový menič 



• Štvorkanálový prevodník / krokový motor 
• Blokový diagram 3-fázového meniča 



 
Učiteľský manuál experimentov „Obvody usmerňovača vo výkonovej 
elektronike“ (Obj. číslo: 35012CD-ENG): 
Manuál s CD, ktorý obsahuje úlohy pre študentov a správne riešenia pre 
učiteľa. Detailne spracovaný s tématickými okruhmi.  
 
 
 
 
 











 
 
Digitálny tachometer so zabudovaným laserovým ukazovátkom (Obj. číslo: 90213): 



• Bezdotykové meranie otáčok a povrchovej rýchlosti 



• 5-ciferný LCD displej 
• Rozsah počítania: 1 ... 19 999 ot./min 
• Laserová trieda 2, P <1 mW 



Rozmery: 160 x 58 x 39 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          



          



  



 



 



           Ing. Vladimír Horčičák 



   








				2021-12-01T15:12:15+0100

		EKS PDF PODPIS









		2021-12-06T08:38:05+0100
	EKS PDF PODPIS




