
Odporová dekáda 1 (20-1019 Ohm) (kód: 109-R1DE)

Modul soustavy motor - generátor (kód: 102-MOGE)

Modul indukčnosti (kód: 113-LSET)

Modul transformátoru (kód: 128-TRFO)

Kapacitní sestava (kód: 112-CSET)

Odporová dekáda 2 (1-999 kOhm) (kód: 110-R2DE)

Kapacitní dekáda (kód: 111-CDEC)

Modul unipol. tranzistoru JFET-N (kód: 131-TRJN)

Wheatstoneův můstek (kód: 136-WHBR)

Modul tyristoru (kód: 127-THYR)

E-mailová adresa:

Jméno a příjmení poptávajícího:

Jméno a adresa školy / instituce / firmy:

Jméno a kód výrobku                                 ks                Jméno a kód výrobku                                ks

Poptávka ceny
RC společnost s r. o.
přístroje pro vědu a vzdělání
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Poptávané výrobky:

Generátor funkcí (kód: 106-FUGE)

Měřicí jednotka (kód: 101-ADDU)

Programovatelný DC zdroj (kód: 107-PDCS)

Voltmetr DC & AC RMS (kód: 108-VDAR)

Modul třífázové soustavy (kód: 126-3PHS)

Modul bipolárního tranzistoru NPN (kód: 114-TRBN)

Modul bipolárního tranzistoru PNP (kód: 130-TRBP)

Modul přístrojového zesilovače (kód: 906-INAM)

Modul výkonového zesilovače (kód: 117-BUFF)

Modul operačního zesilovače (kód: 116-OPAM)

Modul prvků (kód: 115-COBO)

Modul prvků s přepínačem (kód: 903-SWBO)

www.rcdidactic.cz / info@rcdidactic.cz

Modul zpožďovacích členů (kód: 103-RDEL)

Modul rozdílového členu (kód: 104-RDIF)

Modul PID regulátoru (kód: 105-RPID)



Poté co formulář vyplníte, uložte jej, prosím, a zašlete jako klasickou
mailovou přílohu na adresu: 

info@rcdidactic.cz 

Vypracovanou cenovou nabídku obratem zašleme na Vaši adresu. 

Děkujeme!

Poznámka / Zvláštní přání

Časová základna (kód: 120-TIBA)

Logický volič (kód: 119-LOSE)

Logická sonda (kód: 118-LOPR)

Souprava 24 karet pro univ. modul 74xxx (kód: 506-SUD2)

Univerzální modul 74xxx (kód: 121-UNDI)

Souprava 12 karet pro univ. modul 74xxx (kód: 505-SUD1)

Souprava propoj. kabelů (55ks) (kód: 503-SCA1)

Souprava propoj. kabelů (60ks) (kód: 511-SCA2)

Souprava dvoukolíkových prvků 1 (kód: 504-SCO1)

Souprava dvoukolíkových prvků 2 (kód: 512-SCO2)

Program rc2000 (kód: 701-SWRC)

Modul s paticí 1x16 (kód: 123-BO16)

Modul s paticí 1x40 (kód: 124-BO40)

Rozvod napájení univerzální (kód: 122-MOB1)

Rozvod napájení pro 8 modulů (kód: 129-MOB2)

Zdroj +24V (kód: 802-Z24V)

Zdroj +5V (kód: 801-Z05V)
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