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#1

Loodusõpetus

Bioloogia

Geograafia

Füüsika

Keemia

ROQED 3D Teadus 
(RQD_RSP1_RSS30)

1-12.klass

301

Tarkvara sisaldab 6 kategooriat ja üle 

800 mudeli:

1. Bioloogia – 322 mudelit

2. Füüsika – 265 mudelit 

3. Astronoomia – 6 mudelit 

4. Keemia – 181 mudelit

5. Maateadus – 47 mudelit 

6. Tehnika – 2 mudelit

Õpetaja funktsionaalsus tarkvaras:

1. Täielik kontroll mudeli üle

2. Animatsioon

3. Slaidide koostamine

4. Teadmiste kontrolli loomine

Proovige tasuta koos oma õpilastega 

ROQED 3D Teaduse demo versiooni. 

Tarkvara demo versioon on 

kättesaadav AppStore, Play Market ja 

STE.education poodides.

Tarkvara tutvustav video 

https://youtu.be/_Gg-OLIBzmo [01:01 

minutit]

ROQED 3D Teadus on interaktiivne tarkvara, mis aitab loodusainete õpetajatel seletada 

keerulisi teemasid demonstratsioonide abil. 3D Teadust on mugav kasutada ka 

distantsõppel. Tarkvara on kättesaadav 16 keeles, sh eesti, inglise ja vene keeles. 

Link tootele

T
e
h

n
o

lo
o

g
ia

Ühikuhind KM-ta: 

RQD_RSP1_RSS30  – 500 EUR
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https://apps.apple.com/ru/app/roqed/id1560319675
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Roqed.RoqedScience
https://ste.education/toode/3d-teadus/
https://youtu.be/_Gg-OLIBzmo
https://ste.education/product/traadita-susihappegaasi-andur/
https://ste.education/toode/3d-teadus/


#2

Füüsika

ROQED Kooli 
Füüsika virtuaalne 

labor
(RQD_RPP-001)

1-12.klass

1

Tarkvara sisaldab 6 kategooriat ja üle 30 

mudeli:

1. Kinemaatika – 3 mudelit

2. Staatika ja dünaamika – 9 mudelit 

3. Molekulaarfüüsika ja termodünaamika – 7 

mudelit 

4. Pidev elektrivool – 6 mudelit

5. Elekter ja magnetism – 4 mudelit 

6. Optika – 3 mudelit

Funktsionaalsus tarkvaras:

1. Animatsioonid

2. Tulemustabelite täitmine

3. Järelduste tegemine (tehke järeldus ja valige 

õige vastus)

4. Vastuste kontrollimine

5. Katse tulemuste saatmine õpetajale

Proovige tasuta koos oma õpilastega ROQED 

Kooli Füüsika virtuaalse labori demo 

versiooni. Tarkvara demo versioon on 

kättesaadav STE.education poes. 

Tarkvara tutvustav video 

https://youtu.be/QvSj_iQtQvg [00:59 minutit]

ROQED Kooli Füüsika virtuaalne labor on interaktiivne tarkvara, milles saavad füüsika 

õpetajad viia läbi erinevaid katseid. Tarkvara on mugav kasutada ka distantsõppel. 

Tarkvara on kättesaadav 18 keeles, sh eesti, inglise ja vene keeles. 

Link tootele 

T
e
h

n
o

lo
o

g
ia

Ühikuhind KM-ta: 

RQD_RPP-001 – 166,67 EUR
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https://ste.education/toode/kooli-fuusika-virtuaalne-labor/
https://ste.education/toode/kooli-fuusika-virtuaalne-labor/


Traadita ühendus

#VOSK põhimõtte 
ja SPARKvue

tarkvara 
lühitutvustus

VOSK põhimõtte kasutamine õppetöös võib 

lihtsustada õpetaja tööd, sest enamus 

lastest juba oskavad oma nutiseadmeid 

kasutada. 

Selle põhimõtte kasutamine lubab 

õppeasutusel koguda raha teistele 

projektidele, sest enam ei ole tarvis osta 

nutiseadmeid täismahus. 

SPARKvue

SPARKvue on PASCO Scientific tarkvara 

PASCO anduritelt saadud andmete 

monitoorimiseks ning töötlemiseks. 

„SPARKvue“ tarkvara on tasuta saadaval 

Chromebook, iOS ja Android nutiseadmete 

ning tahvelarvutite jaoks. 

SPARKvue tutvustav video 

https://youtu.be/MmsRX1rl6H0 [4:39 min] 

Minimaalsed nõuded - Android V5.0 või IOS 

V11. Installige rakendus App Store, Chrome 

Web Store või Google Play Market 

poodidest.  

Viimastel aastatel on õppeasutustes levima hakanud „VOSK“ põhimõtte ehk „Võta Oma 

Seade Kaasa“ põhimõte. Õpilased saavad vabalt kasutada oma nutiseadmeid 

(nutitelefonid, tahvelarvutid jm) õppetöö tegemiseks. 

T
e
h

n
o

lo
o

g
ia
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https://youtu.be/MmsRX1rl6H0
https://itunes.apple.com/us/app/sparkvue/id361907181?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isbx.pasco.Spark
https://chrome.google.com/webstore/detail/sparkvue/iimbdmgkimpbhimdjnmiffmeefbppijo


#3

SPARKvue Site
License Digital 

Download
(PS-2400-DIG)

Tarkvaralitsents on tähtajatu ning litsentsi

on vaja soetada vaid üks kord ja see kehtib 

kõikidele kooli arvutitele, nii MS Windowsi 

kui ka MacOS X operatsioon süsteemiga. 

Kõik rakenduse värskendused on tasuta.

Miinimumnõuded

Windows 7 SP1 või uuem

Mac OS X v 10.12 või uuem

Intel i3, 4GB

Resolutsioon: 1280 x 720

Prooviversiooni on võimalik laadida alla siit:

https://www.pasco.com/downloads/sparkvue

Litsentsi saab installida kõikidesse samal 

aadressil asuvatesse õppeasutuse 

arvutitesse (nt. kui põhikool asub ühel 

aadressil ja gümnaasium teisel, siis on teil 

vaja osta kahte litsentsi, kui soovite 

installida tarkvara nii gümnaasiumi kui ka 

põhikooli arvutitesse). 

Tarkvara saab installida nii arvutiklassi, kui 

ka õpetajate ja õpilaste arvutitesse. 

Selleks, et näha ja analüüsida korjatud andmeid MS Windows või MacOS X arvutis on vaja 

tasulist SPARKvue litsentsi. SPARKvue on mugav rakendus kasutamiseks distantsõppel. 

Link tootele 

T
e
h

n
o

lo
o

g
ia Loodusõpetus

Bioloogia

Geograafia

Füüsika

Keemia

1-12.klass
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Ühikuhind KM-ta: 

PS-2400-DIG – 360 EUR

https://www.pasco.com/downloads/sparkvue
https://ste.education/toode/tarkvara-pasco-sparkvue/


#4

Robo Wunderkind
Explorer Lite
(STE_RW_ExLite)

Explorer Lite robootikakomplektiga saavad 

lapsed vabalt näiteks luua taskulambi ning 

Robo Wunderkind rakenduse abil luua 

koodi, mis lülitaks taskulambi sisse või välja 

kui kasutaja vajutab nupule. 

Robo Wunderkind rakendus on tasuta 

kättesaadav kõigile Android ja iOS

nutiseadmetele AppStore ja Play Market 

poodides. 

Robo Wunderkind rakendus koosneb 

kolmest osast:

1. Robo Live – roboti juhtimine Bluetooth 

ühenduse abil

2. Robo Code – roboti juhtimine kodeerimise abil

3. Robo Blockly – roboti juhtimine visuaalse 

programmeerimiskeele Blockley abil

Eriomadused

Robotile saab ehitada igasuguseid asju 

juurde LEGO klotsidega.

Komplekt on tehtud hüpoallergeensetest

materjalidest

Komplekti saab lõputult täiendada ostes 

juurde Robo Wunderkind lisamooduleid

Robo Wunderkind Explorer Lite on komplekt lastele vanuses 5+. See robootikakomplekt 

aitab lastel mängides omandada baas oskusi robootikas ja programmeerimises. 

Link tootele 

T
e
h

n
o

lo
o

g
ia Robootika

Programmeerimine

0-12.klass
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Ühikuhind KM-ta: 

STE_RW_ExLite – 209 EUR

https://apps.apple.com/at/app/robo-wunderkind/id1546887179?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robo.universe&hl=en
https://ste.education/toode/robo-wunderkind-explorer-lite/


#5

Programmeeritav 
Footon robot

(PH_coding)

Footon robotit saab programmeerida 

rakendustes Photon Coding

(nutiseadmetele) ja Photon Magic Brdige

(arvutitele). 

Photon Coding rakendus on tasuta 

kättesaadav kõigile kõigile Android ja iOS

nutiseadmetele AppStore ja Play Market

poodides. 

Photon Magic Bridge on tasuta 

kättesaadav kõigile Windows arvutite 

omanikele Microsoft Store poes.

Rakendused omavad erinevaid tasemeid –

algaja, edasiarenenud, meister ja ekspert. 

Lapsed saavad ise valida tase vastavalt 

nende teadmistele ja oskustele. 

Programmeeritava Footon roboti komplekt 

sisaldab: 

1. Footon robotit

2. Laadimiskaablit 

3. Õppematerjale programmeerimiseks 

(materjalid inglise keeles)

4. Magic Dongle (arvutiga ühendamiseks)

Õpetage Scratch 3.0, Scratch 2, MakeCode|JavaScript, Python ja Blockley

programmeerimiskeeli koos Footon robotiga. 

Link tootele 

T
e
h

n
o

lo
o

g
ia Robootika

Programmeerimine

6-12.klass

Ühikuhind KM-ta: 

PH_coding – 207,50 EUR
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https://apps.apple.com/us/app/photon-coding/id1282138708
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meetphoton.PhotonCoding&hl=en_US&gl=US
https://www.microsoft.com/en-us/p/photon-magic-bridge/9p5x1ph48kcg?activetab=pivot:overviewtab
https://ste.education/toode/programmeeritav-footon-robot/


#6

Traadita 
liikumisandur 

(PS-3219)

Objekti kauguse määramiseks väljastab 

andur ultraheliimpulssi, mis kuulab objekti 

pinnalt peegelduvat kajasignaali. 

Objekti kaugus arvutatakse ultraheli 

impulsi ja tuvastatud kaja vahelise lennu 

ning heli kiiruse põhjal. 

Mõõtevahemik: 0.15 kuni 4 m

Mõõtmise täpsus: 1 mm

Ühendus

Andurit on võimalik ühendada seadmetele 

USB või Bluetooth kaudu. 

Tarkvara

SPARKvue, MatchGraph, Capstone. 

Rakendusala

Positsiooni, kiiruse, kiirenduse ja 

koordinaatide süsteemi vaheline suhe.

Energia ja impulsi säilitamise seadused.

Vabalangemise objektide liikumise 

mõõtmine.

Õhutakistuse mõju uurimine langevatele 

objektidele .

Tasuta rakendus „MatchGraph“ võimaldab 

õppida graafiku sõltuvusi.

Traadita liikumisandur mõõdab ultraheli tehnoloogia abil objektide asendit, kiirust ja 

kiirendust. 

Link tootele 

Loodusõpetus

Füüsika

1-12.klass

L
o

o
d

u
sõ

p
e
tu

s

Ühikuhind KM-ta: 

PS-3219– 177 EUR
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https://www.pasco.com/downloads/matchgraph
https://ste.education/toode/pasco-juhtmeta-liikumisandur/


#7

Traadita 
süsihappegaasi

andur 
(PS-3208)

Andurit saab kasutada nii suletud kui ka 

avatud keskkondades. 

Võimalus pikaajaliste katsete jaoks:

Mällu võib salvestada kuni 55 000 andme-

punkti. 

Ühendus: Bluetooth ja USB.

Mõõtevahemik: 0 kuni 100 000 ppm

Mõõtmise täpsus: 2 ppm

Eriomadused

Pikemate katsete puhul loeb andur CO2 

tase andmed otse andurisse.

Proovipudel on komplektis.

Võimalik juurde osta ja kasutada koos 

erimembraaniga vees. Veekindel sokk laseb 

CO2 gaasi läbi membraani (andurit ennast 

ei tohi sokita vette lasta).

Iga tüüpiline fotosünteesi katse nõuab, et õpilased teeksid järeldusi fotosünteesi kiiruse 

muutuste kohta kloroplastide ja värvainete abil. 

Link tootele 

Bioloogia

Loodusõpetus

1-12.klass

B
io

lo
o

g
ia
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Ühikuhind KM-ta: 

PS-3545 (5tk komplektis) - 45 EUR

PS-3208 – 345 EUR

https://ste.education/toode/traadita-susihappegaasi-andur/


#8

Fotosünteesi paak
(PS-2521B)

Traadita hapniku 
gaasiandur (PS-3217)

Traadita 
temperatuuri andur 

(PS-3201)

Aidake õpilastel kergemini sellest 

kontseptsioonist aru saada fotosünteesi 

abil, mõõtes otse hapniku tootmist. 

Seadmel on kaks kontsentrilist Plexiglas

kambrit, mis võimaldavad õpilastel 

kontrollida keskkonda, mõõtmisi segamata.

Paaki on võimalik sisestada 2 andurit samal 

ajal. Näiteks traadita hapniku gaasiandur, 

pH andur või süsihappegaasi andur. 

Välist reservuaari võib kasutada kui 

veevanni, et juhtida keskkonna 

temperatuuri.

Saab mõõta otse hapniku tootmist. 

On võimalik asetada pliidile, et uurida 

temperatuuri mõju. 

Temperatuuri andur (PS-3201) on 

universaalne (-40ºC kuni 125ºC) ja teda on 

võimalik kasutada mitmes katses (näiteks 

hõõrdumise uurimises, vee aurustumise 

katses jne).

Anduril on sisseehitatud mälu ning tänu 

sellele saab jätta anduri ühendamata 

nutiseadmega soovitud andmete 

kogumispunkti (näiteks külmkappi).

Selleks, et näha ja analüüsida korjatud andmeid MS Windows või MacOS X arvutis on vaja 

tasulist SPARKvue litsentsi. SPARKvue on mugav rakendus kasutamiseks distantsõppel. 

Link tootele 

B
io

lo
o

g
ia

Bioloogia

Loodusõpetus

1-12.klass

Ühikuhind KM-ta: 

PS-2521B – 149 EUR

PS-3217 – 345 EUR

PS-3201  – 96 EUR 
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https://ste.education/toode/fotosunteesi-paak/


#9

Laiendatud 
Bioloogia 
komplekt 
(PS-7615B)

Mõõtmised hõlmavad järgmiseid teemasid:

Neelduvus ja läbilaskvus

Ümbritsev valgus (luks)

Ümbritsev temperatuur

Õhurõhk, Kastepunkt

Lahustatud hapnik

Lahuse elektrijuhtivus

GPS

Kuumastressi indeks

Fotosünteetiliselt aktiivne kiirgus (FAK)

Suhteline ja absoluutne niiskus

Lahustunud tahkete ainete koguarv (TDS) 

lahuses

Hägusus

UV-indeks

Tuulekülm

Tuule kiirus ja suund

Komplekt sisaldab:

Traadita ilmajaama GPS-ga (PS-3209)

Juhtmevaba hapnikuandur (PS-3224)

Traadita elektrijuhtivuse andur (PS-3210)

Juhtmevaba kolorimeeter häguseanduriga 

(PS-3215)

Eco inkubaator (ME-6667)

Eco inkubaator on tehtud läbipaistvast 

akrüülist ja on põrutuskindel. 

Inkubaatoris on olemas 3 ava, kuhu on 

võimalik andureid paigutada. 

Inkubaatoriga kaasas on tihendid, mis 

lubavad paigutada inkubaatorisse erineva 

suurusega andureid. 

Selleks, et näha ja analüüsida korjatud andmeid MS Windows või MacOS X arvutis on vaja 

tasulist SPARKvue litsentsi. SPARKvue on mugav rakendus kasutamiseks distantsõppel. 

Link tootele 

B
io

lo
o

g
ia

Bioloogia

Loodusõpetus

1-12.klass

Eripakkumine Bioloogia komplektile PS-7615B 
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Ühikuhind KM-ta: 

PS-7615B – 1328 EUR

https://ste.education/toode/laiendatud-bioloogia-komplekt/


#10

Füüsika

Geomeetrilise optika 
komplekt punase 

laseriga
(DO108020)

8-12.klass

Teemad, mida saab selle geomeetrilise 

optika komplektiga läbida: 

1. Silma uurimine

2. Peegeldumine

3. Valguse murdumine

4. Geomeetriline aberratsioon

5. Optikariistad

Komplekti kuulub: 

1. Punane laserkiir (1-3-5 kiirt)

2. Toiteallikas 5V-600mA

3. 14 magnetilist läätse

4. Magnetiline peegel

5. 7 kustutavat tahvlit, 250x350mm

6. Inimese silm, kaamera, optiline ketas, võrk

7. Galilean teleskoop, Keplerian teleskoop

8. Newtoni teleskoop

9. 4 magnetit, diameeter 32,6mm

10. Kustutatav pliiats

11. Kohver kaitsevahuga

Füüsika hariduskomplekt geomeetrilise optika uurimiseks. Komplekt kõige enam sobib 

kasutamiseks gümnaasiumis. 

Link tootele 

F
ü

ü
sik

a

Ühikuhind KM-ta: 

DO108020 – 494 EUR
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https://ste.education/toode/geomeetrilise-optika-komplekt-punase-laseriga/


#11

Füüsika

//code.Node vidin
(PS-3231)

8-12.klass

See vidin mõõdab ja reageerib erinevatele 

nähtustele kasutades SPARKvue tarkvara. 

//code.Node vidinaga saab viia läbi 10 

erinevat katset. Näiteks saab seda kasutada 

sammulugejana või mõõta mürataset ning 

reageerida, kui müratase on kõrgem 

lubatust. 

//code.Node vidina andurid:

1. Valgusandur – mõõdab ümbritseva valguse 

taset nii sise- kui ka väliskeskkonnas.

2. Magnetvälja andur – mõõdab magnetite ja 

magnetväljade tugevust ja polaarsust (±50 

gaussi).

3. Liikumisandur – mõõdab kiirendust.

4. Temperatuuri andur – mõõdab õhu 

temperatuuri (-25°C kuni 40°C).

5. Heliandur – mõõdab helitaset (70dB kuni 

100dB).

6. Hetkelülitid – programmeeritud juhiste põhjal 

funktsioone sisse- ja väljalülitamiseks.

Andmeid peab mitte ainult oskama korjata, vaid ka juhtida nende töötlemise protsessi. 

//code.Node on just õige vidin selle jaoks. Vastab LTT põhimõttele. Vidinas on 6 

interaktiivset andurit ja 4 seadme väljundit! SPARKvue tarkvaraga ühendatav Bluetooth 

kaudu.

Link tootele 

F
ü

ü
sik

a

Bioloogia

Loodusõpetus

Ühikuhind KM-ta: 

PS-3231 – 130 EUR
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https://ste.education/toode/code-node-vidin/


#12

Füüsika

Elektriskeemi 
koostamise 
komplekt
(EM-3536)

8-12.klass

Iga moodul ühendub mehaaniliselt teisega, 

libistades vahelehed üksteise sisse. 

Komplekti abil on võimalik rakendada 

Kirchhoffi seaduseid, katsetada erinevaid 

vooluringe (lülitatud/avatud/suletud), RC ja 

RCL ahelaid ning elektrimootoreid. 

Tutvustav video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ULMBR

bFk4aU&t=2s

Elektriskeemi koostamise komplekt on spetsiaalselt mõeldud sissejuhatusena ahelate 

uurimiseks. Selle komplekti abil saab viia läbi 11 katset. Ühenduv SPARKvue tarkvaraga. 

Link tootele 

F
ü

ü
sik

a

Komplekt koosneb 95 osast, 

sealhulgas 1x traadita Voltmeeter 

(PS-3211), 1x Traadita Vooluanduri 

moodul (EM-3534). 

Ühikuhind KM-ta: 

EM-3536 – 755 EUR
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https://www.youtube.com/watch?v=ULMBRbFk4aU&t=2s
https://ste.education/toode/elektriskeemi-koostamise-komplekt/


#13

Füüsika

Füüsika 
varustuskomplekt 1

(PS-3813)

8-12.klass

Füüsika varustuskomplekt 1 sisaldab kõiki vajalike osi, et viia läbi 15 füüsikalist katset.

Link tootele 

F
ü

ü
sik

a

Rakendusala:

Kinemaatika

Newtoni seadused

Impulss

Impulsi jäävuse seadus

Energia jäävuse seadus

Harmooniline võnkumine 

Ja palju muud!

Ühendus: Bluetooth kaudu.

Ühikuhind KM-ta: 

PS-3813 – 2023 EUR
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https://ste.education/toode/fyysika-varustuskomplekt/


#14

Geograafia

Traadita ilmajaam
GPS-ga ja statiiv

(PS-3209 + PS-3553)

8-12.klass

Traadita ilmajaam GPS-ga on multifunktsionaalne instrument keskkonnaseisundi seire

jaoks. Sellega saab mõõta kuni 17 parameetrit samaaegselt või eraldi. SPARKvue

tarkvaraga ühendatav Bluetooth kaudu.

Link tootele 

Tänu sisseehitatud GPS-andurile saab kõiki

katse ajal tehtuid mõõtmisi kuvada

maastiku kaardil.

Anduril on sisseehitatud mälu ning tänu

sellele saab jätta anduri ühendamata

nutiseadmega soovitud andmete

kogumispunkti (nt kooli katusel). Andmete

lugemiseks tuleb see klassi tuua. Andmete

korjamisel ei ole vaja ilmtingimata selle

anduri läheduses olla.

Parameetrid, mida saab mõõta: 

Ilm: ümbritseva õhu temperatuur, õhurõhk, 

tuule kiirus, tuule suund, suhteline niiskus, 

absoluutne niiskus, kastepunkt

Ilmaprognoosid: ilmastikutingimuste 

koefitsient, soojusstressiindeks

Valgus: valgustus, UV-indeks

Koordinaadid: laius, pikkus, kõrgus, kiirus, 

magnetiline suund, tõeline suund

G
e
o

g
ra

a
fia

Bioloogia

Loodusõpetus

Füüsika

Ühikuhind KM-ta: 

PS-3553 – 61 EUR

PS-3209 – 298 EUR
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https://ste.education/toode/traadita-ilmajaam-koos-gps/


#15

Keemia

Traadita pH andur 
(PS-2600)

8-12.klass

See andur mõõdab lahuse pH-d diskreetsete mõõtmistena või pideva lugemisega.

Link tootele 

Sensorit saab kasutada veekvaliteedi

uurimiseks ja kodukeemia testimiseks.

Sellega saab läbi viia happe-aluse

kõrglahuste tiitrimist.

Ühendus: Bluetooth kaudu.

Mõtevahemik: 0 kuni 14 pH

Mõõtmise täpsus: 0.02 pH

Komplektis:

1. Andur/võimendi

2. Elektrood (koos lahuse säilitamise

pudeliga)

Eriomadused:

1. Vastupidava geeliga täidetud 

elektrood.

2. Ühildub ioonide selektiivsete 

elektroodidega (ISE), 

oksüdatsioonisummutussondiga (ORP) 

ja Flat pH-sondiga.

3. Andmeid saab salvestada anduri mällu 

ja hiljem arvutisse alla laadida (sobib 

ideaalselt pikaajalistele katsetele)

4. Tolmu- ja veekindel korpus

K
e
e
m

ia

Ühikuhind KM-ta: 

PS-3204 – 124 EUR
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https://ste.education/toode/juhtmevaba-ph-andur/


#16

Keemia

Traadita 
spektromeeter

(PS-2600)

9-12.klass

PASCO traadita spektromeeteriga saab mõõta intensiivsust, neeldumist, läbilaskvust ja 

fluorestsentsi, muutes selle võimsaks ja intuitiivseks tööriistaks oma spektroskoopia 

vajadustele. 

Link tootele 

PASCO tasuta „Spectrometry“ programm

viib läbi kalibreerimise

protsessi, täieliku spektri skaneerimise,

optilise lainepikkuse määramise uuringute,

kontsentratsiooni- ning kineetika katsete

jaoks.

Tarkvara on kättesaadav Windows, MacOS

ja Chromebook arvutitel ning iOS ja

Android tahvelarvutitele.

Mõõtevahemik: 2–3 nm FWHM

Mõõtmise täpsus: 380–950 nm

Ühendus:

Bluetooth ja USB ühendus võimaldab 

kasutada tahvelarvuteid ja arvuteid.

Komplektis: 

Plastik küvett x 10 tk

K
e
e
m

ia

Ühikuhind KM-ta: 

PS-2600 – 664 EUR
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https://ste.education/toode/uv-vis-spektromeeter/
https://www.pasco.com/downloads/spectrometry
https://www.pasco.com/downloads/spectrometry
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pasco.Spectrometry&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/spectrometry/id893384720
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pasco.Spectrometry&hl=en


#17

Keemia

Traadita 
elektrijuhtivuse

andur  
(PS-3210)

9-12.klass

Traadita juhtmevoolu andur on veelahendi elektrijuhtivuse mõõtja, sellega saab mõõta nii 

juhtivust kui ka vees lahustunud tahkeid aineid. 

Link tootele 

Muutuv proovivõtusagedus väikeste kiirete 

muutuste või katsete jaoks, mis kulgevad 

tundide, päevade või nädalate jooksul.

Pikaajaline mündiaku (oodatud eluiga 

>1a).

Pikemas perspektiivis paneb katsete ajal 

elektrijuhtmete andmed otse andurisse.

Tolmu-, mustuse- , vee- ja  liivakindel.

Mõõtevahemik:  0-20 000 µS/cm

Mõõtmise täpsus: 0.1 µS/cm

Samuti võimaldab uurida lahuste omadusi, 

teha konvekkomeetrilist tiitrimist, 

modelleerida ja mõõta vee kvaliteeti jm.

Ühendus: Bluetooth kaudu.

K
e
e
m

ia

Bioloogia

Füüsika

Ühikuhind KM-ta: 

PS-3210 – 159 EUR
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https://ste.education/toode/traadita-elektrijuhtivuse-andur/


Mis on orienteeruv  tarneaeg? Kuidas täpsustada hinda või 

tellida?

Kui soovitav toode on olemas DIFI.NET laos 

siis võib tarnimine aega võtta kuni 3 

tööpäeva. Tarnimine tootja laost võib võtta 

aega kuni 3 nädalat. Juhul, kui tootja laos on 

toode puudu võib tarnimine aega võtta kuni 

6 nädalat. 

Kauba kättesaamiseks on meil vaja Teie 

kontaktisiku nime, telefoninumbrit ja 

aadressi. 

Kui toode on valitud, leidke tootekood 

(tavaliselt on see kujul PS-3201). Kirjutage 

meie e-mailile ask@ste.education

tootekood ja soovitud kogus. Kiri peab 

samuti sisaldama Teie kontaktandmeid. 

Saadame Teile hinnapakkumise. Kui 

hinnapakkumine on sobiv, siis tuleb Teil 

see e-maili teel kinnitada. 

Kas kaupa saab tagastada? Kuidas maksta? 

Kaupa ei saa tagastada. Palun olge 

tähelepanelikud tellimisel. 

Kui Te ei ole enda tellimuses kindlad, siis 

võite meiega võtta ühendust ja me 

korraldame Teile demo, et saaksite 

tehnoloogiaga tutvuda. 

Eraisikule või eraettevõttele väljastatakse 

ettemaksu arve. 

Riigi või munitsipaalasutusele väljastatakse 

digiarve 7 päevase maksetingimustega 

alates sellest, kui kaup saabub meie lattu. 

Mis on garantiiaeg? Kust võiks leida õppevara? 

Traadita andurite garantiiaeg on 5 aastat, 

ehk 1825 p. arve kuupäevast. Kui mõne 

tundliku anduri elemendi eluaeg on 2 aastat, 

siis sellest teavitatakse kasutusjuhendis ja 

elemendi vahetus ei kulu garantii alla. 

Sama olukord puudutab patareisid. Aku 

garantiiaeg on 5 aastat, aga CR2032 

patareid on lihtne vahetada. Vajadusel 

saame tundlikuid elemente tellida ja aidata 

neid vahetada.

1. Laboritöö kirjeldused [EE]

https://ste.education/metoodiliste-

juhendite-kogumik/

2. Kasutus juhendeid ja sparklab

presentatsioon faild [EN]

https://www.pasco.com/resources/lab-

experiments

3. Õppetunniplaanid [EE]

https://e-koolikott.ee otsingu sõna 

“PASCO”

4. Video YouTube

5. Distantsõppe õpetajatele [EN]

https://www.pasco.com/resources/distanc

e-learning
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mailto:ask@ste.education?subject=Pasco%20toode%20päring
https://ste.education/metoodiliste-juhendite-kogumik/
https://www.pasco.com/resources/lab-experiments
https://e-koolikott.ee/
https://www.youtube.com/channel/UCn1mLeDIicNkWa_-w15L8ag


DIFI.NET OÜ

Registrikood – 11199364 / KMKR - EE101145068

Aadress - Tallinn, Kotzebue 8, sissepääs hoovist

Tel. +372 6 415 551

E-mail -

Veebilehekülg - www.ste.education

Pasco Scientific online kataloog: https://www.pasco.com/catalog/technology

ask@ste.education

Tootekood Traadita andur Viide labori juhendile

RQD_RSP1_R

SS30

ROQED 3D Teadus

1 õpetaja, 30 õpilast

RQD_RPP-

001

ROQED Kooli Füüsika 

virtuaalne labor

PS-2400-DIG SPARKvue tarkvara

STE_RW_ExLi

te

Robo Wunderkind

Explorer Lite robootika 

komplekt

PH_coding Programmeeritav Footon 

robot

https://ste.education/metoodiliste-juhendite-

kogumik/kategooriad/tehnoloogia-t/

PS-3219 Traadita liikumisandur https://ste.education/metoodiliste-juhendite-

kogumik/teadus-s/fuusika/newtoni-esimene-

seadus/

PS-3208
Traadita süsihappegaasi

andur 

https://ste.education/metoodiliste-juhendite-

kogumik/teadus-s/bioloogia/co2-mootmine-

pasco-scientific-andurite-abil/

PS-3217 Traadita hapniku 

gaasiandur

https://ste.education/teadus/fotosuntees-v-2/

PS-3201
Traadita temperatuuri 

andur 

https://ste.education/metoodiliste-juhendite-

kogumik/teadus-s/bioloogia/keskkonna-

temperatuuri-mootmine/

PS-7615B Laiendatud Bioloogia 

komplekt 

DO108020
Geomeetrilise optika 

komplekt punase laseriga

PS-3231 //code.Node vidin https://ste.education/metoodiliste-juhendite-

kogumik/teadus-s/fuusika/heliintensiivsuse-

uurimine-muusika-sinu-korvaklappides/

22

http://www.ste.education/
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DIFI.NET OÜ

Registrikood – 11199364 / KMKR - EE101145068

Aadress - Tallinn, Kotzebue 8, sissepääs hoovist

Tel. +372 6 415 551

E-mail -

Veebilehekülg - www.ste.education

Pasco Scientific online kataloog: https://www.pasco.com/catalog/technology

ask@ste.education

Tootekood Traadita andur Viide labori juhendile

EM-3536 Elektriskeemi koostamise 

komplekt

PS-3813 Füüsika varustuskomplekt 

1

PS-3209 Traadita ilmajaam https://ste.education/metoodiliste-juhendite-

kogumik/teadus-s/geograafia/praktiline-

ulesanne-6-ilmaandmete-mootmine/

PS-3204 pH https://ste.education/metoodiliste-juhendite-

kogumik/teadus-s/keemia/praktiline-ulesanne-

11-lahuse-happesus/

PS-2600 Traadita spektromeeter

PS-3210 Traadita elektrijuhtivuse

andur 
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Teeme õppimise koos meeldejäävaks!

http://www.ste.education/
https://www.pasco.com/catalog/technology
mailto:ask@ste.education

