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Eerste kennismaking
met elektrotechniek

Ontdek de wondere 
wereld van de

 elektronica

Uitdagende opdrachten
met digitale techniek

Natuurkunde & techniek is nog nooit zo leuk geweest!



N120_nl_nl2   www.opitec.nl                         NL 0 72 / 509 47 71                         NL  0 72 / 509 11 79
    www.opitec.be                                  BE     03 / 234 36 13                                   BE      03 / 234 30 18

N° 937185 Per set  140,00

Vantek white board basisset 1
Deze set is geschikt voor gebruik op een white board.  
De panelen zijn magnetisch waardoor ze op de white 
board bevestigd kunnen worden.
Inhoud: 
2 x banaanstekkersnoer, enkel, 100 mm, zwart (937417)
2 x banaanstekkersnoer, enkel, 100 mm, rood (937440)
2 x banaanstekkersnoer, dubbel, 250 mm, zwart (937473)
2 x banaanstekkersnoer, dubbel, 250 mm, rood  (937439)
2 x batterijhouder (991458)

1 x tuimelschakelaar aan/uit (991481)
1 x drukknopschakelaar Maak contact (991492)
2 x lamphouder (991469)
1 x motor (991470)
1 x zoemer  (991506)
Afmeting panelen: 7x8 cm.
Aansluiting voeding: 2,1 mm, uitgaand naar 4 mm, rood en zwart.
Levering exclusief batterij R14, 1,5 Volt en exclusief voeding 5V 
(208589). Bij gebruik van een voeding heeft u ook nodig:  
voedingsaansluiting paneel (art.nr. 937196).

Of het nu gaat om de basiskennis voor elektro, elektronica of digitale techniek, met het assortiment 
van Vantek kunt u uw lessen natuurkunde en techniek bijzonder aantrekkelijk maken.

Vantek elektro basissets

Een set kleine handzame panelen waarmee u uw leerlingen stap voor stap kunt inleiden in de wereld van 
de elektrotechniek. Met de white board basisset kunt u uw leerlingen optimaal begeleiden. Door middel 
van magneten kunnen de paneeltjes bevestigd worden op een white board. Op deze manier kunt u naast 
de panelen tekst en uitleg schrijven voor de leerlingen.

Door magnetische 
panelen ideaal 
voor klassikaal 
gebruik op een 
white board!
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N° 937163 Per set  125,00

Vantek basisset 1
Leerlingset met de meest gangbare elektro-onderdelen.
Inhoud: 
2 x banaanstekkersnoer, enkel, 100 mm, zwart (937417)
2 x banaanstekkersnoer, enkel, 100 mm, rood (937440)
2 x banaanstekkersnoer, dubbel, 250 mm, zwart (937473)
2 x banaanstekkersnoer, dubbel, 250 mm, rood  (937439)
2 x batterijhouder (991458)
1 x tuimelschakelaar aan/uit (991481)
1 x drukknopschakelaar Maak contact (991492)
2 x lamphouder (991469)
1 x motor (991470)
1 x zoemer  (991506)
Afmeting panelen: 7x8 cm.
Levering exclusief batterij R14, 1,5 Volt en exclusief  
voeding 5V (208589).
Aansluiting voeding: 2,1 mm, uitgaand naar 4 mm, rood 
en zwart.
Bij gebruik van een voeding heeft u ook nodig:   
voedingaansluiting paneel (art.nr. 937196).

N° 937174 Per set  145,00

Vantek basisset 2
Leerlingset met de meest gangbare elektro-onderdelen, 
waaronder 3 sensoren.
Inhoud:
2 x banaanstekkersnoer, enkel, 100 mm, zwart (937417)
2 x banaanstekkersnoer, enkel, 100 mm, rood (937440)
2 x banaanstekkersnoer, dubbel, 250 mm,  
zwart (937473)
2 x banaanstekkersnoer, dubbel, 250 mm,  
rood  (937439)
2 x batterijhouder (991458)
1 x reedcontact/naderingssensor (991540)
1 x drukknopschakelaar Maak contact (991492)
2 x lamphouder (991469)
1 x motor (991470)
1 x zoemer  (991506)
1 x vochtsensor (991539)
1 x LDR lichtsensor (991528)
Afmeting panelen: 7x8 cm.
Aansluiting voeding: 2,1 mm, uitgaand naar 4 mm,  
rood en zwart.
Levering exclusief batterij R14, 1,5 Volt en exclusief  
voeding 5V (208589).
Bij gebruik van een voeding heeft u ook nodig:  
voedingsaansluiting paneel (art.nr. 937196).

N° 991562 Per stuk  11,00

Vantek Lesmateriaal
Basis elektropaneeltjes
Uitgebreid, nieuw ontwikkeld lesmateriaal met daarin de toepassingen 
en docenteninformatie voor de basis elektropaneeltjes. Het lesmateriaal 
is gebaseerd op de paneeltjes uit basisset 1+2.
Goede drukkwaliteit, in kleur met spiraalbinding.
Zie voor meer informatie blz. 122 van onze hoofdcatalogus.

Om de basisprincipes van de elektrotechniek te ontdekken, heeft Opitec twee sets van kleine overzichtelijke  
leerlingbestendige elektropaneeltjes in het assortiment opgenomen.
De elektro-componenten zitten tussen forex kunststofplaatjes gemonteerd, hierdoor zijn de kwetsbare  
componenten optimaal beschermd en toch eenvoudig te vervangen indien ze defect zijn.
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Vantek basis elektropaneeltjes

N° 937314 Per stuk  16,50

Vantek tester geleiding
Voor onderzoek naar geleiding of isolatie.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991458 Per stuk  11,75

Vantek batterijhouder
Uitvoering: batterijhouder exclusief batterij R14, 1,5 Volt.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937196 Per stuk  13,00

Vantek voedingsaansluiting
Aansluitpaneeltje voor voedingstrafo 3-5 volt. 
Afmeting paneel: 7x8 cm. 
Aansluiting voeding 2,1 mm, uitgaand naar 4 mm rood 
en zwart.

N° 937200 Per stuk  11,95

Vantek verbindingsbrug
Afmeting paneel: 7x8 cm.

Voorbeeld van een hotelschakeling

Zelf uw basis elektroprogramma 
samenstellen? Ook dat kan bij Opitec. 
De samenstelling van de paneeltjes 
kunt u helemaal afstemmen op uw 
eigen wensen en lesinhoud.
 
De kleuren van de panelen staan voor 
een functie:

Geel:  Voedingspanelen.

Blauw:  Panelen met schakelende 
 componenten.

Groen:  Panelen met bediende  
 componenten.

Rood:  Panelen met sensoren.
 
Gekleurde aansluitpunten voor plus 
en min met eenvoudige aansluit-
mogelijkheden door de toepassing 
van 4mm stekers. In plaats van de 
batterij is ook de netvoeding (208589) 
toepasbaar.
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N° 937211 Per stuk  13,95

Vantek wisselschakelaar aan/aan
Wisselschakelaar, aan/aan.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937222 Per stuk  12,50

Vantek drukknop verbreek
Drukknop, verbreekt bij indrukken.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937233 Per stuk  14,55

Vantek tiltschakelaar
Schakelt op beweging.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991470 Per stuk  12,00

Vantek motor
Uitvoering: motorhouder inclusief motortje 3V- 5V met 
asjes 2 mm. Met kunststof v-vorm opnamebusje voor 
elastiek-of snaaraandrijving.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991481 Per stuk  13,05

Vantek tuimelschakelaar aan/uit
Uitvoering: metalen stevige tuimelschakelaar.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991492 Per stuk  11,75

Vantek drukknopschakelaar maak 
contact
Uitvoering: met werkcontact „indrukken aan“.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991506 Per stuk  12,75

Vantek zoemer 3V-5V
Uitvoering: met minizoemer.
Werkspanning 3V-5V, stroom 20 mA.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991517 Per stuk  15,85

Vantek resistor/potentiometer
Uitvoering: stevige resistor voor spanningsregeling. 
Weerstand door verdraaiing.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991469 Per stuk  11,75

Vantek lamphouder
Uitvoering: lampfitting E-10 inclusief lampje met 3,5 volt.
Afmeting paneel: 7x8 cm.
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N° 991528 Per stuk  14,80

Vantek LDR lichtsensor
Uitvoering: met lichtgevoelige cel.
Werkt tussen 3 en 5 Volt (2 geschakelde batterijpanelen).
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991539 Per stuk  15,05

Vantek vochtsensor
Uitvoering: met vochtsensor.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991540 Per stuk  12,50

Vantek reedcontact/naderingssensor
Magnetische schakelaar. Schakelt, als een magneet over 
het paneeltje wordt geschoven.
Uitvoering: met glaslichaam (mini reedcontact) inclusief 
magneetje. Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937266 Per stuk  12,50

Vantek kompas
Kompas waarmee u het magnetisch veld bij elektriciteit 
kunt aantonen.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937244 Per stuk  11,95

Vantek LED
LED voor het aantonen van de stroomrichting.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937255 Per stuk  15,50

Vantek stoplicht
Module met 3 LED’s: rood, groen en geel.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 991562 Per stuk  11,00

Vantek Lesmateriaal
Basis elektropaneeltjes
Uitgebreid, nieuw ontwikkeld lesmateriaal met daarin de 
toepassingen en docenteninformatie voor de basis elektro-
paneeltjes. Het lesmateriaal is gebaseerd op de paneeltjes 
uit basisset 1+2.
Goede drukkwaliteit, in kleur met spiraalbinding.
Zie voor meer informatie blz. 122 van onze hoofdcatalogus.
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N° 937303 Per stuk  12,00

Vantek condensator
Waarde 1000 uF.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937325 Per stuk  19,50

Vantek relais
Schakelt bij 5 Volt.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937336 Per stuk  14,75

Vantek zekering
Voor het simuleren van een zekering.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937277 Per stuk  11,95

Vantek weerstanden
Weerstanden met waarde 100 R.
Afmeting paneel: 7x8 cm.

N° 937288 Per stuk  19,75

Vantek weerstandenbank
6 weerstanden van random waarden. Voor diverse 
metingen, serie, parallel, controleren van de kleurcode.
Afmetingen paneel: 14 x 8 cm.

N° 937299 Per stuk  19,75

Vantek weerstandenbank, blind
6 weerstanden blind en random gemonteerd. Voor het 
meten van de weerstand, serie, parallel, en het bepalen 
van de kleurcode.
Afmetingen paneel: 14 x 8 cm.

Voorbeeld van een weerstand doormeten
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N° 991551 Per stuk  2,95 1m=
9,83

vanaf 10 stuks 2,80

Vantek banaanstekkersnoer, enkel
Enkel, lengte 25 cm, kleur zwart, 4 mm.

N° 937428 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,80

Vantek banaanstekkersnoer, dubbel
Dubbel, lengte 10 cm, kleur rood 4mm. Snoeren kunnen 
met elkaar verbonden worden door middel van de dubbe-
le stekker mogelijkheid.

N° 208589 Per stuk  34,00

Vantek Netvoeding, 5V
Hoogwaardig kwalitatieve netvoeding voor bij de Vantek 
Junior set (993172), Serie parallel (937347) en losse 
panelen. Bij het gebruik van een netvoeding bij de losse 
panelen heeft u tevens nodig voedingsaansluitingspa-
neel (937196).
GESTABILISEERD op 5 Volt.
Formaat plug: 2,1mm
Lengte snoer: 1.70 meter
5V DC/230V AC, 1,6A, CE
Het artikel kan enigszins afwijken van de getoonde foto.

N° 937417 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,80

N° 937440 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,80

Vantek banaanstekkersnoer, enkel
Enkel, lengte 10 cm, kleur zwart, 4 mm.

Vantek banaanstekkersnoer, enkel
Enkel, lengte 10 cm, kleur rood, 4 mm.

N° 937451 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,80

N° 937462 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,80

Vantek banaanstekkersnoer, enkel
Enkel, lengte 25 cm, kleur rood, 4 mm

Vantek banaanstekkersnoer, dubbel
Dubbel, lengte 10 cm, kleur zwart, 4 mm. Snoeren kun-
nen met elkaar verbonden worden door middel van de 
dubbele stekker mogelijkheid.

N° 937473 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,80

N° 937439 Per stuk  2,95
vanaf 10 stuks 2,80

Vantek banaanstekkersnoer, dubbel
Dubbel, lengte 25 cm, kleur zwart, 4 mm. Snoeren kun-
nen met elkaar verbonden worden door middel van de 
dubbele stekker mogelijkheid.

Vantek banaanstekkersnoer, dubbel
Dubbel, lengte, 25 cm, kleur rood, 4 mm. Snoeren kunnen 
met elkaar verbonden worden door middel van de dubbe-
le stekker mogelijkheid.

Diversen

N° 208866 Per stuk  39,95

Vantek Netvoeding, 5V
Hoogwaardig kwalitatieve netvoeding speciaal voor gebruik 
bij de Vantek Digipart/Discoveryset (991240), de Vantek 
Digitale techniekset (991033) of de losse panelen digitale 
techniek.
GESTABILISEERD OP 5V.
Rechtstreekse aansluiting met 2x4mm stekkers.
Lengte snoer 230 Volt: 2 meter.
Lengte snoer 5V: 1 meter.
230 Volt voedingskabel wordt meegeleverd.
15 W, 5 V, 2,6 A AC/DC, CE,  kortsluitvast.
Het artikel kan enigszins afwijken van de getoonde foto.

N° 209024 Per stuk  39,95

Vantek Netvoeding starterset 
Elektronica,9V
Netvoeding speciaal voor gebruik bij de Vantek starterset 
elektronica (993183)
Formaat plug: 2,1 mm. Wordt rechtstreeks op de set  
aangesloten.
15W, 9V, 1,7 A AC/DC, CE,  kortsluitvast.
230 Volt voedingskabel wordt meegeleverd.
Lengte snoer 230 Volt: 2 meter
Lengte snoer 9 V:  1,5 meter.
Het artikel kan enigszins afwijken van de getoonde foto.
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Junior elektrotechniek

Serie parallel

N° 937347 Per set  105,00

Vantek serie-parallel
Alle onderdelen op een paneel met genummerde aansluitingen. De begrippen serie en 
parallel worden zichtbaar door deze naast elkaar op te bouwen.
Natuurlijk ontbreken de meest gangbare onderdelen niet om verder te experimenteren.
Afmeting paneel: 30x21 cm.
Levering exclusief voeding 5V (208589) en snoeren. Wij adviseren u deze apart bij te 
bestellen.

N° 993183 Per set  229,50

Vantek starterset elektronica
Bestaande uit grondplaat, lampen, schakelaars, transistors, variabele resistors, LDR’s, vocht-
sensor, resistor, diode, elko’s en kabelset. Met deze set kunt u stap voor stap in combinatie 
met het leskatern vele basisprincipes van  elektronica behandelen.
De set bestaat uit:
- basisbord, incl deksel 
- 2 x lamphouder, incl. lampje 
- 2 x wisselschakelaar 
- 2 x transistor 
- 2 x brug 
- 1 x variabele weerstand 470 Ohm 
- 1 x variabele weerstand 10 KOhm 
- 1 x lichtsensor 
- 1 x vochtsensor 
- 1 x set weerstanden, ingepakt in kunststof, voorzien van dubbele steker: 100 Ohm, 220 Ohm,  
   470 Ohm, 680 Ohm, 1 KOhm, 10 KOhm. 
- 1 x diode 
- 1 x condensator, 470 uF 
- 1 x condensator 1000 uF 
- 1 x snoerenset: 4 x 100 mm., 6 x 250 mm. 2 x 250 mm. dubbele steker.
Afmeting complete set: 32x28 cm.
Levering exclusief voeding 9V (209024). Wij adviseren u deze apart bij te bestellen.

N° 993172 Per set  137,70

Vantek Junior basisset elektrotechniek
Een uitdagende set waarmee leerlingen stroomkringen kunnen bouwen.
Inhoud:
1 grondplaat, 2 lampen, 1 zoemer, 1 motor, 1 drukschakelaar, 1 tuimelschakelaar (aan-
uit-aan), 1 schakelaar (aan-uit), 6 kabels 100 mm, 4 kabels 250 mm, 2 krokodilklemmen.
Afmeting complete set: 20x20 cm.
De set heeft een aansluiting (2,1mm) voor een voeding van 3 tot 5 volt. Levering excul-
sief voeding 5V (208589). Wij adviseren u deze apart bij te bestellen.

N° 991099 Per stuk  7,00

Vantek Leskatern Junior basisset 
elektrotechniek
Uitgebreid, geheel vernieuwd lesmateriaal in kleur voor 
groep 7 en 8. Hierin vindt u de toepassingen en docentenin-
formatie voor de basisset elektrotechniek. Goede drukkwa-
liteit, geleverd met spiraalbinding.
Voor meer informatie zie blz. 122 van onze hoofdcatalogus.

N° 991103 Per stuk  9,00

Vantek Leskatern starterset elektronica
Uitgebreid, geheel vernieuwd lesmateriaal in kleur. Hierin kunt u de toepassingen en 
docenteninformatie terugvinden voor een introductie in praktische elektronica.
Goede drukkwaliteit, geleverd met spiraalbinding.
Zie voor meer informatie blz. 122 van onze hoofdcatalogus.

Een alternatief voor de losse Vantek basis elektropaneeltjes, speciaal voor de basisschool leerling. Een set waar de 
beginselen van elektrotechniek zijn samengevoegd.De kunststof ondergrond dient tevens als opbergdoos.

Elektronica
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N° 991033 Per set  285,00

Vantek Digitale techniekset
Vantek digitale techniekset NOT AND OR poorten.
Een universele besturingsset, bestaande uit losse input-, decision-, sensors- en outputmo-
dules. Levering inclusief 8 snoeren, 1x licht- en 1x temperatuursensor. Uit te breiden met 
extra sensoren.
 De set is afgestemd op methode Technologisch VMBO 2012.
Sensoren zijn gemonteerd aan snoeren, zodat metingen aan proefopstellingen uitgevoerd 
kunnen worden. Afmeting panelen:17x10 cm.
Levering exclusief voeding 5V (208866). Wij adviseren deze apart te bestellen. Eveneens 
wordt aanbevolen het motorpaneeltje (991470) extra bij te bestellen.
Het artikel wijkt enigszins af van de getoonde afbeelding.

N° 991240 Per set  370,00

Vantek Digipart/Discovery-set
Gelijk aan 991.033 maar met meer schakel- en sensormogelijkheden. De digipart/discovery-
set wordt geleverd inclusief snoerenset en 1x licht- en 1x temperatuursensor. De set is  
afgestemd op methode Technologisch. Afmeting panelen:17x10 cm.
Levering exclusief voeding 5V (208866). Wij adviseren deze apart te bestellen. Eveneens 
wordt aanbevolen het motorpaneeltje (991470) extra bij te bestellen.

N° 991088 Per stuk  9,00

Vantek Lesmateriaal Digipart/Discovery set
Uitgebreid, nieuw ontwikkeld lesmateriaal voor uitdagende lessen. Hierin vindt u de 
toepassingen en docenteninformatie voor de Digipart/Discovery-set.
Goede drukkwaliteit, in kleur met spiraalbinding.
Zie voor meer informatie blz. 122.

Digitale techniek
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N° 937381 Per stuk  75,00

Vantek decision module
Module met AND; OR en NOT poort.
Afmeting paneel: 17x10 cm.

N° 937392 Per stuk  75,00

Vantek counter module
Module met LED aanduiding, 4 uitgangen, resetknop en countingang.
Afmeting paneel: 17x10 cm.

N° 937406 Per stuk  65,00

Vantek output module
Output met zoemer, relais en LED.
Afmeting paneel: 17x10 cm.
Het is aanbevolen om het motorpaneeltje (991470) extra 
bij te bestellen.

N° 937358 Per stuk  55,00

Vantek input basismodule
Inputmodule met een schuifschakelaar en drukknop.
Afmeting paneel: 17x10 cm.

N° 937369 Per stuk  60,00

Vantek input sensoren module
Input module voor twee sensoren, licht en temperatuur.
Afmeting paneel: 17x10 cm.

N° 937370 Per stuk  58,00

Vantek pulse en count module
Module met regelbare pulser en drukknop.
Afmeting paneel: 17x10 cm.

Digitale techniek

Een aantal panelen waarmee u uw leerlingen stap voor stap kunt inleiden in de wereld van de digitale techniek.  
Uitdagende opdrachten nodigen leerlingen uit te zoeken naar creatieve oplossingen. De gevoelige elektronica is 
ingepakt in stevig kunststof. Stel uw eigen digi-trainer samen door meerdere panelen te combineren.
Binnenkort in ons assortiment: Vantek temperatuursensor en Vantek lichtsensor



OPITEC NEDERLAND BV
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www.opitec.be

Voor zowel basisschool als voortgezet onderwijs!

Eenvoudige lesbrievenUitneembare kunststof componenten

Klassikaal les met de white board set!
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