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STEREOSKOPICKÉ  MIKROSKOPY
ARSENAL

STEREOSKOPICKÉ  MIKROSKOPY  ARSENAL
ŘADA  SZP  1300  ZOOM  

vysoké kvality         
poměrem zoomu 1:7

paralelní systém zvětšení

plynulou regulací intenzity spodního 
osvětlení

jsou stereoskopické mikroskopy ARSENAL  
s velkým a zvětšením 6,7 - 45x. Čočky 
jsou vyrobeny z vysoce kvalitního optického skla, pokrytého 
vícenásobnou antireflexní vrstvou, ještě více odolnou proti 
oděru. Širokoúhlé okuláry se zorným polem 22 mm jsou 
přizpůsobené pozorování s brýlemi, dioptrická aretace             
je umístěna na obou okulárových tubusech. 
Velkou výhodou tohoto přístroje je

nejen u horního, ale i
takže pozorovaný předmět budete mít vždy 

dostatečně osvětlen, a to i při vyšším zvětšení. Osvětlení               
je zajištěno halogenovou lampou (vrchní) a halogenovou 
žárovkou (spodní). U vrchního osvětlení je pro zintenzivnění 
světla použita reflexní parabola a světelný filtr a navíc si můžete 
nastavit úhel. 

 
  

  
, 

  
(CMO - Center Mounted Objective), který je vhodnější           
pro fotografování zejména dutých předmětů. Optika                     
u paralelního systému zvěšení je umístěna kolmo k základně                  
a tudíž není třeba pozorovaný či fotografovaný objekt naklánět, 
zatímco u stereomikroskopů bez CMO je třeba vzorek naklonit 
směrem k objektivu, který snímá obraz do kamery. Výhodu 
pocítíte zejména při fotografování dutých předmětů.

Přístroj je určený pro pozorování trojrozměrných předmětů                 
v procházejícím i dopadajícím světle, a k tomu je vybaven 

ŘADA SZP 1300 ZOOM 

trinokulární verze 
SZP 1302-T ZOOM 

binokulární verze 
SZP 1302 ZOOM 

Velký pracovní stolek je zkonstruován tak, aby vám poskytoval 
co největší manipulační prostor i pro pozorování 
objemnějších předmětů. Mikroskop je možné dokompletovat 
širokou škálou příslušenství. 

Trinokulární model má připravený třetí tubus pro připojení 
digitální kamery CMOS nebo digitálního fotoaparátu.  
Při otevření optické cesty pro snímání je uzavřen pravý 
okulárový tubus. Obraz lze tedy snímat a zároveň 
pozorovat v levém okuláru. 



Změna designu vyhrazena.
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TECHNICKÉ  ÚDAJE

n ROZSAH ZVĚTŠENÍ
     - 6,7 - 45x  (s volitelným příslušenstvím  lze  až  112,5x)
n STEREOSKOPICKÁ HLAVICE
     - binokulární (model SZP 1302 ZOOM), trinokulární (model SZP 1302-T ZOOM)
     - úhel sklonu 45°, otočná o 360°
     - dioptrická aretace obou okulárových tubusů v rozmezí ± 5D
     - nastavení očního rozestupu v rozsahu 55-75 mm
n OKULÁRY
     - širokoúhlé okuláry WFH 10x/22 mm  $ pro pozorování s brýlemi
n ZORNÉ POLE
     - s okuláry WFH 10x/22 mm  $ ze standardní sestavy 32,5 - 5 mm, 
n OBJEKTIVY
     - achromatické s koeficienty 0,67; 0,7; 0,8;1,0;1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 4,5
     - ZOOM  0,67 -4,5x (1:7)
n ZMĚNA  ZVĚTŠENÍ
     - plynulá pomocí zoomu
n PRACOVNÍ STOLEK
     - pevný obdélníkový 240 x 110 mm s pružinovými držáky preparátu a skleněnou a černobílou
       pracovní podložkou (průměr 99 mm)
n OSTŘENÍ
     - ostření v rozsahu 50 mm
n MAXIMÁLNÍ VÝŠKA POZOROVANÉHO PŘEDMĚTU
     - 80 mm 
n PRACOVNÍ VZDÁLENOST
     - 100 mm
n OSVĚTLENÍ
     - dokonalé zabudované síťové osvětlení pro pozorování v dopadajícím i procházejícím světle,
       které zajišťuje zcela rovnoměrné  osvětlení celého širokého zorného pole
     - pomocí LED diody s možností nastavení úhlu nasvícení
     - možnost nastavit vrchní, spodní nebo smíšené (vrchní i spodní) osvětlení
n HMOTNOST PŘÍSTROJE/HMOTNOST BALENÍ
     - 6,1kg/7,6 kg
n ROZMĚRY PŘÍSTROJE/ROZMĚRY BALENÍ

  -  š. 260 x h. 340 x v. 410 mm    
- v kartonové krabici š. 440 x h. 300 x v. 390 mm

MOŽNOST DOKOMPLETOVÁNÍ DALŠÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
n  širokoúhlý okulár  WFH 10x/22 mm  $ MK s měřítkem a křížem a objektivový mikrometr
     pro stereomikroskopy 3 cm / 100 dílků
n  širokoúhly okulár  WF 5x/23 mm,  WFH 15x/15mm $,  WFH 20x/12,5 mm $
n  předsádky achromatické se zvětšením 2x; 0,5x
n  přídavná osvětlení: husí krky, kruhová osvětlení, LED osvětlení
n  mikrometrické posuvné stolky (manuální, digitální)
n  komponenty pro připojení snímacího zařízení (digitální kamery, digitálního fotoaparátu, 
     CCD  kamery)

Digitální kamera CMOS slouží 
nejen jako kamera pro on-line 
sledování obrazu z mikroskopu, 
ale i jako digitální fotoaparát. 
Pomocí praktického softwaru s ní 
můžete snadno poř izovat  
obrázky a  přenášet je přímo do 
PC.

ß   Entomologie
              

Lékařství
Bakterie 
Rhodococcus       ŕ

Mineralogie
Jantar - spodní                 
i horní osvětlení  ŕ

Dvoubodový husí krk 2109 se 
zdrojem 150W - osvětlením               
z více stran eliminujete nežádoucí 
stíny. Předmět pozorujete při 
různém osvětlení díky barevným 
filtrům, které jsou již v základní 
sestavě. 
Informujte se na další přídavná 
osvětlení.

Měřící stolek digitální MSD-3  
umožňuje měření pozorovaných 
vzorků s přesností 0,001 mm. 
Informujte se na další posuvné 
a měřící stolky ARSENAL. Oceníte 
je zvláště při velkých zvětšeních 
a pokud potřebujete plynule 
p o h y b o v a t  p o z o r o v a n ý m  
předmětem.


