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je model, určený pro pozorování plochých průhledných 
i neprůhledných předmětů v dopadajícím i procházejícím světle 
a také v polarizovaném světle. Mikroskop se používá zejména 
v průmyslu (metalurgie, elektronika, chemický průmysl, atd.) 
a výzkumu ke kontrolním a testovacím účelům. 

Nový model průmyslového mikroskopu LPT 3403-T je vybaven 
kvalitní optikou v podobě planachromatických objektivů s dlouhou 
pracovní vzdáleností (LWD), které jsou opatřeny antireflexní vrstvou. 
Tato vrstva chrání čočky před poškrábáním a zvyšuje kontrast 
zobrazení. Široká výbava objektivy se zvětšením 5, 10, 20, 50 a 
100 umožňuje pozorovateli sledovat velkou škálu vzorků 
různých velikostí.
Pro pohodlné pozorování jsou širokoúhlé okuláry opatřeny 
očnicemi,  které zabraňují pronikání nežádoucího světla do okulárů 
při pozorování. 
U tmavých vzorků a při vyšších zvětšeních nejen při pozorování, ale 
zejména při snímání oceníte výkonné  30W halogenové osvětlení.
Pracovní stolek je vybaven výměnnými destičkami, skleněnou 
destičkou a černou deštičkou, na které si pohodlně položíte 
pozorovaný vzorek. 
Kromě všech těchto výhod bychom rádi zdůraznili, že nový model se 
nachází v oblíbené skupině  přístrojů s mimořádně příznivým 
poměrem cena/výkon.
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Díky trinokulární hlavici lze přístoj dokompletovat 
sn ímac ím  za ř í zen ím  d le  v l as tn ího  výbě ru                                   
a tak máte možnost zároveň pozorovat i fotografovat.

Plarizační zařízení a důmyslný systému clon            
dopadajícího osvětlení u zajistí dokonale vyladěný obraz 
v každém detailu při pozorování i snímání.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

n ROZSAH ZVĚTŠENÍ MIKROSKOPU
     - 50 - 1000x (s příslušenstvím až 2000x)
n TRINOKULÁRNÍ HLAVICE
     - úhel sklonu 30°
     - nastavitelný oční rozestup v rozsahu 50 - 75 mm
     - dioptrická aretace obou okulárových tubusů v rozsahu ± 5D
n OKULÁRY
     - širokoúhlé planokuláry WFH 10x/18mm $ (2ks)
n REVOLVEROVÁ HLAVICE 
     - pro 4 objektivy
n OBJEKTIVY
     - planachromatické s dlouhou pracovní vzdáleností LWD 5x0,13; 10x0,25; 20x0,40; 50x0,60; 
       100x0,80 (bez im.oleje)
     - pro pozorování bez krycího skla           
n PRACOVNÍ STOLEK
     - obdélníkový křížový stolek 180x145 mm se svislými, koaxiálně uspořádanými otočnými 
       knoflíky k ovládání příčného a podélného posuvu, rozsah pohybu 77x51 mm
     - místo otvoru je na pracovním stolku skleněná destička, která zabraňuje
       propadnutí i sebemenších vzorků, které potřebujete pozorovat. Lze vložit i destičku černou.
n OSTŘENÍ
     - hrubé a jemné, které se provádí zdvihem stolku, je ovládáno koaxiálně uspořádanými
       otočnými knoflíky, umístěnými po obou stranách stativu; rozsah zdvihu při makroaretaci 
       30 mm, mikroaretace je funkční v celém rozsahu pohybu makroaretace
     - zaostřovací mechanismus je vybaven bezpečnostní zarážkou, která zabraňuje poškození
       objektivu při kontaktu s preparátem 
n KONDENZOR, CLONY, FILTRY
     - Abbéúv kondenzor (N. A. 1,25)  s výškovým posuvem v rozsahu 18 mm
     - irisová aperturní clona o průměru 3 - 29mm se stupnicí numerických apertur
     - modrý světelný filtr pro dopadající světlo v objímce (horní osvětlení)
n OSVĚTLENÍ
     - zabudované  s halogenovou žárovkou 6V 30W podle Köhlerova principu 
       s nastavitelnou intenzitou osvětlení  
     - zabudované koaxiální horní osvětlení s možností centrování halogenové žárovky 6V 30W 
       a nastavitelnou intenzitou osvětlení
n HMOTNOST PŘÍSTROJE/HMOTNOST BALENÍ
     - 8,7 kg/12,80 kg
n ROZMĚRY PŘÍSTROJE/ROZMĚRY BALENÍ
     - š. 200 x h. 430 x v. 450 mm/š. 480 x h. 275 x v. 790 mm

MOŽNOST DOKOMPLETOVÁNÍ DALŠÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
n  komponenty pro připojení snímacího zařízení (digitálního fotoaparátu, digitální kamery CMOS, 
     snímací CCD kamery)
n  Širokoúhlé okuláry WF 16x/11mm, WF 20x/10mm
n  Polarizační zařízení pro dopadající světlo (horní osvětlení) LPT34-PZ
n  Modrý filtr pro procházející světlo (spodní osvětlení) 
n  Sada pro měření - širokoúhlý okulár  WFH 10x/18 mm  $ MK s měřítkem a křížem 
     a objektivový mikrometr pro laboratorní mikroskopy  1 mm / 100 dílků

spodní 

Změna designu vyhrazena.

ARSENAL s. r. o., vzorková prodejna - Na Strži 59 140 00  Praha 4
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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.

T r i n o k u l á r n í  h l a v i c e  
po lar izačního mikroskopu 
určená k připojení digitální 
kamery CMOS nebo CCD.

Volitelné příslušenství: 
Modrý filtr pro spodní osvětlení 
e l im inu je  ž l u té  zba rven í  
halogenové lampy. Výsledkem je 
dokonale čistý a jasný obraz.

Polarizační zařízení doporučujeme v 
případě, kdy potřebujete pozorovat 
průhledné nebo částečně průhledné 
předměty, ve kterých vady nevidíte při 
běžném osvětlení. 
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