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s plynulým zvětšením 

výrazně větším 
pracovním stolkem

nejste rušeni okolím
gumovými očnicemi

jsou  stereoskopické mikroskopy tzv. 
zoomem) určené pro pozorování trojrozměrných předmětů                          
v dopadajícím i procházejícím světle. Jsou vybaveny 

 v a pro pohodlné pozorování můžete využít 
horní, spodní i smíšené osvětlení. Širokoúhlé okuláry jsou speciálně 
konstruovány pro pozorování s brýlemi  $.
Při pozorování , protože okuláry jsou opatřeny 

, které jsou vyrobeny z příjemného, měkkého 
PVC. 
V případě, že chcete přesně měřit pozorovaný objekt, můžete 
mikroskop dokompletovat mikrometrickým stolkem (digitálním nebo 
manuálním). Trinokulární verzi mikroskopu lze dovybavit rovněž 
barevnou digitální kamerou CMOS  nebo digitálním fotoaparátem. 

u ( 

Model  je stereoskopický 
trinokulární  mikroskop s mikrometrickým stolkem, 
určený pro , ale také pro pozorování 
malých předmětů při velkých zvětšeních, kdy 

 snadno 
prohlédnete celý předmět, aniž byste s ním rukou 
neobratně pohnuli a dostali jej tak mimo zorné pole. 
Plynulý posuv oceníte také při  
pozorovaného předmětu 
nebo digitální  kamerou CMOS .

SZS 1002-T-M  ZOOM

přesné měření

plynulým posuvem stolku

dokumentování
digitálním fotoaparátem 

 

 v osách X a Y

Model                 
je stereoskopický trinokulární 
mikroskop s digitálním foto-
aparátem připojeným ke třetímu 
tubusu. Díky tomuto spojení 
máte 

.
Obdobným způsobem je možné 
připojit digitální kameru CMOS  
nebo CCD kameru.

SZS 1002-T-D ZOOM

on-line obraz na displeji 
Vašeho notebooku či PC 
a fotografie pořizujete jedi-
ným kliknutím myši

Model 
 stereo-

skopické trinokulární hlavice 
SZS10-TH s  rozšířeným stativem 
SZS10-ST10.
Tento model je určen pro 

 nebo pro 
každodenní kontrolu součástek - 
nízký stativ umožňuje pohodlnou 
oporu rukou při dlouhodobé práci, 
pájení atp.

SZS 1010-T ZOOM 
představuje spojení 

pozorování např. těžkých 
a objemných předmětů

SZS  1010-T  ZOOM

SZS  1002-T-M  ZOOM

SZS  1002-T  ZOOM

u

v

SZS  1002-T-DV  ZOOM



TECHNICKÉ  ÚDAJE

n ROZSAH ZVĚTŠENÍ
     - 7 - 45x  (s volitelným příslušenstvím lze až 180x)
n STEREOSKOPICKÁ HLAVICE 
     -binokulární/ trinokulární
     - 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/20 mm  $  pro pozorování s brýlemi
n OBJEKTIV
     - zoom  0,7 - 4,5x (1:6,5)
n ZMĚNA  ZVĚTŠENÍ
     - plynulá pomocí zoomu
n PRACOVNÍ STOLEK
     - pevný obdélníkový 235 x 200 mm  s pružinovými držáky preparátu; pro pozorování
       v procházejícím světle kruhová skleněná pracovní podložka o průměru  
n OSTŘENÍ
     - pohyb optické hlavice po vertikální tyči v rozsahu 50 mm
n MAXIMÁLNÍ VÝŠKA POZOROVANÉHO PŘEDMĚTU
     - 
n PRACOVNÍ VZDÁLENOST
     - 95 mm
n OSVĚTLENÍ

- dokonalé zabudované síťové osvětlení pro pozorování v dopadajícím i procházejícím 
světle, které zajišťuje zcela rovnoměrné  osvětlení celého širokého zorného pole

- vrchní osvětlení s plynulou regulací intenzity, s halogenovou lampou 220V/12V 15W
  s reflexní parabolou, která násobí intenzitu světla,  a světelným filtrem (průměr 28 mm)
- spodní osvětlení s halogenovou žárovkou 12V 15W
- možnost nastavit vrchní, spodní nebo smíšené (vrchní i spodní) osvětlení

n HMOTNOST PŘÍSTROJE/HMOTNOST VČETNĚ OBALU 
     - 6,2 kg/8,4 kg 
n ROZMĚRY PŘÍSTROJE/ROZMĚRY BALENÍ
     - v. 475 x š. 260 x h. 220 mm/v 370 x h. 
     - v polystyrenové krabici a vnějším kartonu

MOŽNOST DOKOMPLETOVÁNÍ DALŠÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM
n  širokoúhlé okuláry WF 5x, WFH 15x $ , WFH 20x $, WF 25x
n  širokoúhlý okulár WF 10x/20 mm  $ MK  s měřítkem a křížem
n  kalibrační sklíčko -  objektivový mikrometr pro stereomikroskopy
n  předsádka se zvětšením
n  Husí krk 2109 se 150W zdrojem (studené světlo -  optická vlákna),  Husí krk LED 301 3W
n  Kruhové osvětlení KOOV 2109 se zdrojem 150W a  PZs polarizačním zařízením
n  Kruhové LED diodové osvětlení KLED 4080, KLED 1448
n  temné pole pro stereomikroskopy
n  speciální držák drahých kamenů
n  měřící a posuvné stolky manuální, digitální a křížové
n  těžký stativ ST-20
n  komponenty pro připojení digitální CCD, CMOS kamery a digitálního fotoaparátu

95 mm

105 mm

. 490 x š. 265 mm

0,5x;  2x 

 

  

ß   Vinné krystaly

                               
Předmět archeologic-
kého výzkumu           ŕ

Dvoubodový husí krk 2109 se 
zdrojem 150W  - osvětlením               
z více stran eliminujete nežádoucí 
stíny. Váš objekt 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 pohybovat pozorovaným 
předmětem.

Digitální kamera CMOS slouží 
nejen jako kamera pro přímý 
přenos obrazu, ale i jako digitální 
fotoaparát. Pomocí praktického 
softwaru s ní lze snadno pořizovat 
obrázky, které se přenáší přímo 
do PC.

Temné pole vhodné k dokom-
pletování stereomikroskopu 
zejména při pozorování drahých 
kamenů. Vyniknou tak např. 
inkluze a nečistoty,  které 
v běžném světle neuvidíte.

Změna designu vyhrazena.
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