
Mikroskopy a príslušenstvo (dodávateľ Inraco Micro, Tachlavice) 

Mikroskopy pre školy (základné, stredné, vysoké) 

1. Model: ZM 0/02

Mikroskop s DIN objektívmi, stabilná konštrukcia, koaxiálne makro aj 
mikro zaostrovanie, osvetlenie zrkadlom. Kvalitné DIN objektívy zaisťujú 
brilantný obraz. Otočná hlavica so širokouhlým okulárom. Koaxiálny 
makro a mikroposuv obdĺžnikového stola zvyšuje komfort pri práci 
pozorovateľa. Osvetlenie plankonkávnym zrkadielkom. Materiál: 
hliníková zliatina, optické diely zo skla. Model SM 02 má už 
kompletovaný stolík s krížovým vodičom preparátu pre precíznejšiu 
prácu s preparátom. 

Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý (DIN) WF 10x/18 mm (násuvný Ø 23,2 mm) 

Hlavica monokulárna otočná 360 °, uhol vhľadu 45 ° 

Hlava revolver pre 3 objektívy DIN 

Objektívy achromatické 4x, 10x, 40x (celkové zväčšenie 40-400x, s doplnkami 20x-800x) 

Stolík 85 x 95 mm s pružinovými držiakmi preparátu (2 ks) 

Zaostrovanie koaxiálny makro-mikro posuv 

Kondenzor revolverový menič clon 

Osvetlenie plankokávne zdrkadlo Ø 40 mm 

Rozmery V: 325 mm, Š: 125 mm, H: 175 mm, hmotnosť: 1,8 kg 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý WF 16x

 Okulár širokouhlý WF 20x / 9,5 mm

 Okulár širokouhlý WF 10x / s ukazovacou ihlou

 Okulár meracie WF 10x s krížom

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm)

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm) a krížom

 Okulár P 12,5x

 Achromatický objektív (DIN) 16: 1

 Krížový vodič preparátu (pre model SM 0)

 Osvetľovacie lampa OL 2 LED (230V / 12V / 5W)

 Objektívový mikrometer 1mm / 100 dielikov

 LED dióda 5V / 4W pre OL 2

ZM 0 

ZM 02 
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2. Model: ZM 20 LED

Moderný dizajn, dobíjacie LED osvetlenie, klzný stolík, makro aj mikro 
zaostrovanie. Pre školské aj domáce využitie. Zaujímavý vzhľad, 
praktický držiak na ramene mikroskopu. Otočná hlavica, makro aj mikro 
posuv a integrované osvetlenie LED s plynulou reguláciou intenzity a 
dobíjaním (mikroskop možno po dobití batérií používať aj bez zdroja 
elektriny). Revolverová hlavica s troma mikroobjektívmi. Zaujímavé a 
praktické je riešenie posuvu preparátu pomocou klzného kruhového 
stola. Mikroskop pre školy s nadštandardnou výbavou za vynikajúcu 
cenu. Materiál: hliníková zliatina, optické diely zo skla. 

Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý (DIN) WF 10x (násuvný Ø 23,2 mm) s ukazovacou ihlou 

Hlavica monokulárna otočná 360 °, pevné rameno, uhol vhľadu 45 ° 

Hlava revolver pre 3 objektívy 

Objektívy achromatické 4x, 10x, 40x (celkové zväčšenie 40-400x) 

Stolík kruhový Ø 90 mm klzný s pružinovými držiakmi preparátu (2 ks) 

Zaostrovanie makro-mikro posuv, posuv stola 

Osvetlenie LED s možnosťou dobíjania (integrovanej batérie) a plynulou reguláciou intenzity jasu 

Rozmery V: 320 mm, Š: 130 mm, H: 180 mm, hmotnosť: 1,9 kg 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý WF 10x

 Okulár širokouhlý WF 16x

 Okulár širokouhlý WF 20x

 Okulár meracie WF 10x s krížom

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm)

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm) a krížom

 Okulár P 12,5x

 Okulár P 16x periplanatický

 Objektívový mikrometer 1mm / 100 dielikov
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3. Model: SM 01 R / SM  03 R

Monokulárny mikroskop z kategórie študentských pre pozorovanie 
biologických preparátov na mikroskopických sklách. Otočná hlavica, tri 
achromatické DIN objektívy, základný kondenzor s irisovou clonou, 
plynulá regulácia intenzity LED osvetlenia. Koaxiálne (jednoosové) 
zaostrovanie obrazu. Naviac má model SM 03 R osadený stolík 
krížovým vodičom, ktorý umožňuje pohodlný posun preparátu pod 
objektívom 

Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý (DIN) WF 10x18 

Hlavica monokulárna otočná 360 °, pevné rameno, uhol vhľadu 45 ° 

Hlava revolver pre 3 objektívy 

Objektívy achromatické 4x, 10x, 40x (celkové zväčšenie 40-400x) 

Stolík 108 x 118 mm s pružinovými držiakmi preparátu 

Zaostrovanie koaxiálny makro-mikro posuv 

Kondenzor pevný s irisovou clonou a výklopným držiakom filtra 

Osvetlenie LED s plynulou reguláciou intenzity jasu 

Doplnky obal proti prachu, adaptér 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 16x

 Okulár WF 20x

 Okulár WF 10x s krížom

 Okulár 10x so stupnicou a krížom

SM 01 R 

SM 03 R 
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4. Model: SM 101 C LED

Mikroskop s krížovým stolom s ovládaním na ľavú ruku, kondenzorom a 
dobíjacím LED osvetlením. Školami preverená kvalita. 

Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý (DIN) WF 10x/18 mm (násuvný Ø 23,2 mm) 

Hlavica monokulárna otočná 360 °, uhol vhľadu 45 ° 

Hlava revolver pre 4 objektívy DIN 

Objektívy achromatické 4x, 10x, 40x, 100x (celkové zväčšenie 40-1000x, s doplnkami až 2000x) 

Stolík 120 x 125 mm, koaxiálne ovládanie posuvu 

Zaostrovanie koaxiálny makro-mikro posuv 

Kondenzor irisová apertúrna clona, výklopná objímka s matným filtrom 

Osvetlenie LED s možnosťou dobíjania (integrovanej batérie) a plynulou reguláciou intenzity jasu 

Rozmery V: 380 mm, Š: 140 mm, H: 260 mm, hmotnosť: 3,9 kg 

Doplnky imerzný olej (fľaštička 5 ml) 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý WF 16x

 Okulár širokouhlý WF 20x / 9,5 mm

 Okulár širokouhlý WF 10x / s ukazovacou ihlou)

 Okulár meracie WF 10x s krížom

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm)

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm) a krížom

 Okulár P 12,5x

 Okulár P 16x periplanatický

 Achromatický objektív (DIN) 16: 1

 Objektívový mikrometer 1mm / 100 dielikov
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5. Model: B-192 s

Jedinečné inovatívne LED osvetlenie, nadčasový dizajn. Pozostáva z 
komponentov najvyššej kvality zabezpečujúcich vysoký kontrast obrazu 
a vynikajúcu kvalitu rozlíšenia. Optické prvky sú špeciálne ošetrené tak, 
aby sa zabránilo vzniku nežiaducich plesní na ich povrchoch. Mikroskop 
je možné veľmi pohodlne prenášať vďaka veľkému otvoru v statíve za 
revolverovým nosičom objektívov. Otvor užívateľom umožňuje veľmi 
dobrý prehľad o objektívoch a preparátoch, čo je žiaduce najmä pre 
diskusné skupiny. Model B-192 s je vybavený prevratným LED 
osvetlením. Tento systém spočíva v optimálnej kombinácii LED 
osvetlenia a príslušných optických technológií. Výsledkom je biele svetlo 
namiesto žltého, ktoré poskytujú bežné žiarovky. LED ponúka 50.000 
prevádzkových hodín oproti 1.500 hod. bežnej halogénové žiarovky. 

6. Model: SM 5 A LED / SM 5 SP LED

Veľmi obľúbený študentský mikroskop s odolnou konštrukciou. Prístroj je 
vybavený LED osvetlením s možnosťou dobitia a neskoršieho využívania 
bez elektriny. Široká základná výbava aj možnosť ďalšieho doplnenia. 
Model SM 5 SP LED obsahuje objektívy vyššej rady prinášajúce skvelý 
obraz. 

Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý (DIN) WF 10x/18 mm. WF 16x/11 (násuvný Ø 23,2 mm) 

Hlavica 
binokulárna otočná 360 °, uhol vhľadu 30 °, očný rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrenie (ľavý 

tubus ± 5D) 

Hlava revolver pre 4 objektívy DIN 

Objektívy 
SM 5 A LED: achromatické 4x, 10x, 40x, 100x (celkové zväčšenie 40-1000x, s doplnkami až 2000x) 

SM 5 SP LED: semiplanachromatické 4x, 10x, 40x, 100x 

Stolík 
krížový 125 x 135 mm s koaxiálnym ovládaním, posuv pozdĺžny / priečny 70/30 mm, Noniové 

odčítanie po 0,1 mm 

Zaostrovanie koaxiálny makro a mikro posuv, mikroposuv 1 dielik = 0,002 mm 

Kondenzor irisová apertúrna clona, výškový posuv 30 mm 

Osvetlenie LED s možnosťou dobíjania a plynulou reguláciou intenzity jasu 

Rozmery V: 350 mm, Š: 180 mm, H: 224 mm, hmotnosť: 3,9 kg 

Kolektor umiestnený v nohe mikroskopu 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár (DIN) širokouhlý WF 20x / 9,5 mm

 Okulár (DIN) širokouhlý WF 10x (s ukazovacou ihlou)

 Okulár (DIN) meracie WF 10x s krížom

 Okulár (DIN) meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm)

 Okulár (DIN) meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm) a krížom
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 Monokulárne hlavice (uhol vhľadu 30 °)

 Trinokulárny hlavice (uhol vhľadu 30 °)

 Achromatický objektív 20: 1 / 0,40 n.ap

 Achromatický objektív 60: 1 / 0,85 n.ap. (Perový)

 Ďalšie varianty objektívov na vyžiadanie

 Fázový kontrast - karuselový, klzné centrovanie cloniek,
achromatické objektívy 10: 1 / 0,25 PHP, 20: 1 / 0,40 PHP, 40:
1 / 0,65 PHP, 100: 1 / 1,25 Oil.im. PHP, pomocný mikroskop
pre centrovanie cloniek, filtre: zelený, modrý, žltý

 Fázový kontrast - karuselový, centrovanie cloniek pomocou
dvoch skrutiek, planachromatické objektívy PL 10: 1 / 0,25
PHP, PL 20: 1 / 0,40 PHP, PL 40: 1 / 0,65 PHP, PL 100: 1/1, 25
Oil.im. PHP, pomocný mikroskop pre centrovanie cloniek, filtre:
zelený, modrý, žltý

 Demonštračné polarizačný zariadenia - pevný analyzátor,
otočný polarizátor

 Objektívový mikrometer 1 mm / 100 dielikov

 Ostatné doplnky - gumová očnice, modrý, zelený a žltý filter

 Fotoadaptér - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Digitálny fotoaparát - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Videoadaptér - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Kamera - vyžiadajte si samostatnú ponuku

7. Model: SM 6 PL LED

Kvalitný mikroskop s tretím optickým výstupom pre inštaláciu 
záznamového zariadenia (kamera, fotoaparát). Prístroj je vybavený LED 
osvetlením s možnosťou dobitia a neskoršieho využívanie bez elektriny. 
Planachromatické objektívy vylepšujú optické vlastnosti prístroja. Široká 
základná výbava aj možnosti ďalšieho doplnenia. 

Okulár širokouhlý (DIN) WF 10x/18 mm. WF 16x/11 (násuvný Ø 23,2 mm) 

Hlavica 
trinokulárna otočná 360 °, uhol vhľadu 30 °, očný rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrenie (ľavý 

tubus ± 5D) 

Hlava revolver pre 4 objektívy DIN 

Objektívy planchromatické 4x, 10x, 40x, 100x (celkové zväčšenie 40-1600x, s doplnkami až 2000x) 

Stolík 
krížový 125 x 135 mm s koaxiálnym ovládaním, posuv pozdĺžny / priečny 70/30 mm, Noniové 

odčítanie po 0,1 mm 

Zaostrovanie koaxiálny makro a mikro posuv, mikroposuv 1 dielik = 0,002 mm 

Kondenzor irisová apertúrna clona, výškový posuv 30 mm 

Osvetlenie LED s možnosťou dobíjania a plynulou reguláciou intenzity jasu 

Rozmery V: 350 mm, Š: 180 mm, H: 224 mm, hmotnosť: 4,9 kg 

Kolektor umiestnený v nohe mikroskopu 
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Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár (DIN) širokouhlý WF 20x / 9,5 mm

 Okulár (DIN) širokouhlý WF 10x (s ukazovacou ihlou)

 Okulár (DIN) meracie WF 10x s krížom

 Okulár (DIN) meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm)

 Okulár (DIN) meracie WF 10x so stupnicou (1/10 mm) a krížom

 Monokulárne hlavice (uhol vhľadu 30 °)

 Binokulárne hlavice (uhol vhľadu 30 °)

 Planachromatické objektív 25: 1 / 0,40 n.ap

 Semiplanachromatický objektív 60: 1 / 0,85 n.ap. (Perový)

 Ďalšie varianty objektívov na vyžiadanie

 Fázový kontrast - karuselový, klzné centrovanie cloniek,
achromatické objektívy 10: 1 / 0,25 PHP, 20: 1 / 0,40 PHP, 40:
1 / 0,65 PHP, 100: 1 / 1,25 Oil.im. PHP, pomocný mikroskop
pre centrovanie cloniek, filtre: zelený, modrý, žltý

 Fázový kontrast - karuselový, centrovanie cloniek pomocou
dvoch skrutiek, planachromatické objektívy PL 10: 1 / 0,25
PHP, PL 20: 1 / 0,40 PHP, PL 40: 1 / 0,65 PHP, PL 100: 1/1, 25
Oil.im. PHP, pomocný mikroskop pre centrovanie cloniek, filtre:
zelený, modrý, žltý

 Demonštračné polarizačný zariadenia - pevný analyzátor,
otočný polarizátor

 Objektívový mikrometer 1 mm / 100 dielikov

 Ostatné doplnky - gumová očnice, modrý, zelený a žltý filter

 Fotoadaptér - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Digitálny fotoaparát - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Videoadaptér - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Kamera - vyžiadajte si samostatnú ponuku
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8. Model: Stereoskopický mikroskop STM 701 24

Jednoduchý prenosný stereoskopický mikroskop, ktorý využijú študenti, 
filatelisti, zoológovia, mineralógovia, ale aj kontrolóri v priemysle. Veľké 
zorné pole, pracovná vzdialenosť a hĺbka ostrosti umožní sledovať 
objekty bez ďalších úprav. Tento model nie je kompletovaný 
osvetlením!!! 

Technické špecifikácie 

Zorné pole pri zväčšení 20x / Ø 10 mm, pri zväčšení 40x / Ø 5 mm 

Okulár WF 10x / 21 (2 ks) (násuvný Ø 30,5 mm), dioptrické doostrovanie ľavého okulára 

Hlavica 

binokulárná otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, očný rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrenie 

jedného okuláru, dva páry objektívov 2: 1, 4: 1, zmena zväčšenia otáčaním hlavice s objektívmi, 

očnice (2 ks), celkové zväčšnie 20x a 40x 

Hlava revolver pre 4 objektívy DIN 

Stolík 
rozmery 140 x 120 mm s pružinovými držiakmi preparátu, podložná doska čiernobiela Ø 59,5 

mm, vzdialenosť od stredu podložnej dosky k ramenu 120 mm 

Zaostrovanie hrubé - posuvom držiaka hlavice po statívu, jemné - makroposuv 

Pracovná 

vzdialenosť 
72 mm 

Osvetlenie bez osvetlenia 

Rozmery V: 350 mm, Š: 180 mm, H: 224 mm, hmotnosť: 4,9 kg 

Statív tyčový, dĺžka ramena 185 mm 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 5x / 22

 Okulár WF 15x / 13

 Okulár WF 20x / 10

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/20 mm a krížom

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Okulár WF 10x s krížom

 Okulár meracie WF 10x so sieťkou

 Okulár meracie WF 20x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Celkové optické zväčšenie 10x a 20x

 Celkové optické zväčšenie 30x a 60x

 Celkové optické zväčšenie 40x a 80x

 Vyžiadajte si samostatnú ponuku na možnosti osvetlenia

 Objektívový mierka
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9. Model: Stereoskopický mikroskop STM 702 13

Horné (dopadajúce) svetlo pomôže odhaliť aj najskrytejšie tajomstvá v 
3D rozmere. Pomocník pre začiatočníkov aj pokročilých bádateľov živej i 
neživej prírody. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole pri zväčšení 10x / Ø 20 mm, pri zväčšení 30x / Ø 7,5 mm 

Okulár WF 10x / 21 (2 ks) (násuvný Ø 30,5 mm), dioptrické doostrovanie ľavého okulára 

Hlavica 

binokulárna otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, očný rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrenie 

jedného okuláru, dva páry objektívov 1: 1, 3: 1, zmena zväčšenia otáčaním hlavice s objektívmi, 

očnice (2 ks) 

Celkové 

zväčšenie 
10x a 30x 

Stolík 
rozmery 115 x 90 mm s pružinovými držiakmi preparátu, čiernobiela podložná doska Ø 59,5 mm, 

vzdialenosť od stredu podložnej dosky k ramenu 90 mm 

Zaostrovanie hrubé - posuvom držiaka hlavice po statívu, jemné - makroposuv 

Pracovná 

vzdialenosť 
72 mm 

Osvetlenie dopadajúce 12V / 10W (Sufitová žiarovka) 

Rozmery V: 280 mm, Š: 115 mm, H: 210 mm, hmotnosť: 2,6 kg 

Statív tyčový, dĺžka ramena 135 mm 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 5x / 22

 Okulár WF 15x / 13

 Okulár WF 20x / 10

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/20 mm a krížom

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Okulár WF 10x s krížom

 Okulár meracie WF 10x so sieťkou

 Okulár meracie WF 20x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Celkové optické zväčšenie 5x a 15x

 Celkové optické zväčšenie 15x a 45x

 Celkové optické zväčšenie 20x a 60x

 Náhradná žiarovka 12V / 10W

 Objektívový mierka
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10. Model: Stereoskopický mikroskop STM 24 EEB

Stereoskopický mikroskop STM 24 EEB bol špeciálne vyvinutý na 
vzdelávacie účely, je teda veľmi vhodný pre školstvo, záujmové krúžky aj 
domáce amatérske pozorovateľa. Na prvý pohľad zaujme moderný 
dizajn a perfektné spracovanie. Vysoko výkonné LED osvetlenie prináša 
jasný, čistý obraz. Mikroskop je pripravený aj na batériovú prevádzku, 
majú vlastné dobíjanie. Vďaka ergonomickému madlu je elegantne 
vyriešené prenášanie prístroja. Model STM 24 EEB je osadený dvoma 
pármi objektívov, ktoré v kombinácii s okulármi WF 10x podávajú 
zväčšenie 20x a 40x. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole Ø 10 mm a Ø 5 mm

Okulár širokouhlý WF 10x / 20 mm (2 ks) 

Hlavica 
binokulárna, uhol vhľadu 45 °, nastaviteľný očný rozostup 55-75 mm, dioptrické doostrovanie 

ľavého okulára, očnice 

Celkové zväčšenie 10x a 40x 

Stolík s pružinovými držiakmi preparátu, podložné doska matná a čiernobiela (ø 59 mm) 

Zaostrovanie obojstranné zaostrovanie 

Pracovná 

vzdialenosť 
55 mm 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, možnosť prevádzky oboch svetiel súčasne, nezávislá 

plynulá regulácia intenzity jasu oboch svetiel 

Rameno s pevným ramenom 

Statív tyčový, dĺžka ramena 135 mm 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okuláre - WF 5x, WF 15x, WF 20x, WF 10x s meradlom

 Objektívový mierka

 Statív - tyčový (na požiadanie sa mikroskop dodať s tyčovým
ramenom statívu)

11. Model: Stereoskopický mikroskop STM 124 EEB

Stereoskopický mikroskop STM 24 EEB bol špeciálne vyvinutý na 
vzdelávacie účely, je teda veľmi vhodný pre školstvo, záujmové krúžky aj 
domáce amatérske pozorovateľa. Na prvý pohľad zaujme moderný 
dizajn a perfektné spracovanie. Vysoko výkonné LED osvetlenie prináša 
jasný, čistý obraz. Mikroskop je pripravený aj na batériovú prevádzku, 
majú vlastné dobíjanie. Vďaka ergonomickému madlu je elegantne 
vyriešené prenášanie prístroja. Model STM 124 EEB je osadený troma 
pármi objektívov, ktoré v kombinácii s okulármi WF 10x podávajú 
zväčšenie 10x, 20x a 40x. 

www.ites.sk



Technické špecifikácie 

Zorné pole Ø 20, Ø 10 mm a Ø 5 mm

Okulár širokouhlý WF 10x / 20 mm (2 ks) 

Hlavica 
binokulárna, uhol vhľadu 45 °, nastaviteľný očný rozostup 55-75 mm, dioptrické doostrovanie 

ľavého okulára, očnice 

Celkové 

zväčšenie 
10x, 20x a 40x 

Stolík s pružinovými držiakmi preparátu, podložné doska matná a čiernobiela (ø 59 mm) 

Zaostrovanie obojstranné zaostrovanie 

Pracovná 

vzdialenosť 
55 mm 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, možnosť prevádzky oboch svetiel súčasne, nezávislá plynulá 

regulácia intenzity jasu oboch svetiel 

Rameno s pevným ramenom 

Statív tyčový, dĺžka ramena 135 mm 

Napájanie 

Napájanie z el. siete - externý napájací adaptér - vstup 100-240V, 50 / 60Hz, max. 0.15 - výstup 

4.5V, 1000mA (pri vložení dobíjacích batérií a pripojenie mikroskopu k el. sieti dochádza k 

nabíjanie batérií), Napájanie batériami - špecifikácia požadovaných batérií: AA dobíjacie NiMH 

1800mAh 1.2V (3ks) 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okuláre - WF 5x, WF 15x, WF 20x, WF 10x s meradlom

 Objektívový mierka

 Statív - tyčový (na požiadanie sa mikroskop dodať s tyčovým
ramenom statívu)
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12. Model: Stereoskopický mikroskop STM 721

Profesionálny mikroskop s plynulým zväčšením 10x až 40x (zoom). 
Možnosť dioptrického doostrenia oboch okulárov. Tyčový stojan, 
halogénové osvetlenie s plynulou reguláciou intenzity. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole Ø 22,5 - 5,5 mm

Okulár širokouhlý WF 10x / 20 mm (2 ks) 

Hlavica 
binokulárna otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, očný rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrenie 

oboch okulárov, očnice (2 ks), násuvný priemer hlavice 75 mm 

Celkové 

zväčšenie 
10x až 40x 

Stolík 
rozmery 170 x 110 mm s pružinovými držiakmi preparátu, podložná doska matná a čiernobiela 

Ø 95 mm, filter modrý Ø 40 mm, vzdialenosť od stredu podložné dosky k ramenu 120 mm

Zaostrovanie hrubé - posuvom hlavice po tyči, jemné - makroposuv 

Pracovná 

vzdialenosť 
83 mm 

Osvetlenie 
halogénové dopadajúce a prechádzajúce 12V / 10W s plynulou reguláciou intenzity jasu, 

prepínanie horné - spodné 

Rameno 185 mm 

Statív tyčový, priemer tyče 20 mm 

Rozmery V: 360 mm, Š: 235 mm, H: 235 mm, hmotnosť: 4,5 kg 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 5x / 22

 Okulár WF 10x / 21

 Okulár WF 15x / 13

 Okulár WF 20x / 10

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/20 mm a krížom

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Okulár WF 10x s krížom

 Okulár meracie WF 10x so sieťkou

 Okulár meracie WF 20x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Celkové optické zväčšenie 5x až 20x

 Celkové optické zväčšenie 15x až 60x

 Celkové optické zväčšenie 20x až 80x

 Náhradná žiarovka 12V / 10W

 Objektívová mierka
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13. Model: Stereoskopický digitálny mikroskop DSTM 24 EEB

Stereoskopické mikroskopy radu EEB boli špeciálne vyvinuté na 
vzdelávacie účely, sú teda veľmi vhodné pre školstvo, záujmové krúžky 
aj domáce amatérske pozorovateľa. Modely DSTM z tejto rady majú v 
hlavici integrovanú USB kameru s rozlíšením 3 Mpix pre pripojenie na 
PC alebo notebook. Sú dodávané s kvalitným zobrazovacím softvérom 
pre zhotovovanie obrázkov i videa. Softvér umožňuje merať v obraze a 
aj ďalšie spracovanie získavaného obrazu. Vysoko výkonné LED 
osvetlenie prináša jasný, čistý obraz. Mikroskopy sú pripravené aj na 
batériový prevádzku, majú vlastné dobíjanie. Vďaka ergonomickému 
madlu je elegantne vyriešené prenášanie prístroja. Model DSTM 13 EEB 
je osadený dvoma pármi objektívov, ktoré v kombinácii s okulármi WF 
10x podávajú zväčšenie 20x a 40x. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole Ø 10 mm a Ø 5 mm

Okulár širokouhlý WF 10x / 20 mm (2 ks) 

Hlavica 
binokulárna so vstavanou USB kamerou (3 Mpix), uhol vhľadu 45˚, nastavenie očného rozostupu 

v rozsahu 55 - 75mm, dioptrické doostrovanie ľavého okulára, očnice 

Objektívy pár 2: 1 a pár 4: 1 

Celkové 

zväčšenie 
20x a 40x 

Stolík s pružinovými držiakmi preparátu, podložnou doska matná a čiernobiela (ø 59 mm) 

Zaostrovanie obojstranné zaostrovanie 

Pracovná 

vzdialenosť 
55 mm 

Dodávaný SW 
ImageFocus na CD (robenie foto, video, úpravy získavaného obrazu, meranie, export nameraných 

hodnôt) 

Dátový výstup USB 2.0 

Rameno s pevným ramenom 

Statív tyčový, priemer tyče 20 mm 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, možnosť prevádzky oboch svetiel súčasne, nezávislá plynulá 

regulácia intenzity jasu oboch svetiel 

Napájanie 

Napájanie z el. siete - externý napájací adaptér - vstup 100-240V, 50 / 60Hz, max. 0.15 - výstup 

4.5V, 1000mA (pri vložení dobíjacích batérií a pripojenie mikroskopu k el. sieti dochádza k 

nabíjanie batérií), Napájanie batériami - špecifikácia požadovaných batérií: AA dobíjacie NiMH 

1800mAh 1.2V (3ks) 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okuláre - WF 5x, WF 15x, WF 20x, WF 10x s meradlom

 Objektívová mierka
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14. Model: Stereoskopický digitálny mikroskop DSTM 124 EEB

Stereoskopické mikroskopy radu EEB boli špeciálne vyvinuté na 
vzdelávacie účely, sú teda veľmi vhodné pre školstvo, záujmové krúžky 
aj domáce amatérske pozorovateľa. Modely DSTM z tejto rady majú v 
hlavici integrovanú USB kameru s rozlíšením 3 Mpix pre pripojenie na 
PC alebo notebook. Sú dodávané s kvalitným zobrazovacím softvérom 
pre zhotovovanie obrázkov i videa. Softvér umožňuje merať v obraze a 
aj ďalšie spracovanie získavaného obrazu. Vysoko výkonné LED 
osvetlenie prináša jasný, čistý obraz. Mikroskopy sú pripravené aj na 
batériový prevádzku, majú vlastné dobíjanie. Vďaka ergonomickému 
madlu je elegantne vyriešené prenášanie prístroja. Model DSTM 13 EEB 
je osadený troma pármi objektívov, ktoré v kombinácii s okulármi WF 10x 
podávajú zväčšenie 10x, 20x a 40x. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole Ø 20, Ø 10 mm a Ø 5 mm

Okulár širokouhlý WF 10x / 20 mm (2 ks) 

Hlavica 
binokulárna so vstavanou USB kamerou (3 Mpix), uhol vhľadu 45˚, nastavenie očného rozostupu 

v rozsahu 55 - 75mm, dioptrické doostrovanie ľavého okulára, očnice 

Objektívy pár 1: 1, pár 2: 1 a pár 4: 1 

Celkové 

zväčšenie 
10x, 20x a 40x 

Stolík s pružinovými držiakmi preparátu, podložnou doska matná a čiernobiela (ø 59 mm) 

Zaostrovanie obojstranné zaostrovanie 

Pracovná 

vzdialenosť 
55 mm 

Dodávaný SW 
ImageFocus na CD (robenie foto, video, úpravy získavaného obrazu, meranie, export nameraných 

hodnôt) 

Dátový výstup USB 2.0 

Rameno s pevným ramenom 

Statív tyčový, priemer tyče 20 mm 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, možnosť prevádzky oboch svetiel súčasne, nezávislá plynulá 

regulácia intenzity jasu oboch svetiel 

Napájanie 

Napájanie z el. siete - externý napájací adaptér - vstup 100-240V, 50 / 60Hz, max. 0.15 - výstup 

4.5V, 1000mA (pri vložení dobíjacích batérií a pripojenie mikroskopu k el. sieti dochádza k 

nabíjanie batérií), Napájanie batériami - špecifikácia požadovaných batérií: AA dobíjacie NiMH 

1800mAh 1.2V (3ks) 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okuláre - WF 5x, WF 15x, WF 20x, WF 10x s meradlom

 Objektívová mierka
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STEREOMIKROSKOPY 

1. Model: STM 701 24

Jednoduchý prenosný stereoskopický mikroskop, ktorý využijú študenti, 
filatelisti, zoológovia, mineralógovia, ale aj kontrolóri v priemysle. Veľké 
zorné pole, pracovná vzdialenosť a hĺbka ostrosti umožní sledovať 
objekty bez ďalších úprav. Tento model nie je kompletovaný osvetlením. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole pri zväčšení 20x / Ø 10 mm, pri zväčšení 40x / Ø 5 mm 

Okulár WF 10x / 21 (2 ks) (násuvný Ø 30,5 mm), dioptrické doostrovanie ľavého okulára 

Hlavica 

binokulárna otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, očný rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrenie 

jedného okuláru, dva páry objektívov 2: 1, 4: 1, zmena zväčšenia otáčaním hlavice s objektívmi, 

očnice (2 ks) 

Celkové 

zväčšenie 
20x a 40x 

Stolík 
rozmery 140 x 120 mm s pružinovými držiakmi preparátu, podložná doska čiernobiela Ø 59,5 

mm, vzdialenosť od stredu podložnej dosky k ramenu 120 mm 

Zaostrovanie hrubé - posuvom držiaka hlavice po statívu, jemné - makroposuv 

Pracovná 

vzdialenosť 
72 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív tyčový, dĺžka ramena 185 mm 

Osvetlenie bez osvetlenia 

Rozmery V: 300 mm, Š: 170 mm, H: 230 mm, hmotnosť: 2,9 kg 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 5x / 22

 Okulár WF 15x / 13

 Okulár WF 20x / 10

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/20 mm a krížom

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Okulár WF 10x s krížom

 Okulár meracie WF 10x so sieťkou

 Okulár meracie WF 20x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Celkové optické zväčšenie 10x a 20x

 Celkové optické zväčšenie 30x a 60x

 Celkové optické zväčšenie 40x a 80x

 Vyžiadajte si samostatnú ponuku na možnosti osvetlenia

 Objektívový mierka
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2. Model: STM 702 24

Stereoskopický mikroskop s horným (dopadajúcim) osvetlením. 
Pomocník pre začiatočníkov aj pokročilých bádateľov živej i neživej 
prírody. Horné (dopadajúce) svetlo pomôže odhaliť aj najskrytejšie 
tajomstvá v 3D rozmere. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole pri zväčšení 20x / Ø 10 mm, pri zväčšení 40x / Ø 5 mm 

Okulár WF 10x / 21 (2 ks) (násuvný Ø 30,5 mm), dioptrické doostrovanie ľavého okulára 

Hlavica 

binokulárna otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, očný rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrenie 

jedného okuláru, dva páry objektívov 2: 1, 4: 1, zmena zväčšenia otáčaním hlavice s objektívmi, 

očnice (2 ks) 

Celkové 

zväčšenie 
20x a 40x 

Stolík 
rozmery 115 x 90 mm s pružinovými držiakmi preparátu, podložná doska čiernobiela Ø 59,5 mm, 

vzdialenosť od stredu podložnej dosky k ramenu 90 mm 

Zaostrovanie hrubé - posuvom držiaka hlavice po statívu, jemné - makroposuv 

Pracovná 

vzdialenosť 
72 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív tyčový, dĺžka ramena 135 mm 

Osvetlenie dopadajúce 12V / 10W (Sufitová žiarovka) 

Rozmery V: 280 mm, Š: 115 mm, H: 210 mm, hmotnosť: 2,6 kg 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 5x / 22

 Okulár WF 15x / 13

 Okulár WF 20x / 10

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/20 mm a krížom

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Okulár WF 10x s krížom

 Okulár meracie WF 10x so sieťkou

 Okulár meracie WF 20x so stupnicou 1/10 mm a krížom

 Náhradná žiarovka 12V / 10W

 Objektívový mierka
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3. Model: STM 722 3142 LED

Optický systém Greenough, rozsah plynulého Zoom 0.7x - 4.5x, 
pracovná vzdialenosť 100 mm. Dostatočný rozsah zväčšenia v základnej 
výbave robí z tohto modelu štandard v stereoskopii. Vo výbave sú okrem 
tradičných okulárov WF 10x aj okulár WF 20x, ktorý na tomto 
mikroskopu umožní zväčšiť sledovaný objekt až 90x. Na statívu je 
integrované ako dopadajúce tak aj prechádzajúce osvetlenie s plynulou 
reguláciou intenzity. Obe svetla možno regulovať nezávisle na sebe. 
Mikroskop je možné doplniť predsádkovými objektívmi alebo ďalšími 
voliteľnými doplnkami mimo štandardnej výbavy. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole s okulármi WF 10x / Ø 28,6-4,4 mm, s okulármi WF 20x / Ø 14-2,2 mm 

Okulár WF 10x / 20 mm (2 ks), WF 20x / 10 mm (2 ks) 

Hlavica 
binokulárna otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, nastaviteľný očný rozostup 55 - 75 mm, 

dioptrické doostrovanie 

Celkové zväčšenie s okulárom WF 10x: 7x - 45x, s okulárom WF 20x: 14x - 90x 

Objektívy pevne zabudovaný 1:1 

ZOOM plynulý 0,7x - 4,5x, pomer zoomu 1: 6,4 

Stolík rozmery 200 x 150 mm s pružinovými držiakmi preparátu 

Zaostrovanie makroposuv s reguláciou tuhosti chodu 

Pracovná 

vzdialenosť 
100 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív tyčový, dĺžka ramena 135 mm 

Osvetlenie dopadajúce a prechádzajúce LED, nezávislá plynulá regulácia oboch svetiel 

Rozmery V: 335 mm, Š: 240 mm, H: 295 mm 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

Okuláre: 

 WF 15x

 WF 10x s krížom

 WF 10x so stupnicou a krížom

 WF 10x so sieťkou

 WF 20x so stupnicou a krížom

 Ďalšie možnosti na vyžiadanie

Predsádkové objektívy (pracovná vzdialenosť 30 - 165 mm): 

 0.5: 1

 1.5: 1

 2: 1

Prídavné osvetlenie: vyžiadajte si samostatnú ponuku 
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4. Model: SMZ 171 B-LED

Optický systém Greenough zoom. Do tohto radu boli pridané nové 
materiály pre ESD kompatibilitu, rovnako ako optimalizované LED 
osvetlenie, aby vytvorili univerzálnu stereooskopickú platformu pre širokú 
škálu aplikácií v biologiii a priemysle. ESD ochrana proti 
elektrostatickému výboju. 

Technické špecifikácie 

Okulár N-WF 10x / 23 mm (2 ks) 

Hlavica 
binokulárna, otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, nastaviteľný očný rozostup 52-75 mm, dioptrické 

doostrovanie oboch okulárov ± 5D 

Celkové 

zväčšenie 
0,75 až 5x 

ZOOM 0,75 x - 5 x (transfokačný pomer 1: 6,7) 

Stolík rozmery 303 x 239 mm, pérovej držiaky preparátu 

Zaostrovanie hrubé zaostrenie s nastavením tuhosti chodu, rozsah zaostrovania 49 mm 

Pracovná 

vzdialenosť 
110 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív 
tyčový so širokou pracovnou plochou a držiakom hlavice, tyč ø 32 mm, výška 232 mm, držiak 

pre tyče o Ø 32 mm a držiak pre hlavy o Ø76 mm s dopadajúcim osvetlením 

Osvetlenie 

dopadajúce a prechádzajúce 3W LED s nezávislou plynulou reguláciou intenzity jasu, 

prechádzajúce osvetlenie s náklopným parabolickým zrkadlom (šikmé osvetlenie), možnosť 

prispôsobenia na flexibilný svetlovod 

Rozmery V: 303 mm, Š: 239 mm, H: 405 mm, hmotnosť 6,2 kg 

Ostatné doplnky čierno-biela a matná sklenená vkladacie kruhová doska do stola, obal proti prachu 

Voliteľné doplnky (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý N-WF 15x / 16 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 20x / 13 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 10x so stupnicou v osi X a krížom
(10mm / 100 dielikov)

 Predsádkový objektív 0,3: 1 ESD (WD = 301 mm)

 Predsádkový objektív 0,5: 1 ESD (WD = 191,8 mm)

 Predsádkový objektív 0,63: 1 ESD (WD = 142,7 mm)

 Predsádkový objektív 0,75: 1 ESD (WD = 128,6 mm)

 Predsádkový objektív 1,5: 1 ESD (WD = 56,3 mm)

 Predsádkový objektív 2,0: 1 ESD (WD = 38,6 mm)

 polarizačný set

 Tmavé pole s irisovou clonou

 Alumíniový prepravný box

www.ites.sk



5. Model: SMZ 171 T-LED

Optický systém Greenough zoom. Do tohto radu boli pridané nové 
materiály pre ESD kompatibilitu, rovnako ako optimalizované LED 
osvetlenie, aby vytvorili univerzálnu stereooskopickou platformu pre 
širokú škálu aplikácií v biológii a priemysle. ESD ochrana proti 
elektrostatickému výboju. Trinokulárny výstup pre pripojenie kamery 
alebo fotoaparátu. 

Technické špecifikácie 

Okulár N-WF 10x / 23 mm (2 ks) 

Hlavica 
trinokulárna, otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, nastaviteľný očný rozostup 52-75 mm, dioptrické 

doostrovanie oboch okulárov ± 5D, delič svetla pevný 50:50 

Celkové 

zväčšenie 
0,75 až 5x 

ZOOM 0,75 x - 5 x (transfokačný pomer 1: 6,7) 

Stolík rozmery 303 x 239 mm, pérové držiaky preparátu 

Zaostrovanie hrubé zaostrenie s nastavením tuhosti chodu, rozsah zaostrovania 49 mm 

Pracovná 

vzdialenosť 
110 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív 
tyčový so širokou pracovnou plochou a držiakom hlavice, tyč ø 32 mm, výška 232 mm, držiak 

pre tyče o Ø 32 mm a držiak pre hlavy o Ø76 mm s dopadajúcim osvetlením 

Osvetlenie 

dopadajúce a prechádzajúce 3W LED s nezávislou plynulou reguláciou intenzity jasu, 

prechádzajúce osvetlenie s náklopným parabolickým zrkadlom (šikmé osvetlenie), možnosť 

prispôsobenia na flexibilný svetlovod 

Rozmery V: 303 mm, Š: 239 mm, H: 405 mm, hmotnosť 6,2 kg 

Ostatné doplnky čierno-biela a matná sklenená vkladacie kruhová doska do stola, obal proti prachu 

Voliteľné doplnky (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý N-WF 15x / 16 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 20x / 13 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 10x so stupnicou v osi X a krížom
(10mm / 100 dielikov)

 Predsádkový objektív 0,3: 1 ESD (WD = 301 mm)

 Predsádkový objektív 0,5: 1 ESD (WD = 191,8 mm)

 Predsádkový objektív 0,63: 1 ESD (WD = 142,7 mm)

 Predsádkový objektív 0,75: 1 ESD (WD = 128,6 mm)

 Predsádkový objektív 1,5: 1 ESD (WD = 56,3 mm)

 Predsádkový objektív 2,0: 1 ESD (WD = 38,6 mm)

 polarizačný set

 Tmavé pole s irisovou clonou

 Alumíniový prepravný box
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6. Model: RED-30-S

Binokulárny stereoskopický komplet s kvalitným LED osvetlením s 
plynulou reguláciou intenzity. Vrchné osvetlenie je umiestnené vo vnútri 
krytu objektívov a dopadá tak na sledovaný objekt kolmo zhora. Prístroj 
vďaka integrovaným batériám nevyžaduje trvalé pripojenie k el. sieti a je 
teda plne mobilný. Zväčšenie 20x a 40x, zmena zväčšenia sa vykonáva 
otočením kužeľového krytu objektívov. Praktické madlo na pohodlné 
prenášanie. Pokročilí používatelia ocenia optiku a vlastnosti mikroskopu. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole Ø 10 mm a Ø 5 mm

Okulár širokouhlý WF 10x / 20 mm (2 ks) 

Hlavica 
binokulárna, uhol vhľadu 45 °, nastaviteľný očný rozostup 55-75 mm, dioptrické doostrovanie 

ľavého okulára, očnice 

Objektívy 
revolverová hlava s meničom zabudovaných objektívov 2: 1 a 4: 1 so vstavaným dopadajúcim 

LED osvetlením v revolverovej hlave 

Celkové 

zväčšenie 
20x a 40x 

Stolík podložné dosky - biela, čierna, matná 

Zaostrovanie makroposuv s reguláciou tuhosti 

Pracovná 

vzdialenosť 
45 mm 

Statív s pevným ramenom, pérové držiaky preparátu so systémom "one-touch", držadlo 

Osvetlenie 

dobíjacie dopadajúce a prechádzajúce LED osvetlenie, nezávislé zapínanie svetiel s plynulou 

reguláciou intenzity jasu, napájanie 100V-240V (CE), napájací / dobíjací adaptér, integrovaná 

batéria 

Ostatné doplnky čierno-biela a matná sklenená vkladacie kruhová doska do stola, obal proti prachu 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Širokouhlý okulár WF 5x / 22 mm

 Širokouhlý okulár WF 15x / 13 mm

 Širokouhlý okulár WF 20x / 10 mm

 Širokouhlý okulár WF 30x / 8 mm

 Objektívový mierka

 Prepravný box alumíniový
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7. Model: STM ZOOM ESB

Mikroskop STM ZOOM ESB je binokulárny stereoskopický komplet s 
optickým systémom Greenough. Tieto mikroskopy sú špeciálne vyvinuté 
pre laboratórne aplikácie a vzdelávanie. Prístroj STM ZOOM ESB nájde 
využitie v biológii, entomológii, geológiu, priemysle, ale aj v ďalších 
odboroch (klenotníci, zubní technici, mechanici, elektroinžinieri, atď.). 

Binokulárne hlavica s nastaviteľným očným rozstupom a dioptrickým 
doostrovaním oboch okulárov, plynulé ovládanie zoomu v rozsahu 0.7 - 
4.5x, to v kombinácii s okulármi WF 10x poskytuje zväčšenie 7x až 45x 
pri pracovnej vzdialenosti 100 mm. Zorné pole sa pohybuje od 28,5 mm 
do 4,4 mm (podľa nastavenej hodnoty zväčšenie). Stabilný statív s 
pevným ramenom a nízkym pracovným stolom je osadený vysoko 
výkonným LED osvetlením (dopadajúce i prechádzajúce), svetlá majú 
nezávislú plynulú reguláciu. Obojstranné zaostrovanie, madlo na 
prenášanie. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole s okulármi WF 10x / ø 28,6 - 4,4 mm 

Okulár 
WF 10x / 20 mm, násuvný priemer 30 mm, dioptrické doostrovanie oboch okulárov, antireflexná 

povrchová úprava, gumové očnice 

Hlavica binokulárna, otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, nastaviteľný očný rozostup 50-75 mm 

Celkové 

zväčšenie 
7x - 45x 

ZOOM plynulý posuv 0,75x – 4,5x 

Stolík 
rozmery 180 x 170 x 35 mm s pružinovými držiakmi preparátu (2 ks), kruhová podložné doska Ø 

60 mm - matná a čiernobiela 

Zaostrovanie obojstranné zaostrovanie 

Pracovná 

vzdialenosť 
100 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív 
tyčový so širokou pracovnou plochou a držiakom hlavice, tyč ø 32 mm, výška 232 mm, držiak 

pre tyče o Ø 32 mm a držiak pre hlavy o Ø76 mm s dopadajúcim osvetlením 

Osvetlenie dopadajúce a prechádzajúce LED, nezávislá plynulá regulácia intenzity jasu, napájanie 220V 

Rozmery V: 303 mm, Š: 239 mm, H: 405 mm, hmotnosť 6,2 kg 

Ostatné doplnky obal proti prachu, napájací adaptér 

Voliteľné doplnky (možno dokúpiť): 

 Okuláre WF 15x / 15 mm

 Okuláre WF 20x / 10 mm

 Okulár WF 10x s krížom

 Okulár WF 10x so stupnicou a krížom

 Predsádkový objektív 0.75x

 Predsádkový objektív 1.5x

 Polarizačná sada - 360˚ otočná doska so zabudovaným
polarizačným filtrom (do pracovného stola statívu), analyzér
(montáž na spodnú časť krytu objektívov)

 Okulárové kamery - podľa aktuálnej ponuky

 Ďalšie doplnky na vyžiadanie
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8. Model: STM 822 5410 profesionálny stereomikroskop

Binokulárny komplet s paralelným optickým systémom a s veľkým 
rozsahom zoomu 0,8x-8x. Statív s makro aj mikro zaostrovaním a veľmi 
kvalitným prechádzajúcim aj dopadajúcim LED osvetlením. Obe svetlá 
majú oddelené zapínanie aj na sebe nezávislú plynulú reguláciu 
intenzity. Mikroskop možno neskôr jednoducho doplniť o trino-jednotku 
pre pripojenie kamery alebo fotoaparátu. Profesionálny stereoskopický 
mikroskop. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole s okulármi WF 10x a objektívom 1x: Ø 27,5 - 2,8 mm 

Okulár WF 10x / 22 mm (2 ks), násuvný Ø 30 mm 

Hlavica 
binokulárna otočná o 360 °, uhol vhľadu 20 °, očné rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrenie 

oboch okulárov ± 5D, násuvný priemer hlavice 76 mm, planachromatický objektív 1: 1 

Celkové 

zväčšenie 
s okulárom WF 10x a objektívom 1x: 8x až 80x (štandard) 

ZOOM plynulý 0,8x - 8x, pomer zoomu 1:10 

Stolík 

rozmery 200 x 210 mm (š x h) s pružinovými držiakmi preparátu, sklenená podložné doska ø 99 

mm, nepriehľadná podložné doska Ø 99 mm, vzdialenosť od stredu podložné dosky k ramenu 

130 mm 

Zaostrovanie koaxiálny makro a mikro posuv na statíve 

Pracovná 

vzdialenosť 
s objektívom 1:1 100 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív rozmery: 240 x 290 x 340 (š x h x v) 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, nezávislé zapínanie a plynulá regulácia intenzity oboch 

svetiel 

Rozmery V: 380 mm, Š: 240 mm, H: 290 mm, hmotnosť: 6,4 kg 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 15x

 Okulár WF 20x

 Okulár WF 30x

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou a krížom

 Predsádkový objektív 0,3: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 plan apochromatický

 Predsádkový objektív 2: 1 planachromatické

 Trino-jednotka jednocestná (A23.1001-N8PT1)

 Trino-jednotka dvojcestná (A23.1001-N8PT2)

 Jednotka s irisovou clonou (A23.1001-PG)
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9. Model: STM 823 5410 profesionálny stereomikroskop

Trinokulárny komplet s paralelným optickým systémom a s veľkým 
rozsahom zoomu 0,8x-8x. Statív s makro aj mikro zaostrovaním a veľmi 
kvalitným prechádzajúcim aj dopadajúcim LED osvetlením. Obe svetlá 
majú oddelené zapínanie aj na sebe nezávislú plynulú reguláciu 
intenzity. Odnímateľná trino-jednotka pre pripojenie kamery alebo 
fotoaparátu. Profesionálny stereoskopický mikroskop. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole s okulármi WF 10x a objektívom 1x: Ø 27,5 - 2,8 mm 

Okulár WF 10x / 22 mm (2 ks), násuvný Ø 30 mm 

Hlavica 

binokulárna s prídavnou trino-jednotkou otočná o 360 °, uhol vhľadu 20 °, očné rozostup 55 - 

75 mm, dioptrické doostrenie oboch okulárov ± 5D, násuvný priemer hlavice 76 mm, 

predsádkový objektív 1: 1 planachromatický 

Celkové 

zväčšenie 
s okulárom WF 10x a objektívom 1x: 8x až 80x (štandard) 

ZOOM plynulý 0,8x – 8x, pomer zoomu 1:10 

Stolík 

rozmery 200 x 210 mm (š x h) s pružinovými držiakmi preparátu, sklenená podložné doska ø 99 

mm, nepriehľadná podložné doska Ø 99 mm, vzdialenosť od stredu podložné dosky k ramenu 

130 mm 

Zaostrovanie koaxiálny makro a mikro posuv na statíve 

Pracovná 

vzdialenosť 
s objektívom 1:1 100 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív rozmery: 240 x 290 x 340 (š x h x v) 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, nezávislé zapínanie a plynulá regulácia intenzity oboch 

svetiel 

Rozmery V: 380 mm, Š: 240 mm, H: 290 mm, hmotnosť: 6,4 kg 

Dodávané 

príslušenstvo 
Trino-jednotka jednocestná (A23.1001-N8PT1) 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 15x

 Okulár WF 20x

 Okulár WF 30x

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou a krížom

 Predsádkový objektív 0,3: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 plan apochromatický

 Predsádkový objektív 2: 1 planachromatické

 Trino-jednotka dvojcestná (A23.1001-N8PT2)

 Jednotka s irisovou clonou (A23.1001-PG)

 Objektívová mierka
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10. Model: STM 822 5410 N profesionálny stereomikroskop

Binokulárny komplet s paralelným optickým systémom a s veľkým 
rozsahom zoomu 0,8x-8x. Meniteľný uhol vhľadu do hlavice v rozsahu 0 
- 35 stupňov zaistí pohodlné pozorovanie každej obsluhe. Statív s makro
aj mikro zaostrovaním a veľmi kvalitným prechádzajúcim aj dopadajúcim
LED osvetlením. Obe svetlá majú oddelené zapínanie aj na sebe
nezávislú plynulú reguláciu intenzity. Mikroskop možno neskôr
jednoducho doplniť o trino-jednotku pre pripojenie kamery alebo
fotoaparátu. Plne profesionálne stereoskopický mikroskop.

Technické špecifikácie 

Zorné pole s okulármi WF 10x a objektívom 1x: Ø 27,5 - 2,8 mm 

Okulár WF 10x / 22 mm (2 ks), násuvný Ø 30 mm 

Hlavica 

náklopná binokulárna otočná o 360 °, uhol vhľadu 0 - 35 °, očný rozostup 55 - 140 mm, 

dioptrické doostrenie oboch okulárov ± 5D, násuvný priemer hlavice 76 mm, planachromatický 

objektív 1: 1 

Celkové 

zväčšenie 
s okulárom WF 10x a objektívom 1x: 8x až 80x (štandard) 

ZOOM plynulý 0,8x – 8x, pomer zoomu 1:10 

Stolík 

rozmery 200 x 210 mm (š x h) s pružinovými držiakmi preparátu, sklenená podložné doska Ø 99 

mm, nepriehľadná podložné doska Ø 99 mm, vzdialenosť od stredu podložné dosky k ramenu 

130 mm 

Zaostrovanie koaxiálny makro a mikro posuv na statíve 

Pracovná 

vzdialenosť 
s objektívom 1:1 100 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív rozmery: 240 x 290 x 340 (š x h x v) 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, nezávislé zapínanie a plynulá regulácia intenzity oboch 

svetiel 

Rozmery V: 380 mm, Š: 240 mm, H: 290 mm, hmotnosť: 6,4 kg 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 15x

 Okulár WF 20x

 Okulár WF 30x

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou a krížom

 Predsádkový objektív 0,3: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 plan apochromatický

 Predsádkový objektív 2: 1 planachromatické

 Trino-jednotka jednocestná (A23.1001-N8PT1)

 Trino-jednotka dvojcestná (A23.1001-N8PT2)

 Jednotka s irisovou clonou (A23.1001-PG)

 Objektívový mierka
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11. Model: STM 823 5410 N profesionálny stereomikroskop

Trinokulárny komplet s paralelným optickým systémom a s veľkým 
rozsahom zoomu 0,8x-8x. Meniteľný uhol vhľadu do hlavice v rozsahu 0 
- 35 stupňov zaistí pohodlné pozorovanie každej obsluhe. Statív s makro
aj mikro zaostrovaním a veľmi kvalitným prechádzajúcim aj dopadajúcim
LED osvetlením. Obe svetlá majú oddelené zapínanie aj na sebe
nezávislú plynulú reguláciu intenzity. Odnímateľná trino-jednotka pre
pripojenie kamery alebo fotoaparátu. Plne profesionálny stereoskopický
mikroskop.

Technické špecifikácie 

Zorné pole s okulármi WF 10x a objektívom 1x: Ø 27,5 - 2,8 mm 

Okulár WF 10x / 22 mm (2 ks), násuvný Ø 30 mm 

Hlavica 

náklopná binokulárna s prídavnou trino-jednotkou, otočná o 360 °, uhol vhľadu v rozsahu 0 - 35 

°, očný rozostup 55 - 140 mm, dioptrické doostrenie oboch okulárov ± 5D, násuvný priemer 

hlavice 76 mm, planachromatické objektív 1: 1 

Celkové 

zväčšenie 
s okulárom WF 10x a objektívom 1x: 8x až 80x (štandard) 

ZOOM plynulý 0,8x – 8x, pomer zoomu 1:10 

Stolík 

rozmery 200 x 210 mm (š x h) s pružinovými držiakmi preparátu, sklenená podložné doska Ø 99 

mm, nepriehľadná podložné doska Ø 99 mm, vzdialenosť od stredu podložné dosky k ramenu 

130 mm 

Zaostrovanie koaxiálny makro a mikro posuv na statíve 

Pracovná 

vzdialenosť 
s objektívom 1:1 100 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív rozmery: 240 x 290 x 340 (š x h x v) 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, nezávislé zapínanie a plynulá regulácia intenzity oboch 

svetiel 

Rozmery V: 380 mm, Š: 240 mm, H: 290 mm, hmotnosť: 6,4 kg 

Dodávané 

príslušenstvo 
Trino-jednotka jednocestná (A23.1001-N8PT1) 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 15x

 Okulár WF 20x

 Okulár WF 30x

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou a krížom

 Predsádkový objektív 0,3: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 plan apochromatický

 Predsádkový objektív 2: 1 planachromatické

 Trino-jednotka dvojcestná (A23.1001-N8PT2)

 Jednotka s irisovou clonou (A23.1001-PG)

 Objektívový mierka
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12. Model: STM 622 5400 profesionálny stereomikroskop

Statív s veľmi kvalitným prechádzajúcim aj dopadajúcim LED osvetlením. 
Obe svetlá majú oddelené zapínanie aj na sebe nezávislú plynulú 
reguláciu intenzity. Mikroskop je pripravený aj na neskoršie rozšírenie 
o trino-jednotku - výstup pre pripojenie kamery alebo fotoaparátu.
Profesionálny stereoskopický mikroskop.

Technické špecifikácie 

Zorné pole s okulármi WF 10x a objektívom 1x: Ø 27,3 - 4,3 mm 

Okulár WF 10x / 22 mm (2 ks), násuvný Ø 30 mm 

Hlavica 
binokulárna otočná o 360 °, uhol vhľadu 20 °, očný rozostup 55 - 75 mm, dioptrické doostrenie 

oboch okulárov ± 5D, násuvný priemer hlavice 76 mm, planachromatické objektív 1: 1 

Celkové 

zväčšenie 
8x až 50x 

ZOOM plynulý 0,8x – 5x, pomer zoomu 1:6 

Stolík 

rozmery 200 x 210 mm (š x h) s pružinovými držiakmi preparátu, sklenená podložné doska Ø 99 

mm, nepriehľadná podložné doska Ø 99 mm, vzdialenosť od stredu podložné dosky k ramenu 

130 mm 

Zaostrovanie makro posuv 

Pracovná 

vzdialenosť 
78 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív rozmery: 240 x 290 x 340 (š x h x v) 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, nezávislé zapínanie a plynulá regulácia intenzity oboch 

svetiel 

Rozmery V: 380 mm, Š: 240 mm, H: 290 mm, hmotnosť: 6,4 kg 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

Hlavica: 

 Trinojednotka jednocestná

 Trinojednotka dvojcestná

 Prídavná jednotka s irisovou clonou

Okuláre: 

 WF 15x / 16 (doostriteľný ± 5D)

 WF 20x / 12 (doostriteľný ± 5D)

 WF 10x / 22 so stupnicou a krížom (doostriteľný ± 5D)

 Ostatné možnosti na vyžiadanie

Objektívy: 

 Achromatický 0.3x

 Achromatický 0.5x

 Plan apochromatický 0.5x

 Planachromatické 2.0x
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Opticko - mechanický adaptér: 

 Výroba adaptéra na trino-jednotku pre konkrétne záznamové
zariadenie

Objektívový mierka: 

 Objektívový mierka 1 mm / 10 dielikov, dĺžka stupnice 50 mm

 Objektívový mierka 1 mm / 10 dielikov, dĺžka stupnice 50 mm, s
kalibračným protokolom akreditovaného skúšobného laboratória

13. Model: STM 623 5400 profesionálny stereomikroskop

Statív s veľmi kvalitným prechádzajúcim aj dopadajúcim LED osvetlením. 
Obe svetlá majú oddelené zapínanie aj na sebe nezávislú plynulú 
reguláciu intenzity. Mikroskop je osadený jednocestnú trinojednotkou - 
výstupom pre pripojenie kamery alebo fotoaparátu. Profesionálny 
stereoskopický mikroskop. 

Technické špecifikácie 

Zorné pole s okulármi WF 10x a objektívom 1x: Ø 27,3 - 4,3 mm 

Okulár WF 10x / 22 mm (2 ks), násuvný Ø 30 mm 

Hlavica 

binokulárna s prídavnou trino-jednotkou otočná o 360 °, uhol vhľadu 20 °, očný rozostup 55 - 

75 mm, dioptrické doostrenie oboch okulárov ± 5D, násuvný priemer hlavice 76 mm, 

predsádkový objektív 1: 1 planachromatický 

Celkové 

zväčšenie 
8x až 50x 

ZOOM plynulý 0,8x – 5x, pomer zoomu 1:6 

Stolík 

rozmery 200 x 210 mm (š x h) s pružinovými držiakmi preparátu, sklenená podložné doska Ø 99 

mm, nepriehľadná podložné doska Ø 99 mm, vzdialenosť od stredu podložné dosky k ramenu 

130 mm 

Zaostrovanie makro posuv 

Pracovná 

vzdialenosť 
78 mm 

Rameno s pevným ramenom 

Statív rozmery: 240 x 290 x 340 (š x h x v) 

Osvetlenie 
dopadajúce a prechádzajúce LED, nezávislé zapínanie a plynulá regulácia intenzity oboch 

svetiel 

Rozmery V: 380 mm, Š: 240 mm, H: 290 mm, hmotnosť: 6,4 kg 

Dodávané 

príslušenstvo 
Trino-jednotka jednocestná (A23.1001-N8PT1) 
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Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

Hlavica 

 Trinojednotka dvojcestná

 Prídavná jednotka s irisovou clonou

Okuláre: 

 WF 15x / 16 (doostriteľný ± 5D)

 WF 20x / 12 (doostriteľný ± 5D)

 WF 10x / 22 so stupnicou a krížom (doostriteľný ± 5D)

 Ostatné možnosti na vyžiadanie

Objektívy: 

 Achromatický 0.3x

 Achromatický 0.5x

 Plan apochromatický 0.5x

 Planachromatické 2.0x

Opticko - mechanický adaptér: 

 Výroba adaptéra na trino-jednotku pre konkrétne záznamové
zariadenie

Objektívový mierka: 

 Objektívový mierka 1 mm / 10 dielikov, dĺžka stupnice 50 mm

 Objektívový mierka 1 mm / 10 dielikov, dĺžka stupnice 50 mm, s
kalibračným protokolom akreditovaného skúšobného laboratória

14. Stereohlavica SMZ 171-BH / 171-TH

Univerzálna stereooskopická platforma pre širokú škálu aplikácií v 
biológii a v priemysle - ESD ochrana (proti elektrostatickému výboju). 
Binokulárna/Trinokulárna stereohlavica  Greenough ZOOM. 

Technické špecifikácie 

Model 171-BH 171-TH

Okulár N-WF 10x / 23 mm (2 ks) 

Hlavica 

binokulárna, otočná o 360 °, uhol 

vhľadu 45 °, nastaviteľný očný 

rozostup 52-75 mm, dioptrické 

doostrovanie oboch okulárov ± 5D 

trinokulárna, otočná o 360 °, uhol 

vhľadu 45 °, nastaviteľný očný 

rozostup 52-75 mm, dioptrické 

doostrovanie oboch okulárov ± 5D, 

delič svetla pevný 50:50 

Celkové zväčšenie 0,75x až 5x 

ZOOM 0,75 x - 5 x (transfokačný pomer 1: 6,7) 

Pracovná vzdialenosť 110 mm 
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Voliteľné doplnky (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý N-WF 15x / 16 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 20x / 13 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 10x so stupnicou v osi X a krížom
(10mm / 100 dielikov)

 Predsádkový objektív 0,3: 1 ESD (WD = 301 mm)

 Predsádkový objektív 0,5: 1 ESD (WD = 191,8 mm)

 Predsádkový objektív 0,63: 1 ESD (WD = 142,7 mm)

 Predsádkový objektív 0,75: 1 ESD (WD = 128,6 mm)

 Predsádkový objektív 1,5: 1 ESD (WD = 56,3 mm)

 Predsádkový objektív 2,0: 1 ESD (WD = 38,6 mm)

SZM 171-BH SZM 171-TH 
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15. Stereohlavice STM 622 / 822 / 822 N

Na všetky statívy. 

Technické špecifikácie 

Model 622 822 822 N 722 

Zorné pole 

s okulármi WF 10x a 

objektívom 1: 1 Ø 

27,3 - 4,3 mm 

s okulármi WF 10x a objektívom 1x: Ø 27,5 - 

2,8 mm 

s okulármi WF 

10x / ø 28,6-4,4 

mm, s okulármi 

WF 20x / ø 14-2,2 

mm 

Okulár WF 10x / 22 mm (2 ks), násuvný Ø 30 mm 

WF 10x / 20 mm (2 

ks), WF 20x / 10 

mm (2 ks) 

Hlavica 

binokulárna otočná o 360 °, uhol vhľadu 20 

°, očný rozostup 55 - 75 mm, dioptrické 

doostrenie oboch okulárov ± 5D, násuvný 

priemer hlavice 76 mm, planachromatický 

objektív 1: 1 

náklopná binokulárna 

otočná o 360 °, uhol 

vhľadu 0 - 35 °, očný 

rozostup 55 - 140 mm, 

dioptrické doostrenie 

oboch okulárov ± 5D, 

násuvný priemer 

hlavice 76 mm, 

planachromatické 

objektív 1: 1 

binokulárna 

otočná o 360 °, 

uhol vhľadu 45 °, 

očný rozostup 55 

- 75 mm,

dioptrické

doostrenie oboch 

okulárov, očnice 

(2 ks), násuvný 

priemer hlavice 76 

mm 

Celkové zväčšenie 8x – 50x 
s okulármi WF 10x a objektívom 1x: 8x až 80x 

(štandard) 

s okulármi WF 

10x: 7x - 45x, s 

okulármi WF 20x: 

14x - 90x 

Zaostrovanie na statíve 

ZOOM 
plynulý 0,8x - 5x, 

pomer 1: 6 
plynulý 0,8x - 8x, pomer zoomu 1:10 

plynulý 0,7x - 

4,5x, pomer 

zoomu 1: 6,4 

Pracovná vzdialenosť s objektívom 1: 1 100 mm 100 mm 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť, 622/822/822 N): 

 Okulár WF 15x

 Okulár WF 20x

 Okulár WF 30x

 Okulár meracie WF 10x so stupnicou a krížom

 Predsádkový objektív 0,3: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 achromatický

 Predsádkový objektív 0,5: 1 planapochromatický

 Predsádkový objektív 2: 1 planachromatický

 Celkové zväčšenie: s okulármi WF 20x a objektívom 1: 1 je 16x
až 100x

 Zorné pole: s okulármi WF 20x a objektívom 1: 1 je Ø 15,2 - 2,3
mm

 Trino-jednotka jednocestná (A23.1001-N8PT1)
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 Trino-jednotka dvojcestná (A23.1001-PG)

 Jednotka s irisovou clonou (A23.1001-PG)

 Objektívový mierka

 Vyžiadajte si samostatnú ponuku na možnosti osvetlenia.

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť, 722): 

 Okulár WF 15x

 Okulár WF 10x s krížom

 Okulár WF 10x so stupnicou a krížom

 Okulár WF 10x so sieťkou

 Okulár WF 20x so stupnicou a krížom

 Ďalšie možnosti na vyžiadanie

 Predsádkový objektív 0,5: 1

 Predsádkový objektív 1,5: 1

 Predsádkový objektív 2: 1Pracovné vzdialenosť s
predsádkovým objektívom 0,5: 1, 1,5: 1 a 2: 1 je 30 - 165 mm

 Prídavné osvetlenie - vyžiadajte si samostatnú ponuku

STM 622/822 STM 822 N STM 722 
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16. Stereostatívy ST 2110 / 5400 LED /ST 8 LED

Model 2110 5400 LED 5420 LED 

Rameno 

tyčové, dĺžka tyče 460 

mm, držiak pre hlavice 

s násuvným priemerom 

76 mm 

pevné 

pevné vertikálne s držiakom 

hlavice ø 78 mm, 2 vertikálne 

pozície uchytenie držiaku 

hlavice, dĺžka ramena 330 mm 

Zaostrovanie 

posuv vertikálne po 

tyči, makroposuv 

obojstranne, posun v 

rozsahu 48 mm s 

reguláciou tuhosti 

chodu 

makroposuv 

koaxiálny makro a mikroposuv, 

regulácia tuhosti chodu 

zaostrovanie 

Stolík 
čiernobiela podložné 

doska ø 95 mm 

rozmery 200 x 210 mm (š x h) s 

pružinovými držiakmi preparátu, 

sklenená podložné doska ø 99 mm, 

nepriehľadná podložné doska ø 99 

mm, vzdialenosť od stredu podložné 

dosky k ramenu 130 mm 

Al zliatina 200x200 mm, 

vzdialenosť od stredu podložné 

dosky k ramenu 130mm, perové 

držiaky preparátu, podložné 

doska čiernobiela a sklenená Ø 

99 mm 

Osvetlenie bez osvetlenie 

dopadajúce a prechádzajúce LED, 

nezávislé zapínanie, nezávislá 

regulácia intenzity jasu 

dopadajúce a prechádzajúce 

LED, nezávislé zapínanie, 

nezávislá regulácia intenzity 

jasu 

Model ST 8 LED ST 1000 VS ST 1200 VS 

Rameno 
tyčové, dĺžka tyče 280 mm, držiak pre 

hlavice s násuvným priemerom 76 mm 

vertikálne - dĺžka 400 mm, Ø 31 

mm, horizontálne - dĺžka 540 

mm, Ø 32 mm, vertikálne pre 

uchytenie držiaku hlavice - 

dĺžka 200 mm, ø 25 mm, 

možnosť naklonenia hlavice, 

držiak hlavice Ø 83 mm 

vertikálne - dĺžka 400 

mm, Ø 31 mm, 

horizontálne - dĺžka 

540 mm, Ø 32 mm, 

držiak hlavice ø 83 

mm 

Zaostrovanie 
hrubé - posuvom držiaka hlavice po tyči, 

jemné - makroposuv 

hrubé - posuvom držiaka 

hlavice po tyči, jemné - 

makroposuv 

hrubé - posuvom 

držiaka hlavice po 

tyči, jemné - 

makroposuv 

Stolík perové držiaky preparátu (odnímateľné) 
kovový (š = 260 mm, h = 385 

mm, v = 27 mm) 

kovový (š = 260 mm, 

h = 385 mm, v = 27 

mm) 

Osvetlenie 

X-LED, horný osvetlenie - 2 ohybné

svetlovody s dĺžkou 520 mm,

prechádzajúce osvetlenie - biela

priesvitná podložné doska priemer 100 

mm, nezávislé zapínanie spodného a 

horného osvetlenia, nezávislá plynulá 

regulácia intenzity jasu spodného a 

horného osvetlenia 

bez osvetlenia bez osvetlenia 
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ST 2110 ST 5400 LED ST 5420 LED 

ST  LED 8 ST  1000 VS ST  1200 VS 
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LABORATÓRNE MIKROSKOPY – Binokulár 

1. Model: BA 210E-Bino

Špičkový laboratórny mikroskop je učený ako pre vzdelávanie, tak aj pre 
výukové prostredie od základných vedeckých aplikácií až po lekárske 
aplikácie. Kvalitný optický systém korigovaný na nekonečno (Colour 
Corrected Infinity System) prináša novú vyššiu úroveň výkonu v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy. Kontrastné metódy ako fázový kontrast, 
polarizácia a tmavé pole sú ľahko realizovateľné vďaka voliteľnému 
príslušenstvu. Vymeniteľný modul HAL/LED (halogénová žiarovka 6V / 
30W alebo LED dióda 6V / 3W) s plynulou reguláciou intenzity jasu. 

Technické špecifikácie 

Okulár 
širokouhlý (DIN) N-WF 10x / 20 mm (2 ks), gumové 

očnice 

Hlavica 

binokulárna Siedentopf, uhol vhľadu 30 °, otočná o 360 

°, očný rozostup 55-75 mm, dioptrické doostrenie oboch 

okulárov 

Hlava revolverová pre 4 objektívy DIN - dozadu otočená 

Objektívy 

planachromatické DIN (bezolovnaté) CCIS EC PL 4: 1 / 

0,10 (WD = 15,9 mm), 10: 1 / 0,25 (WD = 17,4 mm), 40: 1 / 

0,65 (perový) (WD = 0,5 mm), 100: 1 / 1,25 Oil.im. 

(Perový) (WD = 0,15 mm), objektivový závit: W 4/5 "x 

1/36" (RMS štandard) 

Celkové zväčšenie 40x až 1000x 

Stolík 

mechanický 150 x 150 mm, nízko umiestnené točidla, 

koaxiálne ovládanie posuvov, držiaky preparátov, 

pravoruké ovládanie, rozsah posuvu v osi X / Y 80 x 30 

mm, v osi Z 20 mm,  

Zaostrovanie 
koaxiálny hrubý a jemný zaostrovací systém s 

nastavením tuhosti chodu, 1 dielik = 2 µm 

Kondenzor 
Abbe 1,25 N.A. s irisovou apertúrnou clonou, 

zaostrovacie, slot pre kontrastné doštičky 

Osvetlenie 
halogénová žiarovka 6V / 30W s plynulou reguláciou 

intenzity jasu 

Statív kovový, ergonomický, úchyt pre prenášanie 

Kolektor s poľnou clonou, držiak filtra s prevlečnou maticou 

Napájanie napäťový zdroj 100V-240V (CE) 

Rozmery V: 360 mm, Š: 220 mm, H: 395 mm, hmotnosť: 7,2 kg 

Ostatné doplnky 

modrý filter, imerzný olej 5 ml, elektrický prívodný kábel, 

Allenov hexagonálny kľúč, obal proti prachu, náhradná 

poistka 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý N-WF 12,5x / 18 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 15x / 16 mm

 Objektív planachromatické (bezolovnatý) CCIS EC PL 20: 1 /
0,45 (WD = 0,9 mm)

 Objektív planachromatické (bezolovnatý) CCIS EC PL 60: 1 /
0,80 (perový) (WD = 0,35 mm)
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 Objektív planachromatické fázový (pozitívny fázový kontrast,
bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 10: 1 / 0,25 (WD = 17,4 mm) +

 Objektív planachromatické fázový (pozitívny fázový kontrast,
bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 20: 1 / 0,45 (WD = 0,9 mm) +

 Objektív planachromatické fázový (pozitívny fázový kontrast,
bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 40: 1 / 0,65 (perový) (WD = 0,5
mm) +

 Objektív planachromatické fázový (pozitívny fázový kontrast,
bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 100: 1 / 1,25 Oil. Im. (Perový)
(WD = 0,15 mm) +

 Vymeniteľný modul osvetlenie LED diód 6V / 3W s plynulou
reguláciou intenzity jasu

 Fázová doštička s 3 pozíciami pre Ph1, Ph2, BF

 Fázová doštička Ph1 (pre objektív 10: 1)

 Fázová doštička Ph2 (pre objektívy 20: 1, 40: 1)

 Fázová doštička PH3 (pre objektív 100: 1)

 Doštička pre tmavé pole (pre objektívy 4: 1 - 40: 1)

 Fázový teleskop

 Polarizačná sada: jednoduchý prídavný analyzátor, jednoduchý
prídavný polarizátor

 Epi-LED fluorescenčný modul: možnosť výberu 1 modulu z
troch ponúk (AO fluorescenčná kocka, MB fluorescenčná
kocka, G fluorescenčná kocka)

 Batérie, napájanie pre Epi-LED FL

 Adaptéry C-mount pre kamery a fotoaparáty

 Filtre: zelený filter, žltý filter, zelený interferenčné filter,
neutrálny filter, didymiový filter

 Tyč pre zaostrovanie v osi x / y pre bezhrebeňový krytý posuv -
Ľavoruké ovládanie

 hliníkový box

2. Model: BA 410E-Bino

Zdokonalený CCIS optický systém korigovaný na nekonečno. Kompletná 
sada planachromatických objektívov spĺňa maximálne nároky na farebnú 
reprodukciu a rozlíšenie. Úplne prepracovaný optický systém 
zabezpečuje, že Model BA 410E-Bino bude poskytovať najlepšiu kvalitu 
obrazu a farebnú vernosť požadovanú v cytológiu, patológiu a 
hematológie. Zvýšená numerická apertúra poskytuje väčšie rozlíšenie 
pre podrobnejšie hodnotenie vzorky. Funkcia AUTO-OFF s ohľadom na 
úsporu energie zvyšuje bezpečnosť v laboratóriách, pretože už nie je 
pred odchodom nevyhnutne nutná kontrola, či je prístroj vypnutý. 
Kontrolka pamäťové funkcie 6-tich revolverovej hlavice si uloží do 
pamäte intenzitu jasu osvetlenia každej zo šiestich polôh hlavice. Ak 
zmeníme polohu na určitý objektív, tak sa posledná nastavená intenzita 
jasu osvetlenia tejto polohy automaticky pripomenie. Vymeniteľný modul 
HAL / LED (halogénová žiarovka 12V / 50W alebo LED dióda 12 / 3W) s 
plynulou reguláciou intenzity jasu.. Pre zvýšenie výkonu osvetlenie je v 
ponuke variant mikroskopu s osvetľovacím systémom halogénové 
žiarovky 12V / 100 W.  Bezhrebeňový systém stolíku, keramická vložka 
pre najvyššiu odolnosť proti oderu zaručuje dokonale rovné umiestnenie 
sklíčka po celú dobu životnosti. 
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Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý N-WF 10x / 22 mm s vysokým očným bodom, očnice 

Hlavica 

binokulárna Siedentopf, otočná o 360 °, uhol vhľadu 30 °, očný 

rozostup 50 - 75 mm, dioptrické doostrovanie oboch okulárov ± 5 

dioptrií 

Hlava revolverová pre 6 objektívov DIN, kódovaná, dozadu otočená 

Objektívy 

CCIS planachromatické EC-H PL 4: 1 / 0,1 / ∞ (WD = 15,9 mm), EC-

H PL 10: 1 / 0,25 / ∞ (WD = 17,4 mm), EC-H PL 40: 1 / 0,65 / ∞ 

(perový) (WD = 0,5 mm), EC-H PL 100: 1 / 1,25 / ∞ / 0,17 Oil.im. 

(Perový) (WD = 0,15 mm), W 4/5 "x 1/36" (RMS štandard) 

Celkové zväčšenie 40x až 1000x 

Stolík 

mechanický 180 x 170 mm, nízko umiestnené koaxiálny ovládanie 

posuvov s jednoduchými držiakmi preparátov, keramickou 

vložkou, pravoruké ovládanie, rozsah posuvu v osi X / Y 80 x 55 

mm, v osi Z 27 mm, prednastavený horný doraz - nastaviteľný, 

bezhrebeňový krytý posuv 

Zaostrovanie 
koaxiálny hrubý a jemný zaostrovací systém s nastavením tuhosti 

chodu, 1 dielik = 1 µm 

Kondenzor 
Abbe achromatický N.A. 0,90 / 0,13, výklopný, irisová apertúrna 

clona 

Osvetlenie 

Köhlerov princíp, externá žiarovková skriňa, halogénová žiarovka 

12V / 50W s plynulou reguláciou intenzity jasu, Auto-OFF, funkcia 

pamäti svetla, interné transformátor, napájacie napätie 100 - 240V 

(CE) 

Kolektor s poľnou clonou, držiak filtra s prevlečnou maticou 

Napájanie napäťový zdroj 100V-240V (CE) 

Rozmery V: 550 mm, Š: 242 mm, H: 435 mm, hmotnosť: 7,2 kg 

Ostatné doplnky 
modrý filter, imerzný olej 5 ml, elektrický prívodný kábel, Allenov 

hexagonálny kľúč, obal proti prachu, náhradná poistka 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý N-WF 12,5x / 18 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 15x / 16 mm

 Objektív planachromatický CCIS EC-H PL 2: 1 / 0,05 (WD = 7,2
mm)

 Objektív planachromatický CCIS EC-H PL 20: 1 / 0,45 (WD =
0,9 mm)

 Objektív planachromatický CCIS EC-H PL 60: 1 / 0,80 (perový)
(WD = 0,35 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 4: 1 / 0,13 (WD = 20,5 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 10: 1 / 0,30 (WD = 10,5 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 20: 1 / 0,50 (WD = 1,9 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 40: 1 / 0,75 (perový) (WD =
0,58 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 50: 1/1 Oil.Im. (Perový) (WD =
0,17 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 100: 1 / 1,30 Oil. Im. (Perový)
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 Objektív planachromatický fázový (pozitívny fázový kontrast,
bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 10: 1 / 0,25 (WD = 17,4 mm) +

 Objektív planachromatický fázový (pozitívny fázový kontrast,
bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 20: 1 / 0,45 (WD = 0,9 mm) +

 Objektív planachromatický fázový (pozitívny fázový kontrast,
bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 40: 1 / 0,65 (perový) (WD = 0,5
mm) +

 Objektív planachromatický fázový (pozitívny fázový kontrast,
bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 100: 1 / 1,25 Oil. Im. (Perový)
(WD = 17,4 mm) +

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 4: 1 / 0,15 (WD =
20 mm)

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 10: 1 / 0,35 (WD =
4,2 mm)

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 20: 1 / 0,65 (WD =
0,7 mm)

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 40: 1 / 0,95
(perový) (WD = 0,1 mm)

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 100: 1 / 1,3 Oil. Im.
(Perový) (WD = 0,25 mm)

 Možnosť rozšírenia o multi-pozorovanie (celkom až 5 hlavíc)

 LWD achromatický kondenzor neuv 0,65 (WD = 10,8 mm),
irisová apertúrna clona

 Abbe kondenzor neuv 0,90 / 1,25, irisová apertúrna clona, otvor
pre doštičky

 Köhlerov princíp, halogénová žiarovka 12V / 100W s plynulou
reguláciou intenzity jasu

 Vymeniteľný modul osvetlenie LED diód 12V / 3W s plynulou
reguláciou intenzity jasu a externú žiarovkovou skrinkou

 Fázový kontrast otočný s 5 pozíciami (BF, DF, Ph1, Ph2, PH3)

 Fázová doštička s 3 pozíciami pre Ph1, Ph2, BF

 Fázová doštička Ph1 (pre objektív 10: 1)

 Fázová doštička Ph2 (pre objektívy 20: 1, 40: 1)

 Fázová doštička PH3 (pre objektív 100: 1)

 Doštička pre tmavé pole (pre objektívy 4: 1 - 40: 1)

 Fázový teleskop

 Polarizačná sada: jednoduchý prídavný polarizátor alebo
jednoduchý zásuvný polarizátor, doštička analyzátora otočná o
360 °, červený kompenzátor s triangulácie prvého rádu (535
nm)

 EF-UPR Epi-fluorescencia s ortuťovou výbojkou 100W:
možnosť výberu 1 modulu zo šiestich ponúk (DAPI set, FITC /
RSGFP / Fluo 3 / DIO Acradine orange set, FITC
širokopásmový set, TRITC Rhodamine / Dil / Cy3 set, Texas
Red / Cy3 , 5 set, Cy5 / Alexa Fluór 633 / Alexa Fluór 647 set,
Cyan GFP set, Endow GFP bandpass Emission set, Yellow
GFP BP 10C / Topaz set, Prázdny set)

 Imerzný olej HF pre fluorescenciu

 Filtre: zelený filter, žltý filter, zelený interferenčné filter,
neutrálny filter, didymiový filter

www.ites.sk



3. Model: BA 310 PC LED/∞

Špičkový laboratórny mikroskop s kvalitným optickým systémom 
upraveným na nekonečno (Colour Corrected Infinity System). Perfektné 
spracované riešenie osvetlenia pomocou nastaviteľného kondenzora, 
kolektora s poľnou clonou a Köhlerov princíp, LED osvetlenie 3W s 
reguláciou intenzity jasu. Na zabezpečenie optimálneho kontrastu je 
mikroskop osadený objektívmi a okulármi novej konštrukcie 
viacvrstvového povlakovania šošoviek (CCIS EF-N). Veľký krížový stôl s 
možnosťou uchytenia dvoch preparátov súčasne. Široká ponuka 
ďalšieho dovybavenie. 

Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý (DIN) N-WF 10x / 20 mm (2 ks) 

Hlavica 
binokulárna Siedentopf, uhol vhľadu 30 °, otočná o 360 °, očné 

rozostup 48-75 mm, dioptrické doostrovanie oboch okulárov ± 5D 

Hlava revolverová pre 5 objektívov DIN, dozadu otočená 

Objektívy 

CCIS EF-N planachromatické PL 4: 1 / 0,1 / ∞ / 6,3 mm, PL 10: 1 / 

0,25 / ∞ / 4,4 mm, PL 40: 1 / 0,65 / ∞ / 0, 35 mm (perový), PL 100: 1 / 

1,25 / ∞ / 0,13 mm Oil.im. (Perový), objektivový závit: W 4/5 "x 

1/36" (RMS štandard) 

Celkové zväčšenie 40x až 1000x (s doplnkami až 1500x) 

Stolík 

mechanický krížový 175 x 140 mm, nízko umiestnené koaxiálny 

ovládanie posuvov, držiak preparátov, pravoruké ovládanie, 

rozsah posuvu v osi X / Y 76 x 50 mm, v osi Z 20 mm, 

prednastavený horný doraz - nastaviteľný 

Zaostrovanie 
koaxiálny hrubý a jemný zaostrovací systém s nastavením tuhosti 

chodu, 1 dielik = 2 µm 

Kondenzor 
Abbe 0,90 / 1,25 neuv s irisovou apertúrnou clonou, zaostrovacie, 

slot pre kontrastné doštičky, držiak filtra 

Osvetlenie Köhlerov princíp, LED osvetlenie 3W s reguláciou intenzity jasu 

Kolektor s poľnou clonou 

Napájanie napäťový zdroj 100V-240V (CE) 

Rozmery V: 400 mm, Š: 200 mm, H: 400 mm, hmotnosť: 8,6 kg 

Ostatné doplnky 
modrý filter, imerzný olej 5 ml, elektrický prívodný kábel, Allenov 

hexagonálny kľúč, obal proti prachu, náhradné poistka 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Širokouhlé (DIN) okuláre N-WF 12,5x / 18 mm

 Širokouhlé (DIN) okuláre N-WF 15x / 16 mm

 Objektívy (DIN) CCIS EF-N planachromatický 20: 1 / 0,25 / ∞ /
1,3 mm

 Objektívy (DIN) CCIS EF-N planachromatický 60: 1 / 0,80 / ∞ /
0,14 mm (perový)

 Objektívy (DIN) CCIS planachromatický 4: 1 / 0,1 / ∞ / 7 mm

 Objektívy (DIN) CCIS planachromatický 10: 1 / 0,25 / ∞ / 4,3 mm
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 Objektívy (DIN) CCIS planachromatický 20: 1 / 0,4 / ∞ / 1,3 mm

 Objektívy (DIN) CCIS planachromatický 40: 1 / 0.65 / ∞ / 0,4
mm (perový)

 Objektívy (DIN) CCIS planachromatický 100: 1 / 1,25 / ∞ / 0,13
mm Oil.im. (Perový)

 Fázový kontrast - jednoduchý 10x (pre použitie s objektívom
EF-N Plan Phase 10: 1), jednoduchý 40x (pre použitie s
objektívom EF-N Plan Phase 40: 1), CCIS EF-N planfázový
objektív 10: 1 (3,9 mm), 40: 1 (0,4 mm), otočný s piatimi
pozíciami (10x, 20x, 40x, 100x, BF), otočný s piatimi pozíciami
(10x, 40x, 100x, BF, DF), objektív CCIS PL PH 10 : 1 / 0,25 /
4,3 mm, objektív CCIS PL PH 20: 1 / 0,40 / 1,3 mm, objektív
CCIS PL PH 40: 1 / 0,65 / 0,4 mm (perový), objektív CCIS PL
PH 100: 1 / 1,25 / 0,13 mm Oil. im. (Perový), fázový teleskop

 Temné pole - posuvný držiak pre jednoduché tmavé pole (10x-
40x)

 Demonštračné polarizačné zariadenia - jednoduchý prídavný
analyzátor, jednoduchý prídavný polarizátor

 Objektívový mikrometer 1 mm / 100 dielikov

 Ostatné doplnky - žltý filter 45 mm, zelený filter 45mm,
neutrálny filter 45 mm

4. Model: VSM 4267 BB

Mikroskop pre pozorovanie preparátov na mikroskopických sklách s 
výkonným dobíjacím LED osvetlením a integrovanou 3.2 Mpix kamerou. 
V základnej výbave je osadený štyrmi semiplanachromatickými 
objektívmi s hodnotami 4x, 10x, 40x a 100x (im. oil). Trinokulárna hlavica 
s uhlom očného vhľadu 30˚ umožňuje nastaviť očný rozostup a je 
vybavená dioptrickým doostrovaním ľavého okulára. Zaostrovací systém 
makro-mikro je riešený koaxiálnym (jednoosovým) ovládaním. Možnosť 
nastavenia dorazu zaostrovania zabraňuje prípadnému poškodeniu 
preparátu. Stôl s krížovými posuvy X-Y zaisťuje pohodlný pohyb 
preparátom. Všetka optika je ošetrená antibakteriálnou a antireflexnou 
vrstvou pre získanie maximálnej svetelnej priepustnosti. 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár WF 16x

 Okulár WF 20x

 Okulár WF 10x so stupnicou a krížom

 Ďalšie možnosti na vyžiadanie
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Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý WF 10x / 18 mm 

Hlavica 

binokulárna Siedentopf, otočná o 360 °, uhol vhľadu 30 °, 

nastaviteľný očný rozostup 48 - 77 mm, dioptrické doostrovanie 

ľavého okulára, zabudovaná CMOS kamera 3,2 Mpix 

Hlava revolverová pre  objektívy, dozadu otočená 

Objektívy 
semiplanachromatické SP 4: 1 / 0,1 n.ap., SP 10: 1 / 0,25 n.ap., SP 

40: 1 / 0,65 n.ap. (Perový), SP 100: 1 / 1,25 n.ap. Oil. im. (Perový) 

Celkové zväčšenie 40x, 100x, 400x, 1000x 

Stolík 
krížový 130 x 130 mm, koaxiálny ovládanie posuvov X-Y, rozsah 

posuvov 70 x 28 mm, držiak pre uchytenie preparátu 

Zaostrovanie 
makro-mikro, koaxiálny ovládanie, možnosť nastavenia dorazu, 

regulácia tuhosti chodu makro zaostrovanie 

Kondenzor 
Abbe 1,25 N.A. s irisovou apertúrnou clonou, výškovo nastaviteľný, 

držiak filtra 

Osvetlenie 
kolektorom s LED diódou, systém 1 W NeoLED ™, plynulá 

regulácia intenzity jasu, zabudované dobíjacie batérie (3 ks) 

Dodávaný SW 
ImageFocus na CD (robenie foto, video, úpravy získavaného 

obrazu, meranie, export nameraných hodnôt) 

Kamera CMOS 3,2 Mpix, rozlíšenie 2048x1635 

Napájanie elektrický prívodný kábel 

Dátový výstup USB 2.0 

Ostatné doplnky 
modrý filter, matný filter, imerzný olej (5 ml), prívodný el. kábel (1,8 

m), obal proti prachu 

LABORATÓRNE MIKROSKOPY – Trinokulár 

1. Model: BA 316 PC LED/∞

Špičkový laboratórny mikroskop s kvalitným optickým systémom 
upraveným na nekonečno (Colour Corrected Infinity System). Perfektné 
spracované riešenie osvetlenia pomocou nastaviteľného kondenzora, 
kolektora s poľnou clonou a LED osvetlenie 3W, s plynulou reguláciou 
intenzity. Na zabezpečenie optimálneho kontrastu je mikroskop osadený 
objektívmi a okulármi novej konštrukcie viacvrstvového povlakovania 
šošoviek (CCIS EF-N). Veľký krížový stôl s možnosťou uchytenia dvoch 
preparátov súčasne, Köhlerov princíp osvetlenia. Táto trinokulárna verzia 
umožňuje pripojenie digitálneho fotoaparátu alebo kamery. 
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Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý (DIN) N-WF 10x / 20 mm (2 ks) 

Hlavica 

trinokulárna Siedentopf otočná o 360 °, uhol vhľadu 30 °, delič svetla 

100: 0/20: 80, nastaviteľný očný rozostup 48 - 75 mm, dioptrické 

doostrovanie oboch okulárov ± 5D 

Hlava revolverová pre 5 objektívov DIN, dozadu otočená 

Objektívy 

CCIS EF-N planachromatické PL 4: 1 / 0,1 / ∞ / 6,3 mm, PL 10: 1 / 0,25 / ∞ 

/ 4,4 mm, PL 40: 1 / 0,65 / ∞ / 0, 35 mm (perový), PL 100: 1 / 1,25 / ∞ / 0,13 

mm Oil.im. (Perový), objektivový závit: W 4/5 "x 1/36" (RMS štandard) 

Celkové zväčšenie 40x až 1000x (s doplnkami až 1500x) 

Stolík 

mechanický krížový 175 x 140 mm, nízko umiestnené koaxiálny 

ovládanie posuvov, držiak preparátov, pravoruké ovládanie, rozsah 

posuvu v osi X / Y 76 x 50 mm, v osi Z 20 mm, prednastavený horný 

doraz - nastaviteľný 

Zaostrovanie 
koaxiálny makro a mikro posuv stolíka, nastavenie tuhosti chodu, 

mikroposuv 1 dielik = 0,002 mm, výška zdvihu 27 mm 

Kondenzor 
Abbe 0,90 / 1,25 N.A s irisovou apertúrnou clonou, zaostrovacie, slot pre 

kontrastné doštičky, držiak filtra 

Osvetlenie Köhlerov princíp, LED osvetlenie 3W s reguláciou intenzity jasu 

Kolektor s poľnou clonou 

Napájanie napäťový zdroj 100V-240V (CE) 

Rozmery V: 400 mm, Š: 200 mm, H: 400 mm, hmotnosť: 8,6 kg 

Ostatné doplnky 
modrý filter, imerzný olej 5 ml, elektrický prívodný kábel, Allenov 

hexagonálny kľúč, obal proti prachu, náhradné poistka 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Širokouhlé (DIN) okuláre N-WF 12,5x / 18 mm

 Širokouhlé (DIN) okuláre N-WF 15x / 16 mm

 Objektívy (DIN) CCIS EF-N planachromatické 20: 1 / 0,25 / 1,3mm

 Objektívy (DIN) CCIS EF-N planachromatické 60: 1 / 0,80 / 0,14mm (perový)

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 4: 1 / 0,1 / 7mm

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 10: 1 / 0,25 / 4,3mm

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 20: 1 / 0,4 / 1,3mm

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 40: 1 / 0.65 / 0,4mm (perový)

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 100: 1 / 1,25 / 0,13 mm Oil (perový)

 Fázový kontrast - jednoduchý 10x (pre použitie s objektívom EF-N Plan Phase 10: 1),
jednoduchý 40x (pre použitie s objektívom EF-N Plan Phase 40: 1), objektívy CCIS EF-N
Plan Phase 10: 1 (3, 9mm), CCIS EF-N Plan Phase 40: 1 (0,4mm), otočný s piatimi pozíciami
(10x, 20x, 40x, 100x, BF), otočný s piatimi pozíciami (10x, 40x, 100x, BF, DF), objektívy
CCIS PL PH 10: 1 / 0,25 / 4,3mm, CCIS PL PH 20: 1 / 0,40 / 1,3mm, CCIS PL PH 40: 1 / 0,65
/ 0,4mm (perový), CCIS PL PH 100: 1 / 1,25 / 0,13 mm Oil (perový), fázový teleskop

 Temné pole - posuvný držiak pre jednoduché tmavé pole (10x-40x)

 Demonštračné polarizačné zariadenia - jednoduchý prídavný analyzátor, jednoduchý
prídavný polarizátor

 Objektívový mikrometer 1 mm / 100 dielikov

 Fotoadaptér - vyžiadajte si samostatnú ponuku
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 Digitálny fotoaparát - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Videoadaptér - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Kamera - vyžiadajte si samostatnú ponuku

2. Model: BA 410E-Trino

Zdokonalený CCIS optický systém korigovaný na nekonečno. Kompletná 
sada planachromatických objektívov spĺňa maximálne nároky na farebnú 
reprodukciu a rozlíšenie. Úplne prepracovaný optický systém 
zabezpečuje, že Model BA 410E-T bude poskytovať najlepšiu kvalitu 
obrazu a farebnú vernosť požadovanú v cytológiu, patológiu a 
hematológie. Zvýšená numerická apertúra poskytuje väčšie rozlíšenie 
pre podrobnejšie hodnotenie vzorky. Funkcia AUTO-OFF s ohľadom na 
úsporu energie zvyšuje bezpečnosť v laboratóriách, pretože už nie je 
pred odchodom nevyhnutne nutná kontrola, či je prístroj vypnutý. 
Kontrolka pamäťovej funkcie 6-tich revolverových hlavíc si uloží do 
pamäte intenzitu jasu osvetlenia každej zo šiestich polôh hlavice. Ak 
zmeníme polohu na určitý objektív, tak sa posledná nastavená intenzita 
jasu osvetlenia tejto polohy automaticky pripomenie. Vymeniteľný modul 
HAL / LED (halogénová žiarovka 12V / 50W alebo LED dióda 12 / 3W) s 
plynulou reguláciou intenzity jasu. Pre zvýšenie výkonu osvetlenie je v 
ponuke variant mikroskopu s osvetľovacím systémom halogénové 
žiarovky 12V / 100 W. Bezhrebeňový systém stolíku, keramická vložka 
pre najvyššiu odolnosť proti oderu zaručuje dokonale rovné umiestnenie 
sklíčka po celú dobu životnosti. 

Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlý N-WF 10x / 22 mm s vysokým očným bodom, očnice 

Hlavica 

trinokulárny Siedentopf, otočná o 360 °, uhol vhľadu 30 °, očný rozostup 

50 - 75 mm, dioptrické doostrovanie oboch okulárov ± 5 dioptrií, delič 

svetla 100: 0/20: 80 

Hlava revolverová pre 6 objektívov DIN, kódovaná, dozadu otočená 

Objektívy 

CCIS planachromatické EC-H PL 4: 1 / 0,1 / ∞ (WD = 15,9 mm), EC-H PL 

10: 1 / 0,25 / ∞ (WD = 17,4 mm), EC-H PL 40: 1 / 0,65 / ∞ (perový) (WD = 

0,5 mm), EC-H PL 100: 1 / 1,25 / ∞ / 0,17 Oil.im. (Perový) (WD = 0,15 mm), 

W 4/5 "x 1/36" (RMS štandard) 

Celkové zväčšenie 40x až 1000x 

Stolík 

mechanický 180 x 170 mm, nízko umiestnené koaxiálny ovládanie 

posuvov s jednoduchými držiakmi preparátov, keramickou vložkou, 

pravoruké ovládanie, rozsah posuvu v osi X / Y 80 x 55 mm, v osi Z 27 

mm, prednastavený horný doraz - nastaviteľný, bezhrebeňový krytý 

posuv 

Zaostrovanie 
koaxiálny hrubý a jemný zaostrovací systém s nastavením tuhosti 

chodu, 1 dielik = 1 µm 

Kondenzor Abbe achromatický N.A. 0,90 / 0,13, výklopný, irisová apertúrna clona 

Osvetlenie 

Köhlerov princíp, externá žiarovková skriňa, halogénová žiarovka 12V / 

50W s plynulou reguláciou intenzity jasu, Auto-OFF, funkcia pamäti 

svetla, interný transformátor, napájacie napätie 100 - 240V (CE) 

Kolektor s poľnou clonou, držiak filtra s prevlečnou maticou 

Napájanie napäťový zdroj 100V-240V (CE) 

Rozmery V: 550 mm, Š: 242 mm, H: 435 mm, hmotnosť: 14,2 kg 

Ostatné doplnky 
modrý filter, imerzný olej 5 ml, elektrický prívodný kábel, Allenov 

hexagonálny kľúč, obal proti prachu, náhradná poistka 
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Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý N-WF 12,5x / 18 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 15x / 16 mm

 Objektív planachromatický CCIS EC-H PL 2: 1 / 0,05 (WD = 7,2 mm)

 Objektív planachromatický CCIS EC-H PL 20: 1 / 0,45 (WD = 0,9 mm)

 Objektív planachromatický CCIS EC-H PL 60: 1 / 0,80 (perový) (WD = 0,35 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 4: 1 / 0,13 (WD = 20,5 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 10: 1 / 0,30 (WD = 10,5 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 20: 1 / 0,50 (WD = 1,9 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 40: 1 / 0,75 (perový) (WD = 0,58 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 50: 1/1 Oil.Im. (Perový) (WD = 0,17 mm)

 Objektív Plan Fluór CCIS PL FL 100: 1 / 1,30 Oil. Im. (Perový) (WD = 0,20 mm)

 Objektív planachromaticý fázový (pozitívny fázový kontrast, bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 10: 1 /
0,25 (WD = 17,4 mm) +

 Objektív planachromatický fázový (pozitívny fázový kontrast, bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 20: 1 /
0,45 (WD = 0,9 mm) +

 Objektív planachromatický fázový (pozitívny fázový kontrast, bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 40: 1 /
0,65 (perový) (WD = 0,5 mm) +

 Objektív planachromatický fázový (pozitívny fázový kontrast, bezolovnatý) CCIS EC-H PL Ph 100: 1
/ 1,25 Oil. Im. (Perový) (WD = 17,4 mm) +

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 4: 1 / 0,15 (WD = 20 mm)

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 10: 1 / 0,35 (WD = 4,2 mm)

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 20: 1 / 0,65 (WD = 0,7 mm)

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 40: 1 / 0,95 (perový) (WD = 0,1 mm)

 Objektív PlanApochromatický CCIS PL APO 100: 1 / 1,3 Oil. Im. (Perový) (WD = 0,25 mm)

 Delič svetla 100: 0/0: 100 alebo 100: 0/0: 100/20: 80

 Možnosť rozšírenia o multi-pozorovaní (celkom až 5 hlavíc)

 LWD achromatický kondenzor neuv 0,65 (WD = 10,8 mm), irisová apertúrna clona

 Abbe kondenzor N.A. 0,90 / 1,25, irisová apertúrna clona, otvor pre doštičky

 Vymeniteľný modul osvetlenie LED diód 12V / 3W s plynulou reguláciou intenzity jasu a externú
žiarovkovou skrinkou

 Köhlerov princíp, halogénová žiarovka 12V / 100W s plynulou reguláciou intenzity jasu

 Fázový kontrast otočný s 5 pozíciami (BF, DF, Ph1, Ph2, PH3)

 Fázová doštička s 3 pozíciami pre Ph1, Ph2, BF

 Fázová doštička Ph1 (pre objektív 10: 1)

 Fázová doštička Ph2 (pre objektívy 20: 1, 40: 1)

 Fázová doštička PH3 (pre objektív 100: 1)

 Doštička pre tmavé pole (pre objektívy 4: 1 - 40: 1)

 Fázový teleskop

 Polarizačný sada: jednoduchý prídavný polarizátor alebo jednoduchý zásuvný polarizátor, doštička
analyzátora otočná o 360 °, červený kompenzátor s triangulácie prvého rádu (535 nm)

 EF-UPR Epi-fluorescencie sa ortuťovú výbojku 100W: možnosť výberu 1 modulu zo šiestich ponúk
(DAPI set, FITC / RSGFP / Fluo 3 / DIO Acradine orange set, FITC širokopásmový set, TRITC
Rhodamine / Dil / Cy3 set, Texas Red / Cy3 , 5 set, Cy5 / Alexa Fluór 633 / Alexa Fluór 647 set,
Cyan GFP set, Endow GFP bandpass Emission set, Yellow GFP BP 10C / Topaz set, Prázdny set)
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 Imerzný olej HF pre fluorescenciu

 Filtre: zelený filter, žltý filter, zelený interferenčné filter, neutrálny filter, didymiový filter

 Adaptér pre kameru

 Adaptér pre digitálny fotoaparát

3. Model: BA 316 DF 1.3 HAL (DarkField mikroskop)

Špeciálna kategória laboratórnych mikroskopov ponúkajúcich okrem 
štandardných opticko-mechanických vlastností navyše ešte možnosť 
realizácie pozorovania metódou temného poľa (Darkfield). Mikroskop 
ponúka tiež živý obrazový výstup s možnosťou jeho záznamu, prípadne 
aj meranie pozorovaných objektov. 

Špičkový laboratórny mikroskop s kvalitným optickým systémom 
upraveným na nekonečno (Colour Corrected Infinity System). Perfektné 
spracovanie osvetlenia pomocou nastaviteľného kondenzora, kolektora s 
poľnou clonou a halogénovou žiarovkou s plynulou reguláciou intenzity 
jasu. Na zabezpečenie optimálneho kontrastu je mikroskop osadený 
objektívmi a okulármi novej konštrukcie viacvrstvového povlakovanie 
šošoviek (CCIS EF-N). Veľký krížový stôl s možnosťou uchytenia dvoch 
preparátov súčasne, Köhlerov princíp osvetlenia. Táto trinokulárna verzia 
umožňuje pohodlné pripojenie USB kamery AM4023CT, ktorá sa pripája 
na trino výstup mikroskopu pomocou štandardizovaného systému C-
mount (opticko-mechanický adaptér, ktorý je súčasťou balenia). Tlačidlo 
microtouch na tele kamery umožní rýchle vytvorenie fotografie bez 
nutnosti klikať myšou. Dodávané so software DinoCapture (PC) a 
DinoXcope (MAC) - CZ lokalizácia (návod aj menu aplikácie v českom 
jazyku a mnohých ďalších). Na požiadanie k dispozícii takisto aj v LED 
verzii. 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Širokouhlé (DIN) okuláre N-WF 12,5x / 18 mm

 Širokouhlé (DIN) okuláre N-WF 15x / 16 mm

 Objektívy (DIN) CCIS EF-N planachromatické 60: 1 / 0,80 / 0,14mm (perový)

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 4: 1 / 0,1 / 7mm

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 10: 1 / 0,25 / 4,3mm

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 20: 1 / 0,4 / 1,3mm

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 40: 1 / 0.65 / 0,4mm (perový)

 Objektívy (DIN) CCIS Planachromat 100: 1 / 1,25 / 0,13 mm Oil (perový)

 Fázový kontrast - jednoduchý 10x (pre použitie s objektívom EF-N Plan
Phase 10: 1), jednoduchý 40x (pre použitie s objektívom EF-N Plan Phase
40: 1), objektívy CCIS EF-N Plan Phase 10: 1 (3, 9mm), CCIS EF-N Plan
Phase 40: 1 (0,4mm), otočný s piatimi pozíciami (10x, 20x, 40x, 100x, BF),
otočný s piatimi pozíciami (10x, 40x, 100x, BF, DF), objektívy CCIS PL PH
10: 1 / 0,25 / 4,3mm, CCIS PL PH 20: 1 / 0,40 / 1,3mm, CCIS PL PH 40: 1 /
0,65 / 0,4mm (perový), CCIS PL PH 100: 1 / 1,25 / 0,13 mm Oil (perový),
fázový teleskop středitelný

 Demonštračné polarizačné zariadenia - jednoduchý prídavný analyzátor,
jednoduchý prídavný polarizátor

 Objektívový mikrometer 1 mm / 100 dielikov

 Ostatné príslušenstvo: žltý filter 45 mm, zelený filter 45 mm, neutrálny
filter 45 mm
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Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlé (DIN) N-WF 10x / 20 mm (2 ks), gumové očnice 

Hlavica 

trinokulárna Siedentopf otočná o 360 °, uhol vhľadu 30 °, delič 

svetla 100: 0/20: 80, nastaviteľný očný rozostup 48 - 75 mm, 

dioptrické doostrovanie oboch okulárov ± 5D 

Hlava revolverová pre 5 objektívov DIN - dozadu otočená 

Objektívy 
planachromatické PL 4: 1 / ∞, PL 10: 1 / ∞, PL 20: 1 / ∞, PL 40: 1 / ∞ 

(perový), PL 100: 1 / ∞ Oil.im. (Perový) 

Celkové zväčšenie 40x až 1000x 

Stolík 

mechanický krížový 175 x 140 mm, nízko umiestnené koaxiálne 

ovládanie posuvov, držiak preparátov, pravoruké ovládanie, rozsah 

posuvu v osi X / Y 76 x 50 mm, v osi Z 20 mm, prednastavený horný 

doraz - nastaviteľný 

Zaostrovanie 
koaxiálny makro a mikro posuv stolíka, nastavenie tuhosti chodu, 

mikroposuv 1 dielik = 0,002 mm, výška zdvihu 27 mm 

Kondenzor 
Abbe 0,90 / 1,25 N.A. s irisovou apertúrnou clonou, zaostrovacie, 

slot pre kontrastné doštičky, držiak filtra 

Osvetlenie 
Köhlerův princíp, halogénová žiarovka 6V / 30W s plynulou 

reguláciou intenzity jasu (voliteľne aj LED osvetlenie!!!) 

Kolektor s poľnou clonou 

Temné pole posuvný držiak pre jednoduché tmavé pole (10x - 40x) 

Dodávaný SW Windows - DinoCapture, Mac - DinoXScope 

Kamera 

Digitálna kamera Dino-Lite AM4023CT s rozlíšením až 1,3 Mpix 

(1280 x 1024 pix) • Materiál: hliník • Mikrospínač spúšte • Kalibrácia 

• Výstupy: obrázky, video, časo zberné video • Počet snímok: až 30

/ s, pri max rozlíšenie 15 / s 

Dodávané príslušenstvo opticko mechanický adaptér pre kameru 

Rozmery V: 400 mm, Š: 200 mm, H: 400 mm, hmotnosť: 8,6 kg 

Ostatné doplnky 
modrý filter, imerzný olej 5 ml, elektrický prívodný kábel, Allenov 

hexagonálny kľúč, obal proti prachu, náhradná poistka 

4. Model: LM 666 LED PC/∞

Sú vhodné pre klinické využitie, biologické laboratória i pre študijné a 
výskumné práce. Široká škála voliteľných doplnkov umožní užívateľovi 
zostaviť prevedení presne pre jeho potreby. Planachromatické optický 
systém korigovaný na nekonečno s korekciou chromatickej aberácie a 
zakrivenie vytvára brilantný obraz. Príjemnou novinkou, ktorá prinesie 
užívateľovi lepšie pozorovacie vnem je predĺžená vzdialenosť sledovanie 
nad okuláre až na 21 mm. Takto konštruované okuláre sú v základnej 
výbave. Užívateľ má možnosť voľby medzi dvoma pracovnými stolmi o 
rôznych veľkostiach. Najmä pri využití pri práci v laboratóriách bude 
výhodou vodič preparátu pre jeho zakladanie jednou rukou. Pri stole 179 
(205) x175 mm sú skryté posuvy pre vyššiu bezpečnosť práce.
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Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlé WF (DIN) 10x / 20 mm, WF 16x / 13 mm 

Hlavica 
trinokulárna Siedentopf otočná o 360 °, uhol vhľadu 30 °, nastaviteľný 

očný rozostup 52 - 75 mm, dioptrické doostrovanie, delič svetla 20:80 

Hlava revolverová pre 5 objektívov DIN, dozadu otočená 

Objektívy 

planachromatické PL 4: 1 / 0,10 / ∞ / 12,31 mm, PL 10: 1 / 0,25 / ∞ / 5,03 

mm, PL 20: 1 / 0,40 / ∞ / 2,71 mm, PL 40: 1 / 0,65 / ∞ / 0,72 mm 

(perový), PL 100: 1 / 1,25 / ∞0,17 mm Oil. im. (Perový) 

Celkové zväčšenie 40x až 1600x 

Stolík 
rozmery 156 x 138 mm, nízko umiestnené koaxiálny ovládanie 

posuvov v osi X / Y 76x54 mm, uchytenie dvoch preparátov súčasne 

Zaostrovanie 
koaxiálny makro a mikro posuv s reguláciou tuhosti chodu, výškové 

nastavenie ovládacích prvkov 

Kondenzor 

Abbe 1,25 N.A. s irisovou apertúrnou clonou, farebne odlíšené 

hodnoty pre použitie s jednotlivými objektívmi, otvor pre fázové 

doštičky 

Osvetlenie LED osvetlenie 3W s reguláciou intenzity jasu 

Ostatné doplnky 
matný filter, imerzný olej (5 ml), prívodný kábel (1,8 m), obal proti 

prachu 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár (DIN) širokouhlý WF 10x / 22 mm

 Okulár (DIN) širokouhlý WF 10x / 20 mm (s ukazovacou ihlou)

 Okulár (DIN) meracie WF 10x / 22 mm (s ukazovacou ihlou)

 Okulár (DIN) meracie WF 10x / 20 mm so stupnicou a krížom

 Okulár (DIN) meracie WF 10x / 22 mm so stupnicou a krížom

 Binokulárne hlavice Siedentopf (uhol vhľadu 30 °), otočná o 360 °, nastaviteľný očný rozostup 48-75
mm, dioptrické doostrovanie

 Trinokulárne hlavice Siedentop (úhol vhľadu 30 °), otočná o 360 °, nastaviteľný očný rozostup 48-75
mm, dioptrické doostrovanie, delič svetla 20/80

 Centračný teleskop (CTE)

 Objektívová hlavice pre štyri objektívy DIN vzad otočená

 Planachromatický objektív PL 60: 1 / 0,80 / ∞ / 0,69mm (perový)

 Objektívy pre fázový kontrast (pozitívne alebo negatívne) - planachromatické PH 10: 1 / 0,25 / ∞ /
5,03 mm, PH 20: 1 / 0,40 / ∞ / 2,71 mm, PH 40: 1/0, 65 / ∞ / 0,72 mm (perový), PH 60: 1 / 0,80 / ∞ /
0,69 mm (perový), PH 100: 1 / 1,25 / ∞ / 0,17 mm Oil.im. (Perový)

 Doštičky pre fázový kontrast - PH 10: 1, PH 20: 1, PH 40: 1 až 100: 1

 Viacúčelový kondenzor fázového kontrastu neuv 1,25 pre PH objektívy 10: 1, 20: 1, 40: 1, 60: 1, 100:
1 Oil.im. a tmavé pole pre objektívy 10: 1 až 40: 1Kondenzor temmného pole (suchý) pre objektívy
10: 1 až 60: 1

 Kondenzor temného poľa (Oil) pre objektív 100: 1 Oil.im.

 Osvetlenie halogénové 6V / 20W (žiarovka s päticou G4)

 LED osvetlenie 3W

 Filtre - zelený, žltý, matný

 Polarizačný kit - analyzátor, polarizátor

 Fotoadaptér - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Digitálny fotoaparát - vyžiadajte si samostatnú ponuku
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 Videoadaptér - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Kamera - vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Príslušenstvo pre fluorescenciu - napájací zdroj pre fluorescenčné osvetlenie, žiarovková skriňa pre
ortuťovú výbojku 100W, ortuťová výbojka 100W, nosič FL filtrov, UV štít, UV excitačný filter (I-
stupeň), V excitačný filter (I-stupeň), B excitačné filter ( I-stupeň), G excitačný filter (I-stupeň)

INVERZNÉ MIKROSKOPY 

1. Model: AE 2000 Bino / AE 2000 Trino

Špičkový inverzný mikroskop je vybavený kondenzorom s dlhou pracovnou vzdialenosťou, objektívmi s 
CCIS optickým systémom s dlhou pracovnou vzdialenosťou a zariadením pre fázový kontrast. Jedná sa o 
plne profesionálny prístroj, vhodný pre sledovanie živých tkanivových kultúr a ďalších objektov v živom 
médiu, umiestnenom v špeciálnych laboratórnych nádobách s maximálnou hrúbkou dna 1,4 mm. Mikroskop 
umožňuje pozorovanie v prechádzajúcom svetle vo svetlom poli a metódou fázového kontrastu. 

Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlé (DIN) N-WF 10x / 20 mm (2 ks), gumové očnice 

Hlavica 
binokulárna/trinokulárna Siedentopf, otočná o 360 °, uhol vhľadu 45 °, 

dioptrické doostrovanie ± 5 D, nastaviteľný očný rozostup 48-75 mm 

Hlava revolverová pre 4 objektívy DIN - dozadu otočená 

Objektívy 

CCIS planachromatické PL 4: 1 / 0,1 (WD = 12,6 mm), LWD PL 40: 1 / 

0,5 (WD = 3 mm), CCIS planachromatické fázové PL Ph 10: 1 / 0,25 

(WD = 4,1 mm) Ph1, LWD PL Ph 20: 1 / 0,3 (WD = 4,7 mm) Ph1, 

objektivový závit (RMS štandard) W 4/5 "x 1/36" 

Celkové zväčšenie 40x až 400x 

Pracovná vzdialenosť 184 mm (bez kondenzora) 

Stolík 
tvrdený pre vkladanie vložky, kovová a sklenená vložka do stola, 

rozmery 200x239 mm 

Zaostrovanie 
koaxiálne hrubé a jemné s nastavením tuhosti chodu, 1 dielik = 0,002 

mm, pohyb v osi Z = 8 mm 

Kondenzor ELWD N.A. 0,30 (WD = 72 mm) s clonou a držiakom filtra 

Fázový kontrast 

fázový krúžok Ph1, BF, pomocný mikroskop pre centrovanie fázových 

cloniek, modrý filter Ø 45 mm, zelený interferenčný filter Ø 45 mm, 

neutrálny filter Ø 45 mm, držiak 

Osvetlenie 
halogénová žiarovka 6V / 30W s plynulou reguláciou intenzity jasu, 

spiaci režim, napájacie napätie 100 - 240V (CE) 

Ostatné doplnky 
Allenov hexagonálny kľúč, elektrický prívodný kábel, obal proti 

prachu 
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Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý N-WF 12,5x / 18 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 15x / 16 mm

 CCIS planachromatický objektív PL 10: 1 / 0,25 (WD = 16,8
mm)

 CCIS planachromatický objektív LWD PL 20: 1 / 0,3 (WD = 4,7
mm)

 CCIS planachromatický fázový objektív PL Ph 4: 1 / 0,1 (WD =
12,6 mm) PH0

 CCIS planachromatický fázový objektív LWD PL Ph 40: 1 / 0,5
(WD = 3 mm) Ph 1

 Prídavným manipulačný stolík v osi X-Y (128 x 86 mm) s
držiakom doštičiek

 Fotoadaptér: vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Digitálny fotoaparát: vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Videoadaptér: vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Kamera: vyžiadajte si samostatnú ponuku

2. Model: AE 31E Bino / AE 31E Trino

Špičkový mikroskop je vybavený kondenzorom s dlhou pracovnou vzdialenosťou, objektívy s CCIS optickým 
systémom s dlhou pracovnou vzdialenosťou a zariadením pre fázový kontrast. Jedná sa o plne profesionálny 
prístroj, vhodný pre sledovanie živých tkanivových kultúr a ďalších objektov v živom médiu, umiestnenom v 
špeciálnych laboratórnych nádobách s maximálnou hrúbkou dna 1,4 mm. Mikroskop umožňuje pozorovanie v 
prechádzajúcom svetle vo svetlom poli a metódou fázového kontrastu. 

Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý N-WF 12,5x / 18 mm

 Okulár širokouhlý N-WF 15x / 16 mm

 CCIS planachromatický objektív PL 10: 1 / 0,25 (WD = 16,8 mm)

 CCIS planachromatický objektív LWD PL 20: 1 / 0,3 (WD = 4,7 mm)

 CCIS planachromatický objektív LWD PL 40: 1 / 0,5 (WD = 3 mm)

 CCIS planachromatický fázový objektív PL Ph 4: 1 / 0,1 (WD = 12,6 mm) PH0

 Prídavným manipulačný stolík v osi X-Y (128 x 86 mm) s držiakom doštičiek

 LED osvetlenie, Köhlerov princíp

 Köhlerov princíp, externá žiarovková skriňa, halogénová žiarovka 12V / 100W s plynulou reguláciou
intenzity jasu, Auto-OFF, funkcia pamäti svetla, interné transformátor, napájacie napätie 100 - 240V (CE)

 Fotoadaptér: vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Digitálny fotoaparát: vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Videoadaptér: vyžiadajte si samostatnú ponuku

 Kamera: vyžiadajte si samostatnú ponuku

AE 2000 Bino 

AE 2000 Trino 
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Technické špecifikácie 

Okulár širokouhlé (DIN) WF 10x / 22 mm (2 ks), gumové očnice 

Hlavica 
binokulárna/trinokulárna Siedentopf, uhol vhľadu 45 °, dioptrické 

doostrovanie ± 5 D, nastaviteľný očný rozostup 48-75 mm 

Hlava ľavostrannom orientovaná pre 5 objektívov 

Objektívy 

CCIS planachromatické PL 4: 1 / 0,1 (WD = 12,6 mm), CCIS 

planachromatické fázové PL Ph 10: 1 / 0,25 (WD = 4,1 mm) Ph1, LWD PL 

Ph 20: 1/0, 3 (WD = 4,7 mm) Ph1, LWD PL Ph 40: 1 / 0,5 (WD = 3 mm) 

Ph1, objektivový závit (RMS štandard) W 4/5 "x 1/36" 

Celkové zväčšenie 40x až 400x 

Pracovná vzdialenosť 231 mm (bez kondenzora) 

Stolík 
tvrdený pre vkladanie vložky, kovová a sklenená vložka do stola, 

rozmery 200x239 mm 

Zaostrovanie 
koaxiálne hrubé a jemné s nastavením tuhosti chodu, 1 dielik = 0,002 

mm, pohyb v osi Z = 10 mm 

Kondenzor ELWD N.A. 0,30 (WD = 72 mm) s clonou 

Fázový kontrast 

fázový krúžok Ph1, BF, pomocný mikroskop pre centrovanie fázových 

cloniek, modrý filter Ø 45 mm, zelený interferenčný filter Ø 45 mm, 

neutrálny filter Ø 45 mm, držiak 

Osvetlenie 
halogénová žiarovka 6V / 30W s plynulou reguláciou intenzity jasu, 

spiaci režim, napájacie napätie 100 - 240V (CE) 

Ostatné doplnky Hexagonálne kľúč, náhradná poistka, obal proti prachu, prívodný kábel 

AE 31E Bino AE 31E Trino 
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ŠPECIÁLNE MIKROSKOPY 
1. Model: Metalografický mikroskop BA 310 MET-T Trino HAL / LED

Mikroskop BA310MET je cenovo dostupný a výkonný trinokulárny 
metalurgický mikroskop s dopadajúcim svetlom. Tento model disponuje 
aj prechádzajúcim svetlom, ktoré umožňuje ľahkú manipuláciu a 
pozorovanie priehľadných preparátov, čím zvyšuje rozsah priemyselných 
aplikácií. Zdokonalený CCIS optický systém korigovaný na nekonečno. 
Vymeniteľný modul osvetlenie HAL / LED (dopadajúce osvetlenie - 
halogénová žiarovka 12V / 50W alebo LED dióda 12V / 3 a 
prechádzajúce osvetlenie - halogénová žiarovka 6V / 30W alebo LED 
dióda 6V / 3). 

Vhodný pre priemyselnú kontrolu kvality, ktorá sa môže vykonávať 
jednoducho a efektívne na všetkých nepriehľadných materiáloch, ako sú 
minerály a kovové vzorky. Tento mikroskop je vhodný aj pre vzdelávacie 
prostredie, inžinierstva a materiálové profesie, kde dostupnosť a 
jednoduchosť použitia sú kľúčovými požiadavkami. 

Táto trinokulárna verzia umožňuje pohodlné pripojenie digitálneho 
fotoaparátu alebo kamery. 

Technické špecifikácie 

Okulár 
širokouhlý okulár N-WF 10x / 20 mm (2 ks), vysoký očný bod, gumové 

očnice 

Hlavica 

trinokulárny Siedentopf otočná o 360 °, uhol vhľadu 30 °, delič svetla 

100: 0/20: 80, nastaviteľný očný rozostup 48 - 75 mm, dioptrické 

doostrovanie oboch okulárov ± 5D 

Hlava revolverová pre 5 objektívov - dozadu otočená 

Objektívy 

CCIS LM PL 5: 1 / 0,13 (WD = 20,3 mm), 10: 1 / 0,25 (WD = 17,5 mm), 20: 

1 / 0,40 (WD = 8,1 mm) , 50: 1 / 0,55 (WD = 8,4 mm), objektivový závit: W 

4/5 "x 1/36" (RMS štandard) 

Celkové zväčšenie 50x až 500x 

Stolík 

mechanický 240 x 140 mm so sklenenou doskou, tvrdený, nízko 

umiestnené koaxiálne ovládanie posuvov, rozsah posuvu v osi X / Y 75 

x 50 mm (zdvih 3 "x 2"), v osi Z 30 mm, prednastavený horný doraz - 

nastaviteľný 

Zaostrovanie 
koaxiálny hrubý a jemný zaostrovací systém s nastavením tuhosti 

chodu, 1 dielik = 2 mikrometrov 

Kondenzor Abbe N.A. 0,85 s irisovou apertúrnou clonou, zaostrovacie 

Osvetlenie 

Osvetlenie dopadajúce: Epi-osvetlenie, vymeniteľný modul HAL / LED 

(halogénová žiarovka 12V / 50W alebo LED dióda 12V / 3W) s 

integrovanou poľnou clonou a apertúrnou clonou, externú lampová 

skrinka • Osvetlenie prezerajúci: Köhlerov princíp, vymeniteľný modul 

HAL / LED (halogénová žiarovka 6V / 30W alebo LED dióda 6V / 3W) s 

plynulou reguláciou intenzity jasu 

Napájanie externý transformátor, napájacie napätie 100V - 240V (CE) 

Ostatné doplnky 
Filtre: modrý, zelený, žltý a matný - Ø 32 mm, elektrický prívodný 

kábel, Allenov hexagonálny kľúč, obal proti prachu 
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Voliteľné príslušenstvo (možno dokúpiť): 

 Okulár širokouhlý N-WF 10x / 22 mm

 Trinokulárny hlavica s deličom svetla 50:50, vzpriamený obraz

 Objektív planachromatický CCIS LM PL 100: 1 / 0,8 (WD = 2 mm)

 Objektív planachromatický CCIS EC-M PL 20: 1 / 0,45 (WD = 1 mm)

 Objektív planachromatický CCIS EC-M PL 50: 1 / 0,75 (WD = 0,48 mm)

 Polarizačná sada: polarizátor, analyzátor

 LED modul 12V / 3W (4500 ° K)

 LED modul 12V / 3W (6000 ° K)

 Adaptér pre kameru

 Adaptér pre digitálny fotoaparát

DIGITÁLNE MIKROSKOPY DINO-LITE 

Priemysel & Elektronika 

Vzhľadom k miniaturizácii a masovému prispôsobenie sa nároky na kontrolu kvality výrazne zvýšili. V mnohých 

priemyselných odvetviach dá skvelo využiť digitálne mikroskopy Dino-Lite pre kontrolu kvality, a to napr. 

frézovanie, lakovanie, montáže, spracovanie, obrábanie pod. Dino-Lite sa ľahko používa, je cenovo dostupný, s 

meracím softvérom a s funkciami merania, označovania a porovnávania snímok. 

Automobilový priemysel, letectvo, elektronika, lekárske zariadenia - vo všetkých priemyselných odvetviach 

možno teraz ľahko získavať informácie od dodávateľov a zákazníkov, ale aj zabezpečiť vysokú úroveň podpory 

výroby a riešenie problémov v rámci dodávateľského reťazca. 
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Model AM 4113T AM 4113ZT AM 4113TL-M40 AM 4113ZTL 
AM 4115TL- 

Edge 

Typ snímača CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 

Rozlíšenie 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 

Zväčšenie 20x~50x, 200x 20x~50x, 200x 10x – 40x 20x – 90x 10x – 140x 

Počet LED diód 8 8 8 8 8 

Zap./Vyp. 

osvetlenia 
áno áno áno áno áno 

Farba svetla biela biela biela biela biela 

Emisný filter nie nie nie nie nie 

Polarizátor nie lineárny nie lineárny nie 

Makro ZOOM nie nie nie nie nie 

Pracovná 

vzdialenosť 
štandardná štandardná predĺžená predĺžená predĺžená 

Výstup 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

Počet snímkov až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s 

Rozhranie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 

Kalibrácia áno áno áno áno áno 

Dĺžka kábla 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 

Model AM 4115T -Edge 
AM 4115ZT -

Edge 

AM 4515ZT -

Edge 

AM 4515ZTL -

Edge 
AM 4815T -Edge 

Typ snímača CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 

Rozlíšenie 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 

Zväčšenie 20x-220x 20x - 200x 10x – 40x 20x – 220x 20x – 220x 

Počet LED diód 8 8 8 8 8 

Zap./Vyp. 

osvetlenia 
áno áno áno áno áno 

Farba svetla biela biela biela biela biela 

Emisný filter nie nie nie nie nie 

Polarizátor nie lineárny nie lineárny nie 

Makro ZOOM nie nie nie nie nie 

Pracovná 

vzdialenosť 
štandardná štandardná štandardná predĺžená štandardná 

Výstup 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

Počet snímkov až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s 

Rozhranie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 

Kalibrácia áno áno áno áno áno 

Dĺžka kábla 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 



Model AM 4515T8-Edge 
AM 4815ZTL-

Edge 
AM4815ZT-Edge 

Typ snímača CMOS CMOS CMOS 

Rozlíšenie 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 

Zväčšenie 700x-900x 10x- 140x 20x – 220x 

Počet LED diód 8 8 8 

Zap./Vyp. 

osvetlenia 
áno áno áno 

Farba svetla biela biela biela 

Emisný filter nie nie nie 

Polarizátor nie lineárny lineárny 

Makro ZOOM nie nie nie 

Pracovná 

vzdialenosť 
štandardná predĺžená štandardná 

Výstup 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

Počet snímkov až 30/s až 30/s až 30/s 

Rozhranie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 

Kalibrácia áno áno áno 

Dĺžka kábla 1,8 m 1,8 m 1,8 m 

Veda & Vzdelanie & Ekológia & Škodcovia 

Digitálny mikroskop Dino-Lite je univerzálne zariadenie a jedným z odborov, v ktorom ho možno využiť, je 
vzdelávanie. USB mikroskop Dino-Lite poskytuje študentom stály prístup do mikrosveta. Až 200 násobné 
zväčšenie dáva báječný pohľad na podrobnosti, ktoré zostávajú normálne skryté. Do školy prichádza živý 
mikrosvet. Jednoducho pripojte Dino-Lite Basic (AM2111) k PC a na obrazovke uvidíte okamžité výsledky. 
Môžete študovať hmyz, elektroniku, tlačené materiály a oveľa viac. Dino-Lite Basic je z pohľadu pomeru 
výkon / cena vhodný pre jednotlivých študentov v triede. 

Dino-Lite Pro je ideálne riešenie pre ukážku a diskusiu nad mikroskopickými snímkami v triede. Pripojte Dino-
Lite Pro (AM4113T / AM7013MT) s vysokým rozlíšením k digitálnej tabuli alebo k obrazovke. Model Dino-Lite 
charakterizuje dotykové tlačidlo pre priame zachytenie snímky. So softvérom DinoCapture dokonca môžete 
na snímkach i merať. Pre naozaj dobré snímky s Dino-Lite používajte odporúčaný stojan. Pohyblivý stojan 
(MS33W) možno natáčať do všetkých smerov. Profesionálny stojan MS35B je dokonca ešte precíznejší. 
Poloha Dino-Lite môže byť zafixovaná a vertikálne upravená. 
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Model AM 4113ZT AM4815T AM4815ZTL AM4815ZT-Edge 
AM7915MZTL-

Edge 

Typ snímača CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 

Rozlíšenie 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 5,0 MPx 

Zväčšenie 20x~50x, 200x 20x - 200x 10x – 140x 20x – 220x 10x – 140x 

Počet LED diód 8 8 8 8 8 

Zap./Vyp. 

osvetlenia 
áno áno áno áno áno 

Farba svetla biela biela biela biela biela 

Emisný filter nie nie nie nie nie 

Polarizátor lineárny nie lineárny lineárny lineárny 

Makro ZOOM nie nie nie nie nie 

Pracovná 

vzdialenosť 
štandardná štandardná predĺžená štandardná predĺžená 

Výstup 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

Počet snímkov až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s 

Rozhranie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 

Kalibrácia áno áno áno áno áno 

Dĺžka kábla 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 

Model AM4115T-CFVW AM4115T-GFBW 

Typ snímača CMOS farebný CMOS 

Rozlíšenie 1,3 MPx 1,3 MPx 

Zväčšenie 20x - 220x 20x - 220x 

Počet LED diód 7+1 
7 (modré LED) + 1 

(biela LED) 

Zap./Vyp. 

osvetlenia 
áno áno 

Farba svetla 
400 nm UV fialové + 

biela 

480 nm UV modrá + 

biela 

Emisný filter 
emisný prechodový 

filter 430 nm 

emisný prechodový 

filter 510 nm 

Polarizátor nie nie 

Makro ZOOM nie nie 

Pracovná 

vzdialenosť 
štandardná štandardná 

Výstup 
obrázky, video, 

časozberné video 

obrázky, video, 

časozberné video 

Počet snímkov až 30/s až 30/s 

Rozhranie USB 2.0 USB 2.0 

Kalibrácia áno áno 

Dĺžka kábla 1,8 m 1,8 m 

www.ites.sk



Forenzné vedy 

Falšovanie alebo falzifikácia produktov je globálnym problémom, 
ktorému čelí mnoho výrobcov. Netýka sa iba potravín, nealkoholických 
nápojov, parfumov a farmaceutického tovaru, ale aj rýchlo obrátkového 
spotrebného tovaru a automobilového priemyslu. Falšovanie nie je len 
ázijským problémom, túto hru hrajú aj Európania. Odhaduje sa, že viac 
ako desať percent všetkých predávaných produktov sú falzifikáty, čo v 
globálnom meradle predstavuje každoročné stratu 200 až 300 miliárd 
eur. Je to dostatočný dôvod vyvinúť vážne úsilie k ochrane vašich 
produktov pred falšovaním. 

Technické špecifikácie 

Model AM4013MT-FVW 
AM4013MTL-

FVW 
AM4113-FV2T AM4113T-FV2W AM4113-FVT 

Typ snímača CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 

Rozlíšenie 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 1,3 MPx 

Zväčšenie 10x-70x, 200x 10x – 90x 10x – 70x, 200x 10x – 70x, 200x 10x – 70x, 200x 

Počet LED diód 4+4 4+4 4 4+4 8 

Zap./Vyp. 

osvetlenia 
áno áno áno áno áno 

Farba svetla 
390 - 400 nm UV 

+ biela

390 - 400 nm UV 

+ biela
~ 375 nm UV 

~ 375 nm UV + 

biela 
390-400 nm UV

Emisný filter UV cut-filter UV cut-filter 

emisný 

bariérový filter 

375 nm 

emisný 

bariérový filter 

375 nm 

emisný 

bariérový filter 

400 nm 

Polarizátor nie nie nie nie nie 

Makro ZOOM nie nie nie nie nie 

Pracovná 

vzdialenosť 
štandardná štandardná štandardná štandardná štandardná 

Výstup 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

Počet snímkov až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s 

Rozhranie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 

Kalibrácia áno áno áno áno áno 

Dĺžka kábla 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 
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Model AM4113TL-FVW AM4113T-FVW 

Typ snímača CMOS CMOS 

Rozlíšenie 1,3 MPx 1,3 MPx 

Zväčšenie 10x – 90x 10x – 70x, 200x 

Počet LED diód 4+4 4+4 

Zap./Vyp. 

osvetlenia 
áno áno 

Farba svetla 
390 - 400 nm UV 

+ biela

390 - 400 nm UV 

+ biela

Emisný filter 
emisný bariérový 

filter 400 nm 

emisný bariérový 

filter 400 nm 

Polarizátor nie nie 

Makro ZOOM nie nie 

Pracovná 

vzdialenosť 
predĺžená štandardná 

Výstup 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

Počet snímkov až 30/s až 30/s 

Rozhranie USB 2.0 USB 2.0 

Kalibrácia áno áno 

Dĺžka kábla 1,8 m 1,8 m 
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Digitálne mikroskopy s rozlíšením 5 MPx 

Model AD7013 MTL AM7013 MZT AM7013 MZT4 
AM 7115 MZT 

Edge 

AM7515 MZT 

Edge 

Typ snímača CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 

Rozlíšenie 5 MPx 5 MPx 5 MPx 5 MPx 5 MPx 

Zväčšenie 20x – 90x 20x ~50x, 200x 430x ~470x 20x ~220x 20x ~220x 

Počet LED diód 8 8 8 8 8 

Zap./Vyp. 

osvetlenia 
áno áno áno áno áno 

Farba svetla biela biela biela biela biela 

Emisný filter nie nie nie nie nie 

Polarizátor nie lineárny lineárny lineárny lineárny 

Makro ZOOM nie nie nie nie nie 

Pracovná 

vzdialenosť 
predlžená štandardná štandardná štandardná štandardná 

Výstup 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

obrázky, video, 

časozberné 

video 

Počet snímkov až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s až 30/s 

Rozhranie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 

Kalibrácia áno áno áno áno áno 

Dĺžka kábla 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 

Model AD7515 MT8A Edge AM7915 MZTL Edge 

Typ snímača CMOS CMOS 

Rozlíšenie 5 MPx 5 MPx 

Zväčšenie 700x ~900x 10x ~140x 

Počet LED diód 8 8 

Zap./Vyp. osvetlenia áno áno 

Farba svetla biela biela 

Emisný filter nie nie 

Polarizátor nie lineárny 

Makro ZOOM nie nie 

Pracovná vzdialenosť štandardná predlžená 

Výstup 
obrázky, video, časozberné 

video 

obrázky, video, časozberné 

video 

Počet snímkov až 30/s až 30/s 

Rozhranie USB 2.0 USB 2.0 

Kalibrácia áno áno 

Dĺžka kábla 1,8 m 1,8 m 
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Statívy pre DINO-LITE 

1. Model: MS35B / MS35BE

Pevný tyčový statív s kovovou základňou, určený pre všetky modely 
digitálnych mikroskopov Dino-Lite. Umožňuje vertikálny rozsah 20 cm a 
rotáciu okolo tyče statívu v rozsahu 360 °. Zaostrovací mechanizmus je 
opatrený kĺbovým nástavcom pre uchytenie kamery, umožňujúce 
optimálne natočenie voči pozorovanému objektu v rozsahu 45 °. 
Súčasťou statívu je tiež nástavec pre kolmé (nenáklopné) uchytenie 
kamery. MS35B je vyrobený kombináciou nerezovej ocele a ľahčeného 
recyklovaného hliníka, je veľmi ľahko premiestniteľný. Model MS35BE 
má ESD ochranu.  

  Obsah balenia: statív, držiak HD-P1 

2. Model: MS36B / MS36BE

Tyčový statív s kovovou základňou pre všetky typy mikroskopov Dino-Lite. 
MS36B má horizontálne rameno, ktoré umožňuje väčšiu flexibilitu v 
horizontálnej rovine. Robustný a univerzálny statív využíva nastaviteľné 
posuvné horizontálne nosné rameno s dosahom až 25 cm a rotáciou 360 °, 
čo ho robí ideálnym pre aplikácie, kde je vyžadovaná schopnosť rozsahu 
prekračujúceho cez a naprieč vzorkou. Model MS36BE s ESD ochranou. 

Obsah balenia: statív, držiak HD-P1 

3. Model: RK-02

RK-02 je odolný ohybný statív (husí krk) navrhnutý pre flexibilné a 
univerzálne použitie digitálneho mikroskopu Dino-Lite. Spona C RK-02 
sa hodí na akýkoľvek povrch o sile až 7 cm (~ 3 palce) a je možné ju 
namontovať horizontálne alebo vertikálne. Vďaka tomuto odolnému 
stojanu môžete ľahko umiestniť Dino-Lite tak, že ohnete 60 cm dlhé 
rameno a nastavíte otočnou hlavicu. Základňu RK-02 je možné taktiež 
otočiť a získať tak ešte väčší priestor, na nerovnom povrchu ju možno 
upevniť pomocou tlačidla pre rýchle použitie. Prehnuté rameno RK-02 je 
ideálnou voľbou pre flexibilné použitie akéhokoľvek z modelov Dino-Lite, 
s výnimkou modelov pre veľké zväčšenie. 
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4. Model: RK-10A

Profesionálny stabilný statív pre mikroskopy Dino-Lite, ktorý umožňuje 
veľmi jemné zaostrovanie. Statív je vybavený systémom pre rýchly 
pohyb držiaka mikroskopu vo vertikálnom smere, jemné zaostrenie 
obrazu sa potom vykonáva ovládacím točítkom na vrchnej časti. 
Pohyblivá zarážka umožňuje nastaviť limit pohybu držiaka smerom nadol 
tak, aby nedošlo ku kolízii mikroskopu a sledovaného predmetu. 
Horizontálne rameno je otočné o 360˚ a umožňuje horizontálny pohyb v 
rozsahu 12,5 cm. Súčasťou výbavy je prídavné rameno RK-10-EX, ktoré 
sa jednoducho pripevní na rameno prvý, zvyšuje sa tým flexibilita a 
operačný dosah statívu. Statív RK-10A je vyrobený z nerezovej ocele a 
pružného hliníku. 

Dostupné predĺženie statívu RK-10A: RK-10-EX: doplňujúce 
horizontálne rameno (súčasť balenia). 

Možnosť dokúpiť predĺženie statívu RK-10A: RK10-FX 

5. Model: MS34B

Statív s precíznym vertikálnym posuvom umožní dosiahnuť stabilný 
obraz aj pri veľkom zväčšení. Kompatibilný pre všetky typy digit. 
mikroskopov Dino-Lite, avšak veľmi vhodný pre modely Dino-Lite 
zväčšujúce 500x. Vďaky kompaktnému dizajnu zaberá len minimálny 
priestor a je ľahko prenosný. 

6. Model: MS52BA2

Kĺbový statív so základňou. Nosič základne dosky je navrhnutý pre 
prípady, keď nejde MS52B použiť alebo zabezpečiť bežnou svorkou na 
pevnom povrchu. Pohyblivé rameno sa nad miesto, ktoré chcete 
sledovať, nastavuje upevňovacími točítkami a svorkami. Dve osi 
nastaviteľného ramená sa môžu otáčať o 360 stupňov a rozširujú tak 
ďalší dosah. Pohyblivé rameno MS52BA2 je vyrobené z odolného 
ľahčeného recyklovaného hliníka a pre prepravu je možné zložiť ho 
naplocho. 

Obsah balenia: Statív, základňa stolíka, držiak HD-P1 
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7. Model: MS33W

Kovový stolový statív s flexibilným ramenom (husí krk), ktorý možno 
ohýbať do mnohých pozícií. Ďalšou vlastnosťou MS33W je ovládač v 
základni statívu pre jemné ostrenie, využiteľný najmä v prípadoch, keď 
môže byť ťažké pohnúť voliacim kotúčom na samotnom mikroskopu. 

Obsah balenia: Statív, držiak HL2 

PRÍSLUŠENSTVO 

FOTO-VIDEO 

1. OKULÁROVÉ KAMERY DINO-EYE (USB 2.0)

Ideálny prostriedok pre digitalizáciu obrazu v prípade monokulárnych či 
binokulárnych mikroskopov, ktoré nedisponujú tretím výstupom pre 
aplikáciu záznamového zariadenia. Ponúkame pre všetky typy 
okulárových tubusov (23,2 mm, 30 mm, 30,5 mm). Dodávané so 
software DinoCapture (s možnosťou merania), ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou každej kamery, je v CZ lokalizácii (návod aj menu aplikácie v 
českom jazyku, a tiež v mnohých ďalších jazykoch). Automatická 
bezplatná aktualizácie. 

Technické špecifikácie 

Model AM 4023 AM 4023X AM 7023 USB AM 7023B 

Typ snímača CMOS 

Rozlíšenie 1,3 MPx 1,3 MPx 5 MPx 5 MPx 

Vstavané zväčšenie áno 

Násuvný Ø kamery 
23 mm 

23 mm, 30 mm, 

30,5 mm 
23 mm 30 mm; 30,5 mm 

Výstupy obrázky, video, časozberné video 

Počet snímkov až 30/s 

Formát obrázkov BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX 

Formát videa WMV, FLV, SWF 

Kalibrácia áno (kalibračná doštička) 

Dĺžka prívodného 

kábla 
1,8 m 
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2. C-MOUNT KAMERY DINO-EYE (USB 2.0)

Uvedené kamery sú určené pre C-mount prepojenie s opticko-
mechanickým adaptérom a následnú aplikáciu na trinokulárny výstup 
ľubovoľného mikroskopu. USB 2.0 ponúka maximálnu rýchlosť 480 Mbit / s. 
Tlačidlo microtouch na tele kamery umožňuje rýchle vytvorenie snímky bez 
nutnosti klikať myšou. Dodávané so software DinoCapture (PC, možnosť 
merania), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každej kamery, je v CZ 
lokalizácii (návod aj menu aplikácie v českom jazyku, a tiež v mnohých 
ďalších jazykoch). Automatická bezplatná aktualizácie. 

Technické špecifikácie 

Model AM 4023CT AM 7023CT 

Typ snímača CMS 

Rozlíšenie 1,3 MPx 5 MPx 

Vstavané zväčšenie nie 

Násuvný Ø kamery n / a (C-mount) 

Výstupy obrázky, video, časozberné video 

Počet snímkov až 30/s 

Formát obrázkov BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX 

Formát videa WMV, FLV, SWF 

Kalibrácia áno (kalibračná doštička) 

Dĺžka prívodného kábla 1,8 m 
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3. C-MOUNT KAMERY (USB 3.0)

Uvedené kamery sú určené pre C-mount prepojenie s opticko-
mechanickým adaptérom a následnú aplikáciu na trinokulárny výstup 
ľubovoľného mikroskopu. USB 3.0 disponuje viac ako desaťnásobnú 
rýchlosťou, prenosová rýchlosť je 5 Gbit / s, oproti USB 2.0. Kamery sú 
vrátane softvér aplikácie s možnosťou merania. 

Technické špecifikácie 

Model MOTICAM 3+ MOTICAM 5+ MOTICAM 10+ 

Rozlíšenie 3 MPx 5 MPx 10 MPx 

Typ snímača CMOS 1/2 " CMOS 1 / 2,5 " CMOS 1 / 2,3 " 

Frekvencia obrázkov 

pri plnom rozlíšení (2048 

x 1536) 12 obr./sekundu, 

pri polovičnom rozlíšení 

(1024 x 768) 30 

obr./sekundu, pri 

menšom rozlíšení (512 x 

384) 50 obr./sekundu

pri plnom rozlíšení (2592 

x 1944) 14 obr./sekundu, 

pri polovičnom rozlíšení 

(1296 x 972) 30 

obr./sekundu, pri 

menšom rozlíšení (648 x 

486) 50 obr./sekundu

pri plnom rozlíšení (3664 

x 2748) 7 obr./sekundu, 

pri polovičnom rozlíšení 

(1832 x 1372) 14 

obr./sekundu, pri 

menšom rozlíšení (916 x 

684) 48 obr./sekundu

Citlivosť 1,0 V / Lux.sec (550 nm) 
1,4V / Lux - sekundu 

(550N) 

0,31V / Lux - sekundu 

(550N) 

Software Motic Images Plus 3.0 pre PC / OSX / Linux 

Objektív 16 mm 12 mm 12 mm 

Príslušenstvo 4-bodové kalibračné doštičky Motic
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4. C-mount kamery špeciálne (HDMI / USB, Wi-Fi)

Uvedené kamery sú určené pre C-mount prepojenie s opticko-
mechanickým adaptérom a následnú aplikáciu na trinokulárny 
výstup ľubovoľného mikroskopu. Prenos dát cez Wi-Fi, USB 2.0 
alebo HDMI port. Kamery sú vrátane softvér aplikácie s 
možnosťou merania. 

Technické špecifikácie 

Model MOTICAM X MOTICAM X2 MOTICAM 1080 

Rozlíšenie 1,3 MPx (len Wi-Fi) 

statický obraz 1280 x 960 

a živý náhľad obrazu 1280 

x 960 (Wi-Fi alebo 

Ethernet) 

statický obraz 2,0 Mpix 

(1980x1080 pix) / video 

HD 2,0 Mpix (1980x1080 

pix) 

Typ snímača CMOS 1 / 3,2 " CMOS 1 / 3,2 " CMOS 1 / 2,8 " 

Dátový výstup Wi-Fi Wi-Fi a Ethernet HDMI (1080 pix) a USB 2.0 

Frekvencia obrázkov — 
v plnom rozlíšení 15 

obr./s 

živý režim zobrazenia pri 

rozlíšení 1920x1080 (Full 

HD) cez USB port - @ 30 

fps, živý režim zobrazenia 

pri rozlíšení 1920x1080 

(Full HD) cez HDMI port - 

@ 60 fps 

Optický adaptér 2 adaptéry 30mm a 38 mm 

Citlivosť 1,0 V / Lux.sec (550 nm) 1,0 V / Lux.sec (550 nm) — 

Software Motic Images Plus 3.0 pre PC / OSX / Linux 

Objektív 12 mm 12 mm 12 mm 
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OSVETLENIE PRE STEREOMIKROSKOPY 

V tejto kategórii nájdete rôzne formy osvetľovacích zariadení pre 
stereoskopickú časť mikroskopie. Môžete vyberať z osvetľovacích 
modulov na kruhovom princípe (žiarivka alebo LED). Ďalšou formou sú 
samostatné zdroje (halogénové alebo LED), ku ktorým možno voliť rôzne 
svetlovodné systémy (kruhové, ohybná ramená). 

1. Model: KL 5

 halogénové osvetlenie

 230V / 12V / 20W

 halogénový reflektor

 ohybné rameno, dĺžka 45 cm

 plynulá regulácia intenzity jasu

2. Model: CL-41

 dve ohybná ramená s dĺžkou 60 cm

 osvetlenie 2x X-LED 3,5W

 plynulá regulácia intenzity jasu

 svetelná apertúra 25 °

 svetelný tok 400 lumen

 intenzita (zo vzdialenosti 10 cm) - 170 000 lux

 externý napájací zdroj: vstup 110/240 Vac 50/60 Hz,
výstup 12 Vdc 1500 mA

3. Model: CLD-01-2

 Čisto biele svetlo s teplotou 6300K

 Dve ohybné ramená s dĺžkou 500 mm

 Svetelný zdroj: vysoký výkon osvetlenie 14 W LED

 Intenzita jasu osvetlenia (zo vzdialenosti 10 cm) - 70 000 lux

 Externý napájací zdroj: vstup 110/240 Vac 50/60 Hz, výstup 6
Vdc 5A

 Plynulá regulácia intenzity osvetlenia (ovládanie
potenciometrom)

 Rozmery: 200x120 mm, hmotnosť: 4,1 kg
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4. Model: KL 144

 kruhové osvetlenie

 144 LED diód

 230V / 12V / 4W

 diódy v troch prstencoch

 optimálne nasvietenie stredu osvetľovanej plochy

 plynulá regulácia intenzity jasu

 Ø uchytenia max 61 mm

5. Model: KL 7

 kruhové osvetlenie

 230V / 12V / 12W

 48 LED diód

 diódy v dvoch prstencoch

 plynulá regulácia intenzity jasu

 max priemer uchytenia 60 mm
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SPOTREBNÝ MATERIÁL PRE MIKROSKOPIU 

Typ Špecifikácia 

Imerzný olej syntetický 10 ml, pre objektívy 100x 

Imerzný olej cédrový 10 ml, pre objektívy 100x 

Entellan – kanadský balzam 25 ml, montážne médium 

Pravý kanadský balzám 10 ml, index lomu 1,5230 

Plastová krabica pre 25 ks preparátov, prehľadné veko 

Drevená krabica pre 25 ks preparátov 

Plastová krabica pre 100 ks preparátov 

Čistiaci sprej 50 ml, na objektívy a iné optické povrchy 

Preparačná súprava 5053 

chirurg. ihla s PVC rukoväťou, chirur. ihla s tvarovanou čepeľou, 

obväzová a chirurg. pipeta, obväzové a chirurg. nožničky, skalpelová 

rukoväť, výmenná čepeľ skalpelu, drevená krabička 

Preparačná súprava 5055 
ihla, skalpel s vymeniteľnou čepielkou, nožničky, pinzeta, tyčinka 

z bodcom, PVC priehľadná krabica 

Podložné sklíčka 7101 50 ks, 26 x 76 x 1,1 mm 

Podložné sklíčka 7101 (DF) 50 ks, 26 x 76 x 1,1 mm, pre DarkField 

Podložné sklíčka7101m 50 ks, 26 x 76 x 1 mm 

Podložné sklíčka 7105 50 ks, 26 x 76 x 1,1 mm, jeden koniec matný 

Podložné sklíčka 7104 – 2 jamky 50 ks, 26 x 76 x 1,1 mm, 2 jamky 

Podložné sklíčka 7103 – 1 jamka 50 ks, 26 x 76 x 1,1 mm, 1 jamka 

Podložné sklíčka 7101 50 ks, 26 x 76 x 1,1 mm 

Podložné sklíčka 7107-1 50 ks, 26 x 76 x 1,1 mm, obojstranne matné na jednom konci 

Krycie skla (24x24 mm) 100 ks, hrúbka 0,17mm 

Krycie skla (20x20 mm) 200 ks, hrúbka 0,17 mm 

Krycie sklá (22x22 mm) 200 ks, hrúbka 0,17 mm 

Krycie skla (24x24 mm) 200 ks, hrúbka 0,17 mm 

Krycie skla (24x50 mm) 100 ks, hrúbka 0,17mm 

Krycie skla (18x18 mm) 200 ks, hrúbka 0,17 mm 
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SADA TRVALÝCH PREPARÁTOV (základné, stredné školy) 

Sada trvalých preparátov pre mikroskopovanie k vyučovacím účelom aj 
pre potrebu amatérov. Tieto kvalitné mikroskopické preparáty sú 
dodávané za veľmi výhodné ceny. Pri jednotlivých preparátov je dodacia 
lehota dojednávaná podľa konkrétnej požiadavky. Každý súbor je 
uložený v plastovej krabici pre 25 preparátov, ktorá má odklápacie 
priehľadné veko.  

Preparáty označené cenovým kódom A alebo B sú na predaj i jednotlivo, 
a to v minimálnom množstve 10 ks od jedného typu. Jednotlivé preparáty 
je vždy nutné objednať spoločne s krabicou!!! 

1. Školná sada č.1

HISTOLÓGIA ČLOVEKA A CICAVCOV 

SH 1011 B Tenký výbrus kompaktnej kostí človeka 

SH 1045 B Kostrový sval psa, pozdĺžny a priečny rez 

SH 1072 B Koža, rez vlasovou cibuľkou človeka 

SH 1078 A Rez plochým viacvrstvovým epitelom psa 

SH 1150 A Krvný náter, človek, farbenie podľa Giemsa 

Zoológia 

SZ 1510 B meňavka (Améba), celé prvoky 

SZ 1580 B Nezmar (Hydra) s púčikom, celý tvor 

SZ 1640 A Dážďovka, dážďovka (Lumbricus sp.), Priečny rez 

SZ 1655 A Daphnia sp. (Hrotnatka, perloočky, Vodné voš), celý tvor 

SZ 1715 Musca domestica (Mucha domáca), ústne ústrojenstvo  

SZ 1717 Musca domestica (Mucha domáca), noha s prísavným vankúšikom 

SZ 1719 A Musca domestica (Mucha domáca), krídlo, celý orgán 

Botanika 

SB 2006 A alium cepa, cibuľa, Zlúpnutá pokožka (epidermis) suknice cibule (vcelku) 

SB 2009 A alium cepa, cibuľa, mitóza v koreňovom vrchole, pozdĺžny rez 

SB 2055 A Zea mays, kukurica, byľ, priečny rez 

SB 2060 A Triticum aestivum, pšenica siata, steblo, priečny rez 

SB 2070 A Helianthus annuus, slnečnica, mladá byľ, priečny rez 

SB 2130 A Helianthus annuus, slnečnica, list, priečny rez 

SB 2205 B Jednoklíčnolistové / dvojklíčnolistové: kukurica (Zea mays) 

Iskerník (Ranunculus), priečny rez 

SB 2212 A Lilium sp., Ľalia, priečny rez semenníkom 

SB 2335 Mnium sp., Merike, celá rastlina machu 

SB 2355 Rhizopus nigracans, chlebová pleseň, zrelá sporangiá 

SB 2377 A Škrupinky rôznych rozsievok (Diatomeae) 

SB 2381 spirogyry sp., Zelená riasa spirogyra, vegetatívne vlákna 

SB 2405 Oter zubného povlaku, človek, rozter 
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2. Školná sada č.2

HISTOLÓGIA CICAVCOV 

SH 100 A Riedke väzivo, králik 

SH 1005 A Hyalinná chrupavka králika, rez 

SH 1160 A Lymfatická uzlina králika, rez 

SH 1230 A Tenké črevo psa, priečny rez 

SH 1250 A Pečeň prasaťa, rez 

SH 1430 Mozog psa, rez 

Zoológia 

SZ 1520 A Paramecium (trepka), celé prvoky 

SZ 1625 Schisostoma japonicum, motolice, ploštenec, pôvodca bilhariozy, celé vajcia 

SZ 1630 B Taenia solium, pásomnice prasaťa, zrelý článok (proglottis), celý 

SZ 1635 A Ascaris megalocephala, škrkavka konská, samice sa samcom, priečny rez 

SZ 1708 A Apis mellifera, včela medonosná, ústne ústrojenstvo 

SZ 1725 Periplaneta americana, šváb americký, ústne ústrojenstvo vcelku 

SZ 1730 A Pieres brassicae, mlynárik kapustový, ústne ústrojenstvo vcelku 

SZ 1750 Periplaneta americana, šváb americký, vzdušnice (Trachea) 

Botanika 

SB 2095 B Priečny rez stonkou jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové byliny Zea mays 
(kukurica) a 

   Cucurbita pepo (tekvica) 

SB 2105 A  Hibiscus sp. Ibištek, mladá stonka, priečny rez 

SB 2110 Cucurbita pepo (tekvica), byľ, pozdĺžny rez 

SB 2115 A  Stonka s korkovým miazgovými pletivom (kambiem) a s prieduchmi 

 Sambucus sp., alebo Morus Alba (Moruša biela), priečny rez 

SB 2160 A Lilium sp. (Ľalia), list, priečny rez 

SB 2225 A Zea mays (kukurica), zrno s kľúčikom, pozdĺžny rez 

SB 2235 Pirus sp. (Hruška), bunky jadier hrušky, rez jadrom (semenom) 

SB 2240 A Triticum aestivum (pšenica siata), zrno, pozdĺžny rez 

SB 2305 Cyrtomium falcatum, papraďorasty, priečny rez podzemkom 

SB 2310 Cyrtomium falcatum, papraďorasty, rez 

SB 2386 Oscillatoria sp. (Drkalka), rod siníc (Cyanophyta) 
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3. Školná sada č.3

HISTOLÓGIA CICAVCOV 

SH1006  A Elastická chrupavka králika 

SH 1040 A Hladký sval králika, trhaný preparát, pozdĺžny a priečny rez 

SH 1110 A Pľúca králika s nastreknutými krvnými cievkami, priečny rez 

SH 1130 A Tepna a žila králika, priečny rez 

SH 1410 A Nerv králika, priečny a pozdĺžny rez 

Zoológia 

SZ 1535 A euglena viridis, červenoočko zelené, bičíkovec s očnou škvrnou 

SZ 1586 Hydra sp. nezmar, celý tvor s chápadlami 

SZ 1620 Schistosoma japonicum (motolice) samica, celý tvor 

SZ 1705 A Apis mellifera, včela medonosná, zadná celá noha 

SZ 1733 A Pieres brasicae, mlynárik kapustový, časť krídla 

SZ 1738 B Locust sp., Kobylka lúčna, ústny aparát vcelku 

SZ 1780 B Článkonožce, štyri typy nôh, včela medonosná, mucha domáca, komár, 
pavúk 

SZ 1877 A Rana sp., Skokan (žaba), krvný náter 

Botanika 

SB 2011 Zea mays, kukřice, vrchol koreňa s vlásením, pozdĺžny rez 

SB 2020 A Helinathus annuus, slnečnica, starý koreň, priečny rez 

SB 2025 B Monocotyledonae (jednoklíčnolistové) / dicotylenodae (dvojklíčnolistové) 

  Korene rastlín: Zea mays (kukurica) a Helianthus annuus (slnečnica), 
priečne rezy 

SB 2040 A Solanum tuberosum, zemiakov 

SB 2075 Tilia ap., Lipa, letorast, priečny rez 

SB 2091 Ceartophyllum demersum, rožkatec ostnatý, list s prieduchmi, priečny rez 

SB 2100 A Pelargonium hortorum, muškát, pelargónie, priečny rez stonkou 

SB 2337 A Mnium sp. , Merike (mach), vetvička s antheridiem, pozdĺžny rez 

SB 2339 A Mnium sp. , Merike (mach), vetvička s archegoniem, pozdĺžny rez 

SB 2373 A Coprinus atramentarius, hnojník atramentový, rez klobúkom plodnice ( 
"huby") 

SB 2380 A spirogyry sp., Spirogyra, zelená riasa v konjugácii 

SB 2420 A Tri typy baktérií: koky, bacily (tyčinky), spirely 
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4. Školná sada č.4

HISTOLÓGIA ČLOVEKA A CICAVCOV 

SH 1060  A Šľacha psa, pozdĺžny rez 

SH 1075  Rez kožou s potnou žľazou, človek 

SH 1330 A Semenník (testis) králika, priečny rez 

SH 1340 A Vaječník (ovárium) králika s vyvinutými vajíčkami, rez 

SH 1360 A Spermie človeka, náter 

SH 1490 B Sietnica oka králika, rez 

Zoológia 

SZ 1522 A Prvok Paramecium sp. (Trepka) v konjugácii, celí tvorovia 

SZ 1524 Prvok Paramecium sp. (Trepka) pri delení, celé bunky 

SZ 1540 A Prvok Trachelomonas zo skupiny krásnoočiek Euglenoideina 

SZ 1585 Nezmar (Hydra sp.) Endoderm a ektoderm, priečny rez 

SZ 1710 A Apis mellifera, včela medonosná, zložené oko, priečny rez 

SZ 1720 A Culex pipiens, komár piskľavý, celá larva 

SZ 1724 B Drosophilia sp. (Muška) Octomilka, obrie chromozómy buniek slinné žľazy 

SZ 1810 MLZ druhu Mya arenaria, žiabre, priečny rez 

SZ 1860 Branchiostoma Costa, kopinatec (amfioxus), pozdĺžny rez gonádami a žiabrami 

Botanika 

SB 2015 A Ranunculus sp., Iskerník, koreň, priečny rez 

SB 2076 B Tilia sp., Lipa, priečne rezy vetvičkami 1, 2 a 3 roky starými v jednom preparáte 

SB 2080 Pinus sp., Borovica (sosna), kmeň, pozdĺžny rez 

SB 2140 A Triticum sp., Pšenica, priečny rez listom 

SB 2150 B Listy jednoklíčnolistové rastliny (Zea myas, kukurica) a dvojklíčnolistové 
(Ligrustrum 

 lucidum, vtáčí zob japonský) v priečnom reze 

SB 2230 Pinus sp., Borovica, samčie šištice, pozdĺžny rez 

SB 2232 A Pinus sp., Borovica, samičie šišky, pozdĺžny rez 

SB 2315 A Cyrtomium falcatum, prvoklíčok, (prothalium) s mladým sporofztem, celý 
papraďorasty 

SB 2320 Cyrtomium falcatum, list papraďorasty s výtrusnice (sporangiá) 

SB 2384 A Volvox sp., Zelená riasa, v celku 
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5. Školná sada č.5

HISTOLÓGIA ČLOVEKA A CICAVCOV 

SH 1043 Srdcový sval psa, pozdĺžny rez 

SH 1070 Dlaždicový epitel človeka, jednotlivé bunky z úst, náter 

SH 1315 Oblička potkana, kôra a dreň, rez 

SH 1420 A Mozoček (Cerebellum) psa, rez 

SH 1450 A Miecha králika, priečny rez 

SH 1470 A Chuťové poháriky králika, pozdĺžny rez 

Zoológia 

SZ 1610 ploštenky, Planaria (triedy Platyheminthes, plochejšie červy), nástrek črevnej rúry, 
celý otvor 

SZ 1636 B Ascaris megalocephala, škrkavka konská, mitotické delenie vaječné bunky 

SZ 1760 B Ctenocephalus canis, blcha psie, celý tvor 

SZ 1770 Tetranychus sp. roztočec, červený roztoč, celý tvor 

SZ 1930 Vtáčie perie, letka (penna) a prachové pero (plumula), rezy 

SZ 1940 Kurča, zárodok 48 h starý, sagitálny rez 

Botanika 

SB 2090 Hydrilla verticilata (bylina príbuzná vodnému moru), hrot byle, pozdĺžny rez 

SB 2112 Cucurbita sp., Tekvica, byľ, priečny rez 

SB 2135 Nerium oleander, oleander bobkovnice, list so zanorenými prieduchmi, priečny rez 

SB 2210 A Lilium sp., Ľalia, Prašník so zrelým peľom, priečny rez 

SB 2214 B Lilium sp., Ľalia, peľ, rôzne štádia redukčného delenia (meióza), priečny rez 

SB 2220 A Capsella bursa-pastoris, kapsička pastierska, semenník s embryom pred vznikom 
maternice, 

  pozdĺžny rez 

SB 2222 A Capsella bursa-pastoris, kapsička pastierska, semenník s embryom po vzniku 
maternice, 

 pozdĺžny rez 

SB 2234 Pinus sp., Borovica, peľ 

SB 2330  Marchantia sp., Porastníc (Pečeňovka mnohotvárna), stielka s púčikom v 
pohárika, pozdĺžny 

 rez 

SB 2360 A Saccharomyces sp., Kvasinka s púčiky, celý organizmus 

SB 2365 A Penicillium sp., Štětičkovec (pleseň) 

SB 2410 Streptococcus lactis, bakterom mliečneho kvasenia, náter 

SB 2415 Baclillus subtilis, senná baktérie, rozter 
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6. Školná sada – Histológia človeka a cicavcov I

Epitel a spojiva 

SH 1001 A Riedke väzivo králika 

SH 1005 A Hyalinná chrupavka králika, rez 

SH 1011 B Rez kompaktnej kosti, človek, výbrus 

SH 1049 B Rôzne druhy svalov, priečne pruhovaný, hladký, srdcový, pes, pozdĺžne rezy 

SH 1060 A Šľacha, pes, pozdĺžny rez 

SH 1070 Dlaždicový epitel, človek, jednotlivé bunky uvoľnené zo sliznice úst, náter 

SH 1072 B Rez kožou cez vlasovú cibuľku, človek 

SH 1078 A vrstevnatý plochý epitel psa, rez 

Sústavy: dýchacia, obeh krvi a endokrinné žliazy 

SH 1120 A Trachea (priedušnica) králika, priečny rez 

SH 1130 A Artéria (tepna) a Véna (žila) králika, priečny rez 

SH 1150 A Krvný náter, človek, farbenie podľa Giemsa 

Tráviaca sústava 

SH 1210 Žalúdočná stena psa, rez 

SH 1230 A Tenké črevo psa, rez 

SH 1250 A Pečeň prasaťa, rez 

Sústava močová a pohlavná 

SH 1310 A nastreknutá oblička králika, rez 

SH 1330 A Semenník (testis) králika, priečny rez 

SH 1340 A Vaječník (ovárium) králika so zrelými vajíčkami 

SH 1376 Ľudské chromosomy v krvi, žena 

Nervová sústava a zmyslové orgány 

SH 1410  A Nerv, králik, priečny a pozdĺžny rez 

SH 1430  Mozog psa, rez 

SH 1450 A Miecha, králik, priečny rez 

SH 1470 A Chuťové poháriky, králik, pozdĺžny rez 

SH 1490 B Sietnica králika, rez 
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7. Školná sada – Histológia človeka a cicavcov II

Epitel a spojiva 

SH 1006 A Elastická chrupavka, králik 

SH 1012 B Kompaktná kosť, králik, výbrus, zub odvápnenie 

SH 1040 A Hladký sval, trhaný preparát, králik, pozdĺžny a priečny rez 

SH 1043 Srdcový sval, pes, pozdĺžny a priečny rez 

SH 1045 B Kostrový sval, pes, pozdĺžny a priečny rez 

SH 1075 Rez kožou človeka s potnou žľazou 

SH 1080 A riasinkový epitel, priedušnice (trachea), králik 

Sústavy: dýchacia, obeh krvi a endokrinné žliazy 

SH 1110 A Pľúca s nastreknutými krvnými cievami, králik, priečny rez 

SH 1140 A Pankreas (pankreas), králik, rez 

SH 1160 A Lymfatické uzlina, králik, rez 

SH 1170 Štítna žľaza, králik, rez 

SH 1180 nadobličky, králik, rez 

Tráviaca sústava 

SH 1220 A Pažerák (oesophagus) psa, priečny rez 

SH 1235 Hrubé črevo psa, priečny rez 

SH 1260 Žlčový mechúr (žlčník) psa, rez 

SH 1280 Golgiho aparát v epitelových bunkách čreva psa 

Sústava močová 

SH 1315 Oblička potkana, rez kôrou a dreňou 

SH 1360 A Človek, spermie, náter 

SH 1375 Človek, chromozómy v krvinkách, muž 

SH 1724 B Drosophia sp. (Octomilka), obrie chromozómy slinné žľazy, celé 

Nervová sústava a zmyslové orgány 

SH 1415 B Motorické neuróny s koncovými platničkami, králik 

SH 1420 A Mozoček psa, rez 

SH 1480 Očná buľva králika, sagitálny rez 
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8. Baktérie a primitívne organizmy

1. Senná baktérie (Bacillus subtilis)

2. Baktérie mliečneho kvasenia (Streptococcus lactis)

3. Hnilobné baktérie (Proteus vulgaris)

4. Črevné baktérie (Escherichia coli)

5. Paratyfová baktéria (Salmonela paratyphii)

6. Pôvodca úplavica (Shingella dysenteriae)

7. Baktérie spôsobujúce hnisanie (Staphylococcus pyogenes)

8. Baktérie z úst človeka

9. Baktérie zo syra

10. Baktérie z droždia

9. Vývoj a množenie buniek

1. Štádia mitotického delenia buniek v kostnej dreni

2. Štádia mitotického delenia buniek v semenníkoch myši, priečny rez

3. Ježovky v štádiu ryhovania

4. Zrejúce vajcia v ováriu vtáka, priečny rez

5. Mitózy rastlinných buniek, koreňový vrchol cibule (pozdĺžny rez)

6. Mitózy rastlinných buniek, koreňový vrchol cibule (priečny rez)

7. Rastúce tkanivo vo vrchole stonky, pozdĺžny rez

8. Rastúce tkanivo vo vrchole výhonku, priečny rez

9. Meióza (redukčné delenie) v mladých prasníc ľalie

10. Zrelá celá peľové zrná ľalie (Lilium sp.)

10. Podivuhodný svet v kvapke vody

1. Rozsievky (Diatomeae), veľa rôznych druhov škrupín

2. Zelený bičíkovec červenoočko (euglena sp.)

3. Trepka (Paramecium sp.), Bičíkovec zo senného nálevu

4. Perloočka (vodná voš), dafnie.

5. Klanonožec (nižšší kôrovec) Cyclops sp., celý tvor

6. Dvojčatkovité riasy (Desmidiaceae), zmes exemplárov rôznych
druhov

7. Sladkovodný planktón, zmes rôznych primitívnych organizmov

8. Nezmar (Hydra sp.), Priečny rez telom

9. Ploštenec (plochý červ, organizmus z triedy Planaria), priečny rez

10. Baktérie z "hnijúcej" vody
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11. Ľudské telo – normálne tkanivo (1. časť)

1. Krvný náter, človek

2. Epitelové bunky, výter z úst človeka

3. Priečne pruhovaný sval, pozdĺžny rez, človek

4. Mozog človeka, priečny rez

5. Tonsilia (mandle) s lymfatickými uzlinami, priečny rez, človek

6. Pľúca človeka, priečny rez

7. Koža človeka, pozdĺžny rez

8. Žalúdok človeka, priečny rez

9. Kostná dreň človeka

10. Semenník človeka, priečny rez

12. Ľudské telo – normálne tkanivo (2. časť)

1. Koža človeka, priečny rez vlasy

2. Slinná žľaza človeka, priečny rez

3. Mozoček človeka, priečny rez

4. Baktérie z ľudského čreva

5. Spermatozoa človeka, náter

6. Srdcový sval človeka, priečny a pozdĺžny rez

7. Kosť človeka, priečny rez

8. Pečeňové tkanivo človeka, priečny rez

9. Stena čreva človeka, priečny rez

10. Oblička človeka, priečny rez kôrou

13. Ľudské telo – patologické tkanivo (1. časť)

1. Pľúcna tuberkulóza, priečny rez

2. Cirhóza pečene, priečny rez

3. Leukémia, slezina, priečny rez

4. Spavá choroba, trypanosomiaáza, krvný náter

5. Zápal pľúc

6. Malária, melanemia v slezine, priečny rez

7. Jazvovité tkanivo v koži, priečny rez

8. Eberthella typhi (Salmonella typhi), pôvodca brušného týfusu

9. Chronický zápal obličiek (nefritída), priečny rez obličkou

10. Náter hnisu s koky
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14. Ľudské telo – patologické tkanivo (2. časť)

1. Miliárna tuberkulóza pečene

2. Antrakóza pľúc (uhliak, antrax)

3. Malária, parazity (plazmoida) v krvi

4. Infarkt pľúc, priečny rez

5. Rakovina semenníka (Seminoe), priečny rez

6. Amyloidná degenerácia pečene

7. Chrípková pneumónia, pľúca

8. Štítna žľaza, struma (vole)

9. Chronický zápal hrubého čreva

10. Metastatický rakovina pečene

15. Parazity živočíchov a človeka

1. Pásomnica (Taenia), priečny rez článkom

2. Pásomnica (Taenia), vajíčka celá

3. Trichinella spiralis, svalovec stočený, larvy vo svale, priečny rez svalom

4. Trypanosoma sp. v krvnom nátere

5. Plasmoidum sp., Pôvodca malárie v krvnom nátere

6. Pečeň králika chorého kokcidiózou, priečny rez

7. Veľká pečeňová motolica Fasciola hepatica, priečny rez

8. Motolica Schistosoma haematobium, pôvodcu bilharziózou, priečny rez

9. Cysta echinokok (Echinococcus granulosus), priečny rez

10. Škrkavka človeka a prasaťa (Ascaris sp.) priečny rez

16. Biológia

1. Rastlinná bunka

2. Drosofila (norma)

3. Drosofila - mutácie (čierne telo - červené oči)

4. Drosofila - mutácie (bezkrídlová forma)

5. Živočíšna bunka

6. Ryhovanie

7. Pleseň hlavičková, Mucor mucedo

8. Bakteriálna bunka

9. Ľudské chromozómy

10. Embryo myši 15 dní

11. Embryo myši 11 dní

12. Lišajník
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17. Zoológia

 Hrotnatka (Daphnia sp.)

 Klanonožce (copepod), buchanky (Cyclop sp.)

 Váľač gúľavý (Volvox GLOBATOR)

 Červenoočko zelené (euglena viridis)

 Trepka veľká (Paramecium caudatum)

 Včela medonosná, zadná noha

 Dážďovka obyčajná (Lumbricus terrestris), priečny rez

 Škrkavka konská (Ascaris megalocephala-lat.), Priečny rez

 Komár (Culex sp.)

 Včela medonosná, krídlo
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MIKROSKOPY (CARL ZEISS) 

1. Model: Séria Primostar

Laboratórny mikroskop Primo Star pre pozorovanie v prechádzajúcom 
svetle vo svetlom poli alebo fázovom kontraste. Revolverový držiak na 4 
objektívy otočený ergonomicky dozadu od pozorovateľa obsadený 
objektívmi Plan-Achromat, okuláre 10x/18 Br.foc alebo 10x/20 Br.foc. s 
možnosťou nastavenia rozostupu okulárov a dioptrickou korekciou, 
osvetlenie halogénové  6V/30W (HAL) alebo LED 6V/3W, krížový stolík 
75x30 s pravým alebo ľavým ovládaním, binokulárny tubus 30°/20 
Siedentopf systém s nastavením v dvoch výškových úrovniach 
pozorovacieho bodu, kondenzor 0,9/1,25 s pevnou alebo pohyblivou 
clonou Koehlerove osvetlenie, možnosť fázového kontrastu, možnosť 
pozorovania v tmavom poli, sada filtrov (modrý, zelený, žltý), externý 
napájací zdroj, 5 stupňový LED indikátor intenzity osvetlenia, proti 
prachový kryt, 5 ml imerzného oleja. Možnosť trinokulárneho tubusu s 
výstupom pre pripojenie fotoaparátu (digitálnej kamery) alebo 
binokulárneho tubusu so zabudovanou HD IP 5 Mpix digitálnou kamerou, 
možnosť objektívov D=0 pre pozorovanie bez krycieho sklíčka, možnosť 
vloženia šípky alebo mikromriežky do okuláru, modely sú v ponuke v 
praktických zostavách. 

Technické špecifikácie 

Zostava Popis 

PRIMO S1 
Primo Star, LED osvetlenie, pevná Koehler. clona, pravé ovládanie stolíku, okuláre 10x/18,objektivy 10x, 20x, 

40x, 100 oil pre podložné sklíčka bez krycieho skla D=0 

PRIMO S2 
Primo Star, LED/HAL osvetlenie, pevná Koehler. clona, pravé ovládanie stolíka, okuláre 10x/18 so šípkou, 

objektívy 4x, 10x, 40x a 100x oil 

PRIMO S3 
Primo Star, LED/HAL osvetlenie, pevná Koehler. clona, ľavé ovládanie stolíka, okuláre 10x/18 so šípkou, 

objektívy 4x, 10x, 40x a 100x oil 

PRIMO S4 
Primo Star, LED/HAL osvetlenie, pevná Koehler. clona, pravé ovládanie stolíka, okuláre 10x/18 so šípkou, 

objektívy 4x, 10x, 40x a 100x suché 

PRIMO S5 
Primo Star, HAL osvetlenie, plné Koehler osvetlenie, ľavé ovládanie stolíka, okuláre 10x/20, objektívy 4x, 10x, 

40x a 100x oil 

PRIMO S6 
Primo Star, LED/HAL osvetlenie, plné Koehler. osvetlenie, pravé ovládanie stolíka, okuláre 10x/20 so šípkou, 

objektívy 4x, 10x, 40x a 100x oil 

PRIMO S7 
Primo Star, LED/HAL osvetlenie, plné Koehler. osvetlenie, pravé ovládanie stolíka, okuláre 10x/20, objektívy 4x, 

10x, 40x a 100x oil, binokulárny fototubus delenie optickej dráhy 50/50 

PRIMO S8 
Primo Star, HAL osvetlenie, plné Koehler. osvetlenie, pravé ovládanie stolíka, okuláre 10x/20, objektívy 4x, 10x, 

40x PH2 a 100x oil, binokulárny fototubus delenie optickej dráhy 50/50, kondenzor s PH2 jazdcom. 

PRIMO S9 
Primo Star, HAL osvetlenie, plné Koehler osvetlenie, pravé ovládanie stolíka, okuláre 10x/20, objektívy 10x PH1, 

20x PH2, 40x PH2 a 100x PH3 oil, binokulárny tubus, Kondenzor PH1, PH2, PH3 jazdce 

PRIMO S10 
Primo Star, LED/HAL osvetlenie, plné Koehler osvetlenie, pravé ovládanie stolíka, okuláre 10x/20, objektívy 4x, 

10x, 40x a 100x oil, binokulárny tubus s integrovanou HD IP 5Mpix digitálnou kamerou 

PRIMO S11 

Primo Star, LED osvetlenie, pevná Koehler clona, pravé ovládanie stolíka, okuláre 10x/18, objektívy 10x, 20x 40x 

a 100x oil,pre podložné sklíčka bez krycieho skla D=0, LED fluorescencia 455 nm filter set 67 s napájaním cez 

dobíjateľný zdroj s batériou 

Príslušenstvo 

iLED fluorescenčné osvetlenie v dopadajúcom svetle pre 415500-0035-000, LED modul 455 nm, sada filtrov 67 

Dobíjateľný zdroj s batériou pre napájanie LED fluorescencie alebo iLED osvetlenia v prechádzajúcom svetle 

príslušenstvo - jazdec pre tmavé pole 0,40-0,65 

príslušenstvo - box na prepravu alebo uskladnenie 
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2. Model: Séria Primo Vert

Invertovaný laboratórny mikroskop Primo Vert pre pozorovanie v 
prechádzajúcom svetle vo svetlom poli alebo fázovom kontraste s 
objektívmi otočenými zospodu. Mikroskop je vyrobený z kvalitných 
materiálov s vysokou odolnosťou vybavený rúčkou pre jednoduchý 
prenos. Telo mikroskopu hliník a ovládacie prvky pokryté gumeným 
povrchom príjemným na dotyk. Kvalita materiálov ocenená víťazstvom v 
medzinárodnej súťaži Red Dot Award. Revolverový držiak na 4 objektívy 
obsadený objektívmi Plan-Achromát s indikátorom objektívov, okuláre 
10x/20 Br.foc s možnosťou nastavenia rozostupu okulárov a dioptrickou 
korekciou, osvetlenie s centrovateľnou poľnou clonou, halogénové  
6V/30W (HAL) alebo LED 6V/3W 7000 K s dlhou životnosťou až 30 000 
h. (zdroje svetla sa dajú ľahko zamieňať), veľký pracovný stolík 200x239
mm s možnosťou rozšírenia o 2x66mm z oboch strán, ovládanie pohybu
vzorkou pomocou mechanizmu vodiča vzoriek a vložkami pre rôzne
druhy vzoriek, binokulárny tubus alebo trinokulárny fototubus 45°/20
(50:50) Siedentopf systém s nastavením v dvoch výškových úrovniach
pozorovacieho bodu s rozdielom výšky až 40 mm. Modely HD so
zabudovanou HD IP 5 Mpix digitálnou kamerou HD model s držiakom na
tablet pre ovládanie kamery a pozorovanie živého obrazu online.
Kondenzor s N.A. 0,3 alebo 0,4 s pracovnou vzdialenosťou 55 alebo 72
mm, kondenzor sa dá ľahko odnímať pre pozorovanie veľkých vzoriek.
Model so zabudovanou Epi-fluorescenciou iLED 470 nm a UV
ochranným štítom. Automatická funkcia Light on/off  - automaticky vypne
osvetlenie po 15 min nečinnosti. Súčasťou každej zostavy je proti
prachový kryt, sada kľúčov a návod na použitie CE a IVD certifikát od
výrobcu. Možnosť vloženia šípky alebo mikromriežky do okuláru, modely
sú v ponuke v praktických zostavách.

Technické špecifikácie 

Zostava Popis 

PRIMO V1 

Primo Vert s binokulárnym tubusom 45°/20 pre prechádzajúce 

svetlo, svetlé pole a univerzálny Ph fázový kontrast s objektívmi 

4x, 10x Ph1 a kondenzorom 0,3 ( WD=72 mm), okuláre 10x/20 Br. 

Foc. a HAL osvetlenie 6V 30W s poľnou clonou, externý napájací 

zdroj, proti prachový kryt 

PRIMO V2 

Primo Vert s trinokulárnym fototubusom 45°/20 (50:50) pre 

prechádzajúce svetlo, svetlé pole a univerzálny Ph fázový 

kontrast s objektívmi 4x, 10x Ph1 a kondenzorom 0,3 ( WD=72 

mm), okuláre 10x/20 Br. Foc. a HAL osvetlenie 6V 30W s poľnou 

clonou, externý napájací zdroj, proti prachový kryt 

PRIMO V3 

Primo Vert s binokulárnym tubusom 45°/20 pre prechádzajúce 

svetlo, svetlé pole a univerzálny Ph fázový kontrast s objektívmi 

4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1 a kondenzorom 0,3 ( WD=72 mm), 

okuláre 10x/20 Br. Foc. a HAL osvetlenie 6V 30W s poľnou 

clonou, externý napájací zdroj, proti prachový kryt 

PRIMO V4 

Primo Vert s binokulárnym tubusom 45°/20 pre prechádzajúce 

svetlo, svetlé pole a univerzál Ph fázový kontrast s objektívmi 4x 

Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph1 a kondenzorom 0,3 ( 

WD=72 mm), okuláre 10x/20 Br. Foc. a HAL osvetlenie 6V 30W s 

poľnou clonou, externý napájací zdroj, proti prachový kryt 

PRIMO V5 

Primo Vert s binokulárnym tubusom 45°/20 pre prechádzajúce 

svetlo, svetlé pole a individuálny Ph fázový kontrast s objektívmi 

4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph2, LD 40x Ph2 a kondenzorom s 

vyšším rozlíšením N.A. 0,4 ( WD=55 mm), okuláre 10x/20 Br. Foc. 

a HAL osvetlenie 6V 30W s poľnou clonou, externý napájací 

zdroj, proti prachový kryt 
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PRIMO V6 

Primo Vert s trinokulárnym fototubusom 45°/20 (50:50) pre 

prechádzajúce svetlo, svetlé pole a univerzálny Ph fázový 

kontrast s objektívmi 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph1 a 

kondenzorom 0,3 ( WD=72 mm), okuláre 10x/20 Br. Foc. a HAL 

osvetlenie 6V 30W s poľnou clonou, externý napájací zdroj, proti 

prachový kryt 

PRIMO V7 

Primo Vert s trinokulárnym fototubusom 45°/20 (50:50) pre 

prechádzajúce svetlo, svetlé pole a individuálny Ph fázový 

kontrast s objektívmi 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2 a 

kondenzorom s vyšším rozlíšením N.A. 0,4 ( WD=55 mm), okuláre 

10x/20 Br. Foc. a HAL osvetlenie 6V 30W s poľnou clonou, 

externý napájací zdroj, proti prachový kryt 

PRIMO V8 

Primo Vert HDcam s integrovanou IP kamerou HD 5 Mpix pre 

prechádzajúce svetlo, svetlé pole a univerzálny Ph fázový 

kontrast s objektívmi 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph1 a 

kondenzorom 0,3 ( WD=72 mm), okuláre 10x/20 Br. Foc. a LED 

osvetlenie 3 W, 7000 K s poľnou clonou, externý napájací zdroj, 

proti prachový kryt 

PRIMO V9 

Primo Vert HDcam s integrovanou IP kamerou HD 5 Mpix pre 

prechádzajúce svetlo, svetlé pole a individuálny Ph fázový 

kontrast s objektívmi 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2 a 

kondenzorom s vyšším rozlíšením N.A. 0,4 ( WD=55 mm), okuláre 

10x/20 Br. Foc. a LED osvetlenie 3 W, 7000 K s poľnou clonou, 

externý napájací zdroj, proti prachový kryt 

PRIMO V10 

Primo Vert iLED s Epi-fluorescenciou 470 nm a UV ochranným 

štítom, s trinokulárnym fototubusom 45°/20 (50:50) pre 

prechádzajúce svetlo, svetlé pole a univerzálny Ph fázový 

kontrast s objektívmi 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph1 a 

kondenzorom 0,3 ( WD=72 mm), okuláre 10x/20 Br. Foc. a LED 

osvetlenie 3 W, 7000 K s poľnou clonou, externý napájací zdroj, 

proti prachový kryt  

PRIMO V11 

Primo Vert iLED s Epi-fluorescenciou 470 nm a UV ochranným 

štítom, s trinokulárnym fototubusom 45°/20 (50:50) pre 

prechádzajúce svetlo, svetlé pole a individuálny Ph fázový 

kontrast s objektívmi 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2 a 

kondenzorom s vyšším rozlíšením N.A. 0,4 ( WD=55 mm), okuláre 

10x/20 Br. Foc. a LED osvetlenie 3W 7000 K s poľnou clonou, 

externý napájací zdroj, proti prachový kryt 

Príslušenstvo 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1 
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