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LINHA - OPTICS

Código

Microscópio - Metalográco Binocular Acromático   

Aumento 100X - 1250X

    REG MS/ANVISA I 80633180023

Este microscópio é usado especialmente para identificar e analisar vários tipos de estrutura de metal e aliado, pode ser amplamente
 utilizado na indústria, escola e laboratório para vários tipos de identificação de qualidade de peças de metal, inspeção de matéria-
  prima e estrutura metalúrgica, pesquisando e analisando após o processamento do material. Possui características de imagem
   nítida, bom contraste e fácil operação. É um instrumento ideal para biologia, mineralogia, engenharia de precisão e pesquisa
                                                                                                 eletrônica. 
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- Iluminação: Base triangular, lâmpada de halogênio 6V / 20W com ajuste de brilho e sistema de iluminação kohler;

- Movimento dos eixos através de sistema de pinhão e cremalheira;

com ltros de vidro azul, verde, amarelo e esmerilhado;

- Voltagem: Bivolt Automático.

- Objetivas acromáticas para metalurgia: 40X;

- Sistema de focalização coaxial com botões de ajuste macro e micrométrico por pinhão de cremalheira e ajuste de 

- Faixa de focalização: 25mm;

- Platina movél composta por dupla camada mecânica, com 200mm x 180mm;

- Deslizamento de 70x50mm;

- Precisão do ajuste micrométrico: 0,002mm;

Obs: todos os itens constantes nos “Dados Técnicos Principais” estão inclusos no equipamento.

- Sistema de ótica nita;

- Inclinação: 45°;

- Ocular: WF10X/18mm;

- Objetivas acromáticas: 10X e 100X;

- Campo amplo (PL10X), com 18mm de campo de visualização; 

tensão

  centralizada após mudança de aumento;

- Ajuste interpupilar de 55mm – 75mm;

- O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça 

- Aumento: 100x – 1250x;

- Cabeçote: binocular de livre articulação;

Dados Técnicos Principais:
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- Escala de 0,01mm.
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Itens Opcionais (Não Inclusos):

Embalagem:

- Ocular WF10X / 18mm com seta;

- Ocular WF40X com seta;

- Câmeras digitais 2MP, 5MP (opção Wi), 8MP, 14MP e 16MP;

- Filtros amarelo e verde;

- Objetiva 20X;

- Ocular WF20X / 13mm;

- Corpo do microscópio (todos os itens constantes nos dados principais): braço de apoio, mecanismo de foco, estágio 

  mecânico, platina com charriot porta laminas, revólver, com diafragma de íris e sistema de iluminação;  

- Cabeçote de visualização binocular;

- 1 par de oculares WF10X / 18mm;

- 1 par de oculares WF12.5X;
- Capa plástica contra poeira; 

- Cabo de alimentação;
- Manual de instruções em inglês;

Modelo Sistema de ótica Aumento Tensão

NO214B  Finita 100x – 1250x Bivolt Automático
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