ZEISS Stemi 305
Twój mikroskop stereoskopowy ze zintegrowanym oświetleniem i kamerą.

Zielona sieciarka;
światło przechodzące, jasne pole

Płytka wieloostrzowa, widoczne zużycie narzędzia;
światło odbite, oświetlenie pierścieniowe, zoom
0.8x

Zalety
Stworzony z myślą o Tobie
Stemi 305 to kompaktowy mikroskop

•

Wybierz jedną z predefiniowanych

typu Greenough. Posiada współczynnik

konfiguracji mikroskopu, by otrzymać

zmiany powiększeń 5:1. Nadaje się

optymalne

zarówno do domu, klasy biologicznej,

zastosowań.

laboratorium badawczego, jak i do
zakładu
pozwala

przemysłowego.
widzieć

Stemi

obiekty

•

305

tak,

do

Twoich

W prosty sposób dobierz odpowiedni

roślinnych w Twoich biologicznych

kontrast, a także sposób oświetlenia

próbkach.

• Przeprowadzaj badania i zabiegi

przechodzące.
•

• Obserwuj owady pająki, żaby, kraby i
larwy dla zoologii.

światło odbite jak i światło

dużą ostrością obrazu, bez konieczności

biologiczne lub materiałowe.
• Badaj morfologię organizmów

Twoich próbek, zarówno poprzez

jak

naprawdę wyglądają, trójwymiarowo, z
przygotowania próbek.

oświetlenie

• Obserwuj i identyfikuj próbki

Do obserwacji dużych obszarów

chirurgiczne w Twojej pracy
weterynaryjnej.

Twoich próbek możesz dobrać

• Kontroluj lub naprawiaj drukowane

Ciesz się wszystkimi zaletami łatwego w

elastyczny statyw typu U, z uchylnym

użyciu mikroskopu ze zintegrowanym

ramieniem. Oświetlenie LED spot

płytki elektroniczne w bezpieczny

oświetleniem LED dla światła odbitego i

bliskie pionowemu zapewnia wolny od

sposób, dzięki zastosowaniu

przechodzącego. Korzystaj z systemu

cieni, jednorodny obraz.
•

szybkiej dokumentacji.

Wybierz jeden z dwóch sposobów
rejestracji

Po

prostu

zrób

zdjęcia

dzięki

antystatycznej powłoki ochronnej.

-

obrazu:

Konwencjonalny fototubus z

zintegrowanej kamerze Wi-Fi i

podziałem światła 50:50, oraz jedna z

udostępnij je przez aplikację do

kamer ZEISS Axiocam.

obrazowania Labscope lub wybierz

-

konwencjonalne rozwiązanie z

kamera WiFi i router, współpracujące z

fototubusem i jedną z kamer typu ZEISS

aplikacją Labscope. Stwórz swoją

Axiocam,

własną, wirtualną klasę i w prosty

oraz

z

darmowym

oprogramowaniem do obrazowania
ZEN.

Zintegrowana z mikroskopem

sposób dziel się zdjęciami z
mikroskopu.

• Łatwo zidentyfikuj zarysowania
powierzchni metalowych, poprzez
użycie segmentowego oświetlacza
pierścieniowego.

ZEISS Stemi 305
Twój mikroskop stereoskopowy ze zintegrowanym oświetleniem i kamerą.

Konfiguracje mikroskopów
Zestaw EDU:
• Oświetlacz LED, zoom i wysokość
regulowane, oświetlenie skośne
• -Płaska podstawa statywu ze
źródłem światła przechodzącego
ZEISS Stemi 305

ZEISS Stemi 305 trino

ZEISS Stemi 305 cam

• Opcjonalnie: polaryzator do
oświetlacza punktowego i
przechodzącego

Typ mikroskopu

Mikroskop stereo typu Greenough, współczynnik zmiany powiększeń 5:1

Rodzaje głowic

• Stemi 305 (binokular)
• Stemi 305 trino (fototubus, 50:50, zintegrowany adapter do
kamery typu c-mount 0.5x)
• Stemi 305 cam (zintegrowana kamera Wi-Fi 1.2 Mpx i router)
od 8x do 40x (podstawowa wersja z okularami 10x)
od 4x do 200x (cały zakres powiększeń, dodatkowa, wymienna optyka)

Zakres powiększeń
Maks. rozdzielczość

200 Lp/mm (podstawowa wersja); 400 Lp/mm (dodatkowa optyka)

Odległość robocza

110 mm (podstawowa wersja); 185 mm (dodatkowa optyka)

Maksymalne pole widzenia

29 mm (podstawowa wersja); do 58 mm (dodatkowa optyka)

Interfejs do montażu Stemi

76 mm (międzynarodowy)

Wymienne okulary

PL10x/23 Br. foc (w zestawie), PL16×/14 Br. foc, W25×/10 foc

Mocowanie do kolumny 32 mm Uchwyt Stemi z regulacją wysokości, uchwyt Stemi z regulacją kąta 0-90°

Statywy podstawowe
(*=wymiary takie jak w
statywie K)

Statyw K, 200 x 310 mm, kolumna 250 mm, zakres regulacji wys. 145 mm,
Statyw K MAT* - zintegrowane oświetlenie LED, ESD - antystatyczna powłoka,
Statyw K EDU* - zintegrowane oświetlenie, światło przechodzące (BF, DF)
Statyw K LAB* - zintegrowane oświetlenie światło przechodzące (BF, DF)
Statyw N - 440 x 360 mm, kolumna Ø32, wysokość 350 mm

Statywy z wysięgnikiem

Statyw A z podwójnym ramieniem, statyw SDA z uchylnym ramieniem, statyw U

Stoliki

Stolik obrotowy, stolik uchylny, stolik obrotowy, polaryzacyjny.

Oświetlacze K LED

Punktowy oświetlacz typu LED - spot K, podwójny oświetlacz - double spot
K, pierścieniowy oświetlacz segmentowy - ringlight K, regulator oświetlenia
- kontroler K

Oświetlacze LED

Pierścienie VisiLED, segmentowe; podwójne ramię LED

Zimne źródła światła

CL4500 LED -z różnorodnymi oświetlaczami, dla uzyskania większej jasności,
specjalnych kontrastów, np. gęsie szyje, oświetlacz pierścieniowy, dyfuzor itp.

Oświetlacz do św. przechodz.

Zmiana kontrastu poprzez ruchome zwierciadło (BF, DF)

Polaryzacja

Filtry polaryzacyjne do oświetlaczy

mikroskopy.pl@zeiss.com
www.zeiss.com/stemi305

Zestaw LAB:
• Podstawa statywu z wbudowanym
lustrem do regulacji kąta padania
światła TL (jasne pole BF, ciemne pole
DF, oświetlenie skośne)
• Podwójna tzw. gęsia szyja, do zmiany
kąta padania światła (RL)
• Opcjonalnie: polaryzator do oświetlacza
punktowego i przechodzącego
Zestaw MAT:
• Właściwości ESD (Electro Static
Discharge): antystatyczna powłoka
mikroskopu i statywu
• Oświetlacz pierścieniowy LED,
oświetlenie wolne od cieni
• Obrotowe oświetlenie segmentowe
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Dane techniczne

