ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΔΡΟ ΓΔΚΑΣΟ
ΒΗΟΛΟΓΗΑ
ΟΠΣΗΚΑ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΑ
Πνιύ κεγάιε νηθνγέλεηα νπηηθώλ εξγαζηεξηαθώλ νξγάλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από όιεο
αλεμαηξέησο ηηο επηζηήκεο.
Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαηήξεζε ζην εξγαζηήξην ζε κεγέζπλζε δηαθόξσλ αληηθείκελσλ.
Πεξηιακβάλεη πάξα πνιινύο ηύπνπο αλάινγα κε ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν εμππεξεηνύλ.
Π.ρ. Βηνινγηθά κηθξνζθόπηα εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ηεο Βηνινγίαο,
Υεηξνπξγηθά κηθξνζθόπηα εμππεξεηνύλ ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θ.ι.π
ΒΑΗΚΟ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ
Ο πξώηνο δηαρσξηζκόο, αθνξά ηηο αλάγθεο παξαηεξήζεσλ. Γηαθξίλνληαη δύν κεγάιεο νκάδεο:
Α. Σα κηθξνζθόπηα
Β. Σα ζηεξενζθόπηα ή ζηεξενκηθξνζθόπηα.
Α. ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΑ
Σα κηθξνζθόπηα θαηαζθεπάδνληαη γηα ηελ παξαηήξεζε εκκόξθσλ ζηνηρείσλ κε δηαθξηηώλ δηα
γπκλνύ νθζαικνύ. Άξα ηα κηθξνζθόπηα θαηαζθεπάδνληαη γηα κεγάιεο κεγεζύλζεηο από 25Υ έσο
2.000Υ ή θαη κεγαιύηεξεο.
Κάζε νπηηθό κηθξνζθόπην πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο 6 βαζηθά ηκήκαηα (βαζκίδεο)
1. Σν ζώκα ηνπ κηθξνζθνπίνπ
2. Σν ζύζηεκα θσηηζκνύ
3. Σελ ηξάπεδα παξαζθεπαζκάησλ
4. Σνλ θνξέα αληηθεηκεληθώλ θαθώλ
5. Σελ πξνζνθζάικηα θεθαιή
6. Σνπο θαθνύο.
Δηδηθά εμαξηήκαηα θαη βαζκίδεο γηα απνιύησο εμεηδηθεπκέλεο παξαηεξήζεηο, δελ αλαθέξνληαη εδώ.
Σημείωση
Δίλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ κηθξνζθνπίσλ. Ο
δηαρσξηζκόο απηόο έρεη απόιπηε ζρέζε κε ηελ εηδηθή ρξήζε γηα ηελ νπνία ην όξγαλν είλαη
θαηαζθεπαζκέλν. Έηζη δηαθξίλνπκε:
Σα Βηνινγηθά κηθξνζθόπηα, ηα Αλάζηξνθα κηθξνζθόπηα, Σα κηθξνζθόπηα Αλνζνθζνξηζκνύ, ηα
Μεηαιινπξγηθά κηθξνζθόπηα, ηα Πνισηηθά κηθξνζθόπηα, ηα Υεηξνπξγηθά κηθξνζθόπηα θ.α,

1. ΣΟ ΧΜΑ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟΤ
Σν ζώκα ησλ κηθξνζθνπίσλ θαηαζθεπάδεηαη από βαξύ θξάκα αινπκηλίνπ θαη είλαη πάληα βακκέλν
κε αλζεθηηθή βαθή. Ζ βάζηο πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ην ειεθηξηθό ηξνθνδνηηθό, γηα ηελ ηξνθνδνζία
ηεο ειεθηξηθήο ιπρλίαο θσηηζκνύ θαη ηα αληίζηνηρα ξπζκηζηηθά ηνπ.

2. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΦΧΣΗΜΟΤ
Ο θσηηζκόο ηνπ κηθξνζθνπίνπ είλαη πάξα πνιύ ζπνπδαία ππόζεζε.
Οη θαηαζθεπαζηέο πξνζπαζνύλ ζπλερώο λα βειηηώλνπλ ηνλ θσηηζκό ρξεζηκνπνηώληαο ρίιηνπο δύν
ηξόπνπο γηα ην θαιιίηεξν θσηηζηηθό απνηέιεζκα. Σειηθόο ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία θαζαξήο θαη
ιεπηήο θσηεηλήο δέζκεο ε νπνία λα εζηηάδεη αθξηβώο ζην άθξν ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ. Ζ
θσηεηλή απηή δέζκε, πξέπεη λα είλαη νκνηνγελήο θαη απαιιαγκέλε ρξσκαηηθώλ ζθαικάησλ.
Τπάξρνπλ πνιινί ηύπνη ζπζηεκάησλ θσηηζκνύ, αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην πόζν
ζνβαξό είλαη ην θάζε κηθξνζθόπην. Αθνύκε π.ρ. όηη ν θσηηζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κηθξνζθνπίνπ
είλαη θαηά Kohler ή θαηά ΑΒΒΔ ή θαηά………
Γεληθώο ην ζύζηεκα θσηηζκνύ πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή ιπρλία νξαηνύ θσηόο (ζήκεξα
ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά νη ιπρλίεο αινγόλνπ ρακειήο ηάζεσο), έλα ζύζηεκα
θαηεπζύλζεσο ηεο θσηεηλήο δέζκεο, δηάθνξα εμαξηήκαηα νπηηθώλ ζπκππθλσηώλ, νπηηθά
δηαθξάγκαηα (ίξηδεο) θαη νπηηθά θίιηξα απνθνπήο. Όια απηά ηζρύνπλ γηα ηελ κεγάιε νκάδα ησλ
απνθαινύκελσλ Βηνινγηθώλ κηθξνζθνπίσλ, ζηα νπνία παξαηεξνύκε βηνινγηθά παξαζθεπάζκαηα,
ηα νπνία είλαη ζηξσκέλα πάλσ ζε δηαθαλείο γπάιηλεο αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο, νπόηε ν θσηηζκόο
δηέξρεηαη κέζσ ησλ θαθώλ θαη ηνπ παξαηεξνύκελνπ παξαζθεπάζκαηνο, θαη ιέκε όηη έρνπκε
δηεξρόκελν θσηηζκό.
Τπάξρνπλ θαη άιινη θσηηζκνί όπσο ν πξνζπίπησλ θσηηζκόο (όηαλ παξαηεξνύκε αδηαθαλή
ζηνηρεία) ν θσηηζκόο κέζσ πνισκέλνπ θσηόο, ν ςπρξόο θσηηζκόο θ.α.

3. Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ
Δίλαη ην εμάξηεκα εθείλν ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην πξνο παξαηήξεζε παξαζθεύαζκα.
Δίλαη κεηαιιηθή, ζρήκαηνο παξαιιειόγξακκνπ, πάληα βακκέλε κε καύξν ρξώκα.
ηα απιά εθπαηδεπηηθά κηθξνζθόπηα, ε ηξάπεδα είλαη απιή παξαιιειόγξακκε πιάθα.ηα ζύλζεηα
κηθξνζθόπηα, ε ηξάπεδα είλαη δηπιή, κε ην θάησ ηκήκα ζηαζεξό, ελώ ην επάλσ θηλείηαη σο πξνο
ηνπο Υ-Τ άμνλεο κε ηελ βνήζεηα δύν βεξληέξσλ. ε δύν ραξαγκέλεο άληηγεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα
θάλεη θαη αθξηβείο κεηξήζεηο. Απηή νλνκάδεηαη δηπιή ζηαπξνηξάπεδα παξαζθεπαζκάησλ. Σέινο ε
ηξάπεδα δηαζέηεη εύρξεζην ζύζηεκα ζπγθξάηεζεο ησλ παξαζθεπαζκάησλ κε ειαηεξησηό
άγθηζηξν.
Ζ εζηίαζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ, επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαθόξπθε θίλεζε ηεο ηξάπεδαο, κε ηνπο δύν
ακθίπιεπξα ηνπνζεηεκέλνπο βεξληέξνπο.
ηα πνιύ απιά εθπαηδεπηηθά κηθξνζθόπηα, νη βεξληέξνη είλαη απινί θαη ε εζηίαζε είλαη αδξή. ηα
θαλνληθά κηθξνζθόπηα, νη βεξληέξνη είλαη δηπινί, νκόθεληξνη νπόηε ε εζηίαζε είλαη αδξή θαη
κηθξνκεηξηθή. Ζ ηξάπεδα έρεη αλώηαην ζεκείν ηεξκαηηζκνύ γηα ηελ πξνζηαζία θαθώλ θαη
παξαζθεπαζκάησλ.

4.
Ο ΦΟΡΔΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΦΑΚΧΝ
Βξίζθεηαη αθξηβώο πάλσ από ηελ ηξάπεδα παξαζθεπαζκάησλ. Δίλαη ζηξνγγπιόο κεηαιιηθόο
δαθηύιηνο πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα πεξηζηξνθήο σο πξνο ην θέληξν ηνπ.
Πεξηθεξεηαθά έρεη ηξύπεο κε ζπείξσκα όπνπ βηδώλνληαη νη αληηθεηκεληθνί θαθνί.
Σν ζπείξσκα Γηεζλώο είλαη θαηά DIN θαη απηό ζεκαίλεη όηη θάζε κηθξνζθόπην δέρεηαη
νπνηνλδήπνηε αληηθεηκεληθό θαθό άιινπ θαηαζθεπαζηή.
Αλάινγα κε ην κηθξνζθόπην ν θνξέαο δέρεηαη 3 ή 4 ή 5 αληηθεηκεληθνύο θαθνύο.
Ο θνξέαο πεξηζηξεθόκελνο θέξεη ζε ζέζε παξαηήξεζεο ηνλ επηζπκεηό θαθό, όπνπ θαη αζθαιίδεη.

5.
Ζ ΠΡΟΟΦΘΑΛΜΗΑ ΚΔΦΑΛΖ
Δίλαη ε ηειεπηαία βαζκίδα κεηαθνξάο ηνπ νπηηθνύ ζήκαηνο, πξηλ από ην κάηη ηνπ παξαηεξεηνύ.
Καηαζθεπάδεηαη πάληνηε κε θιίζε 45ν σο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Ζ θιίζε απηή
επηηξέπεη ηελ άλεηε ζέζε ηνπ παξαηεξεηνύ.
Ζ πξνζνθζάικηα θεθαιή κπνξεί λα είλαη κνλνθζάικηα, δηνθζάικηα ή ηξηνθζάικηα.
Μνλνθζάικηα θεθαιή ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κηθξά εθπαηδεπηηθά κηθξνζθόπηα.
Ζ δηνθζάικηα θεθαιή είλαη απαξαίηεηε ζηα θνηλά θαη ζηα αθξηβά κηθξνζθόπηα. Έρεη θιίζε 45ν
πεξηζηξέθεηαη θαηά 360ν , ξπζκίδεη ηόζνλ ηελ θνξηθή απόζηαζε, όζνλ θαη ηελ αληζνκεηξία ηνπ
παξαηεξεηνύ.
ηελ ηξηνθζάικηα θεθαιή απιά πξνζηίζεηαη κία αθόκε ζέζηο, ε νπνία πξννξίδεηαη γηα
θσηνγξαθηθή εμάξηεζε, ή γηα έγρξσκε CCD θάκεξα ε νπνία νδεγεί ην νπηηθό ζήκα ζε έγρξσκν
παξαθνινπζεηή εηθόλαο (monitor) ή ζε Video πξνβνιέα ή ζε Ζ/Τ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.
6.
ΟΗ ΦΑΚΟΗ
Δίλαη ην πιένλ ζνβαξό εμάξηεκα ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Έξεπλεο ρσξίο ηέινο πξνζπαζνύλ λα
βειηηώλνπλ ζπλερώο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απόδνζε ησλ θαθώλ.
Έρνπλ θαηά θαηξνύο θαηαζθεπαζζεί δηάθνξνη ηύπνη θαθώλ.
Οη θαθνί ησλ κηθξνζθνπίσλ είλαη θξπζηάιιηλνη. ( ππάξρνπλ βέβαηα θαη πιαζηηθνί θζελνί )
Γηαθξίλνληαη ζε πξνζνθζάικηνπο ( απηνί πνύ βξίζθνληαη θνληά ζην κάηη ηνπ παξαηεξεηνύ ) θαη ζε
αληηθεηκεληθνύο ( απηνί πνύ βξίζθνληαη θνληά ζην παξαηεξνύκελν αληηθείκελν ).
Γηαθξίλνληαη ζε θνηλνύο θαη εηδηθνύο
εκεηώλεηαη εδώ όηη ζήκεξα όινη νη θαθνί είλαη επξέσο νπηηθνύ πεδίνπ ( WIDE FIELD ) .Ο θνηλόο
θαθόο είλαη αρξσκαηηθόο, απαιιαγκέλνο από ζθαηξηθά θαη άιια νπηηθά ζθάικαηα.
ηε πνιύ κεγάιε νκάδα ησλ εηδηθώλ θαθώλ αλαθέξνληαη εδώ κεξηθνί κόλνλ ηύπνη.
Έηζη θαηαζθεπάδνληαη:
Δπίπεδνη θαθνί ( PLAN ),
εκηεπίπεδνη θαθνί ( SEMI-PLAN ),
θαθνί αληηζέζεσο θάζεσλ ( FACE CONTRAST PLAN ),
θαθνί κεγάιεο απνζηάζεσο ( LONG DISTANCE WORKING PLAN ),
Δηδηθνί κηθξνκεηξηθνί θαθνί,
θαθνί δηνξζσκέλνη ζην άπεηξν,
θαθνί απνρξσκαηηθνί ( APO )
θαθνί NEBRASKY,
θαθνί θζνξηζκνύ ( FLUO ) θιπ, θιπ.
ήκεξα ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο έρνπλ ηππνπνηήζεη ηηο εμήο κεγεζύλζεηο:
Πξνζνθζάικηνη θαθνί
5Υ – 10Υ – 12.5Υ – 15Υ – 16Υ – 20Υ
Αληηθεηκεληθνί θαθνί:
2.5Υ – 4Υ – 10Υ – 20Υ – 25Υ – 40Υ – 100Υ

Β. ΣΔΡΔΟΚΟΠΗΑ
Σα ζηεξενζθόπηα θαηαζθεπάδνληαη γηα ηελ παξαηήξεζε εκκόξθσλ ζηνηρείσλ, δηαθξηηώλ δηα
γπκλνύ νθζαικνύ. Άξα ηα ζηεξενζθόπηα θαηαζθεπάδνληαη γηα κηθξέο κεγεζύλζεηο από 4Υ έσο
200Υ.
Άιιε ζνβαξή δηαθνξά κεηαμύ κηθξνζθνπίσλ θαη ζηεξενζθνπίσλ είλαη ε ζηεξενζθνπηθή εηθόλα
ησλ ηεξενζθνπίσλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ ύπαξμε δεύγνπο αληηθεηκεληθώλ θαθώλ.
Ζ εηθόλα δειαδή ζην ζηεξενζθόπην εκθαλίδεηαη σο <<ζηεξενζθνπηθή >>
ηα κηθξνζθόπηα ν αληηθεηκεληθόο θαθόο είλαη πάληα έλαο.
Ζ εηθόλα είλαη πάληα νξζή.
Γηαθξίλνπκε:
Α. Σα απιά ζηεξενζθόπηα κε ζηαζεξή κεγέζπλζε π.ρ. 30Υ
Κπξίσο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη όρη κόλνλ.
Β. Σα ζηεξενζθόπηα Zoom,. ζηα νπνία ε κεγέζπλζε έρεη ζπλερή κεηαβνιή ζύκθσλα κε ηελ
επηζπκία ηνπ παξαηεξεηνύ π.ρ. από 7Υ – 120Υ.
Σν ζώκα ηνπ ζηεξενζθνπίνπ θαηαζθεπάδεηαη από βαξύ θξάκα αινπκηλίνπ θαη βάθεηαη κε ηζρπξή
βαθή θνύξλνπ.
Φυηιζμόρ
Ο θαιόο θσηηζκόο είλαη πνιύ κεγάιεο ζεκαζίαο θαη είλαη πάληα δηπιόο.
Καη δηεξρόκελνο θαη πξνζπίπησλ. Ο ιόγνο είλαη όηη ζην ζηεξενζθόπην γίλεηαη παξαηήξεζε θαη
δηαθαλώλ θαη αδηαθαλώλ ζσκάησλ.
ηελ κεγάιε πιεηνλόηεηα ην ζηεξενζθόπην θσηίδεηαη κε νξαηό θσο από απιή ιπρλία αινγόλνπ
ρακειήο ηάζεο. Γηα εηδηθέο απαηηήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθόο θσηηζκόο όπσο ν ςπρξόο κε
νπηηθέο ίλεο, ην πεπνισκέλν θώο θ.α.
Ζ πποζοθθάλμια κεθαλή
Δίλαη πάληα δηνθζάικηα (κηιάκε γηα ζηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε) ή ηξηνθζάικηα.
Ζ θεθαιή έρεη θιίζε 45? σο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ νξγάλνπ.
Καη εδώ, όπσο θαη ζηα κηθξνζθόπηα ππάξρεη ξύζκηζε θαη ηεο θνξηθήο απόζηαζεο σο επίζεο θαη ηεο
αληζνκεηξίαο ηνπ παξαηεξεηνύ.
Ο ηξίηνο ζσιήλαο (ζηελ ηξηνθζάικηα ) πξννξίδεηαη γηα θσηνγξαθηθή ρξήζε, CCD camera θιπ.
Φακοί
Οη πξνζνθζάικηνη θαθνί είλαη πάληα επξέσο νπηηθνύ πεδίνπ, ζπλήζσο 18 – 22 mm κε κεγέζπλζε
10Υ, 16Υ, 20Υ.
Δηδηθή θαηαζθεπή πξνζνθζαικίνπ θαθνύ είλαη θαθόο κε κηθξόκεηξν γηα κεηξήζεηο αθξηβείαο.
Ο αληηθεηκεληθόο θαθόο (αλεθέξζε ήδε όηη πάληα είλαη δεύγνο) είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο κε
ξπζκηδόκελε κεγέζπλζε ζπλήζσο από 4Υ έσο 10Υ Ζ ξύζκηζε ηεο κεγέζπλζεο ηνπ αληηθεηκεληθνύ
θαθνύ, γίλεηαη κε δύν ακθίπιεπξα ηνπ νξγάλνπ ηνπνζεηεκέλνπο βεξληέξνπο.

Δποπηικό μικπομεηπικό μικποζκόπιο model XC-100L
Measuring microscope model XC - 100L
Πνιύ επνπηηθό όξγαλν θαηάιιειν γηα κηθξνκεηξηθέο κεηξήζεηο
ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Γηα ηελ παξαηήξεζε θαη κέηξεζε κηθξώλ αληηθεηκέλσλ, κε
πάληα ζηαζεξή κεγέζπλζε 100Υ
Ο πξνζνθζάικηνο θαθόο ηνπ 10Υ είλαη εηδηθόο εθνδηαζκέλνο κε
κηθξνκεηξηθή θιίκαθα γηα κεηξήζεηο αθξηβείαο.
Γηαζέηεη δύν βεξληέξνπο γηα ηελ εζηίαζε θαη απηόλνκν θσηηζκό.
BI.005.0 Μονοθθάλμιο μικποζκόπιο model XSP-116L
Monocular microscope
Απιό νπηηθό κηθξνζθόπην, θαηάιιειν γηα ρνιηθό εξγαζηήξην.
ηηβαξήο θαηαζθεπήο από θξάκα αινπκηλίνπ.
Γηαζέηεη έλαλ πξνζνθζάικην θνηλό θαθό 10Υ ή 16Υ
Γηαζέηεη ηξεηο αληηθεηκεληθνύο θαθνύο θνηλνύο 4Υ, 10Υ, 40Υ
Γηαζέηεη αδξή εζηίαζε θαη απιή ηξάπεδα παξαζθεπαζκάησλ.
Δπίζεο απιό ζπκππθλσηή ηύπνπ πεξηζηξεθόκελνπ δίζθνπ. Ο
θσηηζκόο ηνπ γίλεηαη κε ειεθηξηθή ιπρλία 230VAC
BI.005.1 Μονοθθάλμιο μικποζκόπιο model 36AXL
monocular microscope model 36XAL.
Απιό νπηηθό κηθξνζθόπην, θαηάιιειν γηα ρνιηθό εξγαζηήξην.
ηηβαξήο θαηαζθεπήο από θξάκα αινπκηλίνπ.
Γηαζέηεη έλαλ πξνζνθζάικην θνηλό θαθό 10Υ ή 16Υ
Γηαζέηεη ηξεηο αληηθεηκεληθνύο θαθνύο θνηλνύο 4Υ, 10Υ, 40Υ
Γηαζέηεη αδξή εζηίαζε θαη απιή ηξάπεδα παξαζθεπαζκάησλ.
Δπίζεο απιό ζπκππθλσηή ηύπνπ πεξηζηξεθόκελνπ δίζθνπ. Ο
θσηηζκόο ηνπ γίλεηαη κε ειεθηξηθή ιπρλία 230VAC
ΒΗ.005.2 Μονοθθάλμιο μικποζκόπιο model XSP-110
Monocular microscope model XSP-110
Δίλαη επίζεο ζύγρξνλν νπηηθό εθπαηδεπηηθό κηθξνζθόπην
ηηβαξήο θαηαζθεπήο από βαξύ θξάκα αινπκηλίνπ.
Γηαζέηεη έλαλ πξνζνθζάικην θαθό 10Υ ή 16Υ.
Γηαζέηεη ηξεηο αληηθεηκεληθνύο θαθνύο 4Υ, 10Υ, 40Υ.
Γηαζέηεη θαη κηθξνκεηξηθή θαη αδξή εζηίαζε.
Απιή ηξάπεδα παξαζθεπαζκάησλ θαη ζπκππθλσηή
πεξηζηξεθόκελνπ δίζθνπ
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz.

ΒΗ 005.1
Γιοθθάλμιο επγαζηηπιακό μικποζκόπιο model L-1100
Binocular laboratoty microscope model L-1100
Δξγαζηεξηαθό κηθξνζθόπην απνιύησο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο,
πνιύ βαξεηάο θαηαζθεπήο θαη πνιύ απιό ζηε ρξήζε.
Δθνδηαζκέλν κε ειεθηξνληθό ηξνθνδνηηθό γηα ηελ επηζπκεηή
ξύζκηζε ηεο θσηεηλόηεηαο ηεο ιπρλίαο αινγόλνπ 6 - 20W.
Με δηπιή ζηαπξνηξάπεδα δηαζηάζεσλ 135Υ135 mm.
Έρεη αδξή θαη κηθξνκεηξηθή εζηίαζε κε ηνπο δύν ακθίπιεπξα
ηνπνζεηεκέλνπο νκόθεληξνπο βεξληέξνπο. Με ζύγρξνλν
ζπκππθλσηή ΑΒΒΔ κε αξηζκεηηθό άλνηγκα Ν.Α. 1.25 Φέξεη
δεύγνο πξνζνθζαικίσλ θαθώλ 10Υ επξέσο πεδίνπ θαη ηέζζεξεο
αληηθεηκεληθνύο 4Υ, 10Υ, 40Υ, 100Υ, επξέσο πεδίνπ.

ΒΗ 010.0 ηεπεοζκόπιο απλό model PXS - 1040
Simple stereoscope model PXS - 1040
Δπνπηηθό όξγαλν απνιύησο ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο, από βαξύ
θξάκα αινπκηλίνπ, εηδηθό γηα ην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Γηαζέηεη δύν ζηαζεξέο κεγεζύλζεηο 20Υ θαη 40Υ.
Γηαζέηεη δηπιό θσηηζκό θαη πξνζπίπηνληα θαη δηεξρόκελν.
Φαθνί πξνζνθζάικηνη 10Υ επξέσο πεδίνπ.
Δζηίαζε κε ηνπο δύν ακθίπιεπξα ηνπνζεηεκέλνπο βεξληέξνπο.
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz

ΒΗ 010.X Δπγαζηηπιακό ηεπεοζκόπιο Εoom model SQF-D
Zoom Stereomicroscope model SQF-D
ύγρξνλν εξγαζηεξηαθό ζηεξενζθόπην, πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο
αλάγθεο νπνηνπδήπνηε εξγαζηεξίνπ. Γίδεη εηθόλα νξζή, κε πνιύ
πςειή επθξίλεηα, πνιύ πςειή θσηεηλόηεηα, απαιιαγκέλε από
ρξσκαηηθά ζθάικαηα. Πξνζνθζάικηα δηνθζάικηα θεθαιή ππό
γσλία 45ν ζηελ νπνία ξπζκίδεηαη ηόζνλ ε θνξηθή απόζηαζε όζνλ
θαη ε αληζνκεηξία ηνπ παξαηεξεηή. Έλα δεύγνο πξνζνθζαικίσλ
θαθώλ 10Υ επξέσο πεδίνπ. Αληηθεηκεληθόο θαθόο ΕΟΟΜ
απνιύησο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Φσηηζκόο δηπιόο θαη
δηεξρόκελνο θαη πξνζπίπησλ. Γπλαηόηεο ζπλνιηθήο κεγέζπλζεο
από 7Υ έσο 200Υ
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz
BI.015.0 Έγσπυμη τηθιακή κάμεπα model MC-1
Multifunctional CCD camera model MC-1
Δηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε..
Πξνζαξκόδεηαη ζε όια ηα κηθξνζθόπηα - ζηεξενζθόπηα θαη
πξνβάιεη ηελ εηθόλα ζε νζόλε ηνίρνπ, ζε Ζ/Τ, ζε έγρξσκν
παξαθνινπζεηή εηθόλαο ( monitor ), ζε VIDEO πξνβνιέα,
αθόκε θαη ζε θνηλή ηειεόξαζε.
Πνιύ απιή ιεηηνπξγία κε πςειή επθξίλεηα κε δσληαλά ρξώκαηα.
< 50Hz. - 230VAC>

Model SQF-D

ΒΗ. 020.X
Microscope slides
Δίλαη γπάιηλεο δηαθαλείο πιάθεο κε ζρήκα νξζνγώληνπ
παξαιιειόγξακκνπ δηαζηάζεσλ 76Υ26mm θαη πάρνπο 1mm
πεξίπνπ. Δπάλσ ζηηο αληηθεηκελνθόξεο κε δηάθνξεο ηερληθέο
ζηξώλεηαη ην παξαζθεύαζκα, πξηλ ηνπνζεηεζεί ζην κηθξνζθόπην
γηα παξαηήξεζε. Καηαζθεπάδνληαη δηάθνξνη ηύπνη όπσο:
Απιέο κε άθξα ηξνρηζκέλα ή αηξόρηζηα.
Απιέο κε έλα ή δύν εζκπξίζκαηα γξαθήο κε έλα ή θαη δύν
βπζίζκαηα. Δηδηθέο γηα αλνζνινγία θιπ θιπ
ΒΗ 021.0 Καλςπηπίδερ
Cover glass
Δίλαη γπάιηλα πιαθίδηα από πνιύ θαζαξό γπαιί, δηαζηάζεσλ
24Υ24mm, πάρνπο 0.15mm.
Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ
είλαη ζηξσκέλα πάλσ ζηηο αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο.
Κπθινθνξνύλ ζε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηεκαρίσλ.
ΒΗ 030.0 Λαβίδα αναηομική
Forcep
Αηζάιηλε αλνμείδσηε ιαβίδα, ρξήζηκε γηα ηελ ζπιινγή θαη
κεηαθνξά κηθξναληηθεηκέλσλ ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Σα άθξα ηεο κπνξεί λα είλαη δηακνξθσκέλα αηρκεξά,
πεπιαηπζκέλα, θακππισηά θιπ.
Γηαηίζεληαη ζε κήθε 12, 14, 16, 20 cm
ΒΗ 040.0 Νςζηέπι αναηομίαρ ζηαθεπό
Lancet, fixed blade
Δίλαη λπζηέξη από θξάκα ληθειίνπ κε ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλε
ιεπίδα κήθνπο 50mm
Τπάξρνπλ θαη απιά κηάο ρξήζεο πιαζηηθά κε αηζάιηλε ιεπίδα.
ΒΗ 041.0 Νςζηέπι αναηομίαρ με ανηαλλακηικά
Lancet, disposable blades
Δίλαη επίζεο λπζηέξη από θξάκα ληθειίνπ, κε απνζπώκελεο
ιεπίδεο πνύ αληηθαζίζηαληαη. Οη αληαιιαθηηθέο ιεπίδεο
δηαηίζεληαη ρσξηζηά θαη έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα.
ΒΗ 050.0 Φαλιδάκι αναηομικό Scissor
Αλαηνκηθό ςαιίδη από αλνμείδσην αηζάιη
κήθνπο 12 - 16 cm Σα άθξα ηνπ κπνξεί λα είλαη θπξηά ή επζεία.
ΒΗ 060.0 Αναηομική βελόνη
Needle
Βειόλε από αλνμείδσην αηζάιη κε ή ρσξίο ιαβή,
ζπλνιηθνύ κήθνπο 13 cm.

ΒΗ.080.Υ Σπιβλία Petri Petri culture dish
Δίλαη ζηξνγγπιά δνρεία από γπαιί PYREX κε θαπάθη.
Πνιύ ρξήζηκα ζην ρεκηθό εξγαζηήξην γηα θαιιηέξγεηεο θαη όρη
κόλνλ.
Γηαηίζεληαη ζε δηακέηξνπο 60 - 75 - 90 - 100 - 120 - 150cm
Τπάξρνπλ θαη πιαζηηθά κηάο ρξήζεο.
ΒΗ 090.0 Καζεηίνα επγαλείυν μικποζκοπίαρ (Αναηομικό ζεη)
Dissecting tools set
Πιαζηηθή ζήθε πνπ πεξηέρεη επηά αλαηνκηθά εξγαιεία, ρξήζηκα
γηα ηελ παξαζθεπή κηθξνζθνπηθώλ παξαζθεπαζκάησλ.
ΒΗ 100.0
Κλίβανορ επώαζηρ model DHG-9023
Laboratory Incubator model DHG-9023
Φεθηαθόο εξγαζηεξηαθόο επσαζηηθόο θιίβαλνο θαηάιιεινο γηα
ηελ επώαζε βαθηεξηδίσλ, θαιιηέξγεηεο ηζηώλ, αληηδξάζεηο
ελδύκσλ θαη γεληθά επσάζεηο πνπ απαηηνύλ πςειή ζηαζεξόηεηα
ρακειήο ζεξκνθξαζίαο από πεξηβάιινλ κέρξη +65oC
Απνιύησο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, βαξεηάο θαηαζθεπήο.
Λεηηνπξγεί κε εζσηεξηθό ζύζηεκα θπθινθνξίαο αέξα. Με θάδν
θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα.
Γηαζέηεη ςεθηαθό ζεξκνζηάηε πςειήο αθξηβείαο.
Δπίζεο ςεθηαθό ζεξκόκεηξν κε αθξίβεηα 0.1oC
Έρεη βαξεηά πόξηα κε δηπιά θξύζηαιια αζθαιείαο.
Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο από πεξηβάιινλ κέρξη +90νC
Υσξεηηθόηεο 25 Litr. Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz
Γηαζέηεη δύν αλνμείδσηα ξάθηα κεηαβιεηνύ ύςνπο.
πλνδεύεηαη κε εγρεηξίδην θαηαζθεπήο θαη ρεηξηζηνύ ζηελ
Διιεληθή.
ΒΗ 100.1 Κλίβανορ αποζηείπυζηρ model DHG-9023A
Laboratory oven model DHG-9023A
Φεθηαθόο εξγαζηεξηαθόο θιίβαλνο γεληθήο ρξήζεο, πνιύ
ρξήζηκνο ζην ρνιηθό εξγαζηήξην.
Απνιύησο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, βαξεηάο θαηαζθεπήο.
Λεηηνπξγεί κε εζσηεξηθό ζύζηεκα θπθινθνξίαο αέξα.
Ο θάδνο ηνπ θαηαζθεπαζκέλνο από αλνμείδσην ράιπβα.
Γηαζέηεη ςεθηαθό ζεξκνζηάηε πςειήο αθξηβείαο.
Δπίζεο ςεθηαθό ζεξκόκεηξν κε πςειή θσηεηλόηεηα.
Έρεη βαξεηά πόξηα κε δηπιά θξύζηαιια αζθαιείαο.
Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο, από πεξηβάιινλ κέρξη +200νC
Υσξεηηθόηεο 25 Litr. Σξνθνδνζία 230 VAC-50Hz
Γηαζέηεη δύν αλνμείδσηα ξάθηα κεηαβιεηνύ ύςνπο.
πλνδεύεηαη κε εγρεηξίδην θαηαζθεπήο θαη ρεηξηζκνύ ζηελ
Διιεληθή.

ΒΗ 110.0 Τδαηόλοςηπο model DK-8A
Δίλαη ζύγρξνλν ςεθηαθό εξγαζηεξηαθό πδαηόινπηξν.
Καηαζθεπαζκέλν από ράιπβα θαη δηαζέηεη θάδν θαη θαπάθη από
αλνμείδσην ράιπβα. Ο ςεθηαθόο ηνπ ζεξκνζηάηεο επηηξέπεη
κεγάιε αθξίβεηα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ.
Σν ςεθηαθό ηνπ ζεξκόκεηξν έρεη πςειή θσηεηλόηεηα θαη
αθξίβεηα 0.1νC .Γηαηίζεληαη δύν ηύπνη κε ρσξεηηθόηεηα 10 θαη
23 Λίηξα. Σάζε ιεηηνπξγίαο 230VAC-50Hz Καηαλάισζε 800 W
Δλαιιαθηηθά δηαζέηεη θαη αληιία γηα έζσ θαη έμσ θπθινθνξία.
ΒΗ 125.0 Θεπμαινόμενορ Μαγνηηικόρ αναδεςηήπαρ
model 86-2
Magnetic stirrer model 86-2
ύγρξνλνο αλαδεπηήξαο θαηάιιεινο γηα ηελ νκνγελή αλάδεπζε
δηαθόξσλ δηαιπκάησλ. Γηαζέηεη κηθξό ειεθηξηθό θηλεηήξα κε
ξπζκηδόκελεο ζηξνθέο ζηνλ επάλσ άμνλα ηνπ νπνίνπ είλαη
ζηεξεσκέλνο ηζρπξόο πεηαινεηδήο καγλήηεο. Ζ πεξηζηξνθή ηνπ
εζσηεξηθνύ καγλήηε πεξηζηξέθεη επάγσγηθά θαη άιιν κηθξό
επζύγξακκν καγλήηε πνπ ηνπνζεηείηαηκέζα ζην γπάιηλν δνρείν
πνπ πεξηέρεη ηα πξνο αλάδεπζε πγξά. Πξναηξεηηθά ηα δηαιύκαηα
ζεξκαίλνληαη από ειεθηξηθή αληίζηαζε ελζσκαησκέλε ζηελ
πιάθα ηνπ νξγάλνπ. πλνδεύεηαη κε νξζνζηάηε γηα ηνπνζέηεζε
ζεξκνκέηξνπ θ.α. Γηαζηάζεηο πιάθαο 130mm Ρύζκηζε ηαρύηεηαο
0 - 1100 rpm Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο έσο + 350νC
Σξνθνδνζία 230VAC - 50Hz
ΒΗ 130.0 Υύηπα ηασύηηηαρ (Αςηόκαςζηο)
Τγπόρ αποζηειπυηικόρ κλίβανορ Autoclave
ύγρξνλνο εξγαζηεξηαθόο θιίβαλνο αηκνύ, πνιύ απιόο θαη
απόιπηα αζθαιήο γηα ην ρνιηθό εξγαζηήξην. Καηαζθεπαζκέλνο
από αλνμείδσην ράιπβα, κε θαπάθη από βαξύ θξάκα αινπκηλίνπ.
Ζ παξαγσγή αηκνύ γίλεηαη κε ηελ ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ πνύ
πεξηέρεη ν θάδνο, από ελζσκαησκέλε ειεθηξηθή αληίζηαζε
ηζρύνο. Δίλαη εθνδηαζκέλνο κε καλόκεηξν - ζεξκόκεηξν πίεζεο.
Δπίζεο κε δύν κεραληθέο βαιβίδεο αζθαιείαο.

ΒΗ 140.0
Υςμοποιηηήρ (Μίξεπ)

ΒΗ 200.0 Μόνιμα παπαζκεςάζμαηα μικποζκοπίαρ
Permanent microscope slides
Ξύιηλε θαζεηίλα πνπ πεξηέρεη 100 κόληκα κηθξνζθνπηθά
παξαζθεπάζκαηα, πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ

