
svas svalland as

Når kvalitet teller

BIOLOGISKE MIKROSKOP

Høykvalitets binokular eller trinokular 
mikroskop til en fornuftig pris

Egnet for utdanning, rutinearbeid  
i laboratorium samt kliniske  
applikasjoner

Fasekontrast og mørkefelt applikasjon, for eksempel undersøkelse av  
gynekologiske, dermatologiske og urologiske utstrykninger, urinsediment
analyse, blodanalyse, spermanalyse

Anvendelsesområder:
• cytologi
• hematologi
• anatomi
• patologi
• histologi
• genetikk
• kromosomanalyse
• celleanalyse
• analyse av bakterier
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Viola MC20i

Anvendelsesområder
• Utdanning og rutinearbeid i labo

ratorium

• Brightfieldapplikasjoner

• Feltmikroskopi med dagslysspeil, 
f.eks. cytologi, hematologi, ana
tomi, patologi, histologi, genetikk, 
veterinær, kromosomanalyse, cel
leanalyse, analyse av bakterier

Egenskaper
• SP ACHRO objektiver 4/10/40/100

• LEDbelysning

• Binokular eller trinokular versjon

• Dagslysspeil for utendørs bruk

Viola MC20i

Viola MC20i – binokular mikroskop til en fornuftig pris

Viola MC20i er et høykapasitets binokular 
mikroskop som er lett å håndtere og gir 
samtidig høy kvalitet til en fornuftig pris.
Dette høyverdige mikroskopet er egnet 
for mange forskjellige arbeidsområder 
som utdanning, hobby eller profesjonell 
bruk. Det har et binokularhode som er 
skråstilt ved 30°. Okularene WF 10x/18 
tillater enkel og praktisk observasjon med 
briller, og belysningen leverer et klart hvitt 
lys, med en 3W LEDlampe med lang 
levetid. Den høye kvaliteten på bildene og 
selve instrumentet garanterer at brukeren 
som dukker ned i det ukjente vil ha glede 
av mikroskopet i mange år framover.
Synet av et insekt sett for aller første 
gang gjennom et mikroskop blir til en unik 
opplevelse. Vi hopper inn i en ny verden 
som utfolder seg foran våre øyne – bi
sarre, fargerik og full av hemmeligheter. 
Hemmeligheter, som kun kan bli avslørt av 
fremtidige forskere ved hjelp av et godt 
og solid mikroskop.
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Tekniske spesifikasjoner MC20i Binokular Trinokular

Hode Binokular Archtype Siedentopf tubus, 30° skråstilt 
Pupillavstand 4875 mm

●

Trinokular Archtype Siedentopf tubus, 30° skråstilt
Pupillavstand 4875mm, strålesplitter

●

Okular Okular WF 10x/18 , Widefield ● ●

Nesestykke Fire objektiver, revers vinkel dreibar objektivrevolver ● ●

Objektiver SemiPlan, akromatisk, 4x/0,10 
SemiPlan, akromatisk, 10x/0,25 
SemiPlan, akromatisk, 40x/0,65 
SemiPlan, akromatisk, 100x/1,25

● ●

Objektbord Dobbeltlags mekanisk objektbord (132 x 142 mm),  
bevegelig område 75 x 35 mm

● ●

Kondensor Abbé lysfeltkondensor, n.A. 1,25, integrert aperturblender, filterholder, 
justerbar høyde

● ●

Fokusering Koaksial grov og finfokuskontroll, gradert avlesning 4 µm per trinn, 
totalt fokuseringsområde 24 mm

● ●

Belysning LED 3W, justerbar lysstyrke, ● ●

Dagslys speilenhet ● ●

Tilbehør Immersjon olje, støvdeksel, brukermanual ● ●

Mikroskop utviklet av MICROS AUSTRIA. Spesifikasjoner og utstyr kan endres uten ansvar for produsenten.

Spesifikasjoner Viola MC20i

Valgfritt tilbehør

●  Dagslysspeil for utendørs bruk

●  Aluminium oppbevaringskoffert

●   Okular mikrometer (med peker eller 
trådkors)

●  Okularer P 16x/12 (Ø 23 mm)

●  Mørkefeltfilter 32 mm

●  Immersjon olje
Dimensjoner innpakning 1 eske  
40,5 x 29 x 52 cm (L x B x H)  

bruttovekt 7 kg, nettovekt 5,5 kg

Mål i mm
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Dette pålitelige biologiske allround mikro
skopet Petunia MCX50 lansereres på nytt 
i markedet med et betydelig oppgradert 
optisk system. 
Enestående Plan uendelig korrigert optisk 
system gir krystallklare bilder med utrolig 
skarphet og kontrast. Omfatter også et 
avansert LEDbelysningssystem med lang 
levetid. Med sine eksklusive funksjoner, 
høykvalitets uendelig optikk, økonomisk 
LEDbelysningssystem og utmerket pris/
ytelseforhold er Petunia MCX50 meget 
konkurransedyktig i sin klasse.
Ergonomisk design og stort objektbord 
gjør arbeid med dette mikroskopet funk
sjonelt og fleksibelt. Du kan observere kla
re og skarpe bilder i biologiske applikasjo
ner. Med ergonomiske betjeningskontroller 
arbeid du uten belastninger også etter 
lange arbeidsdager.

Petunia MCX5O

Anvendelsesområder
• Rutinemessig laboratorium og 

klinisk bruk, f.eks. cytologi, hema
tologi i lys og mørkefelt, anatomi, 
patologi, histologi, genetikk, vete
rinær, kromosomanalyse, cellea
nalyse, analyse av bakterier, ob
servasjon av insekter og monader 
(encellede organismer)

• Fasekontrast og mørkefelt applika
sjon, for eksempel undersøkelse av 
gynekologiske, dermatologiske og 
urologiske utstrykninger, urinsedimen
tanalyse, blodanalyse i mørkefelt og 
fasekontrast, spermanalyse. 

Egenskaper
• Avansert LED

• Ergonomisk ARCTYPE binokular tubus

• Smart sensorbelysning/strømspa
ringsmodus

• Infinitiv Plan optikk

• Multisystem kondensor

• Forstørrelse 40x  1000x

Petunia MCX50

Petunia MCX50 – Ekspanderer din mikrografiske opplevelse  
Svært konkurransedyktig med utmerket pris/ytelseforhold
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Tekniske spesifikasjoner MCX50
Optisk system Plan, uendelig korrigert optisk system

Standard 
forstørrelsesområde

40x  1000x

Belysningssystem Avansert LED belysningssystem
LED med lang levetid (ca 30.000 timer), 110220V 5060Hz

Dagslys speilenhet

Mikroskopkropp Kompakt størrelse B225 x  D324 x  H365 mm, netto vekt 5,5 kg,  
solid sokkel 203 x 145 mm

Alle optiske komponenter er antisoppbehandlet

Fokusering Lav posisjon, koaksial grov og kalibrert finfokuskontroll, gradert avlesning 2 µm per trinn, 
totalt fokuseringsområde 20 mm

Nesestykke Firedobbelt revers vinkel dreibar objektivrevolver

Hode ARCTYPE, binokular tubus, 30° skråstilt, 360° roterbar  
Pupillavstand 4875 mm, diopter justering

Objektbord Dobbeltlags objektbord, høyrehendt mekanisk  
objektbord (143 x 133 mm), bevegelig område 75 x 30 mm

Kondensor Abbé lysfeltkondensor, n.A. 1,25. med integrert aperturblender og filterholder.  
Kondensor og lysintensitet er justerbar. Mattfilter innebygd kollektor.

Objektiver ICO2 Plan 4x/0,10, WD 23,5 mm, CC 
ICO2 Plan 10x/0,25, WD 10 mm, CC 0,17
ICO2 Plan 40x/0,65, WD 0,54 mm, fjærbelastet , CC 0,17
ICO2 Plan 100x/1,25, WD 0,13 mm, olje, fjærbelastet , CC 0,17

Okularer (ett par) Okular WF 10x/20 , Widefield, (Ø 23 mm)

Mikroskop utviklet av MICROS AUSTRIA. Spesifikasjoner og utstyr kan endres uten ansvar for produsenten.

Spesifikasjoner Petunia MCX50

Valgfritt tilbehør

●  Dagslysspeil for utendørs bruk

●  Aluminium oppbevaringskoffert

●   Okular mikrometer (med peker eller 
trådkors)

●  Okularer P16x/12 (Ø 23mm)

●  Trinokular tubus

Dimensjoner innpakning 1 eske  
40,5 x 29 x 52 cm (L x B x H)  

bruttovekt 7 kg, nettovekt 5,5 kg

Mål i mm
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Enestående Plan uendelig optikk 
Plan uendelig korrigerte optikk skaper observasjonsresultater 
med utrolig farge og planhet gjennom hele synsfeltet. Bildene er 
lyssterke, krystallklare og gir overbevisende dybde og kontrast.

Avansert LED-belysning
LED med lange levetid gir en lyssterk og homogen belys-
ning som ligger nært opp til fargetonen i dagslys. Den 
høye kvaliteten og intensiteten i lyset kombinert med svært 
lavt energiforbruk er fremtiden i toppklasse mikroskopbelys-
ning.

Ergonomisk ARCTYPE binokular tubus

    
Med ARCTYPE objektiv kan okularene posisjoneres i to forskjel
lige høyder. Justeringsområdet for øyepunktshøyden er 350395 
mm, noe som betyr at både lave og høye brukere kan ha en 
ergonomisk og avslappet holdning mens de observerer. Med pu
pilleavstanden justeringsområde (4875 mm) og diopterjustering 
sikres at mikroskopet passer lett til alle brukere.

Utvid visningen med FN20

Okularene har et betraktningsfelt på 20x som standard, noe som 
forbedrer visningen av prøven og gir bedre observasjonseffek
tivitet.

Dobbeltlags mekanisk objektbord

Stort dobbeltlags prøveobjektbord (143 x 133 mm) med høyre
hendt mekanisk objektbord. Det store prøveobjektbordet og det 
store bevegelige området (75 x 30 mm) sikre en jevn og enkel 
betjening.

Revers vinklet nesestykke

Nesestykket er beregnet for 4 objektiver og har en bakover
vendt posisjon. Dette skaper mye mer plass på kryssbordet og gir 
en perfekt visning av prøveobjektet og mye enklere håndtering. 
Griperingen med spor sikrer et godt grep for å bevege ønsket 
objektiv inn i lysbanen.

Komfortabel og trygg fokusering

    
De ergonomiske arrangerte koaksial grov og finfokuskontrollene 
er plassert på venstre og høyre side på sokkelen på mikroskopet. 
Sammen med fokuskontrollene har Petunia også en innebygd 
spenningsjustering som styrer mobiliteten av koaksial grov fokus. 
Med en autofokus stoppfunksjon som hindrer kollisjon mellom 
objektiv og prøveeksemplar unngås mulig skade på prøvene. 
Totalt fokusområde er 20 mm og gradering på høyre finfokus
kontroll er 2 µm per trinn.

Antisoppbehandling
Å bruke Petunia MCX50 i varmt og fuktig klima skaper ikke noen 
problemer. På grunn av en spesiell antisoppbehandling av alle 
optiske deler forblir bildene skarpe og klare.

For måling eller telling av eksemplarer
Mikrometer brukes til å måle eller telle prøveeksemplarer. 
Valgfritt tilbys to ulike okularmikrometer:

      
Okularmikrometer med  
trådkors, skala på 0,1 mm

Med peker

Objektmikrometer
Det tilgjengelige objektmikrometeret er nødvendig for å kalibrere 
okularmikrometeret. Objektmikrometer på 1 mm delt inn i 100 
enheter, dvs 0,01 mm.

Petunia MCX50 – Egenskaper og tilbehør
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Sofistikert observasjon med trinokular 
tubus og dokumentasjon
Dokumentasjonssystemer er sofistikerte løsninger som lar mi
kroskopbrukere ikke bare observere og studere sanntidsbilder 
gjennom de tradisjonelle okularene, men også se observasjons
resultatene på en skjerm. På den valgfrie tilgjengelige trinokulare 
observasjonstubusen kan forskjellige dokumentasjonssystemer 
monteres. Velg mellom digitale kompakte kameraer, digitale 
speilreflekskameraer, LIVEkameraer med CMOS eller CCD
sensor eller full HD videokameraer.

For å behandle observasjonsresultatene tilbyr vi et profesjonelt 
programvaresystem utstyrt med funksjoner for digital fotomikro
grafi, bilderedigering, måling og telling. Programvaren har også 
avanserte eksport og rapporteringsfunksjoner.

Dokumentasjonssystem
Gode digitale bilder med den fineste fargegradering for 
sofistikerte biologiske applikasjoner. Mikroskoper med dokumen
tasjonssystemer er de ideelle for observasjoner, presentasjoner 
eller i undervisningsøyemed. 

Minimalt plasskrav
Den plassbesparende konstruksjonen gjør det mulig å arbeide på 
trange steder hvor liten plass er tilgjengelig. Som et solid lettvekts 
mikroskop er Petunia lett å transportere og lagre. Valgfritt tilbys 
en aluminiums transport og oppbevaringskoffert for sikker trans
port og lagring.

Sikkerhets på/av-bryter

    
Strømbryteren er kombinert med lysstyrkejusteringen som be
skytter øynene. For å slå av enheten må lysstyrken justeres på 
laveste posisjon. Med sikkerhetsbryteren kan det ikke oppstå 
skade i øynene med et sterkt lys ved full kraft mens du slår på 
mikroskopet.

Petunia MCX50 – Egenskaper og tilbehør
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Daffodil MCX100

Avansert Biologisk  
Mikroskop 
Sofistikert og allsidig biologisk mikroskop 
for en rekke anvendelser innen avansert 
laboratoriearbeid, gynekologi, dermato
logi, histologi eller patologi. Enestående 
uendelig korrigert optisk system og 
avansert energisparende LED eller lys
sterk Halogen belysningssystem gir sterk 
kontrast og krystallklare observasjonsre
sultater.
• 3 års garanti
• ICO2 Plan objektiver 4/10/40/100
• ARCTYPE tubus
• Femdobbelt nesestykke
• Halogen/LEDbelysning
• Mekanisk rustfritt objektbord

Daffodil MCX100

Anvendelsesområder
•  Rutinearbeid i laboratorie og klinisk 

bruk, f.eks. cytologi, hematologi i 
lys og mørkefelt, anatomi, patologi, 
histologi, genetikk, veterinær, kromo
somanalyse, celleanalyse, analyse av 
bakterier, observasjon av insekter og 
monader (encellede organismer).

•  Fasekontrast, f.eks gynekologisk, der
matologisk og urologisk utstrykning, 
urinsediment, analyse av urinstein, blo
danalyse i mørkefelt og fasekontrast, 
spermanalyse

•  Immersjon mørkefelt applikasjoner, 
f.eks hematologi i mørkefelt, dermato
logi, urologi (urinsedimenter)

•  Fluorescensapplikasjoner, f.eks 
Bakteriologi, virologi, histokjemi, pato
logi, immunologi, genetikk, gynekologi

•  Polarisasjonsapplikasjoner, f.eks uro
logi, patologi, rettsmedisin, geologi, 
kvalitetskontroll, medisinsk forskning, 
krystallografi

Egenskaper
● Uendelig korrigert optisk system

● Ergonomisk ARCTYPE binokular tubus

● LEDbelysningssystem

●  Revolver nesestykker med fem objek
tiver

● Rustfritt objektbord

● Koehler belysning

Daffodil MCX100
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Spesifikasjoner Daffodil MCX100

Mål i mm

Dimensjoner innpakning 1 eske  
33 x 29 x 54 cm (L x B x H) 

bruttovekt 9 kg, nettovekt 7 kg

Tekniske spesifikasjoner MCX100
Optisk system Plan, uendelig korrigert optisk system

Standard forstørrelsesområde 40x  1000x

Koehler belysningssystem
(2 versjoner tilgjengelig)

6 V, 20 W Halogen 

Avansert LED optisk belysningssystem, LED levetid (ca. 30.000 timer)

Mikroskop chassis Solid, 270 x 250 mm sokkel med støttende gummiføtter

Antisopp behandling for alle optiske deler

Fokusering Koaksial grov og fin fokuskontroll. Totalt fokuseringsområde 20 mm inkludert spenningsjustering 
og autofokus med sikkerhetsstopp

Nesestykke Fem objektiver, revers vinkel dreibar objektivrevolver, elastisk gripering på nesestykket

Hode Binokular ARCTYPE Siedentopf tubus, 30° skråstilt, 360° dreibart
Pupillavstand 4875 mm, diopter justering

Objektbord
(2 versjoner tilgjengelig

Dobbeltlags mekanisk objektbord, 150 x 133 mm med utskiftbar, ultraherdet, matt, fleksibel 
glassplate med avrundede kanter for sikker håndtering, objektbord hev/senk 20 mm, 
bevegelsesområdet 76 mm (X) x 30 mm (Y ), prøveholder for énhåndsbetjening

Dobbeltlags, bevegelig rundt kryssbord, Ø 160 mm, bevegelsesområde 19 x 40 mm, hev/senk 
16 mm, høyre og venstrehånds bruk

Kondensor Abbé lysfeltkondensor, n.A. 1,25, integrert aperturblender

Sentrerbar

Objektiver ICO2 Plan 4x/0,10, WD 17,8 mm, CC 0,17
ICO2 Plan 10x/0,25, WD 17,96 mm, CC 0,17
ICO2 Plan 40x/0,65, WD 4,5 mm, fjærbelastet , CC 0,17
ICO2 Plan 100x/1,25, WD 1,81 mm, olje, fjærbelastet , CC 0,17

Okular Okular WF 10x/20 , Widefield, (Ø 23 mm)

Valgfritt tilbehør Trinokular observasjonstubus, okular med peker, rutenett eller trådkors, objektmikrometer 
0,01 mm, aluminiumskoffert, multi observasjonsenhet, dokumentasjonssystem, objektbord med 
kontrollert temperatur, fasekontrast, mørkefelt feste, fluorescens feste, LED fluorescens feste

MCX100 versjoner

550105RS med rackless glass objektbord og Halogen belysning

550105RSLED med rackless objektbord og LED belysning

550105SL med bevegelig objektbord og Halogen belysning

550105SL/LED med bevegelig objektbord og LED belysning

Mikroskop utviklet av MICROS AUSTRIA. Spesifikasjoner og utstyr kan endres uten ansvar for produsenten.

Valgfritt tilbehør
• Trinokular tubus

• LED eller HBO Fluorescence

• Kontrastinnstilling med glidende fase

• Immersjon mørkefelt

• Enkelt polariseringssett

• Observasjonsenhet

• Oppvarming av objektbord
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Optisk system
ICO2 Plan Infinitykorrigert objektivserie sikrer den høyeste 
bildekvaliteten. Det optiske systemet er utstyrt med antisoppbe
handling. Alle optiske deler som okular, objektiver, kondensor og 
prismelinser er laget av blyfritt glass

Belysning
Skarpt og klart lys er viktig!
LED: Denne modellen er tilgjengelig med et energisparende 
LEDbelysningssystem. Den økonomiske LEDpæren med svært 
lang levetid gir en lysklar belysning som er nært opp til dagslys
HALOGEN: MCX100 kan også utstyres med 6V/20W halo
genbelysning. Et spesielt Quick Exchange System gjør det mulig å 
bytte ut halogenlampen raskt ved å bare trekke ut holderen. Sett 
den tilbake, og den låses på plass med en innebygd magnet.

Hode
En helling på 30° og ARCTYPE binokular tubus gir en mest mulig 
behagelig arbeidsstilling for nakkemuskulaturen. Justerbar pupill
avstand med diopterkompensasjon på 48 til 75 mm kan tilpasses 
individuelt. Okularene er egnet for brillebrukere.

Rackless mekanisk objektbord
Manglende rack eliminerer skader på hendene. En utskiftbar, 
ultraherdet og matte glassplate sikrer et rent og estetisk arbeid. 
Prøveholderen gjør det lett og enkelt å plassere prøvene med 
bare en hånd.

Bevegelig objektbord
Dobbeltslags objektbord for raskt og enkelt arbeid med prøvene. 
En klebrig film mellom de to lagene gjør objektbordets bevegelse 
veldig jevn. Enkel og rask bytte mellom høyre og venstreshånd 
betjening er mulig.

Ergonomi
Den ergonomiske utformingen av kroppen og alle kontrol
lelementene muliggjør en avslappende og behagelig sittepo
sisjon foran mikroskopet også gjennom lange arbeidstimer. 
Fokuskontrollene på en svært lav posisjon sørger for uanstrengt 
arbeid, fordi hendene kan hvile på bordet mens de betjenes. 
Tverrsnittet av mikroskopbasen ligner bokstaven ”Y” som sikrer 
god stabilitet.

Femdobbelt nesestykke
Et bakovervendt nesestykke gir mer plass på objektbordet og 
perfekt oversikt på prøvene dine for mye lettere håndtering.

Oppbevaringskoffert
En robust sort og sølvfarget aluminiums oppbevaringskoffert er 
tilgjengelig. Adskilte avlukker for å lagre smådeler. Med lås og 
nøkkel. Mål: 50 x 33 x 34 cm, vekt 6,2 kg.

Daffodil MCX100 – Egenskaper og tilbehør
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Oppgradering
Tilleggsutstyr av høy kvalitet er tilgjengelige for å gjøre MCX100 
enda mer allsidig. Det er tilgjengelig tilleggsutstyr for fasekon
trast, polarisering, mørkefelt eller fluorescens applikasjoner, samt 
for videoog mikrofotografering.

Multiobservasjon
Det er mulig å bruke MCX100 til multiobservasjonsformål. 

Daffodil MCX100 – Egenskaper og tilbehør

Mikrografi
Utstyrt med en trinokular observasjonstubus og en digital cam 
eller live cam er dokumentasjon og analyse av observasjonsre
sultater mulig.
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Notater
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Notater
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