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Microscópio Óptico Trinocular – Modelo B-193 

DESCRIÇÃO 

 

Microscópio de rotina laboratorial e educacional com alta estabilidade e ergonomia 

para observação com luz transmitida. 

 

Sistema Óptico e Objetivas 

 

Sistema óptico com desenvolvido com de alta qualidade que garantem alto contraste 

de imagem e uma excelente resolução óptica. Os componentes ópticos são tratados 

com técnicas que evitam a formação de fungos. 

 

Estativa 

 

Moderna e ergonômica com iluminação tipo “Die-Cast”. Curso e ajuste fino de 

foco ( graduação 0.002mm) com botões de ajuste coaxiais. 

  

Cabeçote 

 

Versão trinocular equipada com controle de distância interpupilar com compensação 

dióptrica. 



Iluminação 

 

O sistema de iluminação consiste de uma fonte X-LED. O ajuste de brilho e contraste através 

de reostato localizado no lado esquerdo da base do microscópio. 

O eficiente chip de Iluminação LED trabalha em conjunto com lentes ópticas, as quais 

permitem o dobro de intensidade de luz gerada por um LED sozinho. O resultado é a 

quantidade de luz equivalente a uma lâmpada de halogênio, porém com radiação branca ao 

invés de amarela das lâmpadas de halogênio.  

Outra vantagem da iluminação LED é o consumo, apenas 3.6W, apresentando alta eficiência 

no sistema de iluminação com um consumo 10% menor que as lâmpadas de halogênio. 

Além disso o sistema X-LED apresenta uma vida útil de 50.000 horas contra 1.500 das 

lâmpadas com bulbo. 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Iluminação Fonte: X-LED,  com controle de intensidade de luz 

Consumo 3W 

Vida útil 50.000 horas 

Alimentação elétrica 110/220VAC 50/60Hz 

Consumo máximo 7W 

Modo de observação Campo Claro 

Foco 

Ajuste com curso coaxial e mecanismo de  ajuste fino ( graduado 
em 0.002mm) com parada superior, para evitar contato da objetiva 
com amostra. Ajuste fino com chave no lado direito da base. Ajuste 
de tensão do curso de foco 

Porta Objetivas Revolver quadruplo, com rotação por rolamentos 

Platina/Charriot 
Dupla camada com deslizamento mecânico, tamanho 125x115mm, 
faixa de movimento X-Y 70 x 30mm. Correia de transmissão no 
eixo X. Escala Vernier nos dois eixos, exatidão 0,1mm 

Cabeçote 

Trinocular, com 30⁰C de inclinação e rotação de 360⁰C. 

Ajuste de dióptrico na parte esquerda da ocular. 

Ajuste interpupilar 48-75mm 

Porta fixa para câmara razão 50/50 

Oculares Oculares de campo largo WF 10X/18 com campo de visão de 18 

Objetivas 

Objetivas infinitas Acromáticas: 

 4X/0.10 18mm 

 10X/0.25 7mm 

 40X/0.65 0.53mm 

 100X/1.25 0.13mm (imersão ) 

Todas as objetivas com tratamento anti fungo 

Filtros Azul e verde 

Condensador 
Condensador tipo ABBE com abertura numérica de 1.25 com 
sistema de centralização 

Dimensões (AxLxP) 370mm x 235 mm 290 mm 

Peso 6,5kg 



Imunoensaios 
Leitoras de ELISA 

Lavadoras de ELISA 

Balanças  

Analíticas 

Determinadora de Umidade 

Microbalanças 

Precisão 

Espectrofotômetros 
AA 
ICP 
NIR 

UV/VIS 

Alimentos 

Destiladores Kjeldhal  

Digestores Kjeldhal  

Dumas (Nitrogênio) 

Extrator de Lipídios 

Fibra Bruta e Alimentar 

NIR 

Oxitest ( vida de prateleira)  

Cromatógrafos  
Amostrador HeadSpace  
Amostradores Líquidos 

Detectores IR em fase sólida 
Desorvedor Térmico 

Fast GC 
GC 

GC x GC 
GC-MS 
HPLC 

Meio ambiente  
DBO 
DQO 

Incubadoras 
Nitrogênio Amoniacal 

Nitrogênio NTK 
Sistema para óleos e graxas 

Instrumentação Analítica 
Analisadores de Aminoácidos 

Analisadores de Mercúrio 
Analisadores TOC 
Análise Térmica 
Condutivímetros  

Densímetros  
pHmetros  

Reatores / Sondas 
Refratômetros 

Tituladores  

Bebidas 
Acidez Volátil 

Analisador Enzimático Multi 
Parâmetros 

Balança hidrostática p/determinação 
de grau alcoólico  

Contagem de Leveduras 
Destilador Enológico  

SO2 

Agitadores 

Magnéticos com Aquecimento 

Magnéticos sem Aquecimento 

Mecânicos 

Shakers  

Vortex  

Autoclaves   | Banho Maria  | Centrífugas   |  Destiladores Pielsen    |   

Estufas (bacteriológica e secagem)       |        Evaporadores  Rotativos   |  

UltraFreezeres     |  Moinhos    |   Muflas   |    Pipetas Mono & Multi Canais    

Termocicladores 

Equipamentos, serviços e soluções integradas para laboratórios, Indústrias e Centros 
de pesquisa. 
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