
ZAAWANSOWANA OBSERWACJA  
Z WYŚMIENITĄ UŻYTECZNOŚCIĄ

 Mikroskop cyfrowy
Seria VHX-6000



ZAAWANSOWANE OŚWIETLENIE I OGNISKOWANIE 
Istotne elementy w mikroskopii

Mikroskop cyfrowy
Seria VHX-6000
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Otwór przelotowy (200×)

Łącznik (100×)

MULTIOŚWIETLENIE
Zmienny kąt oświetlenia, nawet po zapisaniu obrazu   P. 8

KOMPOZYCJA GŁĘBI NA ŻYWO 
Automatyczna i szybka kompozycja głębi   P. 10

Z kompozycją głębi na żywoBez kompozycji głębi na żywo

Bez multioświetlenia Z multioświetleniem
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Stale udoskonalamy nasze mikroskopy  

odpowiednio uwzględniając opinie użytkowników.

Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii z użytecznością,  

staramy się zapewnić intuicyjną i niezawodną obserwację  

dla różnych gałęzi przemysłu.

VH-6000 VH-6300 VHX-200VHX-100VH-8000VH-7000

Stały rozwój mikroskopów  
KEYENCE

HISTORIA MIKROSKOPU
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VHX-6000

VHX-2000VHX-600 VHX-1000VHX-500 VHX-5000VHX-900

Precyzyjna optyka KEYENCE —  
Zawsze o krok do przodu w rozwoju
W obserwacji pod mikroskopem obiektyw 
optyczny odgrywa bardzo ważną rolę.  
Pamiętając o tym istotnym znaczeniu firma 
KEYENCE zawsze była w pełni zaangażowana  
w tworzenie optymalnych obiektywów. 
Rezultatem tych prac są wysokiej rozdzielczości 
obiektywy RZ.

Stałe 
powiększenia

Obiektywy  
zmiennoogniskowe

Wysokiej 
rozdzielczości 
obiektywy RZ
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DVD

23-calowy 
monitor LCD 
Full HD

Źródło 
światła

DUŻA GŁĘBIA OSTROŚCI POLA WIDZENIA OBSERWACJA POD DOWOLNYM KĄTEM

Duża głębia ostrości pola widzenia jest jedną z podstawowych cech, 
które w znacznym stopniu wpływają na łatwość obsługi. Obiektywy, 
kamera i silnik graficzny są wewnętrznie zaprojektowane przez 
KEYENCE, by zoptymalizować relację między głębią ostrości pola  
i jasnością.

Szpilki (100×)

Pole widzenia nie zmienia się nawet wtedy, gdy kamera jest 
przechylona lub stolik mikroskopowy jest obrócony. Pozwala  
to na intuicyjną obserwację pod idealnym kątem dla każdego 
zastosowania. Nie jest konieczne dotykanie detalu ręką,  
co gwarantuje wysoką powtarzalność obserwacji.

OBRAZOWANIE

Obrazowanie, dokumentacja  
i pomiar z użyciem tylko  
jednego urządzenia

PODSTAWOWA KONCEPCJA
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ZAPISYWANIE USTAWIEŃ OBSERWACJI  
WRAZ Z OBRAZAMINIEZAWODNY POMIAR 2D I 3D

Ustawienia obserwacji takie, jak powiększenie i metoda 
oświetlenia mogą być zapisywane razem z obrazem. To pozwala 
użytkownikom odtwarzać obrazy z tymi samymi ustawieniami,  
jak istniejący obraz i eksportować niezbędne informacje 
bezpośrednio do raportów analitycznych wraz z obrazami. 

Niezależne od użytkownika pomiary mogą być przeprowadzane 
przez wykorzystywanie różnych informacji, jak kolor, kontrast  
i wysokość w każdej pozycji na obrazie.
Wyniki pomiarów mogą być zapisywane na obrazie lub w postaci 
danych CSV w celu dalszej analizy.

DOKUMENTACJAPOMIAR

Tryb prosty zawiera w sobie często używane elementy menu, pozwalające na uruchomienie 
analizy w optymalnych warunkach. Nawet początkujący użytkownicy mogą korzystać  
z zaawansowanych funkcji.

Tryb prosty oferuje szybki dostęp do zaawansowanych funkcji
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Oświetlenie pod różnymi kątami

Oświetlenie jest jednym z najważniejszych czynników w mikroskopii, ponieważ określa  
co widać i jak to widać. Funkcja multioświetlenia pozwala użytkownikom na uzyskanie 
optymalnego oświetlenia przez naciśnięcie tylko jednego przycisku. 

Przycisk (50×)

Oświetlenie od góry

MULTIOŚWIETLENIE

ZAAWANSOWANE OŚWIETLENIE ZMIENNY KĄT OŚWIETLENIA,  
NAWET PO ZAPISANIU OBRAZU

Z multioświetleniem
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Oświetlenie z różnych kierunków  
po naciśnięciu tylko jednego przycisku

Zmienny kąt oświetlenia,  

nawet po zapisaniu obrazu

Możliwe jest również zmienianie 
kąta oświetlenia po przesłaniu 

danych do komputera

Możliwe jest ustawianie 
warunków oświetlenia 
przesuwając ikonę na monitorze 
nawet dla obrazu zapisanego  
w albumie.

Oświetlenie z różnych kierunków można uzyskać 
poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku. 
Optymalne oświetlenie można uzyskać łatwo  
i szybko oraz można je regulować nawet po zapisaniu 
obrazu.

Oświetlenie  
z różnych kierunków

Wystarczy 
nacisnąć 
przycisk!

PCB (50×)
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Kompozycja głębi  
Zawsze, gdy porusza się napędzany stolik mikroskopowy XY 
Za każdym razem, gdy obserwowana lokalizacja zostanie zmieniona, w pełni ostry obraz może 
być automatycznie pokazywany. To pozwala na jednoczesne badanie całego pola widzenia.

Bez kompozycji głębi na żywo

Z kompozycją głębi na żywo

Łącznik (100×)

KOMPOZYCJA GŁĘBI  

NA ŻYWO

ZAAWANSOWANE OGNISKOWANIE AUTOMATYCZNA I SZYBKA KOMPOZYCJA GŁĘBI 
PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU
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Bez kompozycji głębi na żywo

Automatyczna i szybka kompozycja głębi po naciśnięciu przycisku
Wystarczy nacisnąć przycisk na konsoli, aby otrzymać obraz z kompozycją głębi obrazu w ciągu kilku sekund.  
Obraz jest automatycznie aktualizowany za każdym razem, gdy stolik mikroskopowy XY przemieszcza się.  
Ręczne ustawianie stolika mikroskopowego lub kamery nie jest konieczne.

Zaznacz pole widzenia...

Wybierz obszar obserwacji.

ustaw ostrość...

Obraz kompozycji głębi zostanie utworzony 
automatycznie.

Zostanie również utworzony obraz 3D.

przesuń obiektyw przez cały zakres  
do kompozycji...

i uzyskaj obraz z kompozycją głębi.

Obraz kompozycji głębi jest 
wykonywany w ciągu kilku sekund, 
a równocześnie zbierane są 
informacje o wysokości 3D.

Z kompozycją głębi na żywo

Jeśli obraz nie jest ostry, może być trudno uzyskać optymalny kąt oświetlenia. 
Kombinacja kompozycji głębi i multioświetlenia daje użytkownikowi możliwość 
dopasowania kąta oświetlenia po uzyskaniu w pełni ostrego obrazu, co zwiększa 
wydajność. 

Brak kompozycji głębi i multioświetlenia Kompozycja głębi Kompozycja głębi + multioświetlenie

+
KOMPOZYCJA  

GŁĘBI
MULTIOŚWIETLENIE

Nakrętka (100×)
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TECHNOLOGIA

Optymalna wydajność i uniwersalna 
użyteczność w jednym urządzeniu
Zaawansowana technologia KEYENCE

Wszystkie segmenty, począwszy od obiektywu i kamery aż po silnik 
graficzny i stolik mikroskopowy, są zaprojektowane jako kompletny 
system.  
Rozszerzona współpraca między elementami pozwala na uzyskanie 
maksymalnej wydajności.

Mikroskop VHX-6000 jest wyposażony  
w nowo opracowany silnik przetwarzania 
obrazu, który łączy w sobie całą 
profesjonalną wiedzę firmy KEYENCE. 
Synchroniczne sterowanie kamerą, stolik 
mikroskopowy i mechanizm przesuwania 
pikseli umożliwiają szybką i wysokiej 
jakości kompozycję głębi, HDR  
i możliwość łączenia obrazów.

Nowo opracowany wysokiej wydajności 
silnik graficzny REMAX VI
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Wysoka rozdzielczość, 
szybki napędzany stolik 
mikroskopowy XYZ

Kompaktowy silnik z wysokim 
momentem obrotowym

Kompaktowy,  
silnik z wysokim 
momentem 
obrotowym

Automatyczny obiektyw/rozpoznawanie 
powiększenia dzięki wbudowanemu 
czujnikowi TRIPLE‘R

Przy dużej prędkości 50 klatek/sek. oraz  
z mechanizmem przesuwania pikseli, kamera CMOS 
jest przystosowana do intuicyjnej obserwacji  
o wysokiej rozdzielczości. Pozwala to na szybki ruch 
stolika mikroskopowego XYZ.

Wysoka czułość, szybka kamera CMOS  
o prędkości 50 klatek/sek.

Mikroskop VHX-6000 jest  
nie tylko w stanie zapewnić 
większe prędkości 
przetwarzania  
niż konwencjonalne modele 
KEYENCE, ale oferuje  
również ulepszoną 
funkcjonalność z bardziej 
intuicyjną obsługą.

Specjalnie zaprojektowany w celu oszczędności 
miejsca mechanizm optyczny pozwala na szybki 
montaż oraz demontaż obiektywów, jak również  
na automatyczne wykrywanie obiektywu/
powiększenia.

Udoskonalony z zastosowaniem najnowszych 
technologii dla poprawy szybkości ruchu i nośności 
napędzanego stolika mikroskopowego XY.
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Poprawiona rozdzielczość obrazu: HDR o wysokiej rozdzielczości
Dzięki połączeniu funkcji HDR (High Dynamic Range) z światłem o krótkich falach, 
obrazy o wysokiej rozdzielczości można uzyskać nawet w przypadku detali o niskim 
kontraście.

FUNKCJE DLA JESZCZE WYRAŹNIEJSZEJ OBSERWACJI

Bez wysokiej rozdzielczości HDR

Bez funkcji precyzyjnej migawki

Z wysoką rozdzielczością HDR

Z funkcją precyzyjnej migawki

Funkcja precyzyjnej migawki
Mikroskop VHX-6000 jest zdolny do rejestrowania obrazów przy jeszcze wyższych 
rozdzielczościach niż w przypadku konwencjonalnych mikroskopów KEYENCE usuwając 
charakterystyki aberracji, które są znane dla każdego obiektywu. To daje obraz o większej 
ostrości i większym kontraście.

+

+

OBRAZ HDR

JAKOŚĆ HD

KRÓTKA DŁUGOŚĆ FAL  

OBRAZ O WYSOKIEJ 
ROZDZIELCZOŚCI

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ

IC (1500×)

Obróbka laserem (2000×)

OBSERWACJA W WYSOKIEJ 
ROZDZIELCZOŚCI
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Usuwanie odbicia pierścieniowego
Odbicia w kształcie pierścienia można usuwać za pomocą tylko jednego przycisku  
przez zapisanie wielu obrazów zmieniając kierunek oświetlenia.

Bez usuwania odbicia pierścieniowego Z usuwaniem odbicia pierścieniowego

POLEPSZANIE KONTRASTU USUWANIE BLASKU POWTARZALNOŚĆ KOLORÓW

Bez funkcji HDR (8 bitów)Bez funkcji HDR (8 bitów)

Z HDR [16 bitów] Z HDR [16 bitów] Z HDR [16 bitów] Druk  
(400×)

Plastikowa 
pokrywka (50×)

Ogniwo solarne 
(50×)

OGRANICZENIA
❚  Wąski zakres poziomów jasności powoduje 

powstawanie blasku w strefach przesyconych.

❚  Subtelne zmiany w kontraście nie mogą być 
wizualizowane z powodu małych rozdzielczości 
kolorów.

❚  Kolory mogą się różnić od tych, które rejestruje ludzkie oko.

ZALETY
❚  Szerszy zakres poziomów jasności zmniejsza postrzegany blask.
❚  Poprawione obszary o niskim kontraście dla zapewnienia większej 

szczegółowości.
❚  Naturalne kolory są dokładnie odtwarzane.

Gradacje uzyskane przy zastosowaniu 
prędkości pojedynczej przysłony

8 bitów (256 odcieni)

16 bitów (65536 odcieni) Funkcja HDR

Funkcja HDR plus
Kamera rejestruje wiele obrazów przy różnych poziomach jasności przez zmienianie 
prędkości otwierania przysłony, a następnie tworzy obraz z danymi o wysokim poziomie 
gradacji kolorów. Pozwala to na wyraźną obserwację detali z blaskiem lub niskim 
kontrastem. 

Gradacje uzyskane przez zmianę 
czasu otwarcia przysłony

256-krotne gradacje

+
DODATKOWE WYPOSAŻENIE  

NIE JEST WYMAGANE
USUWANIE ODBICIA

Bez funkcji HDR (8 bitów)

Żarówka (20×)
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BARDZO DUŻY OBSZAR OBSERWACJI Z WYSOKĄ ROZDZIELCZOŚCIĄ
BARDZO DUŻY OBSZAR 

OBSERWACJI

Wysokiej prędkości łączenie obrazów (nawet 2 razy szybciej niż konwencjonalny model KEYENCE)

Normalne pole widzenia

1600 pikseli

1200 
pikseli

Gdy wymagana jest obserwacja zarówno w wysokiej rozdzielczości, jak i na dużym obszarze, przydatna jest funkcja łączenia obrazów. Po naciśnięciu przycisku, 
zostaje zapisanych wiele obrazów w trakcie ruchu napędzanego stolika mikroskopowego XY. Obrazy te zostają następnie automatycznie połączone w jeden 
obraz.

Bez funkcji automatycznej korekty Z funkcją automatycznej korekty

Funkcja automatycznej korekty
Funkcja ta umożliwia uzyskiwanie  
wyskoiej jakości łączonych obrazów  
poprzez korygowanie nierówności jasności.

Normalne  
pole widzenia 
(1600 × 1200 pikseli)

200 razy większe pole widzenia

Swobodnie ruchome 
pole widzenia

Do  
20000 × 20000 pikseli

BGA (100×)

20
00

0 p
iks

eli
 m

ak
s.

20000 pikseli maks.
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Łączenie obrazów 3D

Pomiar profilu 3D

Informacje o wysokości można uzyskiwać w czasie łączenia obrazów, co pozwala na tworzenie obrazu 3D 
ogólnej powierzchni. Na łączonym obrazie 3D można również przeprowadzać pomiary.

Funkcja nawigacji
Nawet przy dużym powiększeniu, łatwo jest znaleźć,  
gdzie przeprowadzana jest obserwacja detalu, ponieważ 
aktualne pole widzenia jest przedstawione w widoku 
ogólnym. Po naciśnięciu przycisku można utworzyć  
obraz widoku ogólnego. Napędzany stolik  
mikroskopowy XY może zostać wtedy przesunięty  
przez dokonanie wyboru pozycji na obrazie widoku 
ogólnego.

Drukowanie laserowe (50×)

Kliknij, by zmienić 
położenie
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PRZYDATNE WŁAŚCIWOŚCI DLA DOKUMENTACJI PRZEZ WYKORZYSTANIE DANYCH Z OBSERWACJIDOKUMENTACJA

Funkcja prostego nagrywania po naciśnięciu przycisku
Obrazy mogą być bezpośrednio zapisywane w albumie VHX-6000 lub w folderze 
sieciowym. Nazwa pliku, operator, organizacja, użyty obiektyw, powiększenie  
i komentarze mogą być rejestrowane z każdym obrazem, co pozwala  
na szybkie przeszukiwanie baz danych w albumie.

Funkcja dzielenia obrazu/komentarzy Połączenie sieciowe

BEZPOŚREDNIE RAPORTOWANIE

Wiele obrazów może być bezpośrednio łączonych w jeden obraz,  
co umożliwia łatwe porównanie różnych części, takich jak detale OK/NG  
lub obserwację pod różnymi kątami/w różnych powiększeniach 
jednocześnie.

Urządzenie VHX może zostać podłączone do sieci za pośrednictwem złącza 
LAN, aby umożliwić szybkie i łatwe udostępnianie obrazów do innych 
działów lub odległych miejsc.

Obrazy mogą być eksportowane jako raport  
w formacie Microsoft Excel lub Word razem  
ze szczegółowymi informacjami, jak data 
zapisania obrazu, obiektyw i powiększenie. 
Układy raportów mogą być zmienione  
w dowolnym momencie i zostać zapisane  
jako szablon.

Działy zapewniania jakości/ 
badania/rozwoju

Działy produkcji/ 
inżynierii

Inne fabryki Biura zagraniczne

Sieć

Firmowy LAN

VHX-6000

Ekran dzielony na 4 segmenty

18



Wykorzystanie warunków rejestrowania obrazów
Warunki rejestrowania obrazu, takie jak jasność czy ustawienia kamery 
mogą być zapisywane z każdym obrazem. Informacja ta może być 
następnie wykorzystana do rejestrowania obrazów w tych samych 
warunkach, jak istniejące obrazy. Umożliwia to niezależną od użytkownika 
analizę nawet przez różnych użytkowników.

Funkcja nagrywania wideo

Funkcja uczenia (ustawienie pozycji)
Obrazy w wybranych pozycjach są rejestrowane automatycznie. 
Kompozycja głębi może być zastosowana również do w pełni ostrych 
obrazów. 

Tryb PC/Oprogramowanie antywirusowe
W przypadku trybu PC możliwe jest instalowanie w mikroskopie VHX-6000 
różnego oprogramowania oraz sterowników dla urządzeń peryferyjnych,  
w tym sterowniki do drukarek, Microsoft Office i oprogramowanie 
antywirusowe.

Przez nagrywanie wideo możliwe jest obserwowanie zmian i ruchów  
w czasie. Każdy film wideo jest zapisywany jako plik AVI, który można 
odtwarzać na urządzeniu VHX-6000 lub na komputerze.

PRĘDKOŚĆ  
PRZESŁONY

WZMOCNIENIE PRZESUNIĘCIE ŚWIATŁA
POPRAWIANIE 

KRAWĘDZI
BALANS BIELI NATĘŻENIE ŚWIATŁA

Wystarczy wybrać 
obraz z albumu!

Z reprodukcją parametrówBez reprodukcji parametrów
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DOKŁADNE I NIEZALEŻNE OD UŻYTKOWNIKA POMIARY

RÓŻNE NARZĘDZIA POMIAROWE
Za pomocą różnych podstawowych narzędzi 
pomiarowych oraz dzięki dostępnym 
narzędziom do pomiarów automatycznych, 
użytkownik może wybierać spośród całej 
gamy różnych narzędzi.

Natychmiastowy pomiar
Różnorodne pomiary – w tym odległość, kąt, średnica, wielkości powierzchni i wartości RGB – mogą być 
wykonywane bezpośrednio na ekranie za pomocą kliknięć myszką, nawet na oddzielnym komputerze. 
Funkcja automatycznej krawędzi może być również wykorzystana do niezależnego od użytkownika 
pomiaru. Wyniki pomiarów mogą być zapisane w postaci pliku CSV lub bezpośrednio eksportowane  
do raportu o określonym formacie. 

FUNKCJA TRIPLE‘R do automatycznego  
rozpoznawania obiektywu/powiększenia

Pomiar w wysokiej rozdzielczości

Za pomocą funkcji TRIPLE‘R, połączenie trzech obiektywów, typ obiektywu 
oraz powiększenie są automatycznie wykrywane i zapisywane razem  
z obrazami. W przypadku pomiaru nie ma żadnych wątpliwości odnośnie 
powiększenia. 

Dokładne pomiary mogą być przeprowadzane na obrazach o wysokiej 
rozdzielczości (4800 × 3600 piksel) zapisanych w technologii przesuwania 
pikseli.

Normalny ekran

Karta referencyjna (200×)

Powiększony ekran

ZŁĄCZE OBIEKTYWU

AUTOMATYCZNA 
IDENTYFIKACJA

TYP OBIEKTYWU

POWIĘKSZENIE

POMIAR
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Automatyczne wykrywanie krawędzi Niezawodne pomiary metodą najmniejszych kwadratów

Automatyczne wykrywanie krawędzi do pomiarów niezależnych od użytkownika
Gdy punkty pomiarowe są wybierane 
bezpośrednio za pomocą myszki,  
wyniki mogą się różnić w zależności  
od użytkownika. Dzięki technologii 
automatycznego wykrywania krawędzi, 
pomiary mogą być wykonywane przez 
wykorzystanie różnic kontrastu w obrazie,  
co może wyeliminować błędy spowodowane 
przez użytkownika i zwiększyć rzetelność 
wyników pomiarów.

WYŚWIETLACZ W CZASIE RZECZYWISTYM

RÓŻNE TRYBY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW

SZEROKOKĄTNA REJESTRACJA OBRAZU

Wyniki pomiarów XY wyświetlane są na ekranie 
monitora w czasie rzeczywistym.

Odległość miedzy dwoma punktami, promień,  
kąt i inne tryby pomiaru są również dostępne.

Po zapisaniu obrazu widoku ogólnego, bieżący 
punkt pomiaru jest zawsze wskazywany, nawet jeśli 
przy większym powiększeniu zmieni się pole 
widzenia.

Układ pomiarowy XY VH-M100E

Wyświetlacz OP-84483

Uwydatnienie krawędzi obiektu

Jednostka transmitowanego oświetlenia 
OP-84484

Układ pomiarowy XY zapewnia 
niezawodne pomiary oparte na systemie 
identyfikowalności.

Identyfikowalność w celu zapewnienia 
wysoce niezawodnych pomiarów

Możliwość rozszerzenia  
jako mikroskop pomiarowy

Oprogramowanie pomiarowe dla zapewnienia lepszej użyteczności 
VHX-H2M2
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DO SZCZEGÓLNYCH CELÓW ANALIZY
ZAAWANSOWANY 

POMIAR

Kryształ (100×) Lista wyników pomiaru Wynik pomiaru (histogram)

WIELKOŚĆ ZIARNA ZLICZANIE CZĄSTEKPOMIAR OBSZARU

Automatyczny pomiar obszaru/zliczanie
Automatyczny pomiar wielkości powierzchni i zliczania liczby obszarów 
docelowych, mogą być prowadzone zgodnie z konkretnym warunkiem.  
Prosta obsługa pozwala na analizę z dużą dokładnością.

Przetwarzanie 
binarne

Rejestrowanie obrazów ø46 mm  
w około 40 sekund

Pomiar 1 μm Automatyczne wyświetlanie zalecanego 
obszaru ustawienia

Możliwe jest nagrywanie z wysoką prędkością  
przez rejestrowanie obrazów z zastosowaniem 
napędzanego stolika mikroskopowego XY.

Korzystanie z obiektywu o wysokiej rozdzielczości 
z dużą głębią ostrości pola widzenia pozwala 
użytkownikowi na przeprowadzanie wysoce 
niezawodnych pomiarów.

Obszary mniej lub bardziej zanieczyszczone będą 
automatycznie wyświetlane na ekranie nawigacji.

Analiza zanieczyszczeń  ISO 16232
Dostępna jest analiza zanieczyszczeń zgodnie z normą ISO 16232.  
Dzięki dużej głębokości pola możliwy jest pomiar nawet nierównych 
powierzchni przy zachowaniu wysokiej wydajności i niezawodności.
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Szablon
Obszar pomiaru A Obszar pomiaru B Obszar pomiaru C

Automatyczny pomiar jednym kliknięciem

Kalibracja jednym przyciskiem

W przypadku mikroskopu VHX-6000 wiele warunków pomiarów może zostać zapisanych jako szablon i zastosowanych do różnych pozycji za pomocą zaledwie 
jednego kliknięcia. Technologia dopasowania wzorów umożliwia prawidłowe dopasowanie szablonu do docelowych pozycji. Wyniki pomiarów mogą być 
eksportowane jako plik programu Microsoft Excel za pomocą narzędzia do kompilacji danych.

W mikroskopie VHX-6000 napędzany stolik 
mikroskopowy XYZ umożliwia automatyczne 
pozycjonowanie i regulację ostrości, dzięki czemu 
podczas kalibracji każdy może osiągnąć te same 
rezultaty.

Zapisywanie szablonu  Wyszukiwanie detalu do rozpoznania z zastosowaniem szablonu Automatyczny pomiar jednym kliknięciem  Automatyczny pomiar w trakcie działania

Automatyczna regulacja pozycji i ostrości
Kalibracja jest przeprowadzana automatycznie tylko 
przez umieszczenie skali na stoliku mikroskopowym  
i naciśnięcie przycisku. Ręczne operacje, takie  
jak przejście do określonej pozycji, dopasowanie ostrości 
lub określenie linii pomiarowych nie są konieczne.

200×

Karta referencyjna dla trzech poziomów powiększenia 
OP-87427

1

1

2

2

2

2

123

3

3

3

23

3

3

32

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2
1

1

2

2

2

2

Kod 2D

Maksymalny obszar pomiaru
Największy detal na zaznaczonym obszarze może 
zostać wykryty automatycznie. Za pomocą tej funkcji 
możliwe jest łatwe przeprowadzanie pomiarów,  
nawet jeśli kształt detalu jest skomplikowany.

Badanie wgniecenia (1000×)

Jednym 
kliknięciem

Odczyt kodów 2D dedykowanych skal
Przemieszczenie stolika mikroskopowego XY  
do optymalnej pozycji jest przeprowadzane 
automatycznie przez wykrywanie kodów 2D na skali. 
Wyniki kalibracji są niezależne od użytkownika.
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Obszar pomiaru A

Obszar pomiaru A Obszar pomiaru B Obszar pomiaru C

Obszar pomiaru B Obszar pomiaru C
Pomiar 1

Pomiary 1, 2, i 3 Pomiary 4, 5, i 6 Pomiary 7, 8, i 9

Pomiar 4 Pomiar 7Pomiar 2 Pomiar 5 Pomiar 8Pomiar 3 Pomiar 6 Pomiar 9
Bez pomiaru automatycznego 
jednym kliknięciem

Pomiar jednym 
kliknięciem Skrócony czas

Jednym kliknięciem Jednym kliknięciem Jednym kliknięciem



SZYBKA I ŁATWA REJESTRACJA W 3D

Technologia automatycznej regulacji dla kompozycji 
głębi nawet przy rejestrowaniu obrazu pod kątemDokładna metoda D.F.D. 2.0

Rejestracja w 3D

Przesunięcie krawędzi i drgania, które występują podczas rejestrowania 
obrazów kompozycji głębi są automatycznie korygowane, dzięki czemu 
możliwe jest zapisanie wysokiej jakości obrazu kompozycji głębi. Dzięki tej 
technologii możliwe jest uzyskiwanie niezawodnych obrazów kompozycji 
głębi, nawet jeśli są one wykonywane pod kątem.

Dokładna metoda D.F.D. 2.0 opracowana przez KEYENCE umożliwia 
stworzenie precyzyjnego obrazu 3D przez analizę niewielkich zmian  
w teksturze po zapisaniu wielu obrazów z różnych pozycji wysokości.

Stwórz obraz 3D oraz obraz kompozycji głębi 
tylko przez naciśnięcie jednego przycisku  
na konsoli.  
Napędzany stolik mikroskopowy Z oznacza,  
że nie jest wymagana żadna inna czynność,  
niż tylko naciśnięcie przycisku.

Metoda D.F.D (głębia z nieostrości)

Głębia z metody rozogniskowania pozwala 
uzyskać informacje dotyczące wysokości 
przez analizę zmian na obrazach 2D 
zarejestrowanych pod różnymi kątami.  
To pozwala użytkownikom uzyskać dokładny 
obraz 3D z mniejszą liczbą etapów osi Z.

Metoda zwiększania 
głębi ostrości  
(focus-stacking)  
z zastosowaniem  
w pełni ostrych 
obrazów

Metoda D.F.D.

Konwencjonalna metoda KEYENCE D.F.D. Dokładna metoda D.F.D. 2.0 Śruba

Bez funkcji automatycznej 
regulacji

Z funkcją automatycznej 
regulacji

Zwój (20×)

Obraz kompozycji

Obraz 3D

BGA (300×)

Ob
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z j
es
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stw
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y n
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yż
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Wystarczy nacisnąć przycisk na konsoli

WYŚWIETLACZ 3D  
I POMIAR
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Funkcja pomiaru 3D
Obraz 3D zawiera informacje o wysokości  
w dowolnej pozycji, która umożliwia pomiar 
3D rzeczywistego kształtu. Po zapisaniu 
obrazu 3D, można przeprowadzić nowe 
pomiary, gdy będzie to konieczne.

Bogate menu pomiarów

Pomiar wysokości Pomiar chropowatości
Różnica wysokości może być mierzona poprzez wybranie dwóch punktów 
lub linii na ekranie. Najwyższe/najniższe punkty w określonym obszarze 
mogą być automatycznie wykrywane i wykorzystywane do niezależnego 
od użytkownika pomiaru.

Poprzez linię chropowatości i pomiary chropowatości powierzchni może 
zostać przeprowadzona wiarygodna ocena powierzchni.

Konsola (50×)

Komponent z przetwarzanego metalu (50×) Element do standardowego pomiaru chropowatości (1500×)
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Dodatkowe opcje stolików 
mikroskopowych

Duży stolik mikroskopowy

Elastyczne ramię

Podstawa XYZ 100 × 100 mm napędzana silnikiem
VHX-S660E 

Napędzana silnikiem podstawa XYZ 100 × 100 mm firmy KEYENCE pozwala użytkownikowi 
na obrazowanie dużych obiektów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości odchylania 
i obracania w celu zapewnienia pełnej wizualizacji i możliwości kontroli.

 
DUŻY ZAKRES PRZEMIESZCZANIA XY

Odległość przemieszczania podstawy została znacząco zwiększona, 
aby umożliwić ruchy do 100 × 100 mm, co pozwala na szybkie 
obrazowanie większych przedmiotów.

 
DUŻEJ PRĘDKOŚCI PODSTAWA XY

Poprawiona prędkość ruchu skraca czas potrzebny do poruszania 
się wokół obiektu oraz pozwala użytkownikom na wykonywanie 
łączonych zdjęć w krótkim czasie.

 
OBRAZ POD DOWOLNYM KĄTEM

Użytkownicy mogą przechylić obiektyw i kamerę nawet o 90 stopni, 
co eliminuje konieczność ręcznego ustawiania obiektu oraz ułatwia 
każde zadanie kontroli.

 
ZWIĘKSZONA NOŚNOŚĆ

Zmieniona struktura napędu zapewnia podstawie pięciokrotnie 
większą nośność (do 5 kg) w porównaniu z konwencjonalnymi 
systemami.
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Konsola do intuicyjnego ruchu XYZ

Wbudowane transmitowane oświetlenie LED

Kąt obrotu dla zapewnienia łatwości obsługi*

Transmitowane oświetlenie LED może być używane razem z oświetleniem 
pierścieniowym/koncentrycznym przez obiektyw. Światło z każdego źródła 
może być dostosowane osobno, umożliwiając dokonywanie obserwacji  
przy zachowaniu optymalnej równowagi oświetlenia.

Wbudowany czujnik określa kąt obrotu stolika mikroskopowego XY,  
co umożliwia przemieszczanie się stolika mikroskopowego w ten sam sposób,  
jak przedstawiono to na ekranie, nawet jeśli stolik mikroskopowy jest obrócony.  
To pozwala na intuicyjne poruszanie stolika mikroskopowego przez użytkownika.

Wystarczy pochylić joystick, aby poruszyć 
stolik mikroskopowy XY w tym samym 
kierunku.

Aby przesunąć stolik mikroskopowy wzdłuż 
osi Z wystarczy obrócić pokrętło. Dzięki 
konstrukcji podobnej do mechanizmów  
w standardowych mikroskopach, nawet 
użytkownicy będący nowicjuszami mogą  
z łatwością obsługiwać urządzenie.

Oświetlenie pierścieniowe Oświetlenie pierścieniowe + 
transmitowane oświetlenie

Otwór przelotowy 
(100×)

Wystarczy ruch joystickiem

Kąt obrotu nie 
ma wpływu  
na ruch

Kąt obrotu:  
0 stopni

*VHX-S650E
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Polaryzacja Jasne pole

Ciemne pole Mieszane oświetlenie

Współczynnik powiększenia 100× za pomocą jednego obiektywu

MAŁE 
POWIĘKSZENIE

DUŻE 
POWIĘKSZENIE

Czujnik światła (50×) Przekrój przez metal (20×)

Czujnik światła (1500×) Przekrój przez metal (1500×)

20 2000

POWIĘKSZENIE 20× do 2000× za pomocą tylko JEDNEGO OBIEKTYWU

Podwójny obiektyw zmiennoogniskowy / VH-ZST 
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Łączy techniki oświetlenia jasnego pola i ciemnego pola w taki sposób, aby uzyskać optymalne oświetlenie dla każdego detalu. Optymalne 

warunki oświetleniowe mogą być zapisywane i przywoływane później na potrzeby szybkiego i powtarzalnego obrazowania. 

Zwarta konstrukcja podwójnego 

obiektywu zmiennoogniskowego 

połączona z elastycznością 

zastosowania statywu  

do obserwacji wielokątowej 

oznacza, że można łatwo 

przeglądać swoje detale  

pod każdym kątem,  

w dowolnym powiększeniu. 

Model VH-ZST

Powiększenie* 20× 100× 200× 500× 1000× 2000×

Pole widzenia 
(mm)

H (poziomo) 15,24 3,05 1,52 0,61 0,30 0,15

V (pionowo) 11,40 2,28 1,14 0,46 0,23 0,11

D (przekątna) 19,05 3,81 1,91 0,76 0,38 0,19

Odległość robocza (mm) 15

* Powiększenie na monitorze 15-calowym.

JASNE POLE
Można wyraźnie obserwować płaską powierzchnię 
w jasnym polu.

CIEMNE POLE
Złote druty mogą być wizualizowane w ciemnym 
polu. 

MIESZANE OŚWIETLENIE
Kombinacja oświetlenia jasnego pola i ciemnego 
pola pozwala na dokładną obserwację całego 
detalu. 

Łatwa obserwacja, nawet pod kątem

Wbudowane oświetlenie jasnego pola, ciemnego pola oraz mieszane, aby obejrzeć 
każdy detal

Podwójny obiektyw zmiennoogniskowy / VH-ZST 
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Wysokiej rozdzielczości obiektywy RZ

Przy powiększeniach sięgających od 0,1× do 50×, 
można przeglądać detal począwszy od obejrzenia 
go od widoku ogólnego po obserwację z większą 
głębią.  
To makro z odległością roboczą 95 mm lub więcej 
wyróżnia się swoją użytecznością i wysoką 
wydajnością.

Obiektyw Makro-Zoom

0,1 50

Mikroskop VH-Z20R/Z20T zapewnia obserwację 
wysokiej rozdzielczości przy ogólnych 
powiększeniach od 20× do 200×. Obiektyw ten 
został zaprojektowany tak, aby zoptymalizować 
zarówno głębię ostrości pola, jak i rozdzielczość. 
Dostępny jest również tryb obserwacji podczas 
trzymania w ręku.

Obrazowanie w wysokiej 
rozdzielczości z dużą głębią  
ostrości pola

20 200

Ten innowacyjny obiektyw został stworzony,  
aby zaspokoić zapotrzebowanie na obiektywy 
oferujące większe rozdzielczości, większą 
odległość roboczą i większą głębię ostrości pola.
Obiektyw ten daje możliwość obserwacji  
przy oświetleniu zarówno jasnego pola, jak i pola 
ciemnego.

Obiektyw wysokiej rozdzielczości  
z dużą odległością roboczą

100 1000

Ten obiektyw zmiennoogniskowy zawiera 
wysokiej jakości optykę fluorytową. Pozwala  
na powiększenia do 5000× przy odległości 
roboczej wynoszącej 4,4 mm.

Nasz obiektyw zmiennoogniskowy 
z największym powiększeniem/
rozdzielczością

500 5000

Łatwe przełączanie między oświetleniem jasnego 
pola i ciemnego pola przez naciśnięcie tylko 
jednego przycisku. Ten obiektyw oferuje 
powiększenia do 2500× przy odległości roboczej 
wynoszącej 6,5 mm.

Obserwacja jasnego pola i pola 
ciemnego przy dużym 
powiększeniu

250 2500

Jasne pole

Jasne pole

Ciemne pole

Ciemne pole

Jednostki automatycznych obiektywów/wykrywania zoomu znajdują się w obiektywach kompatybilnych z TRIPLE‘R

USTAWIENIE OBIEKTYWU Obiektyw RZ/Obiektyw LW

Uniwersalny obiektyw Makro-Zoom  VH-Z00R/Z00T

Uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy  VH-Z20R/Z20T

Obiektyw zmiennoogniskowy o szerokim zakresie powiększenia  VH-Z100R/Z100T

Obiektyw zmiennoogniskowy  wysokiej rozdzielczości  VH-Z500R/Z500T

Obiektyw zmiennoogniskowy o dużym powiększeniu do jasnego i ciemnego pola  VH-Z250R/Z250T

Model VH-Z00R/Z00T
Powiększenie * 0,1× 0,5× 1× 5× 10× 30× 50×

Po
le 

wi
dz

en
ia 

(m
m)

Poziomo 3200 640 320 61 30,5 10,2 6,1
Pionowo 2400 480 240 45,5 22,8 7,6 4,6
Przekątna 4000 800 400 76,2 38,1 12,7 7,6

Odległość robocza 
(mm) Ok. 7700 Ok. 1500 Ok. 720 95

* Powiększenie na monitorze 15-calowym

Model VH-Z20R/Z20T
Powiększenie *1 20× 30× 50× 100× 150× 200×

Po
le w

idz
en

ia 
(m

m)

Poziomo 15,24 10,16 6,10 3,05 2,03 1,52
Pionowo 11,40 7,60 4,56 2,28 1,52 1,14
Przekątna 19,05 12,70 7,62 3,81 2,54 1,91

Głębia ostrości pola 
widzenia *2 (mm) 34 15,5 6,0 1,6 0,74 0,44

Odległość robocza 
(mm) 25,5

*1  Powiększenie na monitorze 15-calowym
*2   Ta wartość ma zastosowanie do sytuacji, w których priorytet ustawiony jest dla głębi ostrości pola.  

Głębia ostrości pola zmienia się w zależności od ustawienia apertury.

Model VH-Z100R/Z100T
Powiększenie *1 100× 200× 300× 500× 700× 1000×

Po
le 

wi
dz

en
ia 

(m
m)

Poziomo 3,05 1,53 1,02 0,61 0,44 0,30
Pionowo 2,28 1,14 0,76 0,46 0,33 0,23
Przekątna 3,81 1,90 1,27 0,76 0,54 0,38

Odległość robocza 
(mm) 25 (20 *2)

*1  Powiększenie na monitorze 15-calowym
*2  Z podłączonym adapterem potrójnego oświetlenia

Model VH-Z500R/Z500T
Powiększenie * 500× 1000× 2000× 3000× 5000×

Po
le 

wi
dz

en
ia 

(µ
m)

Poziomo 610 305 152 102 61
Pionowo 457 229 114 76 46
Przekątna 762 381 191 127 76

Odległość robocza 
(mm) 4,4

* Powiększenie na monitorze 15-calowym

Model VH-Z250R/Z250T
Powiększenie * 250× 300× 500× 1000× 1500× 2000× 2500×

Po
le 

wi
dz

en
ia 

(m
m)

Poziomo 1,22 1,02 0,61 0,31 0,2 0,15 0,12
Pionowo 0,92 0,76 0,46 0,23 0,15 0,11 0,09
Przekątna 1,52 1,27 0,76 0,38 0,25 0,19 0,15

Odległość robocza 
(mm) 6,5

* Powiększenie na monitorze 15-calowym

Obiektyw z rzeczywistym zoomem

Polaryzacja
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Jeden obiektyw do różnorodnych obserwacji

Rejestrowanie wyraźnych obrazów z odległości — obiektywy LW

Kombinacja oświetlenia jasnego pola i ciemnego 
pola pozwala na dokładną obserwację całego 
detalu. Optymalne warunki oświetleniowe mogą 
być zapisywane i przywoływane później  
na potrzeby szybkiej i powtarzalnej obserwacji.

Zoom 100× z mieszanym 
oświetleniem

20 2000

20 200

Jednostki automatycznych obiektywów/wykrywania zoomu znajdują się w obiektywach kompatybilnych z TRIPLE‘R

Jasne pole, ciemne pole, polaryzacja i obserwacja 
DIC mogą być wykonywane za pomocą tego 
obiektywu o wysokiej wydajności. Obserwacja 
DIC umożliwia wyraźną wizualizację niewielkich 
różnic wysokości na powierzchni.

Uniwersalny obiektyw 
zmiennoogniskowy z kontrastem 
interferencyjno-różniczkowym (DIC)

Jasne pole

Polaryzacja

Ciemne pole

DIC

Obiektyw ten oferuje możliwość łatwego 
przełączania pomiędzy oświetleniem jasnego 
pola/ciemnego pola, częściowym oraz 
obserwacją DIC. Przy powiększeniu między 20×  
a 200× obiektyw nadaje się do obserwacji 
szeregu różnych obiektów.

Łatwe przełączanie oświetlenia  
po naciśnięciu jednego przycisku

Jasne pole

Jasne pole

Częściowe

Mieszane oświetlenie

Ciemne pole

Ciemne pole

DIC

Polaryzacja

Umożliwia obserwację z wysokim 
powiększeniem, przy zachowaniu dużej 
odległości roboczej wynoszącej 85 mm. 
Ten obiektyw jest idealny do oglądania obiektów, 
które są otoczone strukturami i nie są łatwo 
dostępne.

Jednostki automatycznych obiektywów/wykrywania zoomu znajdują się w obiektywach kompatybilnych z TRIPLE‘R

Obiektyw o dużym zasięgu  
z odległością roboczą 85 mm

100 1000

50 500

Powiększenie 20× do 2000× za pomocą tylko jednego obiektywu

Uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy  VH-Z100UR/Z100UT

Uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy  VH-Z20UR/Z20UT

Podwójny obiektyw zmiennoogniskowy  VH-ZST

Model VH-Z100UR/Z100UT
Powiększenie *1 100× 200× 300× 500× 700× 1000×

Po
le 

wi
dz

en
ia 

(m
m)

Poziomo 3,05 1,53 1,02 0,61 0,44 0,30
Pionowo 2,28 1,14 0,76 0,46 0,33 0,23
Przekątna 3,81 1,90 1,27 0,76 0,54 0,38

Odległość robocza 
(mm) 25(20 *2)

*1  Powiększenie na monitorze 15-calowym
*2  Z podłączonym adapterem potrójnego oświetlenia

Model VH-Z20UR/Z20UT
Powiększenie *1 20× 40× 80× 100× 160× 200×

Po
le 

wi
dz

en
ia 

(m
m)

Poziomo 15,24 7,62 3,81 3,05 1,91 1,52
Pionowo 11,40 5,70 2,85 2,28 1,43 1,14
Przekątna 19,05 9,53 4,76 3,81 2,38 1,91

Odległość robocza 
(mm) 20,8 *2

*1  Powiększenie na monitorze 15-calowym
*2  W przypadku korzystania z mocowania do oświetlenia dużego obszaru

Model VH-ZST
Powiększenie * 20× 100× 200× 500× 1000× 2000×

Po
le 

wi
dz

en
ia 

(m
m)

Poziomo 15,24 3,05 1,52 0,61 0,30 0,15
Pionowo 11,40 2,28 1,14 0,46 0,23 0,11
Przekątna 19,05 3,81 1,91 0,76 0,38 0,19

Odległość robocza 
(mm) 15

* Powiększenie na monitorze 15-calowym

Wysoko wydajny obiektyw zmiennoogniskowy o dużej ogniskowej  
VH-Z50L/Z50T

Model VH-Z50L/Z50T
Powiększenie * 50× 100× 200× 300× 400× 500×

Po
le 

wi
dz

en
ia 

(m
m)

Poziomo 6,09 3,05 1,53 1,02 0,76 0,61
Pionowo 4,57 2,28 1,14 0,76 0,57 0,46
Przekątna 7,62 3,81 1,90 1,27 0,95 0,76

Odległość robocza 
(mm) 85

* Powiększenie na monitorze 15-calowym

Długi obiektyw roboczy

Obiektyw z rzeczywistym zoomem
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Najczęściej używane funkcje w pakiecie łatwej obsługi

DUŻA GŁĘBIA OSTROŚCI POLA WIDZENIA

Obiektywy, kamera i silnik graficzny są skonstruowane do tego,  
by zapewnić bardzo dużą głębię ostrości pola widzenia.

MIKROSKOPIA, POMIAR I DOKUMENTACJA  
ZA POMOCĄ JEDNEGO URZĄDZENIA

Mikroskop VHX-900F jest wyposażony we wbudowany dysk twardy 500 GB 
i pozwala na połączenie sieciowe.

OBSERWACJA POD DOWOLNYM KĄTEM

Elastyczna i szczegółowa obserwacja jest możliwa dzięki zdolności  
do przechylania kamery do 90 stopni, oraz zdolności do obracania stolika 
mikroskopowego XY.

 
KOMPOZYCJA GŁĘBI

Rejestruj w pełnej ostrości obrazy detali z różnicami wysokości.

Model podstawowy 
VHX-900F
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Tworzenie kompozycji głębi i wyświetlanie w 3D poprzez 
przesuwanie obiektywu z dołu do góry.

System obserwacji pod dowolnym kątem  VH-S30F/S30B

Kompozycja głębi oraz  
funkcje wyświetlania 3D

„Kompozycja głębi” 
zakończona

Wyświetlacz 3D

Obracanie  
i powiększanie  
w dowolny sposób  
za pomocą myszy

Zo
gn

isk
ow

an
ie

 w
 n

aj
ni

żs
zy

m
 p

un
kc

ie
...

60°

60°

90°

75°

45°

45°

30°

15°
15°

30°

0°

60°

0°

90°

45°

0°

Technologia odporna na drgania 

Rama o wysokiej stabilności

Oś obrotu

Oś skośna

Pole widzenia

45°

90°

120°

ELASTYCZNY KĄT KAMERY

Specjalny mechanizm utrzymuje detal 
na środku pola widzenia, nawet jeśli 
kamera jest nachylona lub obrócona.

TECHNOLOGIA ODPORNOŚCI 
NA DRGANIA

Technologia odporności na drgania 
powoduje pochłanianie drgań  
od niskiej do wysokiej częstotliwości, 
zapewniając możliwość obserwacji 
bez zakłóceń spowodowanych 
drganiami.

RAMA O WYSOKIEJ 
STABILNOŚCI

Odlewany korpus główny stanowi 
bardzo sztywną strukturę z niskim 
środkiem ciężkości, która zapewnia 
wyższą stabilność podczas obserwacji.
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Przekładnia (50×)

Kondensator (100×)

Czujnik światła (50×)

Pęknięcia szkła (20×)

Cząstki obce w powłoce malarskiej (500×)

Powłoka ITO (1000×)

Uwypuklenie (1000×)

Materiał izolacyjny (100×)

Metalowa konstrukcja (100×)

Ogniwo solarne (1000×)

Zmienna dla mikroukładu elektromechanicznego - tryb 
sterowanej cyklem rezonansowej siatki dyfrakcyjnej (1000×)

Naprężenie resztkowe (700×)

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY I METALOWY

PRZEMYSŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

BRANŻA PÓŁPRZEWODNIKÓW

PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW I CHEMICZNY

ZASTOSOWANIA
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Dodatek do kąpieli (20×)

Mika (500×)

Stent do rozszerzania cewników (100×)

Przekrój powłoki wielowarstwowej (1000×)

Jajnik (200×)

Ludzka skóra (50×)

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I FARMACEUTYCZNY

INNE BRANŻE

FUNKCJE ZAAWANSOWANE/ZASTOSOWANIA

Ablacja laserowa (500×) Obraz 3D

Pęknięcia w stali nierdzewnej (300×) Łączony obraz

Kolorowy obraz o wysokiej rozdzielczości

16-bitowy obraz HDRFiltr z kryształów fotonicznych (1000×)
Obraz 8-bitowy

35



Adapter oświetlenia  spolaryzowanego 
OP-51649

Adapter stykowy 
OP-81880

Adapter oświetlenia  spolaryzowanego 
OP-72405

Adapter polaryzacyjny współosiowy 
OP-72406

Adapter do przeglądania cieni 
OP-72404

Adapter oświetlenia  dużej powierzchni 
OP-87298*4

Adapter do oświetlenia ciemnego pola 
OP-72402

VH-F61A VH-F111A

VH-B18

VH-B100VH-B55
VH-BA

VH-B40VH-B27

150× do 800×

Obiektyw zmiennoogniskowy o średnim 
zakresie powiększenia

VH-Z150

Specjalistyczny adapter oświetlenia  
rozproszonego
OP-42305

Adapter oświetlenia  spolaryzowanego 
OP-87429

Adapter oświetlenia wielokrotnie 
rozproszonego 
OP-35469

Adapter do przeglądania cieni 
VH-K20

Bezstykowy adapter oświetlenia  
rozproszonego 
OP-35414

Adapter do przeglądania cieni 
VH-K150

Adapter oświetlenia rozproszonego
OP-35324

Adapter pionowego oświetlenia 
współosiowego 
OP-35416

Wysoko wydajny obiektyw zmiennoogniskowy o dużej 
ogniskowej

VH-Z50L/Z50T
50× do 500×

500× do 5000×

20× do 2000×

250× do 2500×

100× do 1000×

100× do 1000×

20× do 200×

20× do 200×

0,1× do 50×

Obiektyw zmiennoogniskowy wysokiej 
rozdzielczości

Podwójny obiektyw 
zmiennoogniskowy

Uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy 
(100× do 1000×)

Uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy 
(20× do 200×)

Obiektyw zmiennoogniskowy o szerokim 
zakresie powiększenia

Uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy

Uniwersalny obiektyw Makro-Zoom

Obiektyw zmiennoogniskowy  o dużym 
powiększeniu do jasnego i ciemnego 
pola

VH-Z500R/Z500T

VH-ZST

VH-Z100UR/Z100UT

VH-Z20UR/Z20UT

VH-Z100R/Z100T

VH-Z20R/Z20T

VH-Z00R/Z00T

VH-Z250R/Z250T

Bezodblaskowy 
pierścień oświetleniowy
OP-32009

Pryzmat i zestaw  
filtrów DIC
OP-87297

Adapter oświetlenia rozproszonego
OP-87299

Moduł oświetlenia 
pierścieniowego  
do Z100/Z100U/Z20U 
OP-88164

Zestaw do interferencji różnicowej
OP-86943

Zestaw do obserwacji spolaryzowanej 
OP-87821/ 
OP-86927*3

Głowica 
OP-72407*2

Filtr polaryzacyjny 
OP-87800*2

Adapter do przeglądania cieni ZST 
OP-87796

Systemowe zestawienie serii VHX

WYKRES KONFIGURACJI SYSTEMU
OBIEKTYW RZ*1

OBIEKTYW LW

OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY

SYSTEMY BOROSKOPOWE*5

ŚWIATŁOWODY*6
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*1 Automatyczny obiektyw/jednostka wykrywania powiększenia są wbudowane w obiektywy kompatybilne z TRIPLE‘R VH-Z00T/Z20T/Z20UT/Z50T/Z100UT/Z100T/Z250T/Z500T/ZST.
*2 Zastosowanie OP-72407 do VH-Z100R. Zastosowanie OP-87800 do VH-Z100T/VH-Z100UR/VH-Z100UT.  *3 Zastosowanie OP-87821 do VH-Z100UT. Zastosowanie OP-86927 do VH-Z100UR. 
*4 W zestawie z VH-Z20UR/Z20UT.  *5 Wymagany prawdziwy światłowód endoskopowy (OP-87201).  *6 Wymagany dedykowany adapter do prowadzenia światła (OP-87790).  *7 OP-66871 jest wymagany, gdy stosowany jest VH-Z00R lub Z20R.  
*8 Modele mogą się różnić w zależności od języka. VHX-A60 (japoński)/VHX-A60E (angielski)/VHX-A60D (niemiecki)/VHX-A60C (chiński uproszczony)/VHX-A60W (chiński tradycyjny)/VHX-A60F (francuski)/VHX-A60K (koreański)/VHX-A60M (hiszpański). 
*9 Modele mogą się różnić w zależności od języka instrumentów. VHX-A90F (japoński)/VHX-A90FE (angielski)/VHX-A90FD (niemiecki)/VHX-A90FC (chiński uproszczony)/VHX-A90FW (chiński tradycyjny)/VHX-A90FF (francuski)/VHX-A90FK (koreański)/VHX-A90FM (hiszpański). 
*10 Wymagany adapter 10 A z mocowaniem C nadający się do mikroskopu.

System obserwacji pod 
dowolnym kątem 
VHX-S650E 
(napędzany XYZ)

VHX-S600E 
(napędzany Z)

Duży system do obserwacji pod 
dowolnym kątem 
VHX-S660E 
(napędzany XYZ)

System obserwacji pod 
dowolnym kątem 
VH-S300 
(manualny)

Układ pomiarowy XY 
VH-M100E

Napędzany stolik mikroskopowy osi Z 
VHX-S600F
(tylko napędzana głowica Z)

Statyw do montażu obiektywów VH 
OP-25539
Stolik mikroskopowy XY 
OP-22124

System obserwacji pod 
dowolnym kątem 
VH-S30F/S30B

❚ Stoliki mikroskopowe

C-kształtne mocowanie typu bagnetowego 
OP-51479

Obiektyw kamery (C-kształtne mocowanie)

Inny mikroskop

VH-F *10

Przełącznik nożny

Jednostka pomiarowa profilu 3D
Seria VHX-S15

Monitor

Możliwe jest podłączenie dużego 
monitora, gdy próbka ma być oglądana 
przez kilka osób jednocześnie. 

Pamięć USB, itp.

Dysk twardy

PC
LAN

CD-R/RW

USB

DVI

Oprogramowanie  
do komunikacji  
(Pomiar 2D, oprogramowanie 
wyświetlacza 3D/HDR)

PC PC PC

VHX-H4M
(Oprogramowanie do pomiaru 
kształtów 3D)

VHX-H2M2
(Oprogramowanie do pomiarów 
w osiach X i Y)

VHX-6000

VHX-900F

VHX-6020

VHX-A60*8

VHX-A90F*9

VHX-5020

VHX-6100

Standardowe 
mocowanie typu 
bagnetowego 
OP-51478/
OP-66871*7

Uchwyt  
obiektywu
VHX-J00T/ 
J20T/J20UT/ 
J50T/J100T/ 
J250T/J500T/ 
JZST
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Podstawowe funkcje: Sterownik

Model VHX-6000 VHX-900F

Kamera

Czujnik wizyjny 1/1,8-calowy czujnik obrazu CMOS wirtualne piksele: 1600 (poziom) × 1200 (pion) 1/1,8-calowy czujnik obrazu CMOS wirtualne piksele: 1600 (poziom) × 1200 (pion)
System skanowania Progresywny Progresywny
Liczba klatek na sekundę 50 F/s (maks.) 50 F/s (maks.)

Rozdzielczość

2 mln. pikseli 1600 (poziom) × 1200 (pion), ok. 1000 linii TV 1600 (poziom) × 1200 (pion), ok. 1000 linii TV

2 mln. pikseli*1*3 1600 (poziom) × 1200 (pion), ok. 1200 linii TV
(2 mln. pikseli × tryb 3CMOS, doskonała powtarzalność koloru)

Niedostępne
8 mln. pikseli*3 3200 (poziom) × 2400 (pion), ok. 1600 linii TV
18 mln. pikseli*3 4800 (poziom) × 3600 (pion) ok. 2000 linii TV lub więcej

18 mln. pikseli*2*3 4800 (poziom) × 3600 (pion) ok. 2000 linii TV lub więcej  
(18 mln. pikseli × tryb 3 CMOS, doskonała odtwarzalność kolorów)

Szeroki zakres dynamiczny (HDR) 16-bitowy zakres intensywności za pośrednictwem danych RGB z każdego piksela Niedostępne
Wzmocnienie Automatyczne, manualne, ustawienia domyślne Automatyczne, manualne, ustawienia domyślne
Elektroniczna przesłona Automatyczne, manualne, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000 Automatyczne, manualne, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000
Przesłona dodatkowo doładowana 0,02 do 4 s 0,02 do 4 s
Balans bieli Ustawienie przyciskiem, automatyczne, manualne, ustawienie domyślne (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) Ustawienie przyciskiem, automatyczne, manualne, ustawienie domyślne (2700K, 3200K, 5600K, 9000K)
Regulacja ostrości za obiektywem Nie wymagane Nie wymagane

Monitor LCD*5

Rozmiar Kolorowy wyświetlacz LCD (IPS) 23" Kolorowy wyświetlacz LCD (IPS) 23"
Rozmiar ekranu 509,184 (poziom) × 286,416 (pion) mm 509,184 (poziom) × 286,416 (pion) mm
Rozmiar plamki 0,2652 (poziom) × 0,2652 (pion) mm 0,2652 (poziom) × 0,2652 (pion) mm
Liczba pikseli 1920 (poziom) × 1080 (pion) (FHD) 1920 (poziom) × 1080 (pion) (FHD)
Wyświetlanie kolorów Około 16770000 kolorów *4 Około 16770000 kolorów *4

Jasność 300 cd/m2 (środek 1 punkt, typowy) 300 cd/m2 (środek 1 punkt, typowy)
Współczynnik kontrastu 1000:1 (typowo) 1000:1 (typowo)
Pole widzenia ±89° (typ., poziomo), ±89° (typ., pionowo) ±89° (typ., poziomo), ±89° (typ., pionowo)

Napęd CD-R/CD-RW/DVD
Napęd Napęd super-multi DVD-ROM Napęd super-multi DVD-ROM
Obsługiwane dyski CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM
Pojemność pamięci 8,7 GB (korzystając z DVD±R DL) 8,7 GB (korzystając z DVD±R DL)

Dysk twardy Pojemność pamięci
500 GB (w tym 165 GB zarezerwowanego miejsca systemowego)  
Ok. 1680000 zdjęć (gdy obraz 2 mln. pikseli jest skompresowany)  

do ok. 55000 zdjęć (gdy obraz 2 mln. pikseli nie jest skompresowany)

500 GB (w tym 165 GB zarezerwowanego miejsca systemowego)  
Ok. 1680000 zdjęć (gdy obraz 2 mln. pikseli jest skompresowany)  

do ok. 55000 zdjęć (gdy obraz 2 mln. pikseli nie jest skompresowany)
Format obrazu JPEG (z kompresją), TIFF (bez kompresji) JPEG (z kompresją), TIFF (bez kompresji)
Widoczny rozmiar obrazu 20000 (poziom) × 20000 (pion) pikseli (przy łączeniu) 1600 (poziom) × 1200 (pion) pikseli

Źródło światła
Lampa LED o wysokiej jasności LED o wysokiej jasności
Żywotność lampy 40000 godzin (referencyjne) 40000 godzin (referencyjne)
Temperatura barwowa 5700K (typowo) 5700K (typowo)

Wyjście wideo
Metoda wyjścia DVI-I (1920 × 1080 pikseli) DVI-I (1920 × 1080 pikseli)

Częstotliwość 
skanowania

Specjalny monitor LCD 66 kHz (poziom), 60 Hz (pion) 66 kHz (poziom), 60 Hz (pion)
Monitor zewnętrzny 66 kHz (poziom), 60 Hz (pion) 66 kHz (poziom), 60 Hz (pion)

Wejście
Wejście myszy USB z obsługą myszy USB z obsługą myszy
Wejście klawiatury USB z obsługą klawiatury USB z obsługą klawiatury
Zewnętrzne wejście zdalne Pauza/nagrywanie, wejście beznapięciowe (kontaktowe/bezkontaktowe) Pauza/nagrywanie, wejście beznapięciowe (kontaktowe/bezkontaktowe)

Interfejsy
LAN RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
USB 2.0 Seria A 6 typów 6 typów
USB 3.0 Seria A 2 typy 2 typy

Zasilanie
Napięcie zasilania 100 do 240 VAC, 50/60 Hz 100 do 240 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy 280 VA 280 VA

Odporność na środowisko
Temperatura otoczenia +5 do 40°C +5 do 40°C
Wilgotność otoczenia 35 do 80% wzgl. wilg. pow. (bez kondensacji) 35 do 80% wzgl. wilg. pow. (bez kondensacji)

Waga
Sterownik Ok. 12,5 kg Ok. 12,5 kg
Moduł kamery Ok. 1,2 kg (VHX-6100/6020) Ok. 1,0 kg (VHX-5020)
Konsola Ok. 0,5 kg Ok. 0,3 kg

Wymiary (z wyłączeniem planowanych obszarów) 550 (szer.) × 470 (wys.) × 200 (gł.) (przy przechowywaniu) 550 (szer.) × 470 (wys.) × 200 (gł.) (przy przechowywaniu)

*1  W porównaniu z trybem standardowym, rozdzielczość i powtarzalność koloru są wyśmienite.
*2  W porównaniu z trybem wysokiej rozdzielczości HD, powtarzalność koloru jest wyśmienita.
*3  Obsługiwane tylko z kamerą multi-scan VHX-6100.
*4  Ok. 16,77 miliona kolorów może być powielone z przetwarzaniem FRC sterownika wyświetlacza.
*5  Monitor LCD dostarczany wraz z serią opiera się na zaawansowanej technologii. Bardzo rzadko na ekranie monitora może występować nieświecący się piksel (czarna plamka) lub rozświetlony piksel (jasna plamka). Jednak nie jest to wskazanie informujące o uszkodzeniu monitora LCD.

DANE TECHNICZNE

Podstawowe funkcje: Stolik mikroskopowy

VHX-S660E VHX-S650E VHX-S600E VH-S300 VH-S30F/S30B

Stolik mikroskopowy XYθ

Stolik mikroskopowy XY: Elektryczny/manualny Elektryczny Elektryczny Manualny Manualny Manualny
Silnik napędzanego stolika mikroskopowego XY 2-fazowy silnik krokowy 2-fazowy silnik krokowy – – –

Rozdzielczość napędzanego stolika 
mikroskopowego XY 1 μm (typ.) 1 μm (typ.) – – –

Prędkość ruchu napędzanego stolika 
mikroskopowego XY 20 mm/sek. (maks.) 10 mm/sek. (maks.) – – –

Zakres ruchów stolika mikroskopowego XY ±50 mm ±20 mm ±35 mm ±35 mm X: ±37,5 mm, Y: ±25 mm
θ kąt obrotu – ±90° 360° 360° 360°

Rozmiar stolika mikroskopowego XYθ Górna powierzchnia: 233 × 185 mm  
(środkowy dysk: ø168)

Górna powierzchnia: 171 × 168 mm  
(środkowy dysk: ø100)

Górna powierzchnia: 198 × 150 mm  
(środkowy dysk: ø136) Górna powierzchnia: 190 × 150 mm Górna powierzchnia: 180 × 136 mm

Powiększenie kompatybilne z transmitowanym 
oświetleniem 20× lub większe 20× lub większe 20× lub większe – –

Stolik mikroskopowy Z

Stolik mikroskopowy Z: Elektryczny/manualny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Manualny Manualny
Silnik napędu stolika mikroskopowego Z 5-fazowy silnik krokowy 5-fazowy silnik krokowy 5-fazowy silnik krokowy – –
Rozdzielczość napędzanego stolika mikroskopowego Z 0,1 μm (typ.) 0,1 μm (typ.) 0,1 μm (typ.) – –

Prędkość przemieszczania napędzanego stolika 
mikroskopowego Z 17 mm/sek. (maks.) 17 mm/sek. (maks.) 17 mm/sek. (maks.) – –

Zakres ruchów stolika mikroskopowego Z 49 mm 49 mm 49 mm 53 mm 28 mm

Parametry
Napięcie zasilania 100 do 240 VAC, 50/60 Hz 100 do 240 VAC, 50/60 Hz – – –
Pobór mocy 60 VA 60 VA 50 VA – –

Odporność na środowisko
Temperatura otoczenia +5 do 40°C +5 do 40°C +5 do 40°C – –

Wilgotność otoczenia 35 do 80% wzgl. wilg. pow.  
(bez kondensacji)

35 do 80% wzgl. wilg. pow.  
(bez kondensacji)

35 do 80% wzgl. wilg. pow.  
(bez kondensacji) – –

Waga Ok. 20 kg Ok. 18 kg Ok. 17,2 kg Ok. 17,4 kg Ok. 12 kg
Ładowność 5 kg 5 kg 5 kg 1 kg 1 kg
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VHX-6000/900F (dane modułu)

Moduł

Moduł nagrywania wideo Umożliwia nagrywanie/odtwarzanie filmów.
Moduł wysokiej jakości kompozycji głębi Rejestruje wiele obrazów zogniskowanych na różnych wysokościach i komponuje z nich pojedynczy obraz.
Moduł pomiaru obszaru Mierzy powierzchnię obrazu 2D.

Moduł rejestrowania obrazów z zastosowaniem 
zegara Rejestruje obrazy automatycznie w określonych odstępach czasu.

Moduł podział ekranu Wyświetla ekrany podzielone w pionie, w poziomie lub na cztery części.
Moduł do wpisywania komentarzy Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie komentarzy, takich jak znaki i znaczniki na obrazie obserwacji.
Moduł retuszu obrazu Udostępnia funkcje przetwarzania obrazu do modyfikowania obrazów w celu ułatwienia obserwacji.

Inne funkcje

Model VHX-6000 Kompatybilność 
konsoli VHX-900F Kompatybilność 

konsoli

Funkcje obserwacji

Funkcja Auto-focus Dostępna ✓ Dostępna ✓

Funkcja wyświetlania zbliżenia Dostępna Niedostępne

Funkcja wyłącznika oświetlenia  
(Nierównomierne wzmocnienie powierzchni)

Dostępna  
(pełne, częściowe, boczne, ciemne pole, jasne pole, kombinacja oświetlenia)

✓
Dostępna  

(pełne, częściowe, boczne, ciemne pole, jasne pole, kombinacja oświetlenia)
✓

Funkcja multioświetlenia Dostępna ✓ Niedostępne
Funkcja automatycznej korekty wstrząsów kamery Dostępna ✓ Dostępna ✓

Funkcje wyświetlania

Wyświetlanie pełnoekranowe Dostępna ✓ Dostępna ✓

Funkcja segmentacji ekranu Pionowo, poziomo, podział na cztery, podział na dziewięć,  
powiązana funkcja wyświetlania

Pionowo, poziomo, podział na cztery, podział na dziewięć,  
powiązana funkcja wyświetlania

Zoom cyfrowy w czasie rzeczywistym 1,0× do 10,0× 1,0× do 10,0×
Funkcja wyświetlania komentarza Dostępna Dostępna

Funkcja poprawy jakości 
obrazu

Funkcja usuwania blasku Dostępna ✓ Dostępna ✓

Funkcja usuwania pierścienia Dostępna ✓ Niedostępne
Funkcja szerokiego zakresu dynamicznego (HDR) Dostępna ✓ Niedostępne

Funkcja wysokiej rozdzielczości szerokiego zakresu 
dynamicznego (HDR) Dostępna ✓ Niedostępne

Tryb e-podglądu (9 typów)  
(optymalny obraz)

Dostępna (automatyczne rejestrowanie klatka po klatce w 9 trybach obrazu,  
umożliwiając optymalny dobór obrazów)

Dostępna (automatyczne rejestrowanie klatka po klatce w 9 trybach obrazu,  
umożliwiając optymalny dobór obrazów)

✓

Funkcja precyzyjnej migawki Dostępna ✓ Niedostępne

Funkcja łączenia obrazów
Łączenie obrazów 2D Dostępna ✓ Niedostępne
Łączenie obrazów 3D Dostępna ✓ Niedostępne
Funkcja nawigacji Dostępna Niedostępne

Funkcja 3D

Kompozycja głębi na żywo Dostępna ✓ Niedostępne
Funkcja szybkiej kompozycji głębi i 3D Dostępna ✓ Dostępna ✓

Wysokiej jakości kompozycja głębi Dostępna Dostępna
Funkcja wyświetlania 3D Dostępna Dostępna
Funkcja korekcji kształtu 3D Dostępna (pochylenie/kula/cylinder) Dostępna (pochylenie)
Funkcja porównywania 3D Dostępna (tryb kombinacji/porównania/wyświetlania różnic) Dostępna (tryb kombinacji/porównania/wyświetlania różnic)

Funkcja nagrywania

Generowanie raportów (Excel/Word) Dostępna Dostępna
Funkcja ustawiania powtarzalności rejestrowania Dostępna Dostępna

Funkcja rejestrowania obrazów z zastosowaniem 
zegara Dostępna Dostępna

Funkcja nagrywania/odtwarzania wideo 50 klatek/sek. maks.  
(Rozmiar obrazu: 1600 × 1200, 800 × 600, 640 × 480)

30 klatek/sek. maks.  
(Rozmiar obrazu: 1600 × 1200, 800 × 600, 640 × 480)

Funkcje pomiarowe

Odległość, kąt, promień, obszar, itp. Różnie dostępne Różnie dostępne
Automatyczne wykrywanie krawędzi Dostępna Dostępna
Wyświetlanie skali Różnie dostępne ✓ Różnie dostępne ✓

Automatyczna funkcja zliczania i pomiaru obszaru Dostępna (umożliwia pomiar odległości/obszaru przez wyodrębnienie jasności/koloru) Dostępna (umożliwia pomiar odległości/obszaru przez wyodrębnienie jasności/koloru)
Automatyczny pomiar powierzchni Dostępna Niedostępne
Analiza wielkości ziarna Dostępna Niedostępne
Analiza zanieczyszczeń Dostępna Niedostępne
Pomiar jednym kliknięciem Dostępna Niedostępne
Automatyczny pomiar Dostępna Niedostępne
Funkcja automatycznego obiektywu/wykrywania 
przybliżenia (TRIPLE‘R) Dostępna Dostępna

Automatyczna kalibracja Dostępna (nie jest wymagane wprowadzanie wartości) Dostępna (nie jest wymagane wprowadzanie wartości)
Kalibracja jednym naciśnięciem Dostępna (nie jest wymagana regulacja położenia skali) Niedostępne
Pamięć CSV Dostępna Dostępna

Funkcja pomiaru 3D 
(funkcje opcjonalne 
VHX-H4M/VHX-S15)

Pomiar profilu 3D Dostępna Dostępna
Pomiar wysokości punktu Dostępna Niedostępne
Pomiar objętości 3D Dostępna Dostępna
Pomiar chropowatości Dostępna Niedostępne

Ręczny system pomiarowy 
XY (funkcja opcjonalna 
VHX-H2M2)

Pomiar stolika mikroskopowego XY Dostępna Dostępna

Funkcja wyświetlania obrazu szerokokątnego Dostępna Dostępna

Akcesoria

Tryb prosty Dostępna ✓ Dostępna ✓

Oszczędność miejsca dzięki konstrukcji wszystko  
w jednym Dostępna Dostępna

Kompatybilność z przełącznikiem nożnym Dostępna Dostępna
Pamięć indywidualnych ustawień użytkownika Dostępna Dostępna
Ustawienie ochrony systemu Dostępna Dostępna
Tryb PC Dostępna Dostępna
Funkcja połączenia sieciowego Dostępna (oprogramowanie komunikacyjne/współdzielenie plików/FTP) Dostępna (oprogramowanie komunikacyjne/współdzielenie plików/FTP)
Przewodnik po funkcjach Dostępna Dostępna
Pomoc wideo Dostępna Niedostępne

Oprogramowanie 
komputerowe  
(dostępne nieodpłatnie)

Oprogramowanie komunikacyjne Łatwo przesyła dane obrazu między VHX a komputerem. (LAN) Łatwo przesyła dane obrazu między VHX a komputerem. (LAN)
Oprogramowanie do odtwarzania obrazu 3D na PC Odtwarza obrazy 3D zapisane w mikroskopie VHX z wykorzystaniem komputera. Odtwarza obrazy 3D zapisane w mikroskopie VHX z wykorzystaniem komputera.

Oprogramowanie do odtwarzania 
multioświetlenia

Odtwarza obrazy z multioświetleniem zapisane w mikroskopie VHX  
do późniejszych zmian w kierunku oświetlenia. Niedostępne

Oprogramowanie do odtwarzania HDR/pomiarów/ 
łączonych obrazów

Reguluje parametry HDR, odtwarza łączone obrazy,  
i przeprowadza pomiar. Wykonuje pomiary przy użyciu komputera.

Oprogramowanie do kompilacji pomiarów jednym 
kliknięciem

Zbiera wyniki pomiarów za pomocą jednego kliknięcia  
i eksportuje wyniki do programu Excel. Niedostępne
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SZYBKIE OBRAZOWANIE URZĄDZENIEM “WSZYSTKO W JEDNYM”

MIKROSKOP O DUŻEJ PRĘDKOŚCI
VW-9000

❙ Rejestrowanie obrazu z prędkością do 230000 klatek na sekundę
❙ W pełni zintegrowany system z wbudowanym źródłem światła i LCD
❙ Konfiguracja i zapis w kilka chwil
❙ Funkcja monitorowania błędów automatycznie wykrywa zmiany w ruchu
❙ Określanie ilościowe i analiza poruszających się obiektów
❙ Umożliwia obserwację na miejscu z funkcjonalnością mikroskopu


