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INFORMATOR
DostĊpne są nastĊpujące wyroby, bĊdące produktem naszego wieloletniego doĞwiadczenia. Mamy
nadziejĊ, Īe zechcą PaĔstwo skorzystaü z naszych usáug.
PàYTY PàASKIE:
Optyczne páyty páaskie. ĝrednica do 300mm. PáaskoĞü Ȝ/15 i lepsza. Wykonane z BK7 lub stopionej
krzemionki. DostĊpne páyty páaskie projektowane na zamówienie.
Páyty páasko-równolegáe. ĝrednica do 300mm. PáaskoĞü Ȝ/15, równolegáoĞü 10 sekund kątowych
i lepsza. Wykonane z BK7 lub stopionej krzemionki. DostĊpne páyty páasko-równolegáe projektowane
na zamówienie.
SZKàO DO TESTÓW:
Páyty páaskie testowe do sprawdzania páaskoĞci. ĝrednica do 300mm. PáaskoĞü Ȝ/15.
Próbki do badaĔ uksztaátowania powierzchni obiektywów jednosoczewkowych. ĝrednica do 150mm.
Do uksztaátowania powierzchni Ȝ/10 i dokáadnoĞci promienia R/1000 dla wartoĞci nominalnej.
OKIENKA DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH:
DostĊpne w dowolnym ksztaácie i polerowaniu. Wykonane ze szkáa páaskiego walcowanego, szkáa
optycznego lub ze stopionej krzemionki.
SZKàO PROJEKTOWANE I KSZTAàTOWANE NA ZAMÓWIENIE:
Szlifowane i polerowane do dowolnego ksztaátu na zamówienie klienta.
FILTRY:
Filtry absorpcyjne. DostĊpne są szczególnie trwaáe filtry do uĪycia w fotografii.
Filtry interferencyjne. DostĊpny jest szeroki wybór filtrów w zakresie Ğwiatáa widzialnego.
Neutralne filtry szare. GĊstoĞü od 0,1 do 2,0. DostĊpne są filtry projektowane na zamówienie.
Filtry polaryzacyjne. DostĊpne są klejone filtry ze szkáa i z tworzywa sztucznego.
PODàOĩA:
Szlifowane i polerowane do dowolnego ksztaátu na zamówienie klienta. Wykonane z topionej
krzemionki, metalu lub szkáa, gáównie do uĪycia w lustrach.
LUSTRA:
DostĊpne są lustra páaskie, sferyczne lustra wklĊsáe, sferyczne lustra wypukáe oraz lustra cylindryczne.
PRYZMATY:
Pryzmaty 45°-90°-45°. DostĊpne są pryzmaty prostokątne, Porro i Dove’go.
Inne pryzmaty. DostĊpne są pryzmaty pentagonalne, pryzmaty dachowe, bipryzmaty oraz
projektowane na Īyczenie pryzmaty o ksztaátach wg Īyczenia klienta
SZKLANE MIKROKUWETY:
DostĊpne są mikrokuwety o ksztaátach wg Īyczenia klienta, projektowane na zamówienie.
SOCZEWKI / OBIEKTYWY:
Soczewki pojedyncze. DostĊpne są soczewki páasko-wypukáe, páasko-wklĊsáe, dwuwypukáe,
dwuwklĊsáe, soczewki wklĊsáo-wypukáe (meniski) dodatnie i ujemne oraz soczewki cylindryczne.
Obiektywy projektowane i wytwarzane na zamówienie. DostĊpne są obiektywy projekcyjne, obiektywy
obrazujące i inne obiektywy do zastosowaĔ przemysáowych.
Soczewki kolimatorowe (dające wiązkĊ promieni równolegáych) o ogniskowych od 100mm do
2 000mm.
Soczewki kondensorowe. Do uĪycia w projektorach, powiĊkszalnikach i oĞwietlaczach
mikroskopowych.
Soczewki mikroskopowe. DostĊpne są obiektywy achromatyczne, soczewki do kondensorów i do
okularów.
Soczewki do teleskopów. DostĊpne są obiektywy achromatyczne i soczewki okularowe.
SIATKI NITKOWE:
DostĊpny jest duĪy wybór siatek.
PRECYZYJNE PRZYMIARY:
DostĊpny jest szeroki wybór przymiarów z podziaáką trawioną fotograficznie oraz z podziaáką
grawerowaną na szkle, metalu lub Īywicy.
SZKàA POWIĉKSZAJĄCE:
DostĊpny jest duĪy wybór szkieá powiĊkszających kieszonkowych, rĊcznych oraz bardziej záoĪonych.
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INSTRUMENTY OPTYCZNE BADAWCZE I KONTROLNE:
Tylko na zamówienie.

NASZA DZIAàALNOĝû
Gáówną dziedziną naszej dziaáalnoĞci jest produkcja wyrobów pod nazwą handlową Peak (ang.
szczyt). DziĊki naszemu bogatemu doĞwiadczeniu i technologiom w takich dziedzinach jak szkáo
optyczne, szkáa specjalnych rodzajów, Īywice syntetyczne, komponenty elektryczne i obróbka metalu,
zajmujemy siĊ równieĪ projektowaniem i produkcją wyrobów jako fabryka kooperująca dla
producentów urządzeĔ optycznych, urządzeĔ pomiarowych, wyrobów elektrycznych, urządzeĔ do
prowadzenia badaĔ fizycznych i chemicznych, oraz pomocy naukowych. Innymi sáowy, kooperujemy
z róĪnymi producentami jako kompleksowa montownia wyrobów optycznych, mechanicznych
i elektronicznych zgodnie z naszą maksymą, którą jest postĊp techniczny.
Liczba podlegáych wytwórców:

Ok. 100

Gáówni klienci:

Canon
Matsushita
NEC
Nikon
Seiko
SONY

Nasza marka handlowa:

"PEAK". Zarejestrowana we wszystkich krajach europejskich i w USA.

Data powstania firmy:

Listopad 1950

Banki: Oddziaá Ueno Hirokoji, The Sakura Bank, Ltd.
Oddziaá Akihabara The Bank of Tokyo
Mitsubishi Bank, Ltd.

TOHKAI SANGYO CO., LTD.
Prezes: Maho Suzuki
16-13, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034, Japan
Telefon: 03-3834-5711
Telefax:+ 81-3-3836-9097
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INDEKS PRODUKTÓW
Nr
1960
1961
1962
1964
1966
1967
1972
1975
1976
1977-A
1977-B
1977-C
1977-D
1977-E
1980
1983
1985-7
1985-10
1985-14
1985-20
1986
1987
1989
1990-4
1990-7
1993
1994-2
1994-4
1996
1996-L
1997
1998
1999
2000
2001-25
2001-50
2001-75
2001-100
2003
2004
2008-25
2008-50
2008-75
2008-100
2009-20
2009-40
2009-60
2009-100
2010
2015
2016
2016-L
2017-6
2017-8
2018

Artykuá
Lupa 5x
Lupa 10x
Lupa 15x
Lupa 22x
Lupa 10x z oĞwietleniem
Filtr do wizualnej oceny tonalnoĞci zdjĊü barwnych i czarno-biaáych
Przymiar szklany
Lupa 7x z podziaáką
Lupa 7x z podziaáką – zestaw
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. A
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. B
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. C
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. D
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. E
Soczewka dodatkowa P.I.L.
Lupa 10x z podziaáką
Lupa systemu Steinheila 7x
Lupa systemu Steinheila 10x
Lupa systemu Steinheila 14x
Lupa systemu Steinheila 20x
Szkáo powiĊkszające z mocowaniem magnetycznym
Lupa z oĞwietleniem 3,5x
Lupa z „naroĞlą”
Lupa anastygmatyczna 4x
Lupa anastygmatyczna 7x
Lupa z przyssawką 10x
Przeglądarka stereoskopowa 2x
Przeglądarka stereoskopowa 4x
Lupa 30 x
Lupa 30x z oĞwietleniem
Lupa rĊczna 3x
Lupa z podziaáką i oĞwietleniem 7x
Lupa telecentryczna 7x
Lupa powiĊkszalnikowa do nastawiania ostroĞci I (system prof. Z. Koana)
Mikroskop kieszonkowy 25x
Mikroskop kieszonkowy 50x
Mikroskop kieszonkowy 75x
Mikroskop kieszonkowy 100x
Lupa tkacka
Lupa 10x z podziaáką – zestaw
Mikroskop stojący 25x
Mikroskop stojący 50x
Mikroskop stojący 75x
Mikroskop stojący 100x
Mikroskop warsztatowy 20x
Mikroskop warsztatowy 40x
Mikroskop warsztatowy 60x
Mikroskop warsztatowy 100x
Mikroskop do odczytu twardoĞci metodą Brinnela
Mini Komparator 7x
Lupa z podziaáką 15x
Lupa 15x z podziaáką i oĞwietleniem
Lupa ze spinką do krawata 6x
Lupa ze spinką do krawata 8x
Lupa 8x
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Strona
26
27
27, 40
27
37
54
53
28
33
19
19
20
20
20
19
38
31
31
31
31
26
23
18
24
25
38
16
16
51
52
21
29, 34
32
55
49
49
49
49
22
33
48
48
48
48
43
43
43
43
47
33
39
40
28
28
35

2018-P.H.
2019
2020
2021-15
2021-22
2022-35
2022-55
2022-75
2023
2026-8
2026-15
2026-20
2027
2028
2030
2032
2033-90
2033-100
2033-115
2034-20
2034-40
2034-60
2034-100
2034-150
2034-200
2034-300
2035-I
2035-II
2036-25
2036-50
2037
2037-L
2038
2039
2041
2044
2046
2047
2048
2050-25
2050-50
2050-75
2050-100
2051-30
2051-60
2052
2053
2054-20
2054-40
2054-60
2054-100
2054-150
2054-200
2054-300
2054-20EIM
2054-40EIM
2054-60EIM
2054-100EIM

Uchwyt ze znacznikiem
Lupa 15x w kasetce
Lupa powiĊkszalnikowa do nastawiania ostroĞci II (system prof. Z. Koana)
Lupa ze wspornikiem 15x
Lupa ze wspornikiem 22x
Lupa achromatyczna 35
Lupa achromatyczna 55
Lupa achromatyczna 75
Lupa 15x z oĞwietleniem
Przeglądarka rĊczna 8x
Przeglądarka do mikrofilmów 15x
Przeglądarka do mikrofilmów 20 x
Teleskop krótkoogniskowy 8x20
Lupa z podziaáką i oĞwietleniem 10x
Lupa powiĊkszalnikowa do nastawiania ostroĞci III (system prof. Z. Koana)
Lupa plastikowa 10x
Lupa na giĊtkim ramieniu z podstawą 90
Lupa na giĊtkim ramieniu z podstawą 100
Lupa na giĊtkim ramieniu z podstawą 110
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 20x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 40x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 60x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 100x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 150x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 200x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 300x
Lupa do mocowania na czole I
Lupa do mocowania na czole II
Kieszonkowy mikroskop pomiarowy 25x
Kieszonkowy mikroskop pomiarowy 50x
Lupa 30x z podziaáką
Lupa 30x z podziaáką i oĞwietleniem
Lupa 4x
Lustrzana przeglądarka stereoskopowa
Lupa biurkowa multi
Lupa zmiennoogniskowa 816
Skrzynka Ğwietlna
Lupa-wisior 3x
Lupa zegarmistrzowska
Mikroskop kieszonkowy 25x EIM
Mikroskop kieszonkowy 50x EIM
Mikroskop kieszonkowy 75x EIM
Mikroskop kieszonkowy 100x EIM
Mikroskop rĊczny 30x
Mikroskop rĊczny 60x
Lupa 3x z podziaáką
Lupa skáadana
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 20x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 40x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 60x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 100x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 150x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 200x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 300x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 20x EIM
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 40x EIM
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 60x EIM
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 100x EIM

5

35
41
55
39, 41
39
14
14
14
41
36
36
36
47
29, 34
55
27
14
14
14
44
44
44
44
44
44
44
18
18
50
50
52
52
24
17
15
37
54
21
22
51
51
51
51
53
53
15
16
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

INDEKS (wedáug powiĊkszenia)
Artykuá
Podstawowe zagadnienia związane z urządzeniami powiĊkszającymi
Lupa achromatyczna 75
Lupa na giĊtkim ramieniu z podstawą 115
Lupa achromatyczna 55
Lupa na giĊtkim ramieniu z podstawą 100
Lustrzana przeglądarka stereoskopowa
Przeglądarka stereoskopowa 2x
Lupa biurkowa multi
Lupa 3x z podziaáką
Lupa skáadana
Lupa-wisior 3 x
Lupa zegarmistrzowska
Lupa na giĊtkim ramieniu z podstawą 90
Lupa rĊczna 3x
Lupa z oĞwietleniem 3,5x
Lupa do mocowania na czole I
Lupa do mocowania na czole II
Przeglądarka stereoskopowa 4x
Lupa achromatyczna 35
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. A
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. B
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. C
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. D
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. E
Soczewka dodatkowa P.I.L.
Lupa tkacka
Lupa anastygmatyczna 4x
Lupa 4x
Szkáo powiĊkszające z mocowaniem magnetycznym
Lupa 5x
Lupa z „naroĞlą”
Lupa ze spinką do krawata 6x
Lupa 7x z podziaáką
Lupa 7x z podziaáką – zestaw
Lupa systemu Steinheila 7x
Lupa anastygmatyczna 7x
Lupa z podziaáką i oĞwietleniem 7x
Lupa telecentryczna 7x
Mini Komparator 7x
Lupa ze spinką do krawata 8x
Lupa 8x
Przeglądarka rĊczna 8 x
Lupa zmiennoogniskowa 816
Lupa 10x
Lupa 10x z oĞwietleniem
Lupa 10x z podziaáką
Lupa systemu Steinheila 10x
Lupa z przyssawką 10x
Lupa 10x z podziaáką – zestaw
Lupa 10x z podziaáką i oĞwietleniem
Lupa plastikowa 10x
Lupa systemu Steinheila 14x
Lupa 15x
Wzory i barwy podziaáek
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Nr
2022-75
2033-115
2022-55
2033-100
2039
1994-2
2041
2052
2053
2047
2048
2033-90
1997
1987
2035-I
2035-II
1994-4
2022-35
1977-A
1977-B
1977-C
1977-D
1977-E
1980
2003
1990
2038
1986
1960
1989
2017-6
1975
1976
1985-7
1990-7
1998
1999
2015
2017-8
2018
2026-8
2044
1961
1966
1983
1985-10
1993
2004
2028
2032
1985-14
1962

Strona
11
14
14
14
14
17
16
15
15
16
21
22
14
21
23
18
18
16
14
19
19
20
20
20
19
22
24
24
26
26
18
28
28
33
31
25
29, 34
32
33
28
35
36
37
27
37
38
31
38
33
29, 34
27
31
27, 40
29

Lupy z podziaáką
Przegląd wyrobów marki Peak
Lupa z podziaáką 15x
Lupa 15x z podziaáką i oĞwietleniem
Lupa 15x w kasetce
Lupa ze wspornikiem 15x
Lupa z oĞwietleniem 15x
Przeglądarka do mikrofilmów 15x
Lupa systemu Steinheila 20x
Mikroskop warsztatowy 20 x
Mikroskop do odczytu twardoĞci metodą Brinnela 20 x
Przeglądarka do mikrofilmów 20 x
Teleskop krótkoogniskowy 8x20
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 20x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 20x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 20x EIM
Lupa 22x
Lupa ze wspornikiem 22x
Mikroskop kieszonkowy 25x
Mikroskop stojący 25x
Kieszonkowy mikroskop pomiarowy 25x
Lupa 30x
Lupa 30x z oĞwietleniem
Lupa 30x z podziaáką
Lupa 30x z podziaáką i oĞwietleniem
Mikroskop rĊczny 30x
Mikroskop warsztatowy 40 x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 40 x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 40x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 40x EIM
Mikroskop kieszonkowy 50x
Mikroskop stojący 50x
Kieszonkowy mikroskop pomiarowy 50x
Mikroskop warsztatowy 60 x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 60x
Mikroskop rĊczny 60x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 60 x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 60 x EIM
Mikroskop kieszonkowy 75 x
Mikroskop stojący 75x
Mikroskop kieszonkowy 100 x
Mikroskop stojący 100x
Mikroskop warsztatowy 100 x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 100 x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 100x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 100x EIM
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 150x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 150x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 200x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 200x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 300x
Mikroskop stojący o szerokim polu widzenia 300x

PEAK: sama optyka
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2016
2016-L
2019
2021-15
2023
2026-15
1985-20
2009-20
2010
2026-20
2027
2034-20
2054-20
2054-20 EIM
1964
2021-22
2001-25
2008-25
2036-25
1996
1996-L
2037
2037-L
2051-30
2009-40
2034-40
2054-40
2054-40 EIM
2001-50
2008-50
2036-50
2009-60
2034-60
2051-60
2054-60
2054-60 EIM
2001-75
2008-75
2001-100
2008-100
2009-100
2034-100
2054-100
2054-100 EIM
2034-150
2054-150
2034-200
2054-200
2034-300
2054-300

30
56, 57
39
40
41
39, 41
41
36
31
43
47
36
47
44
44
44
27
39
49
48
50
51
52
52
52
53
43
44
44
44
49
48
50
43
44
53
44
44
49
48
49
48
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE
Z URZĄDZENIAMI POWIĉKSZAJĄCYMI
Dr Zyun Koana
Profesor optyki na Uniwersytecie Sophia (Japonia)
Professor Emeritus Uniwersytetu Tokijskiego

1. Wybór powiĊkszenia odpowiednio do potrzeb
Szkáo powiĊkszające, zwane takĪe lupą, to soczewka lub ukáad soczewek który moĪe
utworzyü powiĊkszony obraz pozorny przedmiotu. Kiedy szkáo powiĊkszające umieĞci siĊ pomiĊdzy
obiektem a okiem obserwatora, obserwator moĪe zbadaü drobne szczegóáy obiektu, oglądając jego
powiĊkszony obraz.
Wytwarza siĊ szkáa powiĊkszające o róĪnym powiĊkszeniu, odpowiednio do celu, jakiemu
mają sáuĪyü. Ten sam obiekt moĪna obserwowaü w wiĊkszej skali za pomocą lupy o wiĊkszym
powiĊkszeniu. Lupy o wiĊkszym powiĊkszeniu mają jednak niedostatki takie, jak mniejsze pole obrazu
i mniejszą odlegáoĞü roboczą (tj. odlegáoĞü pomiĊdzy badanym obiektem a szkáem powiĊkszającym);
to drugie zjawisko powoduje, Īe lupy takie są mniej wygodne w uĪyciu.
Lupa o powiĊkszeniu 2x do 3x to zwykle stosunkowo niedroga pojedyncza soczewka wypukáa.
Lupy o duĪym powiĊkszeniu skáadają siĊ z dwóch do piĊciu soczewek wypukáych i wklĊsáych,
wykonanych z róĪnych gatunków szkáa optycznego wedáug skomplikowanego projektu optycznego
w celu korekcji aberracji, i jako takie są one bardziej kosztowne.
Do czytania dokumentów z maáymi literami odpowiednie są mające szersze pole obrazu lupy
o powiĊkszeniu 2x do 3x. Lupy o powiĊkszeniu 5x do 7x są najodpowiedniejsze do codziennego
uĪytku biurowego. Do obserwacji bardzo drobnych szczegóáów zaleca siĊ powiĊkszenia 10x do 15x.
Gdyby jednak ktoĞ próbowaá czytaü gazetĊ przy pomocy lupy 10x, musiaáby, ze wzglĊdu na maáe pole
widzenia, przesuwaü lupĊ z jednej litery nad drugą, i w efekcie trudno byáoby uchwyciü sens caáych
zdaĔ. Dlatego teĪ naleĪy wybraü szkáo powiĊkszające, które najlepiej odpowiadaáo bĊdzie potrzebom,
i uĞwiadomiü sobie, Īe kosztowne lupy o duĪych powiĊkszeniach nie są bynajmniej uniwersalne. To
pierwsza podstawowa zasada wyboru szkáa powiĊkszającego.
Obserwacji w powiĊkszeniu 20x lub wiĊkszym zwykle dokonuje siĊ za pomocą mikroskopu
o záoĪonej budowie, który skáada siĊ z obiektywu i okularu, umieszczonych w okreĞlonej odlegáoĞci od
siebie. Obiektyw tworzy powiĊkszony, lecz odwrócony obraz rzeczywisty badanego obiektu, a okular,
który jest specjalnego rodzaju szkáem powiĊkszającym, jeszcze bardziej powiĊksza obraz rzeczywisty.
W ten sposób mikroskop o budowie záoĪonej moĪna porównaü do dwustopniowego wzmacniacza,
podczas gdy szkáo powiĊkszające jest moĪna uwaĪaü za wzmacniacz jednostopniowy. Stąd teĪ
mikroskop moĪe mieü bardzo duĪe powiĊkszenie, takie jak 100x lub 1000x, a gdy uĪywa siĊ go przy
niskich powiĊkszeniach rzĊdu 20x do 30x, ma on szersze pole widzenia i wiĊkszą odlegáoĞü roboczą
niĪ szkáo powiĊkszające o takim samym powiĊkszeniu.
Mikroskop o budowie záoĪonej ma jednak pewne wady: jest duĪy, ciĊĪki i drogi, obiekt
obserwowany musi byü umieszczony na stoliku mikroskopu, a obserwowany obraz jest odwrócony.
Widaü tutaj zalety posiadania lup 20x do 30x, które pozwalają obserwowaü prosty (tzn. nie
odwrócony) obraz kaĪdej czĊĞci duĪego obiektu, którego nie moĪna umieĞciü na stoliku mikroskopu.
Takie szkáa powiĊkszające są niezastąpione np. w procesach fotomechanicznych.
Takie lupy o duĪym powiĊkszeniu mają jednakĪe bardzo krótką odlegáoĞü roboczą, a ponadto
oĞ optyczna oka obserwatora musi prawidáowo zbiegaü siĊ z osią optyczną lupy. Speánienie tego
warunku wymaga od obserwatora pewnego doĞwiadczenia, a nieprawidáowe posáugiwanie siĊ takimi
lupami nie pozwala w peáni wykorzystaü ich moĪliwoĞci.
Trzeba ponownie podkreĞliü, Īe naleĪy starannie dobieraü powiĊkszenie lup, które obecnie
dostĊpne są w powiĊkszeniach od ok. 2x do 30x.
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2. PowiĊkszenie zmienia siĊ wraz z warunkami
Dotychczas termin „powiĊkszenie” uĪywany byá bez dokáadnego wyjaĞnienia. Jest on czymĞ
innym od „powiĊkszenia projekcyjnego” obrazu, tzn. wartoĞci fizycznej definiowanej jako stosunek
wymiarów poprzecznych obrazu maáego przedmiotu, utworzonego przez ukáad optyczny (wáączając
w to szkáo powiĊkszające) do wymiarów poprzecznych samego przedmiotu. Termin „powiĊkszenie
wizualne” odnosi siĊ do poáączenia szkáa powiĊkszającego (lub záoĪonego mikroskopu) i oka
obserwatora. Definiuje siĊ ten termin jako stosunek kąta widzenia powiĊkszonego obrazu pozornego
maáego przedmiotu do kąta widzenia tego samego obiektu obserwowanego goáym okiem z odlegáoĞci
250mm (ok. 10 cali), który w przybliĪeniu równy jest stosunkowi wysokoĞci obrazu tworzonego na
siatkówce oka odpowiednio w kaĪdym przypadku. A zatem, jeĞli powiĊkszenie lupy wynosi 7x,
wysokoĞü obrazu widzianego przez nią jest okoáo siedem razy wiĊksza od wysokoĞci tego samego
przedmiotu, obserwowanego goáym okiem z odlegáoĞci 250mm. W tym przypadku pole powierzchni
powiĊksza siĊ 72 czyli 49 razy.

Rys. 1 Normalne warunki uĪycia lupy

PowiĊkszenie lupy nie jest staáe, lecz zmienia siĊ w sposób ciągáy w pewnym zakresie wraz ze
zmianami odlegáoĞci pomiĊdzy szkáem powiĊkszającym a okiem, jak teĪ, ze zmianami odlegáoĞci
roboczej. Dlatego jego wartoĞü jest nieokreĞlona tak dáugo, jak nie są podane warunki uĪycia lupy.
WartoĞü powiĊkszenia lupy wygrawerowana na jej oprawie lub podana w katalogach to tzw.
„powiĊkszenie normalne”, czyli powiĊkszenie uzyskiwane pod warunkiem, Īe badany przedmiot
znajduje siĊ w „páaszczyĨnie ogniskowej w obszarze przedmiotowym” szkáa powiĊkszającego. W takim
przypadku promienie Ğwiatáa wysáane z kaĪdego punktu przedmiotu stają siĊ do siebie równolegáe po
przejĞciu przez szkáo powiĊkszające, jak to widaü na rys. 1, a zatem obraz pozorny przedmiotu tworzy
siĊ w nieskoĔczonej odlegáoĞci od oka i jest nieskoĔczenie duĪy. Stąd wartoĞü „powiĊkszenia
projekcyjnego” obrazu jest nieskoĔczona, ale powiĊkszenie w tym przypadku, czyli powiĊkszenie
normalne lupy, przyjmuje wartoĞü skoĔczoną i wyraĪa siĊ dokáadnie wzorem:
250 (mm)
PowiĊkszenie normalne = ----------------------------------------ogniskowa lupy (mm)
i jest niezaleĪne od odlegáoĞci pomiĊdzy szkáem powiĊkszającym a okiem.
Ze wzoru moĪna áatwo obliczyü, Īe szkáo powiĊkszające o ogniskowej 25mm ma
powiĊkszenie normalne 10x, a szkáo o ogniskowej 50mm ma powiĊkszenie normalne 5x. MoĪna teĪ
zauwaĪyü, Īe powiĊkszenie normalne „sáabej” lupy o ogniskowej 250mm wynosi 1,0x, co oznacza, Īe
nie odniesie siĊ Īadnej korzyĞci z uĪycia takiego szkáa powiĊkszającego. Co wiĊcej, sáabsze szkáo
o ogniskowej 300mm ma normalne powiĊkszenie 0,83x, co oznacza, Īe wielkoĞü obrazu pozornego
widzianego przez takie szkáo jest mniejsza, niĪ przedmiotu oglądanego goáym okiem z odlegáoĞci
250mm! Wyniki te są absolutnie poprawne jeĞli mówi siĊ o „powiĊkszeniu normalnym”.
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Rys. 2 Najefektywniejsze warunki uĪycia lupy
Opisane powyĪej „normalne warunki uĪycia lupy” nie są jednak zalecane przy korzystaniu ze
zwykáych szkieá powiĊkszających. Najefektywniejsze jest przybliĪenie oka do szkáa najbardziej jak to
moĪliwe, i dobranie odlegáoĞci pomiĊdzy przedmiotem a szkáem tak, by obraz pozorny utworzyá siĊ
w odlegáoĞci 250mm od oka, jak to widaü na rys. 2. JeĞli oko zetknie siĊ ze szkáem powiĊkszającym,
lub mówiąc bardziej ĞciĞle, jeĞli „punkt wĊzáowy w przestrzeni przedmiotowej oka” zbiegnie siĊ
z „punktem wĊzáowym w przestrzeni obrazowej" lupy, a obraz pozorny utworzy siĊ w podanej powyĪej
pozycji, wówczas powiĊkszenie przyjmie wartoĞü maksymalną PowiĊkszeniemax wyraĪoną
nastĊpującym wzorem:
PowiĊkszeniemax = 1+ PowiĊkszenie normalne.
Zwykle niemoĪliwe bĊdzie dokáadne speánienie tego warunku, ale im oko jest bliĪej szkáa
powiĊkszającego, tym bardziej powiĊkszenie zbliĪa siĊ do wartoĞci podanej przez powyĪszy wzór.
Stąd powiĊkszenie lupy o ogniskowej 300mm wyniesie w przybliĪeniu (1+ 0,83) czyli 1,83x,
a powiĊkszenie lupy o ogniskowej 250mm wyniesie okoáo (1+ 1,0) czyli 2x. Oznacza to, Īe
powiĊkszenie szkáa zawsze jest wiĊksze niĪ 1x, nawet jeĞli jest ono sáabe, o ile uĪywa siĊ go w sposób
podany powyĪej.
Szkáo powiĊkszające Ğredniej mocy o normalnym powiĊkszeniu 5x lub 7x moĪe teĪ mieü
powiĊkszenie bliskie odpowiednio 6x lub 8x, jeĞli uĪyje siĊ go w warunkach opisanych powyĪej. Aby
speániü te warunki, naleĪy trzymając szkáo powiĊkszające jedną rĊką trzymaü je moĪliwie najbliĪej oka,
regulując ustawienie badanego przedmiotu drugą rĊką, aĪ powiĊkszony obraz pozorny bĊdzie ostry.
To druga podstawowa zasada posáugiwania siĊ szkáem powiĊkszającym.
3. Specjalne szkáa powiĊkszające do specjalnych celów
Do specjalnych celów wyprodukowano kilka typów specjalnych lup o takich samych
wartoĞciach powiĊkszenia jak lupy zwykáe, ale z pewnych niezwykáymi wáaĞciwoĞciami.
Na przykáad „Lupa anastygmatyczna 4x" o bardzo szerokim i páaskim polu obrazu nadaje siĊ
do badania drobnych szczegóáów negatywów mikrofilmowych 35mm lub do przeglądania barwnych
przezroczy, bez potrzeby przesuwania przedmiotu lub lupy. „Lupa telecentryczna 7x" wyposaĪona
w szklany przymiar pozwala na pomiar Ğrednicy cienkiego drutu lub maáej kulki bez báĊdu paralaksy,
a lupĊ bez przymiaru moĪna wykorzystaü do dokáadnego odczytu wychylonej wskazówki miernika,
która porusza siĊ w páaszczyĨnie nieco innej niĪ páaszczyzna, na której naniesiona jest podziaáka.
„Lupa retrofocus 7x”, ze wzglĊdu na jej bardzo duĪą odlegáoĞü roboczą, pozwala zbadaü dno maáego
i gáĊbokiego otworu lub obserwowaü drobną strukturĊ elektrod w lampie próĪniowej z zewnątrz lampy.
JednakĪe w chwili obecnej takie specjalne lupy dostĊpne są tylko z jedną lub dwiema
wartoĞciami powiĊkszenia. JeĞli potrzebują PaĔstwo specjalnej lupy z innym powiĊkszeniem,
producent moĪe ją zaprojektowaü i wykonaü wedáug PaĔstwa wymagaĔ, ale koszt tego bĊdzie
wyjątkowo wysoki ze wzglĊdu na duĪy wkáad pracy umysáowej i czasu potrzebnych do opracowania
projektu optycznego. Jest to powszechne zjawisko w przypadku kaĪdego przyrządu optycznego
wykonywanego na zamówienie, i jedynym sposobem zmniejszenia kosztów jest zamówienie wiĊkszej
iloĞci sztuk tego samego wyrobu poprzez zebranie zapotrzebowania od wiĊkszej liczby osób równie
zainteresowanych wykorzystaniem takiego urządzenia. To trzecia podstawowa zasada związana
z zamawianiem specjalnych lup.
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Nr 2022-35
Nr 2022-55
Nr 2022-75

LUPA ACHROMATYCZNA PEAK
Przedstawione tutaj szkáo powiĊkszające wydaje siĊ przypominaü wyglądem zewnĊtrznym
klasyczne szkáo powiĊkszające uĪywane pod koniec zeszáego wieku przez sáynnego detektywa
Sherlocka Holmesa. JednakĪe lupa achromatyczna Peak róĪni siĊ znacznie swymi funkcjami, i moĪe
daü dokáadniejsze informacje, jakich przeszywające oko wielkiego detektywa nie mogáo wykryü.
Spowodowane jest to tym, Īe w lupie achromatycznej Peak zastosowano nowoopracowaną
soczewkĊ achromatyczną, która skáada siĊ z dwóch sklejonych ze sobą soczewek ze szkáa
optycznego. Obraz widziany przez tĊ soczewkĊ wolny jest od przebarwieĔ i ma ostre kontury, tak, Īe
w caáym polu obrazu nie ma niewyraĨnych linii. Na podstawie oprawy lupy achromatycznej znajduje
siĊ czerwony punkt. Lupy naleĪy uĪywaü z tym czerwonym punktem skierowanym ku górze.
Solidna oprawa soczewki i drewniana rączka wykonana z drewna róĪanego, które zyskuje tym
wiĊkszy poáysk im czĊĞciej korzysta siĊ z lupy, powodują, Īe lupa achromatyczna Peak warta jest
PaĔstwa zainteresowania. Stanie siĊ ona PaĔstwa dobrym asystentem w pracy badawczej
i kontrolnej, i dobrym towarzyszem w hobby takim, jak sztuka, ogrodnictwo i rĊkodzieáo.
Numer katalog.
Nr 2022-35
Nr 2022-55
Nr 2022-75

ĝrednica soczewki
37 mm
54 mm
75 mm

PowiĊkszenie
4x
2x
1,3x

Pokrycie powierzchni
Obie powierzchnie
pokryte w kolorze
fioletowym

Wymiary
39x155x15mm
56x175x20mm
77x195x25mm

Masa netto
67g
117g
245g

Nr 2033-90
Nr 2033-100
Nr 2033-115

LUPA PEAK NA GIĉTKIM RAMIENIU Z PODSTAWĄ
Lupa na giĊtkim ramieniu z podstawą ma wychodzące z solidnej, stabilnej podstawy
elastyczne ramiĊ, które moĪna swobodnie przestawiaü w pionie i poziomie. Na koĔcu ramienia
znajduje siĊ soczewka, którą moĪna ustawiü na dowolnej wysokoĞci i pod dowolnym kątem. DziĊki
uĪyciu podstawy uĪytkownik moĪe nieprzerwanie i w optymalnym oĞwietleniu obserwowaü i badaü
okaz w wygodnej pozycji, która pozostawia obie rĊce wolne.
DostĊpne są lupy z soczewkami o Ğrednicach 90, 100 i 115mm.
Numer katalogowy
Nr 2033-90
Nr 2033-100
Nr 2033-115

ĝrednica soczewki
90mm
100mm
115mm

PowiĊkszenie
2,2x
2x
1,7x
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Wymiary
145x120x460mm
145x120x470mm
145x120x485mm

Masa netto
1427g
1484g
1527g

Nr 2041

LUPA BIURKOWA PEAK multi
UwaĪa siĊ, Īe czáowiek uĪywa soczewek od
czasów staroĪytnego Egiptu. W porównaniu z czasem,
jaki upáynąá, wysiáek wáoĪony przez firmĊ Peak
w produkcjĊ lup, oraz jego rezultaty, wydają siĊ naprawdĊ
niewiele znaczące.
Niemniej
jednak
wielosoczewkowa
lupa
biurkowa Peak multi jest wspaniaáą lupą biurkową,
pozwalającą zobaczyü rzeczy, które są w normalnych
warunkach niewidoczne. Jest tak dziĊki czterem
soczewkom o róĪnym powiĊkszeniu, zamontowanym
w oprawie, znajdującej siĊ przed PaĔstwem. Speániają
one wymogi prowadzonych przez PaĔstwa prac badawczych. Wykonane z Īywicy akrylowej soczewki,
wszystkie znakomicie jednorodne pod wzglĊdem jakoĞci i przezroczystoĞci, produkowane są przy
wykorzystaniu najnowoczeĞniejszych technologii, a gáówną soczewkĊ powleczono twardym pokryciem
na bazie silikonu.
Podstawa lupy jest dostatecznie ciĊĪka, by sprostaü wszelkim moĪliwym kątom ustawienia,
i wraz z czarno wykoĔczonym, spokojnym wspornikiem, pasującym do dekoracyjnego wyposaĪenia,
pozwala swobodnie zmieniaü ustawienie soczewek.
JeĞli soczewki ulegną zabrudzeniu, zanieczyszczenia naleĪy usunąü za pomocą miĊkkiej
mioteáki do usuwania kurzu, i delikatnie wytrzeü powierzchnie soczewek papierem silikonowym,
Ğciereczką do czyszczenia soczewek, itp. NaleĪy unikaü uĪywania chemikaliów.
Uwaga. Umieszczenie lupy w bezpoĞrednim Ğwietle sáonecznym stwarza zagroĪenie poĪarowe.
Wymiar soczewki
powiĊkszenie
G1:
108x139 mm
2X
G2:
Cylindryczna
G3:
ĝrednica 15mm
10X
G4:
20x25mm
5X
Wymiary: 176 x 150 do 330 x 200 mm (w normalnym ustawieniu)
ĝrednica podstawy: 135 mm
Masa: 1500 g
Nr 2052

LUPA PEAK 3X Z PODZIAàKĄ
Lupa Peak 3x z podziaáką skáada siĊ z soczewki,
pionowego wspornika i metalowej podstawy. Podziaáka
z siatką nitkową umieszczona jest w metalowej podstawie.
Lupa ta, jak widaü, róĪni siĊ od innych kiedykolwiek
dostarczanych lup z podziaáką. DziĊki jej konstrukcji moĪna
uzyskaü szerszą przestrzeĔ do obserwacji.
Lupa 3X z podziaáką ma soczewki (2 soczewki w 2
grupach) o powiĊkszeniu 3X. Apertura jest duĪa, ale
aberracje są maáe.
Cechy tego nowego wyrobu są nastĊpujące:
ĝwiatáo dochodzi ze wszystkich stron. Pole widzenia jest szerokie. DuĪa odlegáoĞü robocza
powoduje, Īe czynnoĞci związane z obserwacją są bardziej efektywne.
Podziaáka o Ğrednicy 54 mm, umieszczona w metalowej podstawie, obraca siĊ swobodnie
odpowiednio do potrzeb, związanych z pomiarami. WáoĪenie i wyjĊcie skali z siatką nitkową jest áatwe.
PowiĊkszenie: 3X
Pole widzenia: 58 mm
ĝrednica efektywna: 59 mm
Skala nitkowa: 54 mm (Najmniejsza podziaáka skali 0,1 mm)
Wymiary : 76x105x96 mm
Masa netto: 378 g
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Nr 2053

SKàADANA LUPA PEAK
Skáadana lupa Peak jest lupą biurkową
o wielu zastosowaniach. DuĪej gáównej soczewce
o powiĊkszeniu 2X towarzyszą dwie maáe soczewki
o powiĊkszeniu odpowiednio 5X i 10X.
Ta skáadana lupa oparta jest na dwóch
metalowych wspornikach, zapewniających stabilną
pozycjĊ gdy są rozáoĪone. Gdy są záoĪone lupĊ moĪna áatwo schowaü lub przenosiü.
Gáówna soczewka o wymiarach 103 x 139mm, wykonana z Īywicy akrylowej, zostaáa
powleczona twardym pokryciem na bazie silikonu. MoĪna uzyskaü jasne i szerokie pole widzenia.
Soczewki o powiĊkszeniach 5X i 10X bĊdą uĪyteczne gdy powiĊkszenie 2X okaĪe siĊ
niewystarczające.
Lupa ta jest idealna do wielu zastosowaĔ, takich jak dokáadne badania, obserwacje, jak
równieĪ prace rĊkodzielnicze. Jest szczególnie pomocna przy sprawdzaniu filmów i odbitek
wglądowych.
PrzygotowaliĞmy pokrowiec ochronny, zakáadany na skáadaną lupĊ, gdy nie jest ona uĪywana.
Umieszczenie lupy w bezpoĞrednim Ğwietle sáonecznym stwarza zagroĪenie poĪarowe.
Wymiary soczewek i powiĊkszenia:
G1:
103x139mm
2X
G2:
15mm
10X
G3:
20x25 mm
5X
Wymiary zewnĊtrzne:
180x295x145mm (w pozycji rozáoĪonej)
180x180x39 mm (záoĪona)
Masa netto: 456 g
Nr 1994-2
Nr 1944-4

PRZEGLĄDARKA STEREOSKOPOWA PEAK
Przeglądarka stereoskopowa Peak jest
prostym urządzeniem do trójwymiarowego oglądania
par lotniczych zdjĊü stereoskopowych.
Przeglądarka wsparta jest na dwóch nogach,
rozkáadanych
do
postawienia
przeglądarki.
PrzeglądarkĊ umieszcza siĊ nad rozáoĪonymi na
páaskiej powierzchni zdjĊciami lotniczymi, i ogląda siĊ
zdjĊcia przez dwie soczewki jednoczeĞnie oboma
oczami. Powlekane soczewki mają ĞrednicĊ 32mm.
PowiĊkszenie przeglądarki Nr 1994-2 wynosi 2x,
a przeglądarki Nr 1994-4 – 4x. Soczewki moĪna áatwo
wyregulowaü odpowiednio do rozstawu oczu.
Z zestawu pokrywających siĊ zdjĊü zdjĊcie z niĪszym numerem zwykle umieszcza z lewej
strony, a zdjĊcie z wyĪszym numerem – po prawej stronie. JeĞli nie zrobi siĊ tego poprawnie, to, na
przykáad, góra bĊdzie wyglądaáa jak dolina.
Numer katalogowy:
PowiĊkszenie:
Wymiary:
Masa netto:

Nr 1994-2
2x
118x56x124mm
227g
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Nr 1994-4
4x
118x56x82mm
216g

Nr 2039

LUSTRZANA PRZEGLĄDARKA STEREOSKOPOWA
PEAK
Lustrzanej
przeglądarki
stereoskopowej Peak uĪywa siĊ do
stereometrycznego oglądania i badania
obrazów
stereoskopowych,
zwáaszcza
zdjĊü
lotniczych,
i jest
niezbĊdnym
narzĊdziem do dokonywania pomiarów
w rolnictwie, leĞnictwie, inĪynierii wodnolądowej, architekturze, pracach związanych
z rozwojem regionalnym, itp. Urządzenie
skáada
siĊ
z korpusu
przeglądarki,
zawierającego gáównie ukáad optyczny, i
z czĊĞci lustrzanej, gdzie ustalane są osie
optyczne. Jedna z nóg ma urządzenie do
regulacji dáugoĞci, dziĊki czemu urządzenie
moĪna ustawiü stabilnie w czasie pracy. LupĊ moĪna wáoĪyü jednym ruchem, i wymieniü zaleĪnie od
zastosowania.
Posáugiwanie siĊ lustrzaną przeglądarką stereoskopową Peak
1. NaleĪy przygotowaü parĊ zdjĊü stereoskopowych.
2. ZdjĊcia naleĪy uáoĪyü obok siebie tak, by czĊĞci nakáadające siĊ (zacieniowane) skierowane byáy do
wewnątrz. (Rys. 1). ZdjĊcie lewe powinno byü po lewej stronie, a prawe – po prawej.
3. NaleĪy ustaliü punkt gáówny A na lewym zdjĊciu. Punkt gáówny definiuje siĊ jako przeciĊcie siĊ linii
przechodzących przez Ğrodki przeciwlegáych krawĊdzi zdjĊcia. W ten sam sposób naleĪy ustaliü
punkt gáówny B na prawym zdjĊciu.

Rys. 1

4. NastĊpnie na prawym zdjĊciu naleĪy znaleĨü punkt odpowiadający punktowi gáównemu A; niech to
bĊdzie punkt A'. NastĊpnie w ten sam sposób naleĪy znaleĨü punkt B' na lewym zdjĊciu.
5. ZdjĊcia naleĪy uáoĪyü tak, by cztery punkty A, B', A' i B znalazáy siĊ na jednej linii. Przydatna do
tego bĊdzie przezroczysta linijka. (Rys. 2)

Rys. 2

6. NaleĪy rozciągnąü nogi przeglądarki i posáugując siĊ Ğrubą regulacyjną ustawiü wysokoĞü tak, by
przyrząd staá stabilnie i równolegle do uáoĪonych zdjĊü.
7. NaleĪy ustawiü odlegáoĞü pomiĊdzy zdjĊciami, przesuwając je wzdáuĪ linii A, B', A' i B aĪ obrazy na
zdjĊciach bĊdą prawidáowo ustawione.
Rozstaw linii podstawowych:
260mm
PowiĊkszenie lupy:
1,8X
Pole widzenia bez lupy:
260x200mm
Pole widzenia z lupą:
210x150mm
Wymiary maksymalne przy rozáoĪeniu:
713 x 267 x 255mm
Masa netto
2 650g
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Nr 2035-I
Nr 2035-II

LUPA PEAK DO MOCOWANIA NA CZOLE
Lupa Peak do mocowania na czole model I jest nadzwyczaj lekką lupą noszoną na czole,
dającą jasny, szeroki i trójwymiarowy widok dziĊki dwóm soczewkom kątowym, odpowiednim dla
oczu. Osoba nosząca okulary moĪe uĪywaü lupy z zaáoĪonymi okularami. LupĊ áatwo zdejmuje siĊ
i zakáada dziĊki opasce z zapiĊciem báyskawicznym. UĪytkownik moĪe swobodnie posáugiwaü siĊ
rĊkami. Lupa ta, charakteryzująca siĊ powiĊkszeniem 2,2X, moĪe nawet byü uĪyta do bardziej
dokáadnych oglĊdzin poprzez dodanie dodatkowej pary zaáączonych soczewek kątowych, które
zapewniają powiĊkszenie 3,3X.
Lupa Peak do mocowania na czole model II moĪe ponadto, poza powiĊkszeniami 2,2X
i 3,3X, osiągnąü powiĊkszenia 4,1X i 5,2X poprzez dodanie soczewek nasadkowych z przodu lupy
czoáowej model I.
Doskonaáe funkcje tej lupy są najbardziej odpowiednie do takich zastosowaĔ, jak
profesjonalna obróbka precyzyjna, chemigrafia, fotografia, a takĪe hobby takie, jak montaĪ modeli,
grawerowanie i rysunek precyzyjny.
Do czyszczenia soczewek naleĪy uĪywaü alkoholu. Inne chemikalia spowodują zbielenie
soczewek, poniewaĪ wykonane są one z Īywic.
Nr 2035-I
Nr 2035-II
PowiĊkszenie:
2,2X, 3,3X
2,2X, 3,3X, 4,1X i 5,2X
Wymiary:
190 x 70 x 250 mm
190 x 70 x 258 mm
Masa netto:
100g
118g
Nr 1989

LUPA PEAK Z „NAROĝLĄ”
DodaliĞmy teraz do naszej oferty
cieszących siĊ znakomitą opinią szkieá
powiĊkszających Peak nową lupĊ Peak
z „naroĞlą”. Ta nowa lupa to ulepszona
wersja
konwencjonalnego
szkáa
powiĊkszającego.
Do duĪej soczewki o Ğrednicy 75 mm
przyklejona jest - jak naroĞl - maáa soczewka
o Ğrednicy
20mm.
PowiĊkszenie
duĪej
soczewki wynosi 2,5X, a maáa soczewka
osiąga áączne powiĊkszenie 5X. Soczewka wykonana jest z wysokiej jakoĞci szkáa kronowego,
i powiĊkszony obraz jest bardzo ostry i jasny.
Ten prosty pomysá okazaá siĊ bardzo efektywny, i zastosowania tego szkáa powiĊkszającego
są nieograniczone nie tylko w zwykáym gospodarstwie domowym, ale w dziedzinach
specjalistycznych. Prosimy raz spróbowaü. Zgodzą siĊ PaĔstwo, Īe lupa ta jest wyjątkowo wygodna
i uniwersalna.
PowiĊkszenie: 2,5x, 5x
ĝrednica soczewki: 75mm (2,5x), 20mm (5x)
Wymiary: ĝrednica 80mm x 170mm
Masa netto: 111g
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LUPA PEAK Z OĝWIETLENIEM
JakoĞci optycznej szkáa powiĊkszającego nie moĪna oceniaü kierując siĊ wyáącznie jego
powiĊkszeniem. Problem oĞwietlenia nie jest mniej istotny niĪ powiĊkszenie. Lupa Peak
z oĞwietleniem (P.I.L., Peak Illuminating Lupe) daáa początek epokowym rozwiązaniom w tej
dziedzinie.
PierĞcieniowa lampa fluorescencyjna (Ğwietlówka) otaczająca soczewkĊ zapewnia wiĊcej
Ğwiatáa, podczas gdy osáona chroni przed niekorzystnym wpáywem Ğwiatáa zewnĊtrznego. Eliminuje to
zmĊczenie przy pracy ze szkáem powiĊkszającym.
Lupa z oĞwietleniem, bĊdąca poáączeniem soczewki o duĪej Ğrednicy i o znakomitej jakoĞci
optycznej z urządzeniem oĞwietlającym, pozwala obserwowaü przedmiot w dostatecznym oĞwietleniu
za pomocą obu oczu. WyposaĪona w mocną gáowicĊ z soczewką, umoĪliwiającą ruch w poziomie,
w pionie oraz obrót, zapewnia znacznie wiĊkszą sprawnoĞü w pracy niĪ jakiekolwiek inne
konwencjonalne szkáo powiĊkszające, uĪywane do badaĔ i innych celów.
PowiĊkszenie: okoáo 3x
ĝrednica soczewki: 130mm
OĞwietlenie: pierĞcieniowa lampa fluorescencyjna 100—110V, 20 W.
(moĪliwe wykonanie projektu do innego napiĊcia)

LUPA Z OĝWIETLENIEM P.I.L. A
Nr 1977-A
Zapewniająca wiĊkszą sprawnoĞü przy wszelkich pracach
związanych z produkcją i badaniami,
P.I.L A szczególnie nadaje siĊ do uĪycia przy obróbce
i montaĪu urządzeĔ precyzyjnych, przy pracy z wyrobami
wáókienniczymi, próbkami medycznymi i biologicznymi oraz
zdjĊciami.
Wymiary: 230x445x380 mm
Masa netto: 2900g

SOCZEWKA DODATKOWA P.I.L.
Nr1980
Lupa o Ğrednicy 60mm i powiĊkszeniu 3X. Umieszczona na soczewce
lupy P.I.L. zwiĊksza powiĊkszenie do 5X, umoĪliwiając prowadzenie
bardziej dokáadnych obserwacji.

LUPA Z OĝWIETLENIEM P.I.L. B
Nr 1977-B
Zapewnione jest oĞwietlenie nie tylko wzdáuĪ obwodu
soczewki, jak w P.I.L. A, ale skrzynka Ğwietlna, stanowiąca
podstawĊ,
zawiera równieĪ taką samą pierĞcieniową lampĊ fluorescencyjną,
osáoniĊtą nieprzejrzystą páytą z Īywic. Przedmiot, oĞwietlony z obu
stron, ukaĪe swe wytáoczenia, lub moĪe byü badany w Ğwietle
przechodzącym.
DziĊki temu lupa z oĞwietleniem P.I.L. B jest szczególnie wygodna
do regulacji przyrządów pomiarowych, identyfikacji banknotów,
znaczków pocztowych i papierów wartoĞciowych, sprawdzania
tekstyliów i filmów, retuszu fotograficznego, itp.
Wymiary: 315x445x380mm
Masa netto: 4450g
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LUPA Z OĝWIETLENIEM P.I.L. C
Nr 1977-C

Lupa z oĞwietleniem P.I.L. C ma mocny
wysiĊgnik, który zapewnia swobodĊ ruchu, powiĊkszając
uniwersalnoĞü zastosowaĔ soczewki o duĪej Ğrednicy
z pierĞcieniową lampą fluorescencyjną.
Wymiary: 230x190x715 mm
Masa netto: 3000g

LUPA Z OĝWIETLENIEM P.I.L. D
Nr 1977-D
Lupa z oĞwietleniem P.I.L. D zawdziĊcza swą
przystĊpną cenĊ uproszczonej konstrukcji.
Ma ona mocowanie za pomocą metalowej páyty
zamiast podstawy lub skrzynki oĞwietleniowej, i za jego
pomocą moĪna ją zamocowaü w dowolnym miejscu
wybranym przez uĪytkownika.
Wymiary: 230x445x300 mm
Masa netto: 2350g

LUPA Z OĝWIETLENIEM P.I.L. E
Nr 1977-E
Ten model to lekka lupa rĊczna.
Elektryczne gniazdo wtykowe moĪna odáączyü od
szkáa
powiĊkszającego
w celu
áatwego
przenoszenia.
Wymiary: 235x420x650 mm
Masa netto: 1800g
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Nr 1997

LUPA RĉCZNA PEAK 3X
Lupa rĊczna Peak 3X zostaáa zaprojektowana w celu przyspieszenia i usprawnienia pracy
w fabrykach.
Niewielkie powiĊkszenie o wartoĞci 3X gra znaczącą rolĊ w zmniejszeniu niezbĊdnej
koncentracji i czasu, jakiego pracownik potrzebuje do przeprowadzenia obserwacji. Poáączenie
cienkiej soczewki i superlekkiej oprawy ze stopu aluminium, waĪącej jedynie 18g netto, nie stanowi
powaĪnego obciąĪenia dla rĊki lub palców w czasie pracy.
PoniewaĪ w przypadku lupy rĊcznej 3X wziĊto pod uwagĊ nie tylko oczy, ale równieĪ rĊce,
jest ona idealnym szkáem powiĊkszającym do wykorzystania przy pracy. NiezaleĪnie od tego, jak
czĊsto lupa jest uĪywana, nie powoduje to zmĊczenia pracownika, pozwalając mu zawiesiü pracĊ, lub
wydajnie ją kontynuowaü.
Jakkolwiek trzykrotne powiĊkszenie nie wydaje siĊ duĪe, zdolnoĞü rozdzielcza jest bardzo
dobra dziĊki zastosowaniu szkáa optycznego o doskonaáej jakoĞci. Lupa ta moĪe zatem zaspokoiü
niemal wszelkie potrzeby związane z przeprowadzaniem obserwacji. W porównaniu do silnego szkáa
o duĪym powiĊkszeniu trzykrotna lupa rĊczna Peak jest wyjątkowo praktyczna i bardzo porĊczna.
PowiĊkszenie: 3x
ĝrednica soczewki: 50mm
Wymiary: Ğrednica 57 x18mm
Masa netto: 56 g
Nr 2047

LUPA-WISIOR PEAK 3X
Lupa-wisior 3X jest prostym i lekkim szkáem
powiĊkszającym
do
zastosowaĔ
praktycznych,
skáadającym siĊ z soczewki ze szkáa optycznego,
plastikowej oprawki oraz paska.
JeĞli moĪemy pozwoliü sobie na lekką przesadĊ,
bĊdą PaĔstwo mogli áatwo i natychmiastowo przerwaü
i ponownie podjąü obserwacjĊ. Ponadto lupa ta nie
wywoáuje uczucia niechĊci do korzystania z niej i nie
spowoduje
u PaĔstwa
uczucia
zmĊczenia,
spowodowanego jej uĪyciem. MoĪna powiesiü ją na szyi
albo trzymaü w kieszeni. Lupy tej moĪna uĪywaü zawsze
i wszĊdzie, odpowiednio do stylu Īycia.
PowiĊkszenie: 3X
ĝrednica soczewki: 28 mm
Wymiary: Ğrednica 35 x 53 x 5mm
Masa netto: 9 g
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Nr 2048

LUPA ZEGARMISTRZOWSKA PEAK
Lupa zegarmistrzowska Peak jest wygodną lupą mocowaną przy oku, której moĪna uĪywaü
jako przyrządu pomocniczego przy produkcji i naprawie zegarów, zegarków narĊcznych i biĪuterii.
W lupie tej zastosowaliĞmy soczewkĊ szklaną.
Oferujemy szeroki wybór modeli tej lupy, z piĊcioma wartoĞciami powiĊkszenia i w dwóch
rodzajach oprawy, wykonanej z aluminium lub winylu.
Prosimy przyjrzeü siĊ tabeli i wybraü model najbardziej odpowiedni w PaĔstwa pracy. Maáy
otwór w oprawie zapobiega zaparowaniu soczewki w trakcie korzystania z lupy.
Lupa zegarmistrzowska Peak przydatna jest nie tylko przy pracy nad zegarkami, ale takĪe
do sprawdzania rozmaitych artykuáów.
Nr katalogowy
A13D
A16D
A20D
A26D
AW
V13D
V16D
V20D
V26D

Liczba
dioptrii

OdlegáoĞü
ogniskowa

PowiĊkszenie

Liczba
soczewek

Materiaá

Masa netto

13
16
20
26
38
13
16
20
26

3 cale
2½ cala
2 cale
1½ cala
1 cal
3 cale
2½ cala
2 cale
1½ cala

3,3x
4x
5x
6,7x
10x
3,3x
4x
5x
6,7x

1
1
1
1
2
1
1
1
1

Aluminium
"
"
"
"
Winyl
"
"
"

10g
10g
10g
11g
13g
6g
6g
6g
6,5g

Nr 2003

LUPA TKACKA PEAK
Lupy tkackie Peak to wygodne skáadane szkáa powiĊkszające, przeznaczone do kontroli
tkanin. Są one szeroko stosowane jako lupy przenoĞne i dostĊpne są w róĪnych modelach,
wyszczególnionych w poniĪszej tabeli.
Znaczenie symbolu artykuáu
x Dwie pierwsze cyfry z czterech oznaczają dáugoĞü podstawy, na której naniesiona jest podziaáka.
(np. 12 = ½ cala, 34 = ¾ cala, 10 = 1 cal)
x Ostatnie dwie cyfry z czterech oznaczają powiĊkszenie. (np. 09 = 9X, 07 = 7X)
x S oznacza pojedynczą soczewkĊ, W oznacza podwójne soczewki.
x A oznacza oprawĊ z aluminium, Z oznacza oprawĊ z cynku.
x Ostatnia cyfra oznacza wykoĔczenie powierzchni metalowej oprawki. (np. 0 = farba srebrna, 3 =
farba czarna)
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Artykuá

WielkoĞü
WielkoĞü
PowiĊkLiczba
Materiaá
WykoĔczenie
podstawy
podstawy
szenie
soczewek
powierzchni
(cale)
(mm)
1209SA0
½
10
9x
1
Aluminium Trwaáa farba
3407SA0
¾
15
7x
1
Aluminium Trwaáa farba
1006SA0
1
25
6x
1
Aluminium Trwaáa farba
1209SA3
½
10
9x
1
Aluminium
Czarne
3407SA3
¾
15
7x
1
Aluminium
Czarne
1006SA3
1
25
6x
1
Aluminium
Czarne
1209WZ3
½
10
9x
2
Cynk
Czarne
3408WZ3
¾
15
8x
2
Cynk
Czarne
1006WZ3
1
25
6x
2
Cynk
Czarne
1504WA3
1½
30
4x
2
Aluminium
Czarne
2003WA3
2
50
3x
2
Aluminium
Czarne
DostĊpne są takĪe lupy z poáączonymi podziaákami na podstawie: w calach i milimetrach.

Nr 1987

LUPA PEAK 3,5X Z OĝWIETLENIEM
Lupa ta, z duĪą kwadratową soczewką i urządzeniem oĞwietlającym, pozwala turystom
pieszym lub kierowcom czytaü mapĊ w nocy. Szczegóáy mapy są jasno oĞwietlane i wyraĨnie
widoczne w powiĊkszeniu. Oprawa wykonana jest z wysokoudarowego polistyrenu, który jest
elastyczny i nie ulega starzeniu. W rączce mieszczą siĊ dwie baterie UM-2 (R-14) (1,5V).
Po odáączeniu soczewki moĪliwe uĪycie jak zwykáej latarki: do odczytywania map, wykresów,
filmów, mierników, itp.
PowiĊkszenie: 3,5x
Wymiary: 60x75x190mm
Masa netto: 120 g
Bateria: UM-2 (R-14), (1,5V) x2
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Nr 2038

LUPA PEAK 4X
W lupie Peak 4X zastosowano soczewki achromatyczne o wysokiej rozdzielczoĞci, w których
skorygowana zostaáa aberracja chromatyczna. DziĊki kwadratowemu polu widzenia o wymiarach
45x45 mm oraz pomysáowej konstrukcji oprawy lupa ta bĊdzie uĪyteczna nie tylko w Īyciu
codziennym, ale takĪe w rozmaitych dziedzinach jako przydatna pomoc przy pracach precyzyjnych.
Szczególnym elementem są osáony dolne: póáprzejrzysta i czarna, które moĪna zmieniü
jednym ruchem, i które uáatwiają prowadzenie obserwacji jeĞli wybierze siĊ jedną z nich odpowiednio
do warunków oĞwietlenia. Podstawy póáprzezroczystej moĪna na przykáad uĪyü do sprawdzania
filmów fotograficznych, natomiast czarnej – do ustawiania ostroĞci w wielkoformatowych aparatach
fotograficznych.
Ponadto do regulacji ostroĞci zastosowano w tej lupie mechanizm z wielozwojowym gwintem
Ğlimakowym, jakie stosuje siĊ w aparatach fotograficznych, dziĊki czemu zapewnione jest bardzo
páynne dziaáanie mechanizmu. Doáączony pasek równieĪ zwiĊksza uĪytecznoĞü tej lupy.
PowiĊkszenie: 4X
Pole widzenia: 45x45mm
Wymiary: 51x65x51mm
Masa netto: 80g
Nr 1990-4

LUPA ANASTYGMATYCZNA PEAK 4X
Lupa ta, o powiĊkszeniu 4X, jest zaprojektowana w specjalny sposób tak, by umoĪliwiü
jednoczesną obserwacjĊ caáej powierzchni mikrofilmu standardowego formatu, tj. 32mm x 45mm, lub
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páaskich przedmiotów o Ğrednicy mniejszej niĪ 58mm. Obraz widziany przez lupĊ jest wyjątkowo ostry
na caáym obszarze od centrum do brzegów pola widzenia dziĊki starannej optycznej korekcji
astygmatyzmu i krzywizny pola, jak teĪ aberracji wystĊpujących w centrum obrazu. W zwykáych
urządzeniach powiĊkszających korygowany jest tylko Ğrodek pola widzenia. Pod tym wzglĊdem lupa
ta jest caákiem podobna do anastygmatycznych obiektywów fotograficznych, i wytwarzana jest z równą
starannoĞcią i precyzją jak one.
Elementem który odróĪnia tĊ lupĊ od obiektywów fotograficznych jest pozycja Ĩrenicy
wyjĞciowej, która umieszczona zostaáa w odlegáoĞci 25mm nad górnym biegunem lupy, tak, by
obserwator mógá zbadaü caáy obraz poruszając jedynie samą gaáką oka, a nie caáą gáową. Jest to
wyjątkowo korzystna cecha dla osoby, pracującej z mikrofilmami, poniewaĪ pozwala szybko
i wygodnie sprawdziü wiele negatywów.
Lupa ta jest zatem zalecana jako najbardziej odpowiednia gdy trzeba jednoczeĞnie oceniü
obraz o wiĊkszej powierzchni, na przykáad przy sprawdzaniu negatywów i barwnych przezroczy
formatu 35mm (24mm x 36mm), jak równieĪ mikrofilmów o standardowym formacie.
W páaszczyĨnie przedmiotowej lupy zastosowano wyjmowaną szklaną podziaákĊ, widoczną na
ilustracji. Pozwala ona áatwo i prosto okreĞliü wymiary obiektu.
W przypadku, gdy nie jest potrzebna moĪliwoĞü obserwacji caáego przedmiotu, natomiast
poĪądana jest moĪliwoĞü dokáadniejszej obserwacji jego czĊĞci, bardziej odpowiednia jest lupa
anastygmatyczna Peak 7X.

Nr 1990-7

LUPA ANASTYGMATYCZNA PEAK 7X
Lupa anastygmatyczna Peak 7X przejĊáa ukáad optyczny lupy anastygmatycznej 4X, przy
zwiĊkszeniu powiĊkszenia do siedmiokrotnego.
Lupy anastygmatycznej 4X moĪna uĪywaü do kontroli caáego kadru báony o formacie 32 x
45mm lub o Ğrednicy 46mm, natomiast w przypadku, gdy konieczne jest sprawdzenie tylko czĊĞci
obiektu, ale przy lepszym powiĊkszeniu, najbardziej odpowiednia jest lupa anastygmatyczna Peak
7X. Efektywne i precyzyjne badanie przedmiotów to idealne zastosowanie dla ukáadów
anastygmatycznych. Prosimy zajrzeü do zaáączonej broszury w celu uzyskania dalszych informacji
o tym ukáadzie.
W urządzeniu zastosowano podziaákĊ nitkową, tak aby áatwo i prosto moĪna byáo wykonywaü
pomiary przedmiotów.
Do lupy zamocowany jest pasek. BĊdzie on przydatny przy sprawdzaniu ostroĞci
w wielkoformatowych aparatach fotograficznych lub filmów fotograficznych w miejscu wykonywania
zdjĊü.
Numer katalogowy:
PowiĊkszenie:
Pole widzenia:
UĪyteczny otwór wzglĊdny:
Najmniejsza podziaáka skali:
OdlegáoĞü robocza:
Wymiary:

Nr 1990-4
4X
58mm
30mm
0,1mm
54mm
Ğrednica 73 x 77mm

Masa netto:

272g
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Nr 1990-7
7X
41mm
22mm
0,1mm
36mm
Ğrednica 55 x 53mm
(bez oczek do mocowania paska)
103g

Nr 1986

SZKàO POWIĉKSZAJĄCE PEAK
Z MOCOWANIEM MAGNETYCZNYM
Do oferty popularnych i charakteryzujących siĊ wysoką jakoĞcią urządzeĔ powiĊkszających
Peak dodano zupeánie nowy model szkáa powiĊkszającego.
Szkáo powiĊkszające Peak z mocowaniem magnetycznym to unikalna lupa, która odbiega
od modeli konwencjonalnych. Na spodzie wykonanej z przezroczystej Īywicy oprawy soczewki
zamocowano po przeciwnych stronach dwa maáe magnesy. Szczególna cecha tego szkáa
powiĊkszającego to moĪliwoĞü jego áatwego i wygodnego zamocowania do suwmiarek, sprawdzianów
wysokoĞci, mikrometrów, i innych urządzeĔ pomiarowych, wykonanych ze stali, co poprawia
czytelnoĞü i dokáadnoĞü odczytów.
Mocowanie magnetyczne powoduje, Īe lupa utrzyma siĊ na przyrządzie pomiarowym
niezaleĪnie od jego poáoĪenia, takĪe w pozycji pionowej lub pochyáej. LupĊ moĪna równieĪ wygodnie
przesuwaü po skali. Lupy z mocowaniem magnetycznym moĪna ponadto uĪywaü wygodnie na
stalowych biurkach, tablicach i pulpitach jako przycisk do papieru poáączony ze szkáem
powiĊkszającym.
PowiĊkszenie: ok. 5x
ĝrednica soczewki: 30 mm
Wymiary: 44x20x30mm
Masa netto: 15g

Nr 1960

LUPA PEAK 5X
Bardzo praktyczna lupa z akrylowym tubusem, której moĪe
uĪywaü caáa rodzina.
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Nr 1961

LUPA PEAK 10X
Lupa o szerokim zastosowaniu i w umiarkowanej cenie,
z duĪym powiĊkszeniem i szerokim polem widzenia.

Nr 2032

PLASTIKOWA LUPA PEAK 10X
Lupa o ogólnym zastosowaniu záoĪona z dwóch oddzielnych
soczewek z tworzywa, tania, ale o starannie zaprojektowanej optyce.

Nr 1962

LUPA PEAK 15X
Wyjątkowo uĪyteczna lupa z achromatycznym
zbudowanym z trzech soczewek w dwóch grupach.

obiektywem,

Nr 1964

LUPA PEAK 22X
Wysokiej klasy lupa o duĪym powiĊkszeniu, z powlekanym
przeciwodblaskowo
obiektywem
achromatycznym
záoĪonym
z czterech soczewek w trzech grupach.
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Nr 2017-6
Nr 2017-8

LUPA PEAK ZE SPINKĄ DO KRAWATA
Lupa ta skáada siĊ ze spinki do krawata i wstawionej w nią soczewki powiĊkszającej o záoĪonej
budowie. Stanowi ona unikalny dodatek dla mĊĪczyzn, który jednoczeĞnie sáuĪy celom praktycznym.
MoĪe doĞwiadczyli PaĔstwo w codziennym Īyciu takiej sytuacji, kiedy Īaáowali PaĔstwo, Īe nie mają
przy sobie szkáa powiĊkszającego. W takiej chwili mogą PaĔstwo natychmiast odpiąü lupĊ od krawata
i skorzystaü z niej, ku zaskoczeniu i przy podziwie otoczenia.
Wysokiej jakoĞci soczewka wykonana jest ze szkáa optycznego, i obie jej powierzchnie
powleczone są przeciwodblaskowo. Mogą PaĔstwo wybraü spoĞród dwóch modeli: z powiĊkszeniem
6X lub 8X.
Lupy Peak ze spinką do krawata czĊsto wystĊpują w roli upominków i cieszą siĊ uznaniem
uĪytkowników. MoĪemy wykonaü lupĊ ze spinką odpowiednio do PaĔstwa budĪetu. Prosimy
porozumieü siĊ z nami w sprawie wyglądu, powiĊkszenia, ceny, itp.
Numer katalogowy:
PowiĊkszenie:
ĝrednica soczewki:
Wymiary:
Masa netto:

Nr 2017-6
6x
15mm
50 x 21 x 16mm
10g

Nr 2017-8
8x
15mm
50 x 21 x 16mm
10g

Nr 1975

LUPA PEAK 7X Z PODZIAàKĄ
Lupa z podziaáką Peak jest typowym przykáadem prostoty, dokáadnoĞci, i niskiej ceny.
Lupa z podziaáką Peak wyposaĪona jest w doskonaáy obiektyw achromatyczny (trzy soczewki
w dwóch grupach) w naniesioną fotograficznie precyzyjną podziaákĊ. Ma ona równieĪ pierĞcieĔ do
nastawiania ostroĞci, a jej powiĊkszenie wynosi 7.
Wszelkiego rodzaju aberracje są usuniĊte tak, by moĪna byáo áatwo obserwowaü obiekt.
PowiĊkszenie: 7x
Soczewka przedmiotowa: 19mm
Pole widzenia: 18mm
Wymiary: Ğrednica 36 x 62mm
Masa netto: 56g
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Nr 1998

Podziaáka standardowa

Nr 2028

WZORY I BARWY PODZIAàEK
Podstawowe wzory podziaáek stosowanych w róĪnych urządzeniach powiĊkszających ze
skalą dostĊpne są w wersji standardowej i w wersjach P.S. (Peak Scale) Nr 1 do P.S. Nr 12,
przedstawionych na zaáączonej ilustracji.
Ponadto, zaleĪnie od zastosowania, potrzebne mogą byü rozmaite inne wzory. W takim
przypadku prosimy o skontaktowanie siĊ z nami. Gotowi jesteĞmy wykonaü podziaáki z dowolnym
wymaganym wzorem, w dowolnej iloĞci, przez znakowanie, naparowanie chromu, lub metodą
sitodruku.
Czarna barwa linii moĪe powodowaü káopoty przy odczycie w przypadku niektórych próbek.
JeĞli okazaáyby siĊ potrzebne, dostĊpne są takĪe podziaáki w barwie czerwonej, niebieskiej lub biaáej.
Prosimy zwróciü uwagĊ na to, Īe cena zaleĪna jest od barwy, iloĞci i wzoru.
W przypadku wyrobów o numerach 1975, 1976, 1998, 1999 i 2015 wzór szklanej podziaáki jest
wspólny, a Ğrednica wynosi 26mm. Wyroby Nr 1983, 2004 i 2028 mają ten sam wzór, ale Ğrednica
szklanej podziaáki wynosi 35mm. Wyrób Nr 2016 ze szklaną podziaáką o Ğrednicy 26mm dostĊpny jest
w czterech rodzajach: z podziaáką standardową oraz z podziaáką Nr 1, Nr 2, i Nr 8.
Podejmujemy siĊ produkcji sprzĊtu optycznego na zamówienie: soczewek, pryzmatów, szkáa
i instrumentów pomiarowych.
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PODZIAàKI PEAK
1975
Lupa 7X
z podziaáką

1983
Lupa 10X
z podziaáką

2015
Mini
Komparator
7X

30

1999
Lupa
Telecentryczna
7x

LUPY PEAK SYSTEMU STEINHEILA
Lupa typu Steinheila skáada siĊ z wykonanej ze szkáa kronowego dwuwypukáej soczewki
o silnych krzywiznach, i dwóch wykonanych ze szkáa flintowego ujemnych menisków, przyklejonych
z obu stron do Ğrodkowej soczewki dodatniej.
Urządzenia te, o rozmaitych powiĊkszeniach, od dawna uĪywane są powszechnie do
wstĊpnego badania preparatów mikroskopowych. Są one montowane zamiennie na specjalnie do
tego celu skonstruowanych podstawach, wyposaĪonych w stolik dla preparatów i lustro zapewniające
oĞwietlenie próbki, tak, jak w zwykáych mikroskopach.
Lupy tego rodzaju uĪywa siĊ teĪ czĊsto jako lupy rĊcznej, bez podstawy, ze wzglĊdu na ich
znakomitą korekcjĊ aberracji chromatycznej oraz stosunkowo szerokie pole widzenia. Jednak w takim
przypadku duĪa masa lupy wraz z grubą metalową oprawą powoduje, Īe jest ona nieco niewygodna
do noszenia w kieszeni, a ponadto odkryte powierzchnie soczewek z miĊkkiego szkáa flintowego,
podatnego na zarysowania, mogą ulec porysowaniu w codziennym uĪyciu.
Nowa seria lup Steinheila marki Peak, na którą skáadają siĊ urządzenia o powiĊkszeniach
odpowiednio 7x, 10x, 14x i 20x, zostaáa zaprojektowana z myĞlą o kieszonkowym uĪyciu tych wysokiej
klasy szkieá powiĊkszających. Sklejony zespóá soczewek zamocowany jest w lekkiej oprawie
z czarnego tworzywa sztucznego, przesuwana oprawka z tego samego tworzywa pokrywa i chroni
obie powierzchnie soczewek przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. W pozycji roboczej
oprawkĊ przesuwa siĊ tak, Īe tworzy ona wygodny uchwyt.
TĊ nową seriĊ lup moĪna poleciü entuzjastom lup Steinheila, którzy wahali siĊ przed ich
codziennym uĪywaniem ze wzglĊdu na ich ciĊĪar i z obawy przed ich uszkodzeniem.

Numer katalogowy. PowiĊkszenie
Nr 1985-7
Nr 1985-10
Nr 1985-14
Nr 1985-20

7x
10x
14x
20x

UĪyteczny otwór
wzglĊdny
16mm
15,5mm
12mm
7mm
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Wymiary:

Masa netto

39 x 24 x 22mm
39 x 24 x 22mm
39 x 24 x 22mm
39 x 24 x 22mm

22g
19g
18g
18g

Nr 1999

LUPA TELECENTRYCZNA PEAK 7X
Jest to siedmiokrotna lupa o specjalnym
przeznaczeniu.
NaleĪy
ona
do
kategorii
lup
z zamocowaną
szklaną
podziaáką,
którą
moĪna
bezpoĞredniego przyáoĪyü do badanego przedmiotu tak,
by moĪliwe byáo áatwe i dokáadne wykonanie pomiaru jego
dáugoĞci. Optyczny ukáad powiĊkszający tej lupy nie jest
jednak konwencjonalny, lecz jest „telecentryczny”, tzn.
charakteryzuje siĊ maáym otworkiem, zamocowanym
w ognisku ukáadu optycznego, przez który moĪna
wykonaü pomiar szerokoĞci lub dáugoĞci nie tylko
obiektów páaskich, ale równieĪ trójwymiarowych takich, jak
kule, walce, itp., bez báĊdu wywoáanego paralaksą. Ten
porĊczny instrument jest równowaĪny, pod wzglĊdem
swej zasady dziaáania, kosztownym profilomierzom. Ukáad
optyczny, záoĪony z trzech soczewek w dwóch grupach,
zostaá specjalnie zaprojektowany do tego celu.
UĪywając lupy naleĪy najpierw wyregulowaü
odlegáoĞü pomiĊdzy szklaną podziaáką a ukáadem
optycznym, obracając moletowany pierĞcieĔ zewnĊtrzny
aĪ podziaáka bĊdzie ostro widoczna dla oka przez otworek
o najwiĊkszej Ğrednicy (3mm), który wybiera siĊ w prosty
sposób, obracając pierĞcieĔ u góry lupy. NastĊpnie naleĪy
umieĞciü lupĊ na obiekcie, który ma byü mierzony tak, by páytka ze skalą zetknĊáa siĊ z tym
przedmiotem, i odczytaü jego dáugoĞü na podziaáce. Skala naniesiona jest na dáugoĞci 20mm
z podziaáką 0,1mm, tak wiĊc moĪna dokonywaü pomiarów dáugoĞci z báĊdem mniejszym niĪ 0,03mm.
Przy wykonywaniu pomiarów przedmiotów trójwymiarowych naleĪy stosowaü otworek
z najmniejszą Ğrednicą (1mm), a najlepiej otworek ze szczeliną o szerokoĞci 0,5 mm, przy czym
szczelina powinna byü w poáoĪeniu prostopadáym do kierunku, w którym ma byü mierzona dáugoĞü
obiektu. Nawet w takim przypadku czĊĞci obiektu, które nie stykają siĊ ze skalą, mogą byü rozmyte,
poniewaĪ nie znajdują siĊ w ognisku. Tym niemniej, dziĊki wáaĞciwoĞciom ukáadu „telecentrycznego”,
nie moĪe wystąpiü báąd pomiaru dáugoĞci, o ile odczyta siĊ odlegáoĞü od Ğrodka do Ğrodka rozmytych
obrazów. Niewielką jasnoĞü obserwowanego obrazu, wywoáaną maáą wielkoĞcią otworków, moĪna
skompensowaü jaĞniejszym oĞwietleniem obiektu.
LupĊ tĊ moĪna bardzo efektywnie zastosowaü do odczytywania wskazaĔ termometrów
rtĊciowych. Przykáadając powierzchniĊ przezroczystego tubusu lupy (z której najlepiej usunąü szklaną
páytkĊ z podziaáką) do rurki termometru w odpowiedni sposób moĪna odczytaü temperaturĊ wyjątkowo
dokáadnie i bez báĊdu paralaksy, nawet jeĞli sáupek rtĊci i skala temperatury nie znajdują siĊ w jednej
páaszczyĨnie. Bardzo przydatny w tym przypadku jest otworek ze szczeliną, którą naleĪy ustawiü
równolegle do linii naniesionych na skali termometru. (NaleĪy zwróciü uwagĊ na to, by temperatura
ciaáa osoby wykonującej pomiar nie wpáynĊáa na jego wynik).
ZastĊpując przezroczysty tubus lupy tubusem o odpowiedniej dáugoĞci i umieszczając jego
podstawĊ prostopadle na okienku woltomierza, itp., moĪna równieĪ bardzo dokáadnie odczytaü
poáoĪenie wskazówki caákowicie bez paralaksy.
PowiĊkszenie: 7x
Pole widzenia: 24mm
Wymiary: Ğrednica 38 x 74mm
Masa netto: 73g

32

Nr 2015

MINI KOMPARATOR PEAK 7X
Mini komparator Peak 7x jest porĊcznym i dokáadnym
optycznym instrumentem pomiarowym záoĪonym z obiektywu
poáączonego z podziaáką, podobnym do cieszących siĊ renomą
lup ze skalą 7x i 10x. W porównaniu z konwencjonalnymi szkáami
powiĊkszającymi, Mini komparator 7x jest mniejszy, wygodniejszy
do przenoszenia, i ma umiarkowaną cenĊ.
Achromatyczny obiektyw dublet daje ostry, czysty obraz,
i ma wysoką zdolnoĞü rozdzielczą. Regulacja ostroĞci jest bardzo
páynna dziĊki zastosowaniu gwintu wielozwojowego. MoĪna
zastosowaü
páytkĊ
z naniesioną
chemigraficznie
skalą,
przeznaczoną dla lupy ze skalą 7x, dostĊpnych jest teĪ 13 modeli
z innymi dáugoĞciami podziaáek, kątami, i áukami koáowymi do
wszelkich zastosowaĔ.
PowiĊkszenie: 7x
Pole widzenia: 25mm
Wymiary: Ğrednica 29 x 46mm
Masa netto: 28g

Nr 1976

LUPA PEAK 7X Z PODZIAàKĄ - ZESTAW
Wymiary (futeraáu): 125 x 60 x 60mm
Masa (brutto): 128g

Nr 2004

LUPA PEAK 10X Z PODZIAàKĄ - ZESTAW
Wymiary (futeraáu): 125 x 60 x 60mm
Masa (brutto): 165g
W zestawach z lupą z podziaáką 7x i 10x umieĞciliĞmy
piĊü najpowszechniej uĪywanych podziaáek spoĞród dwunastu
umieszczonych na zaáączonej ilustracji. PiĊü podziaáek, Nr 2, 3,
7, 8 i 10, umieszczonych jest w futerale z tworzywa sztucznego
jako zestaw z lupą.
MoĪna zamówiü inny zestaw podziaáek, odpowiadający
PaĔstwu indywidualnym potrzebom.
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Nr 1998

Nr 2028

LUPA PEAK Z PODZIAàKĄ I OĝWIETLENIEM
Doáączenie urządzenia oĞwietlającego do lup Peak 7x i 10x z podziaáką, szeroko znanych
jako proste i dokáadne komparatory, bardzo zwiĊkszyáo ich uĪytecznoĞü.
Lupa Peak z podziaáką i oĞwietleniem skáada siĊ z bloku z lupą, uchwytu mieszczącego
suche ogniwa, i umieszczonego pomiĊdzy nimi áącznika. Elementy te moĪna rozáączyü.
Ponadto, poniewaĪ dostĊpna jest podziaáka standardowa i 12 innych rodzajów podziaáek,
moĪna wybraü taki model, który odpowiadaá bĊdzie PaĔstwa potrzebom.
(Umieszczona w atrakcyjnym futerale)

Numer katalogowy:
PowiĊkszenie:
ĝrednica skali:
Wymiary:
Masa netto:
Bateria:

Nr 1998
7x
22mm
Ğrednica 36 x 58 x 175mm
118g
UM-2 (R-14) (1,5V) x2
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Nr 2028
10x
32mm
Ğrednica 47 x 45 x 185mm
134g
UM-2 (R-14) (1,5V) x2

Nr 2018

LUPA PEAK 8X
Lupa Peak 8X jest wysokiej jakoĞci elegancko zaprojektowanym szkáem powiĊkszającym.
Wygodnie jest mieü ją na biurku, gdzie jest bardzo przydatna w codziennej pracy. Lupa ta jest
specjalnie zaprojektowana tak, by pokrywaáa polem widzenia caáy obszar kadru 24mm x 36mm –
pojedynczej klatki báony fotograficznej 35mm – i jest idealna do przeglądania negatywów. Jest to
wysokiej klasy lupa, w której zastosowano prostokątną soczewkĊ obiektywową o wymiarach
24mm x 37mm, której zadaniem jest pokryü caáą powierzchniĊ pojedynczej klatki báony 35mm, oraz
dwusoczewkowy okular achromatyczny. Na dolnej krawĊdzi wykonanej z przezroczystego akrylu
osáony
wygrawerowana
jest
skala
o dáugoĞci 30mm z podziaáką co 1mm.
MoĪna z niej wygodnie skorzystaü
zgodnie z przeznaczeniem, poniewaĪ nie
zakáóca ona pola widzenia.
PowiĊkszenie: 8x
Pole widzenia: 24 x 36mm
Wymiary: 46 x 49 x 39mm
Masa netto: 52g

Nr 2018 P.H.

UCHWYT ZE ZNACZNIKIEM PEAK
Uchwyt ze znacznikiem dziurkującym Peak jest wygodnym elementem wyposaĪenia
dodatkowego, przeznaczonym do przymocowania do lupy 8X. Uzyskaá on powszechne uznanie
uĪytkowników, a uĪywa siĊ go do przeglądania i sprawdzania wywoáanych báon i barwnych przezroczy
35mm. Ocena jakoĞci dáugiej rolki filmu goáym okiem i naniesienie znaczników za pomocą tuszu lub
noĪyczek to czynnoĞü káopotliwa i maáo efektywna. UĪywając lupy 8X wyposaĪonej w ten uchwyt ze
znacznikiem, moĪna przez naciĞniĊcie dziurkacza wykonaü na perforacji báony naciĊcie w ksztaácie
litery V w trakcie przeglądania filmu, wykonując w ten sposób znaczniki szybko i poprawnie. Po
zamocowaniu uchwytu powierzchnią, na której umieszczony
jest przycisk do znakowania, ukoĞnie do postawy lupy 8x
moĪna przeglądaü i kontrolowaü rolkĊ filmu. Slajdy moĪna
przeglądaü i sprawdzaü po zamocowaniu uchwytu do
podstawy lupy 8x odwrotną stroną, na której są wyciĊcia
prowadzące do ramek do przezroczy.
Wymiary: 60x47,3x15 mm
Masa netto: 13g
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Nr 2026-8

PRZEGLĄDARKA RĉCZNA PEAK 8X

Nr 2026-15
Nr 2026-20

PRZEGLĄDARKA DO MIKROFILMÓW PEAK
RĊczna przeglądarka Peak 8X jest wysokiej jakoĞci lupą z uchwytem do wkáadania filmu.
ZáoĪony z trzech soczewek w dwóch grupach obiektyw pokrywa polem widzenia caáy kadr báony
35mm, mając skompensowaną aberracjĊ sferyczną pomimo stosunkowo duĪego powiĊkszenia, co
powoduje, Īe przeglądarka ta nadaje siĊ do przeglądania nie tylko normalnych báon, ale takĪe
mikrofilmów i báon rentgenowskich. Na dolnej krawĊdzi osáony naniesiona jest chemigraficznie skala
o dáugoĞci 30mm i podziaáce 1mm. Obraz skali widoczny jest w wizjerze tak, Īe nie zakáóca pola
widzenia.
Przeglądarka do mikrofilmów Peak jest przenoĞną przeglądarką, zapewniającą – dziĊki
najwyĪszym wáaĞciwoĞciom optycznym – áatwe i dokáadne odczytywanie kart okienkowych
(aperturowych) i mikrofisz. UĪycie tej przeglądarki w poáączeniu z filmem pozwoli na wykorzystywanie
i przekazywanie bogatych informacji w dowolnym czasie i miejscu. DostĊpne są przeglądarki
o powiĊkszeniu 15X i 20X. Oba modele mają obiektywy o aberracjach skorygowanych dla caáego pola
widzenia i zaprojektowane są tak, by nie powodowaü zmĊczenia oka przy dáugim uĪywaniu.
WyposaĪone są one równieĪ w pierĞcieĔ do regulacji ostroĞci. àatwo moĪna dokonywaü obserwacji
dziĊki szerokiemu otworowi wpuszczającemu Ğwiatáo.
Numer katalogowy. PowiĊkszenie
Nr 2026-8
8x
Nr 2026-15
15x
Nr 2026-20
20x

Pole widzenia
24 x 36mm
19mm
11mm
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Wymiary
138 x 46 x 53mm
138 x 46 x 44mm
138 x 46 x 40mm

Masa netto
92g
91g
110g

Nr 2044

LUPA ZMIENNOOGNISKOWA PEAK 816
W celu zaspokojenia potrzeb uĪytkowników produkujemy kilka unikalnych i áatwych w uĪyciu
lup serii Peak. Lupa zmiennoogniskowa 816 jest produktem epokowym, zaprojektowanym w celu
umoĪliwienia bezstopniowej zmiany powiĊkszenia. Ukáad optyczny tej lupy, záoĪony z oĞmiu soczewek
w szeĞciu grupach i zapewniający páynną zmianĊ powiĊkszenia od 8X do 16X, utrzymuje dostateczną
jasnoĞü na kaĪdym etapie zmiany powiĊkszenia przy najmniejszych aberracjach optycznych.
Czarny korpus, wykoĔczony metodą precyzyjnej obróbki aluminium, podobnie jak
w obiektywach fotograficznych, pozwala na páynną zmianĊ powiĊkszenia. Blokada zatrzaskowa
pomaga w wyborze poĪądanego powiĊkszenia spoĞród widocznych w maáym okienku wartoĞci
8X, 10X, 12X, 14X i 16X.
Przed rozpoczĊciem obserwacji naleĪy obracając pierĞcieĔ
regulacyjny u podstawy oprawy obiektywu wybraü najlepsze powiĊkszenie
odpowiednio do celu badania. Po ustawieniu powiĊkszenia naleĪy precyzyjnie
wyregulowaü pierĞcieĔ wokóá okularu tak, by zamontowana podziaáka byáa
wyraĨnie widoczna. Mechanizm zmiany ogniskowej zmienia powiĊkszenie,
pozwalając na prowadzenie ciągáej obserwacji.
PowiĊkszenie: 8X do 16X
Wymiary: Ğrednica 45 x 65mm
Pole widzenia: od 20 do 10 mm Ğrednicy
Najmniejsza podziaáka skali: 0,1mm, 0,005 cala
Zakres regulacji do wzroku: + 2,5D to -5D
Masa netto: 149 g
Nr 2044-LH

UCHWYT Z OĝWIETLACZEM
DO LUPY ZMIENNOOGNISKOWEJ 816
Jest to urządzenie oĞwietlające, zapewniające dostateczną iloĞü Ğwiatáa do oĞwietlenia
obserwowanego obiektu.
Zapewni on wyraĨny obraz przez
odciĊcie niepotrzebnego Ğwiatáa oraz uáatwi
páynne
ustawianie
ostroĞci
i zmianĊ
powiĊkszenia przy trzymaniu uchwytu w rĊce.
Wymiary: Ğrednica 47 x 35 x 185mm
Masa netto: 65g
Bateria: UM-2 (R-14) (1,5V) x2
Nr 1966

LUPA PEAK 10X Z OĝWIETLENIEM
Seria lup Peak, dobrze przyjĊta dziĊki swym znakomitym wáaĞciwoĞciom zarówno przy pracy
w warsztacie, jak i w domu, zostaáa ostatnio rozszerzona o nowy model: lupĊ 10X z oĞwietleniem.
Lupa 10X z oĞwietleniem to ulepszony model lupy Peak 10X, znakomitej lupy stosowanej
szeroko ze wzglĊdu na jej powiĊkszenie, pole widzenia
i umiarkowaną cenĊ. Nowy model ma wbudowany
oĞwietlacz, zasilany dwiema 1,5-woltowymi bateriami UM-2
(R-14). Ta mocna, wygodna i lekka latarka wykonana jest
z metalu, a krysztaáowo przejrzysta soczewka osáoniĊta jest
uchwytem z twardego tworzywa sztucznego.
DziĊki swym znakomitym osiągom i eleganckiemu
wyglądowi lupa Peak 10X z oĞwietleniem jest
kompleksowym
rozwiązaniem
problemu,
czĊsto
napotykanego przy uĪywaniu konwencjonalnej lupy
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w ciemnym miejscu. OczywiĞcie, poniewaĪ to nowe urządzenie przepuszcza Ğwiatáo zewnĊtrzne
w dostatecznym stopniu, nie ma potrzeby korzystania z oĞwietlacza lupy przy jasnym oĞwietleniu.
PowiĊkszenie: 10x
Wymiary: 35 x 41 x 175mm
Masa netto: 81g
Bateria: UM-2 (R-14) (1,5V) x2

Nr 1983

LUPA PEAK 10X Z PODZIAàKĄ
Lupa Peak 10x z podziaáką ma precyzyjnie zbudowany obiektyw achromatyczny (powlekane
przeciwodblaskowo cztery soczewki w dwóch grupach), naniesioną chemigraficznie podziaákĊ oraz
pierĞcieĔ do nastawiania ostroĞci. Jej powiĊkszenie wynosi 10.
Problem
speánienia
przeciwstawnych
wymogów,
tj.
zapewnienia wysokiej zdolnoĞci rozdzielczej i zarazem szerokiego pola
widzenia zostaá w tej lupie caákowicie wyeliminowany, toteĪ moĪe ona
zapewniü bardzo efektywną pracĊ.
Dostarczana jest w wygodnym futerale do przenoszenia.
PowiĊkszenie: 10x
Pole widzenia: 28mm
Okular: 20mm
Wymiary: Ğrednica 46 x 44mm
Masa netto: 74g

Nr 1993

LUPA Z PRZYSSAWKĄ PEAK 10X
Zapotrzebowanie na wielkoformatowe aparaty fotograficzne stale zwiĊksza siĊ w ostatnich
latach. Nie tylko fotografowie zawodowi, ale równieĪ amatorzy czerpią przyjemnoĞü z oglądania
obrazu i komponowania zdjĊcia na duĪej, jasnej matówce. JednakĪe, jak doĞwiadczyáo tego wielu
fotografów, to Ĩródáo prawdziwej przyjemnoĞci staje siĊ czasami Ĩródáem irytacji.
Nawet doĞwiadczonym fotografom, ze wzglĊdu na wzrok i róĪnice osobnicze, duĪo czasu
zajmuje niekiedy uzyskanie na matówce ostrego obrazu przy
pokrĊcaniu pierĞcieniem ustawiania ostroĞci.
Opracowana
niedawno
lupa
10x
z przyssawką
natychmiast rozwiąĪe ten problem. LupĊ tĊ stworzono doáączając
wykonaną z naturalnej gumy wysokiej jakoĞci przyssawkĊ do
znanej wczeĞniej i popularnej lupy Peak 10x, tak, Īe moĪna ją
przymocowaü do powierzchni szklanej matówki wykorzystując
powstaáe pod przyssawką podciĞnienie. Po zamocowaniu lupy do
matówki wystarczy w nią spojrzeü. MoĪna ją áatwo zdjąü po
zakoĔczeniu ustawiania ostroĞci. Gwarantujemy, Īe przyjemnoĞü
korzystania z aparatów wielkoformatowych podwoi siĊ po
zastosowaniu tej lupy.
PowiĊkszenie: 10x
Pole widzenia: 30mm
Wymiary: Ğrednica 60 x 51mm
Masa netto: 35 g
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Nr 2021-15
Nr 2021-22

LUPA PEAK ZE WSPORNIKIEM
Lupa Peak ze wspornikiem ma ten sam ukáad optyczny, co lupa Peak 15X i 22X, ale
wyposaĪona jest w zamocowany obrotowo wspornik. Po ustawieniu ostroĞci rĊce pozostają wolne.
Numer katalogowy
Nr 2021-15
Nr 2021-22
PowiĊkszenie:
15x
22x
UĪyteczny otwór wzglĊdny :
19mm
11mm
Wymiary:
55 x 32 x 32mm
55 x 32 x 32mm
Masa netto:
80g
80g
Nr 2016

LUPA PEAK 15X Z PODZIAàKĄ
Lupa Peak 15x z podziaáką jest szkáem powiĊkszającym o szerokim polu widzenia i
o piĊtnastokrotnym powiĊkszeniu, poáączonym ze szklaną páytką z naniesioną podziaáką, do wyboru
spoĞród czterech róĪnych typów. Obserwując obiekt przez lupĊ, gdy podziaáka spoczywa
bezpoĞrednio na obserwowanym przedmiocie, moĪna bardzo áatwo, szybko i dokáadnie zmierzyü
dáugoĞü, kąt pomiĊdzy dwiema liniami prostymi, promieĔ krzywizny áuku koáowego, itp.
Instrument ten jest kontynuacją serii lup Peak z podziaáką, produkowanych dotychczas
z powiĊkszeniem 7x i 10x. JednakĪe, aby zapewniü moĪliwoĞü obserwacji w caáym polu widzenia
o Ğrednicy 14mm ostrego obrazu przedmiotu przy 15-krotnym powiĊkszeniu, lupĊ zaprojektowano od
nowa, by niemal idealnie skorygowaü krzywiznĊ pola widzenia i aberracjĊ chromatyczną dla promieni
ukoĞnych, poprzez zastosowanie czterech soczewek w trzech grupach, przedstawionych na rysunku
w przekroju podáuĪnym, przy czym dwie soczewki wykonane są z nowego rodzaju szkáa optycznego.
Ponadto na wszystkie szeĞü powierzchni soczewek graniczących bezpoĞrednio z powietrzem
naniesiono wielowarstwowe powáoki przeciwodblaskowe w celu zmniejszenia odbiü wewnĊtrznych.
Przy posáugiwaniu siĊ tym instrumentem naleĪy wyregulowaü odlegáoĞü pomiĊdzy szklaną
podziaáką a lupą poprzez pokrĊcenie moletowanym pierĞcieniem na lupie, tak, by powiĊkszony obraz
podziaáki byá widoczny ostro. Dla tej samej osoby korzystającej z lupy ponowna regulacja nie jest
potrzebna.
Przez pokrĊcenie pierĞcienia w lewo aĪ do oporu, i dalej z nieco wiĊkszą siáą, lupĊ moĪna
odáączyü od przezroczystego tubusu, w którym zamocowana jest páytka z podziaáką, i uĪywaü lupy
jako piĊtnastokrotnego szkáa powiĊkszającego.
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Nr 2016-L

LUPA PEAK 15X Z PODZIAàKĄ I OĝWIETLENIEM
Problem niedostatecznego oĞwietlenia rozwiązany zostaá przez doáączenie do lupy Peak 15x
ze skalą urządzenia oĞwietlającego, skáadającego siĊ z miniaturowej latarki i uchwytu.
Obserwacji moĪna dokonywaü áatwiej niĪ kiedykolwiek.
Numer
PowiĊkszenie Pole widzenia UĪyteczny otwór
Wymiary
Masa netto
katalogowy
wzglĊdny
Nr 2016
15X
20mm
13mm
Ğrednica 35 x 33mm
40g
Nr 2016-L
15X
20mm
13mm
Ğrednica 43 x 65 x
72g
184mm

Nr 1962

LUPA PEAK 15X
Wyjątkowo
uĪyteczna
lupa
z powlekanym
przeciwodblaskowo obiektywem achromatycznym, záoĪonym
z trzech soczewek w dwóch grupach.
PowiĊkszenie: 15x
UĪyteczny otwór wzglĊdny: 19mm
Wymiary: 27 x 36 x 34mm
Masa netto: 18g
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Nr 2023

LUPA PEAK 15X Z OĝWIETLENIEM
Lupa Peak 15X z oĞwietleniem jest
taka sama jak lupa Peak 15X, ma jednak
doáączony oĞwietlacz, zasilany z dwóch baterii
do latarki. Lupa ta przydatna jest przy sáabym
oĞwietleniu.
PowiĊkszenie: 15x
Pole widzenia: 19mm
Wymiary: 180 x 36 x 42mm
Masa netto: 90g
Bateria: UM-2 (R-14) (1,5V) x2

Nr 2019

LUPA PEAK 15X W KASETCE
Lupa Peak 15X w kasetce ma taki sam ukáad optyczny, co
popularna lupa 15X, lecz jest to przenoĞna, uniwersalna lupa umieszczona
w eleganckiej
kasetce
z tworzywa. Ukáad optyczny tej lupy znany jest
ze
swej
wysokiej
rozdzielczoĞci, a kasetka
z tworzywa ABS stanowi
lekką i sztywną osáonĊ,
zapewniając teĪ áatwe
przenoszenie. Przy posáugiwaniu siĊ tą lupą kasetkĊ naleĪy ustawiü np. na
stole, i obracając pierĞcieĔ wyregulowaü ostroĞü tak, by widoczny byá ostry obraz obiektu.
Obie rĊce pozostają wówczas zupeánie wolne.
PowiĊkszenie 15x
UĪyteczny otwór wzglĊdny: 19mm
Wymiary: 34 x 54 x 26mm
Masa netto: 48g

Nr 2021-15

LUPA PEAK 15X ZE WSPORNIKIEM
Lupa Peak 15X ze wspornikiem ma ten sam
ukáad optyczny, co lupa Peak 15X, ale wyposaĪona
jest w zamocowany obrotowo wspornik. Po ustawieniu
ostroĞci rĊce pozostają wolne.
PowiĊkszenie: 15x
UĪyteczny otwór wzglĊdny: 19mm
Wymiary: 30 x 33 x 56mm
Masa netto: 80g
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MIKROSKOP WARSZTATOWY PEAK
Mikroskop warsztatowy jest szeroko stosowany jako uniwersalny przyrząd pomiarowy. Choü
zastosowano w nim niewielki i lekki mechanizm, ma on bardzo uĪyteczne rozwiązania umoĪliwiające
sprawną pracĊ, na przykáad páynnie dziaáający zĊbatkowy mechanizm ustawiania ostroĞci, dziĊki
czemu jest to czynnoĞü bardzo prosta.
Ponadto moĪliwa jest praca w sáabym oĞwietleniu, poniewaĪ mikroskop wyposaĪony jest
w urządzenie oĞwietlające, zasilane jedną baterią do miniaturowych latarek.
Ma on teĪ, jak widaü na zaáączonych ilustracjach, wbudowane precyzyjne skale,
umoĪliwiające wykonywanie pomiarów.
DziĊki wymienionym powyĪej zaletom mikroskop warsztatowy przydatny jest w bardzo wielu
zastosowaniach, takich jak badanie powierzchni, centrowanie, badanie krawĊdzi ostrza, pomiary
Ğrednicy maáych otworków, badanie páyt i wydruków, pomiary siatek materiaáów wáókienniczych,
badanie przĊdzy, badanie skór, badanie przezroczy, oraz w elektronice.
Obsáuga:
NaleĪy obróciü i zdjąü mlecznobiaáą czĊĞü na koĔcu oĞwietlacza, i wáoĪyü dwie baterie do
latarek miniaturowych. NastĊpnie naleĪy zamocowaü oĞwietlacz na korpusie gáównym, jak jest to
pokazane na ilustracji, i wyregulowaü tak, by Ğwiatáo padaáo na badany przedmiot. Wyáącznikiem jest
czarna czĊĞü z tworzywa sztucznego na skuwce. NastĊpnie naleĪy obracaü pierĞcieĔ regulacyjny
soczewki okularu, aĪ skala z podziaáką bĊdzie widoczna ostro, i pokrĊciü pokrĊtáem mechanizmu
zĊbatkowego w celu ustawienia ostroĞci obrazu.

Numer katalogowy.
PowiĊkszenie
Pole widzenia
Najmniejsza
podziaáka skali

Zakres pomiaru
OdlegáoĞü robocza
Obudowa
Masa caákowita

Nr 2009-20
20x
Ğrednica 7,2mm
Nr 16
0,05mm
Nr 17
0,0025 cala
6,0mm
52,0mm
496g

Nr 2009-40
Nr 2009-60
40x
60x
Ğrednica 4,3mm Ğrednica 2,2mm
Nr 18
Nr 20
0,02mm
0,02mm
Nr 19
Nr 21
0,0010 cala
0,0010 cala
3,4mm
1,6mm
28,0mm
6,0mm
222 x 145 x 95mm
493g
507g

DostĊpne są podziaáki w milimetrach albo w calach.
Prosimy o podanie jednostek skali przy zamawianiu.
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Nr 2009-100
100x
Ğrednica 1,8mm
Nr 22
0,01mm
Nr 23
0,0005 cala
1,2mm
5,5mm
528g

20x Nr 2009-20
40x Nr 2009-40
60x Nr 2009-60
100x Nr 2009-100
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20x Nr 2054-20
40x Nr 2054-40
60x Nr 2054-60
100x Nr 2054-100
150x Nr 2054-150
200x Nr 2054-200
300x Nr 2054-300

20x Nr 2034-20
40x Nr 2034-40
60x Nr 2034-60
100x Nr 2034-100
150x Nr 2034-150
200x Nr 2034-200
300x Nr 2034-300
20x Nr 2054-20 EIM
40x Nr 2054-40 EIM
60x Nr 2054-60 EIM
100x Nr 2054-100 EIM

MIKROSKOP STOJĄCY PEAK O SZEROKIM POLU
WIDZENIA
Mikroskop stojący Peak o szerokim polu widzenia jest prostym mikroskopem pomiarowym,
zaprojektowanym tak, by byá zwarty i lekki jak mikroskop stojący, ale charakteryzującym siĊ szerszym
polem widzenia niĪ konwencjonalne mikroskopy. Pozwala on nie tylko uzyskaü powiĊkszony obraz
drobnych wzorów i zarysów obiektu, ale takĪe dokonaü pomiarów dáugoĞci i porównaü wymiary za
pomocą podziaáki umieszczonej w okularze.
RegulacjĊ ostroĞci za pomocą páynnie dziaáającego mechanizmu Ğlimakowego zastosowano
w serii 2034 dostarczanej dotychczas, a w serii 2054 wprowadzono niedawno páynnie dziaáający
mechanizm zĊbatkowy z pokrĊtáami po obu stronach mikroskopu. W serii 2054 dodano takĪe ukáad
optyczny z obrazem prostym (nieodwróconym). (Na koĔcu numeru katalogowego dodano oznaczenie
EIM = ERECT IMAGE WITH MEASURE, obraz prosty, z miarką).
Mikroskop stojący Peak o szerokim polu widzenia przydatny bĊdzie nie tylko do ogólnych
obserwacji, ale pomoĪe równieĪ poprawiü dokáadnoĞü obróbki precyzyjnej, i zapewni jednolitą jakoĞü
przeprowadzanych czynnoĞci kontrolnych.
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Numer katalogowy .

PowiĊkszenie
Pole widzenia
Minimalna podziaáka skali
Minimalna podziaáka skali
Zakres pomiaru
Zakres pomiaru
OdlegáoĞü robocza
Apertura liczbowa
OdlegáoĞü ogniskowa

2034-20
2054-20
2054-20 EIM
20X
Ğrednica 7,2mm
Nr 54
0,1mm
Nr 57
0,005 cala
6,0mm
0,236 cala
36,0mm
0,06
35,0mm

2034-40
2054-40
2054-40 EIM
40X
Ğrednica 3,6mm
Nr 64
0,05mm
Nr 67
0,002 cala
3,0mm
0,118 cala
18,7mm
0,12
22,0mm

2034-60
2054-60
2054-60 EIM
60X
Ğrednica 2,4mm
Nr 74
0,02mm
Nr 77
0,001 cala
2,0mm
0,078 cala
10,8mm
0,15
16,5mm

Wymiary i masy netto (bez akcesoriów)
Numer katalogowy 2034-20~300
2054-20~300
2054-20~100 EIM
Wymiary
Ğrednica 63 x 172mm Ğrednica 69 x 172mm Ğrednica 69 x 172mm
Masa netto
237~241g
263~267g
260~264g

PODZIAàKI (PS = Skala Peak)
Standardowe (mm)
20X
PS Nr 54
40X
PS Nr 64
60X
PS Nr 74
100X PS Nr 84
150X PS Nr 94
200X PS Nr 104
300X PS Nr 114

NarzĊdziowe (mm)

Drukarskie (cale)

Drukarskie (cale)

20x PS Nr 56
40x PS Nr 66

20x PS Nr 56
40x PS Nr 66

20x PS Nr 55
40x PS Nr 65
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Numer katalogowy

2034-100
2054-100
2054-100 EIM
PowiĊkszenie
100X
Pole widzenia
Ğrednica
1,45mm
Najmniejsza podziaáka Nr 84
skali
0,01mm
Najmniejsza podziaáka Nr 87
skali
0,0005 cala
Zakres pomiaru
1,2mm
Zakres pomiaru
0,047 cala
OdlegáoĞü robocza
5,7mm
Apertura liczbowa
0,19
OdlegáoĞü ogniskowa 10,7mm

2034-150
2054-150

2034-200
2054-200

2034-300
2054-300

150X
Ğrednica
0,96mm
Nr 94
0,005mm
Nr 97
0,0002 cala
0,9mm
0,035 cala
9,2mm
0,24
7,3mm

200X
Ğrednica 0,72mm

300X
Ğrednica 0,48mm

Nr 104
0,002mm
Nr 107
0,0001 cala
0,6mm
0,023 cala
6,7mm
0,35
5,7mm

Nr 114
0,001mm
-------------------0,4mm
------------------4,0mm
0,4
3,9mm

BUDOWA UKàADU OPTYCZNEGO
Ukáad optyczny skáada siĊ z obiektywu i okularu. PoniewaĪ wszystkie powierzchnie soczewek
mają powáoki przeciwodblaskowe, moĪna uzyskaü obrazy jasne i o wysokim kontraĞcie.
Jest siedem modeli obiektywów: 2X, 4X, 6X, 10X, 15X, 20X i 30X. PowiĊkszenie okularu
wynosi 10X, a w jego páaszczyĨnie ogniskowej umieszczona jest podziaáka. Ze wzglĊdu na
zastosowanie konstrukcji typu Huygensa z páaszczyzną ogniskową wewnątrz ukáadu soczewek,
wykluczone jest zabrudzenie podziaáki kurzem. NajbliĪszą oku soczewkĊ okularu moĪna przesuwaü za
pomocą pierĞcienia regulacyjnego, który pozwala uzyskaü ostry obraz podziaáki odpowiednio do
wzroku uĪytkownika.
Istnieją cztery rodzaje podziaáek, zaleĪnie od powiĊkszenia obiektywów. MoĪna wybraü wzór
odpowiednio do zastosowania.
Caákowite powiĊkszenie ukáadu optycznego równe jest powiĊkszeniu obiektywu
pomnoĪonemu przez powiĊkszenie okularu, i wynosi odpowiednio: 20X, 40X, 60X, 100X, 150X, 200X
i 300X.
W przypadku modelu 2054 dostĊpne są cztery wersje z wbudowanym pryzmatem, dające
obraz prosty: 20X, 40X, 60X i 100X.

BUDOWA UKàADU MECHANICZNEGO
Seria mikroskopów stojących Peak o szerokim polu widzenia dzieli siĊ na trzy rodzaje:
1) ze Ğlimakowym mechanizmem ustawiania ostroĞci (seria 2034)
2) z zĊbatkowym mechanizmem ustawiania ostroĞci za pomocą pokrĊteá po obu stronach
mikroskopu (seria 2054)
3) z zĊbatkowym mechanizmem ustawiania ostroĞci i z wbudowanym pryzmatem (seria
2054 EIM = Erect Image with Measure, obraz prosty, z miarką)
Obiektyw wkrĊcany jest od spodu w tubus, a okular wkáadany jest od góry. OdlegáoĞü
pomiĊdzy tymi dwoma koĔcami (mechaniczna dáugoĞü tubusu) wynosi 120mm, a w modelu EIM –
105,9mm.
PodstawĊ modeli serii 2054 zmieniono na mocny aluminiowy odlew ciĞnieniowy. Miniaturowa
latarka zamocowana jest do kaĪdego modelu tak, by obiekt byá jasno oĞwietlony.

INSTRUKCJA OBSàUGI
NaleĪy wáączyü oĞwietlacz i ustawiü jego poáoĪenie tak, by obiekt byá prawidáowo oĞwietlony.
NastĊpnie naleĪy obracaü pierĞcieĔ regulacyjny okularu aĪ podziaáka bĊdzie wyraĨnie
widoczna.
Patrząc przez okular naleĪy obracając pierĞcieĔ lub pokrĊtáo ustawiania ostroĞci wyregulowaü
ostroĞü przesuwając tubus pionowo tak, by obraz przedmiotu staá siĊ wyraĨnie widoczny
w páaszczyĨnie podziaáki.
Ostatecznie naleĪy przesunąü podstawĊ poziomo tak, by poĪądany fragment obiektu znalazá
siĊ w polu widzenia. JeĞli obraz stanie siĊ nieostry, naleĪy precyzyjnie dokonaü regulacji pierĞcieniem
lub pokrĊtáem ustawiania ostroĞci tak, by ponownie uzyskaü ostry obraz.
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UĪycie gumowej osáony okularu
MiĊkka gumowa osáona okularu ma na celu odciĊcie Ğwiatáa bocznego i uáatwienie obserwacji.
Osoba nosząca okulary powinna wywinąü zewnĊtrzną krawĊdĨ osáony gumowej w dóá, by uzyskaü
wáaĞciwe poáoĪenie oka.

Latarka miniaturowa
NaleĪy obróciü i zdjąü mlecznobiaáą czĊĞü na koĔcu oĞwietlacza, i wáoĪyü dwie baterie do
latarek miniaturowych (SUM-3, R-6) biegunem dodatnim na zewnątrz. Wyáącznikiem jest czarna czĊĞü
z tworzywa sztucznego na skuwce. NaleĪy wáączyü wyáącznik i wyregulowaü ustawienie tak, by obiekt
byá jasno oĞwietlony.
Nr 2010

MIKROSKOP PEAK
DO ODCZYTU TWARDOĝCI METODĄ BRINNELA
Mikroskop
Peak
do
odczytu
twardoĞci
metodą
Brinnela
zostaá
zaprojektowany specjalnie do pomiarów odcisku
twardoĞciomierza Brinnela. Mikroskop ten,
o powiĊkszeniu 20X, jest áatwy w przenoszeniu
i ma uniwersalne powiĊkszenie. UĪywa siĊ go
w wielu dziedzinach, tak jak mikroskopu
warsztatowego Peak.
PowiĊkszenie: 20x
Najmniejsza podziaáka skali: 5/100 mm
Pole widzenia: 7,2mm
Zakres pomiaru: 6,0mm
Zakres
pionowego
ruchu
oprawy
obiektywu: 30mm
WysokoĞü caákowita: 160mm
Obudowa: 215 x 57 x 46mm
Masa caákowita: 412g

Nr 2027

TELESKOP KRÓTKOOGNISKOWY PEAK 8x20
Teleskop krótkoogniskowy Peak jest lekkim teleskopem kieszonkowym z wbudowanym
pryzmatem dachowym, pozwalającym uzyskaü obraz nieodwrócony. Za
jego pomocą moĪna oglądaü obiekty z bliska, z odlegáoĞci 300mm.
Konwencjonalne teleskopy są zasadniczo projektowane z myĞlą
o dokonywaniu obserwacji z wiĊkszych odlegáoĞci. Ten teleskop moĪe
jednakĪe daü powiĊkszony prosty obraz - o szerokim polu widzenia –
zarówno obiektów znajdujących siĊ blisko, jak i odlegáych. MoĪna
podwoiü przyjemnoĞü czerpaną z wycieczek, sportów czy hobby.
Ponadto teleskop ten pomaga przeprowadzaü kontrole od wewnątrz i na
zewnątrz, oraz sprawdzaü stan obiektów trudnodostĊpnych. MoĪna, na
przykáad, dokonywaü prawidáowych i szczegóáowych obserwacji, jakich
nie moĪna wykonaü za pomocą obrazu telewizyjnego, itp.
Ponadto, mając ten teleskop stale pod rĊką, nawet osoby
o sáabym wzroku mogą áatwo odczytywaü rozkáady jazdy pociągów,
znaki, napisy i tablice ogáoszeniowe, itp. Zamocowanie dodatkowej
soczewki przybliĪającej na obiektywie pozwala uzyskaü lupĊ o 25krotnym powiĊkszeniu, dającą jasny i ostry obraz o wysokiej
rozdzielczoĞci. Jest on najlepszy do prowadzenia obserwacji i kontroli.
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PowiĊkszenie:

Teleskop 8x
Mikroskop 25x
Pole efektywne
20mm
Rzeczywiste pole widzenia:
6,5°
Pole widzenia w odlegáoĞci 1000m:
113m
JasnoĞü:
6,2
Wymiary:
teleskop: Ğrednica 32 x 91mm
mikroskop: Ğrednica 45 x 172 mm
Masa netto:
teleskop: 76g
mikroskop: 110g
ĝrednica Ĩrenicy:
2,5mm
(Doáączony elegancki skórzany pokrowiec)

MIKROSKOP STOJĄCY PEAK
Mikroskop stojący Peak jest to urządzenie maáe, lekkie, i wygodne
w przenoszeniu. Ma on wypeániaü asortyment wyrobów pomiĊdzy bogato
wyposaĪonymi
mikroskopami
wysokiej
klasy,
a rozmaitymi
lupami
o powiĊkszeniu 3X-30X, opracowanymi przez naszą firmĊ. ObserwacjĊ
badanego przedmiotu moĪna przeprowadziü áatwo, szybko i dokáadnie dziĊki
jasnoĞci i znakomitej rozdzielczoĞci tego mikroskopu, jak równieĪ páynnie
dziaáającemu mechanizmowi.
Obserwacja jest uáatwiona zwáaszcza dziĊki precyzyjnie wykonanemu
pierĞcieniowi do ustawiania ostroĞci, co bardzo upraszcza pracĊ, oraz
zdejmowanej osáonie okularu, wykonanej z czarnej gumy.
Odczytując poáoĪenie skali wygrawerowanej na pierĞcieniu ustawiania
ostroĞci oraz gáównej wskazówki na obudowie obiektywu moĪna dokonaü
pomiaru gáĊbokoĞci z dokáadnoĞcią do 0,1mm. Mikroskop ten jest wygodny 25X Nr 2008-25
do mierzenia gruboĞci, wysokoĞci lub gáĊbokoĞci obiektów trójwymiarowych, 50X Nr 2008-50
oraz do mierzenia dáugoĞci cylindrów maszyn drukarskich oraz miedziorytów. 75X Nr 2008-75
100X Nr 2008-100

PODZIAàKA

25X PS Nr 24
50X PS Nr 13
75X PS Nr 34
100X PS Nr 44

25X PS Nr 25
50X PS Nr 14
75X PS Nr 35
100X PS Nr 45

48

25X PS Nr 26
50X PS Nr 15
75X PS Nr 36
100X PS Nr 46

Podziaáka umieszczona jest w komorze podziaáki ponad pierĞcieniem do nastawiania ostroĞci.
PodziaákĊ tĊ moĪna áatwo wymieniü odpowiednio do zastosowania. DostĊpne są trzy rodzaje skal:
standardowe, do narzĊdzi, i do celów drukarskich. Na zamówienie moĪemy teĪ wykonaü specjalnie
zaprojektowane skale.
Oprawa soczewki okularu jest pierĞcieniem regulacyjnym. NaleĪy najpierw, obracając ten
pierĞcieĔ, ustawiü go w takiej pozycji, Īe podziaáka bĊdzie wyraĨnie widoczna. Wówczas naleĪy
wyregulowaü ostroĞü pierĞcieniem ustawiania ostroĞci i rozpocząü obserwacje.
Mikroskop stojący Peak jest idealny do zastosowania w fabrykach, pomieszczeniach
kontroli, laboratoriach badawczych, i w domach prywatnych.
Numer katalogowy
PowiĊkszenie
Pole widzenia
Najmniejsza
podziaáka skali

Nr 2008-25
25X
Ğrednica 3,30mm
Nr 24
0,05mm
Nr 26
0,002 cala
Zakres pomiaru
3,0mm
OdlegáoĞü robocza
17,0mm
Apertura liczbowa
0,11
OdlegáoĞü ogniskowa
19,8mm
Wymiary
Masa netto
83g

Nr 2008-50
Nr 2008-75
50X
75X
Ğrednica 2,00mm Ğrednica 1,09mm
Nr 13
Nr 34
0,02mm
0,01mm
Nr 15
Nr 36
0,001 cala
0,0005 cala
1,6mm
1,0mm
11,7mm
11,7mm
0,18
0,22
14,9mm
9,9mm
Ğrednica 41,5 x 122mm
83g
83g

Nr 2008-100
100X
Ğrednica 0,84mm
Nr 44
0,005mm
Nr 46
0,0005 cala
0,8mm
11,6mm
0,22
9,9mm
88 g

25x Nr 2001-25
50x Nr 2001-50
75x Nr 2001-75
100x Nr 2001-100

MIKROSKOP KIESZONKOWY PEAK
Szczególnymi cechami tego mikroskopu kieszonkowego są:
bardzo duĪa ostroĞü i zdolnoĞü rozdzielcza w caáym polu widzenia, niebywaáa jasnoĞü, i wyjątkowo
niewielki ciĊĪar. Jest to praktyczny i wygodny mikroskop kieszonkowy dla osób zajmujących siĊ na co
dzieĔ techniką.
W celu ustawienia ostroĞci naleĪy trzymaü mikroskop tak, by naciĊcie na koĔcu akrylowego
cylindra byáo skierowane do obserwatora, ustawiü Ğrodek obiektywu dokáadnie nad badaną próbką,
i przechylając cylinder w przód i w tyá z okiem przy okularze, naleĪy unieruchomiü cylinder
i obserwowaü obiekt pod takim kątem, jaki zapewnia uzyskanie najostrzejszego obrazu.
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Numer
katalogowy
Nr 2001-25
Nr 2001-50
Nr 2001-75
Nr 2001-100
Nr 2036-25
Nr 2036-50
Nr 2050-25
Nr 2050-50
Nr 2050-75
Nr 2050-100

PowiĊkszenie
25x
50x
75x
100x
25x
50 x
25x
50x
75x
100x

Pole widzenia
Ğrednica 3,30mm
Ğrednica 2,00mm
Ğrednica 1,09mm
Ğrednica 0,84mm
Ğrednica 3,30mm
Ğrednica 2,00mm
Ğrednica 3,50mm
Ğrednica 1,70mm
Ğrednica 1,10mm
Ğrednica 0,86mm

Najmniejsza
Zakres Wymiary
podziaáka skali pomiaru
Ğrednica 12,4 x127mm
Ğrednica 12,4 x127mm
Ğrednica 12,4 x127mm
Ğrednica 12,4 x127mm
0,05mm
3,0mm Ğrednica 12,4 x127mm
0,02mm
1,6mm Ğrednica 12,4 x127mm
0,05mm
3,0mm Ğrednica 20,7 x111mm
0,02mm
1,6mm Ğrednica 20,7 x111mm
0,01mm
1,0mm Ğrednica 20,7 x111mm
0,005mm
0,8mm Ğrednica 20,7 x111mm

Masa
netto
12g
12g
13g
16g
12g
12g
25g
26g
28g
28g

25x Nr 2036-25
50x Nr 2036-50

KIESZONKOWY MIKROSKOP POMIAROWY PEAK
WybraliĞmy niedawno z serii mikroskopów kieszonkowych Peak modele o powiĊkszeniu
25X i 50X i wmontowaliĞmy w oprawy ich obiektywów podziaáki, przedstawione na ilustracji.
OstroĞü w tym mikroskopie ustawia siĊ w ten sam sposób, co w naszych mikroskopach
dostarczanych dotychczas. W celu ustawienia ostroĞci naleĪy trzymaü mikroskop tak, by naciĊcie na
koĔcu akrylowego cylindra byáo skierowane do obserwatora, ustawiü Ğrodek obiektywu dokáadnie nad
badaną próbką, i przechylając cylinder w przód i w tyá z okiem przy okularze, naleĪy unieruchomiü
cylinder i obserwowaü obiekt pod takim kątem, jaki zapewnia uzyskanie najostrzejszego obrazu.

50

25x Nr 2050-25
50x Nr 2050-50
75x Nr 2050-75
100x Nr 2050-100

KIESZONKOWY MIKROSKOP PEAK EIM
Model z obrazem prostym i wbudowaną podziaáką
Jest to nowy typ mikroskopu z obrazem prostym i wbudowaną podziaáką. W dotychczas
dostarczanych mikroskopach kieszonkowych uzyskiwaáo siĊ obraz odwrócony. JednakĪe ten nowy
wyrób z wbudowanym pryzmatem dachowym daje obraz prosty, odpowiadający rzeczywistoĞci. (EIM
oznacza Erected Image with Measure, obraz prosty z miarką)
Najpierw naleĪy obracaü pierĞcieĔ regulacyjny okularu aĪ obraz podziaáki stanie siĊ ostry.
OstroĞü obrazu w tych nowych mikroskopach ustawia siĊ w ten sam sposób, co w innych naszych
mikroskopach kieszonkowych.

Nr 1996

LUPA PEAK 30X
Lupa ta to proste urządzenie typu mikroskopowego o 30krotnym powiĊkszeniu.
OczywiĞcie urządzenie o powiĊkszeniu przekraczającym 20krotne moĪna áatwo zbudowaü áącząc umieszczone w okreĞlonej
odlegáoĞci od siebie obiektyw i okular, tak, jak w mikroskopach.
JednakĪe konstrukcji takiej w nieunikniony sposób towarzyszy
równieĪ dáugi tubus, utrudniający posáugiwanie siĊ urządzeniem jedną
rĊką. Ponadto widziany obraz jest odwrócony. Stąd teĪ czĊsto
pojawiaáo siĊ Īyczenie, by powstaáo urządzenie o duĪym
powiĊkszeniu, przypominające lupĊ, umoĪliwiające posáugiwanie siĊ
nim jedną rĊką, dające obraz prosty, a którego jakoĞü optyczna
miaáaby znaczenie drugorzĊdne.
Lupa ta to nasz nowy produkt, mający na celu zaspokojenie tych potrzeb, zwáaszcza potrzeb
inĪynierów w zakáadach, zajmujących siĊ mechaniką fotograficzną i obróbką precyzyjną. Lupa ta jest
tak maáa i lekka, Īe moĪna siĊ nią áatwo posáugiwaü jedną rĊką, podczas gdy drugą przytrzymuje siĊ
badany przedmiot. DziĊki naszemu doskonaáemu projektowi optycznemu jakoĞü tej lupy jest niemal
porównywalna z jakoĞcią mikroskopu o takim samym powiĊkszeniu, podczas gdy widziany obraz jest
oczywiĞcie prosty.
Lupa skáada siĊ z czterech soczewek w dwóch grupach. Zaprojektowana jest tak, by
zapewniaü najszersze pole widzenia gdy Ĩrenica oka obserwatora umieszczona jest w osi optycznej
w odlegáoĞci 8mm od zewnĊtrznego wierzchoáka lupy. Dlatego teĪ uĪytkownik powinien jedną rĊką
mocno przycisnąü osáonĊ okularu lupy do twarzy, a trzymając badany przedmiot drugą rĊką naleĪy
uzyskaü ostry obraz, utrzymując przedmiot w odpowiedniej odlegáoĞci od lupy. GáĊbia ostroĞci jest
bardzo niewielka ze wzglĊdu na duĪe powiĊkszenie, toteĪ zaleca siĊ przeüwiczenie precyzyjnego
ustawiania ostroĞci. Konieczne jest teĪ trzymanie lupy w taki sposób, by oĞ optyczna lupy pokrywaáa
siĊ z osią oka, lub innymi sáowami, by páaszczyzna podstawy lupy byáa prostopadáa do osi wzroku.
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Nr 1996-L

LUPA PEAK 30X Z OĝWIETLENIEM
Problem niedostatecznego oĞwietlenia rozwiązany
zostaá przez doáączenie do lupy Peak 30x urządzenia
oĞwietlającego, skáadającego siĊ z miniaturowej latarki
i uchwytu.
Obserwacji moĪna dokonywaü áatwiej niĪ
kiedykolwiek.

Numer katalogowy

PowiĊkszenie

Nr 1966
Nr 1966-L

30X
30X

UĪyteczny otwór
wzglĊdny
7mm
7mm

Wymiary

Masa netto

Ğrednica 37 x 20mm
10g
Ğrednica 43 x 65 x 184mm 40g

Nr 2037

LUPA PEAK 30X Z PODZIAàKĄ
Lupa Peak 30X zostaáa przychylnie
przyjĊta przez klientów jako lupa o duĪym
powiĊkszeniu, uzyskanym dziĊki konstrukcji
záoĪonej z 4 soczewek w 2 grupach, i dająca
obraz prosty. By sprostaü zapotrzebowaniu
rozmaitych sektorów ta znakomita lupa zostaáa
teraz wyposaĪona w szklaną páytkĊ z podziaáką
przedstawioną na ilustracji. W ten sposób
moĪliwe staáo siĊ dokonywanie pomiarów
i porównywanie obserwowanych przedmiotów
w caáym uĪytecznym polu widzenia o wielkoĞci 7mm.
Nr 2037-L

LUPA PEAK 30X Z PODZIAàKĄ I OĝWIETLENIEM
Problem niedostatecznego oĞwietlenia rozwiązany
zostaá przez doáączenie do lupy Peak 30x z podziaáką
urządzenia oĞwietlającego, skáadającego siĊ z miniaturowej
latarki i uchwytu.
Obserwacji moĪna dokonywaü áatwiej niĪ
kiedykolwiek.

Numer katalogowy

PowiĊkszenie

UĪyteczny otwór
wzglĊdny

Wymiary

Masa netto

Nr 2037

30x

7mm

Ğrednica 30 x 19mm

16g

Nr 2037-L

30x

7mm

Ğrednica 43 x 65 x 184mm

48g
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MIKROSKOP RĉCZNY PEAK

30x Nr 2051-30
Kieszonkowe mikroskopy Peak, o niewielkich wymiarach i maáym
60x Nr 2051-60
ciĊĪarze, cieszą siĊ od dawna znakomitą reputacją jako urządzenia
o wysokiej rozdzielczoĞci i jasnoĞci.
Po ich pojawieniu siĊ na rynku
dodaliĞmy ich odmiany z funkcją
dokonywania pomiarów oraz z funkcją
ElM (funkcją dokonywania pomiarów
obrazu prostego).
Dotychczas káadliĞmy w tych
wyrobach nacisk na maáe wymiary
i niski ciĊĪar. JednakĪe w niektórych
przypadkach potrzeby uĪytkowników
speánione zostaną przez mikroskopy
o nieco
dáuĪszej
obudowie
i
z szerszym
uĪytecznym
polem
widzenia. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie wyprodukowaliĞmy mikroskop rĊczny Peak: nowy
wyrób o wysokiej jakoĞci, odpowiadający wymaganiom naszych klientów.
Sposób posáugiwania siĊ mikroskopem:
OstroĞü w tym rĊcznym mikroskopie ustawia siĊ tak samo, jak w naszych mikroskopach
kieszonkowych dostarczanych dotychczas. W celu ustawienia ostroĞci naleĪy trzymaü mikroskop tak,
by naciĊcie na koĔcu akrylowego cylindra byáo skierowane do obserwatora, ustawiü Ğrodek obiektywu
dokáadnie nad badaną próbką, i przechylając cylinder w przód i w tyá z okiem przy okularze, naleĪy
unieruchomiü cylinder i obserwowaü obiekt pod takim kątem, jaki zapewnia uzyskanie najostrzejszego
obrazu.
Numer katalogowy
Nr 2051-30
Nr 2051-60

PowiĊkszenie
30x
60x

Pole widzenia
Ğrednica 5,8mm
Ğrednica 3,5mm

Wymiary
Ğrednica 28 x157mm
Ğrednica 28 x 139mm

Masa netto
115g
100g

Nr 1972

PRZYMIAR SZKLANY PEAK
Przymiar szklany Peak to przezroczysta páytka szklana, na którą metodą chemigraficzną
naniesiono podziaáki. Przymiar ten zapewnia dokáadne odczyty, poniewaĪ nie zasáania on mierzonego
przedmiotu przed okiem obserwatora.
Przymiar szklany 50 ma 3mm gruboĞci, 25mm szerokoĞci i 80mm dáugoĞci. Skala ma 50mm
i podzielona jest równo na 500 jednostek (najmniejsza podziaáka wynosi 0,1mm).
Przymiar szklany 100 ma 3mm gruboĞci, 25mm szerokoĞci i 140mm dáugoĞci. Skala ma
100mm i podzielona jest równo na 1000 jednostek (najmniejsza podziaáka wynosi 0,1mm).
Przymiar szklany 200 ma 3mm gruboĞci, 25mm szerokoĞci i 220mm dáugoĞci. Skala ma 200
mm i podzielona jest równo na 2000 jednostek (najmniejsza podziaáka wynosi 0,1 mm). Skala
o dáugoĞci 10 mm na lewej krawĊdzi podzielona jest równo na 100 jednostek (najmniejsza podziaáka
wynosi 0,1mm).
Dla uáatwienia odczytu naleĪy posáuĪyü siĊ lupą Peak 15X.
Przymiary o dáugoĞci skali 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800 i 1000mm nie są dostarczane
z lupą 15X. KaĪdy z tych przymiarów dostĊpny jest w trzech wersjach: z podziaáką o skoku 0,2, 0,5
i 1mm.
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Nr 1967

FILTRY DO WIZUALNEJ OCENY TONALNOĝCI
ZDJĉû BARWNYCH I CZARNO-BIAàYCH
Jest to filtr bez którego nie moĪe obejĞü siĊ Īaden
reĪyser filmowy.
Oto filtr do zdjĊü czarno-biaáych, wyjątkowo pomocny
filtr zwany balanserem.
ZaáóĪmy, Īe nacisnĊli PaĔstwo spust migawki, aby
oddaü scenĊ, która zrobiáa na PaĔstwu wraĪenie lub
zainteresowaáa PaĔstwa przy obserwacji goáym okiem.
Niestety, oko i báona nie mają takiej samej czuáoĞci.
RozbieĪnoĞci pomiĊdzy jasnymi i ciemnymi partiami,
i niedostatek szczegóáów w cieniach to czĊsto podstawowe przyczyny niepowodzenia.
Filtry do oceny tonalnoĞci zdjĊü barwnych i czarno-biaáych, znakomite do oceny kontrastów,
i doskonale prowadzące po Ğwiecie efektów kolorystycznych, zabezpieczą PaĔstwa nieuzbrojone oko
przed puáapkami Ğwiatáa i cienia, i, co wiĊcej, zapewnią zachwycające rezultaty, zarówno przy
zdjĊciach fotograficznych jak i filmowych, tak barwnych jaki i czarno-biaáych.
Wymiary: 49 x 37 x 11mm
Masa netto: 36g
Nr 2046

SKRZYNKA ĝWIETLNA PEAK
To nowe urządzenie jest pomocniczym Ĩródáem oĞwietlenia, którym moĪna posáuĪyü przy
niedostatecznym oĞwietleniu przy korzystaniu z lupy 8X z uchwytem ze znacznikiem, a takĪe
przeglądarek do mikrofilmów 15X i 20X oraz przeglądarki rĊcznej 8X. (Ze skrzynką tą uĪywa siĊ
dwóch rodzajów biaáych wkáadek rozpraszających z tworzywa. Wkáadka z otworem w Ğrodku
przeznaczona jest do zestawu Nr 2018-SET, a wkáadka bez otworu – do przeglądarek serii 2026).
JeĪeli chcą PaĔstwo uĪywaü skrzynki Ğwietlnej w poáączeniu z zestawem Nr 2018-SET,
prosimy zajrzeü do broszurki, dotyczącej urządzeĔ serii 2018.
Podáączenie skrzynki Ğwietlnej do przeglądarek do mikrofilmów jest bardzo proste.
SáuĪy do tego celu doáączona maáa prostokątna páytka metalowa. PáytkĊ tĊ naleĪy umieĞciü
poziomo na magnesie skrzynki Ğwietlnej z ochronnym papierem skierowanym ku górze. NastĊpnie
naleĪy oderwaü papier ochronny i zamocowaü przeglądarkĊ do mikrofilmów, wsuwając ją do oporu po
wewnĊtrznych prowadnicach umieszczonych nad biaáą wkáadką rozpraszającą. Teraz naleĪy nacisnąü
od góry na przeglądarkĊ tak, by metalowa páytka z klejem na powierzchni przylgnĊáa do podstawy
przeglądarki. Teraz skrzynka Ğwietlna gotowa jest do uĪytku. Gdy zechcą PaĔstwo odáączyü
przeglądarkĊ do mikrofilmów od skrzynki Ğwietlnej, naleĪy po prostu pociągnąü przeglądarkĊ do góry,
przytrzymując rĊką skrzynkĊ Ğwietlną.
Wymiary: 50 x 81 x 25 mm
Masa netto: 50g
Bateria: R6P x2
ĩarówka: 2,5V 0,3A x1
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Nr 2000
Nr 2020
Nr 2030

LUPA POWIĉKSZALNIKOWA PEAK
DO NASTAWIANIA OSTROĝCI
(System Prof. Z. Koana)
Lupa ta jest pomocniczym instrumentem, umoĪliwiającym wyjątkowo dokáadne ustawienie
ostroĞci powiĊkszalnika fotograficznego zarówno w Ğrodku rzutowanego obrazu jak i w jego dowolnym
miejscu. Przy pomocy tej lupy moĪna wykorzystaü peániĊ moĪliwoĞci powiĊkszalnika i otrzymywaü
odbitki tak ostre, jakie tylko jest on w stanie daü.
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LUPY I MIKROSKOPY PEAK
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LUPY I MIKROSKOPY PEAK
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PEAK: pomiĊdzy Twym okiem a obiektem
Zastrzegamy prawo do zmiany cen i danych technicznych bez uprzedzenia
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