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SMÁ- OG VÍÐSJÁR
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UPPBYGGING SMÁSJÁRINNAR

A - Hlutlinsur
Hlutverk þeirra er að ná fram skarpri og nákvæmri mynd af sýninu sem 
verið er að skoða í smásjánni. Dýrari smásjár eru venjulega búnar linsum 
sem gefa betri fókus á öllu sjónsviðinu. Slíkar linsur kallast hálfplanaðar eða 
planaðar hlutlinsur. 4x, 10x og 40x stækkun er algeng á venjulegum smásjám 
og er það nægjanlegt í flestum tilvikum í grunnskólum. 100x linsu er hægt 
að stækka til að gefa 1000x stækkun. Notað með olíu sem sett er milli  
sýnisins og glersins til að ná réttu ljósbroti. Slík stækkun er aðallega notuð til 
að skoða bakteríur.

B - Sjóngler
Hlutverk sjónglerjanna er 
að stækka myndina sem 
búin er til af hlutlinsunum. 
Allar okkar smásjár eru með  
gleiðhorna sjónglerjum með 
10x stækkun. Hægt er að velja 
á milli smásjár með einu eða 
tveimur sjónglerjum - ein- eða tvíglerja 
smásjár. Það er mun þægilegra að vinna  
með smásjá með tveimur sjónglerjum  
þar sem hægt er að nota bæði augun.

C - Grófstilling á fókus
Notað til að grófstilla fókus. Dýrari 
smásjár eru með betri búnað sem 
auðveldar snúning á stillihnappi.

D - Fínstillingar á fókus 
Þegar gróf- og fínstilling er í sama snúningshjóli þarf færri 
hreyfingar til að stilla smásjána. Á venjulegum smásjám eru tveir 
mismunandi snúningshnappar.

E - Sýnaplata
Sýnaplatan getur verið föst eða hreyfanleg, eða 
kvörðuð plata. Á fastri sýnaplötu er sýnaglerið 
fært til handvirkt, á hreyfanlegri hreyfist 
hún öll og með kvarðaplötu er stilliskrúfa 
sem hreyfir sýnaplötuna í tvær áttir af  
mikilli nákvæmni.

F - Lýsing
Lýsing getur verið af mismunandi gerð og með mismunandi 
ljósstyrk. Halógen-ljós veita mikla birtu en hitna mikið. 
LED-lýsing þarf litla orku og hentar fyrir endurhlaðanlegar smásjár, 
hún mun leysa halógenlýsingu af hólmi í sumum smásjám. Stýring á 
ljósstyrknum er kostur hvað varðar aðlögun ljósmagnsins að stækkuninni 
og þéttleika sýnisins.

G - Þéttilinsa
Milli ljósgjafa og sýnaplötu er þéttilinsa sem hefur það hlutverk að 
kasta sem einsleitustu ljósi á sýnið, hægt er að stilla það lóðrétt. 
Þéttilinsan er með ljósopi sem stýrir ljósmagni og dýpt, og 
síuhaldara þar sem hægt er að bæta við síum til að stýra betur 
birtustigi og lit á ljósinu. Einfaldari smásjárnar eru sumar án 
þéttilinsu og eru útbúnar með einföldum gatabúnaði - plötu 
með misstórum götum sem hægt er að snúa. Þetta á aðeins 
við um minni smásjárnar.
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 Augnpípa:  Eitt sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, halda stillingunni þó skipt sé um  

  stækkun, 4x, 10x og 40x
 Linsustæði:  Pláss fyrir 3 hlutlinsur
 Sjóngler:  10x víðvinkill
 Stækkanir:  40x, 100x, 400x
 Ljósop:  Einfalt ljósop
 Lýsing:    1 LED neðst á smásjánni,  

1 LED-ljós að ofan
 Stillingar á fókus:  Grófstilling
 Aflgjafi:   3 x rafhlöður (AA)

Lítil smásjá DualScope 
Lítil smásjá með rafhlöðu, gerð úr sterku 
plastefni með LED-ljósi. Smásjáin er með 
lýsingu bæði ofan frá og neðan frá og getur 
þess vegna virkað eins og víðsjá með stækkun 
allt að 100x. Góð smásjá fyrir byrjendur í 
náttúru- og tæknifræði.

DualScope

 Augnpípa: Eitt sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, 4x, 10x, 40x
 Snúningshjól fyrir hlutlinsur: Snýr aftur, tekur 4 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill
 Stækkun: 40x, 100x, 400x
 Þéttilinsa:  Föst Abbe-þéttilinsa N.A. 1,25 með  

síu-haldara
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki (stand) smásjárinnar.  

3 W LED með stiglausri stillingu
 Fókus: Gróf- og fínstilling í sama stillihjóli.
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Sterkt, sambyggt sýnaborð með  

stillihnöppum sem eru neðst á smásjánni
 Aflgjafi:  Rafmagn eða endurhlaðanlegar rafhlöður (AA)
 Aukahlutir:   60x hlutlinsa (076751) 

Smásjá Basic-A,  
eitt sjóngler 
Basic-A er með auka festingu sem gerir kleift 
að bæta við 60x eða 100x hlutlinsum. Rykhlíf 
fylgir.

UltraFocus LED

 Augnpípa: Eitt sjóngler
 Hlutlinsur: Hálfplanaðar, 4x, 10x, 40x  
 Snúningshjól fyrir hlutlinsur: Snýr aftur, tekur 4 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill
 Stækkun: 40x, 100x, 400x
 Þéttilinsa:  Föst Abbe-þéttilinsa N.A. 1,25 með  

síu-haldara
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki (stand) smásjárinnar.  

3 W LED með stiglausri stillingu
 Fókus: Gróf- og fínstilling í sama stillihnappi
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á sýnaglerjum 

vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Sterkt, sambyggt sýnaborð með stillihnöppum sem 

eru neðst á smásjánni
 Aflgjafi:  Rafmagn eða endurhlaðanlegar rafhlöður (AA)
 Aukahlutir:   60x hálfplanaðar linsur (076751)

Smásjá Basic-S,  
eitt sjóngler 
S-útgáfan af Basic hefur mikil sjónræn 
gæði. Hægt er að auka notkunarmöguleika 
smásjárinnar t.d. með 60x hálfplanaðri linsu. 
Rykhlíf fylgir.

Vörunr. 076835 Vörunr. 077450

Vörunr. 077455

UltraFocus LED
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100 FL

100 FL FS-1

FS-1

 Augnpípa: Eitt sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, halda fókusstillingu ef skipt er um 

linsu, hannaðar samkvæmt DIN stöðlum 4x, 10x, 
40x 

  Linsustæði: Pláss fyrir 3 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill með innbyggðum bendli
 Stækkun: 40x, 100x, 400x
 Þéttilinsa:  N.A. 0,65
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi og skerpu.
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki smásjárinnar  

230 V/20W
 Fókus: Gróf- og fínstilling
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Aflgjafi: Rafmagn
 Aukahlutir:  Linsu-beinir/sýnaplata (076850) og  

100x linsa (076888, smásjárolía)  
eða 60x linsa (076887)

Smásjá, 100 FL
Auðveld í notkun og traustbyggð smásjá með 
láréttri sýnaplötu og 45° halla á sjónglerjum 
sem er þægilegur halli við skoðun. Linsuhólkur 
fyrir 3 skarpar, hágæða linsur. Stór sýnaflötur 
með innbyggðum bendli gerir auðvelt að 
benda á smáatriði á skyggnu. Rykhlíf fylgir.

 Augnpípa: Eitt sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, halda fókusstillingu ef skipt er um 

linsu, hannaðar samkvæmt DIN stöðlum 4x, 10x, 
40x (fjaðurbúnaður til að festa að framan)

 Linsustæði: Pláss fyrir 3 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill með innbyggðum bendli
 Stækkun: 40x, 100x, 400x
 Þéttilinsa:  N.A. 0,65
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi og skerpu.
 Lýsing:   Lýsing: LED-lýsing með stiglausri stillingu. Innbyggð 

í fótstykki smásjárinnar.
 Fókus: Gróf- og fínstilling
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á sýnaglerjum 

vegna óhappa við stillingu á fókus
 Aflgjafi: Rafmagn eða endurhlaðanlegar rafhlöður (AA)
 Aukahlutir:  Linsu-beinir/sýnaplata (076850) og  

100x linsa (076888, smásjárolía)  
eða 60x linsa (076887)

Smásjá, 100 FL, LED
Þráðlaus smásjá. Með því að nota straumbreyti 
sem fylgir er hægt að endurhlaða rafhlöðurnar 
eða stinga smásjánni í samband við rafmagn. 
Hleðsla endist í u.þ.b. 10 klukkustundir. 

 Augnpípa: Eitt sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, halda fókusstillingu ef skipt er um 

linsu, hannaðar samkvæmt DIN-stöðlum 4x, 10x, 
40x, 60x

 Snúningshjól fyrir hlutlinsur: Snýr aftur, tekur 4 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill
 Stækkun: 40x, 100x, 400x, 600x
 Þéttilinsa:  Abbe-linsa N.A. 1,25 með síu-haldara, hæðarstillan-

leg
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki smásjárinnar 

3 W LED með stiglausri stillingu
 Fókus: Gróf- og fínstilling í sama stillihnappi
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaplata:  Sterk, sambyggð sýnaplata sem er neðarlega á 

smásjánni
 Aflgjafi: Rafmagn
 Aukahlutir: 100x linsa (076888) 

Smásjá, FS-1, 
eitt sjóngler, 60x 
Smásjá með LED-lýsingu. Frábært fyrir 
nemendur í neðri og efri bekkjum grunnskóla. 
Rykhlíf fylgir.

 Augnpípa: Eitt sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, 4x, 10x, 40x, 

100x
 Snúningshjól fyrir hlutlinsur: Snýr aftur, tekur 4 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill
 Stækkanir: 40x, 100x, 400x, 1000x
 Þéttilinsa:  Abbe-linsa N.A. 1,25 með síu-haldara, hæðarstillan-

leg
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki smásjárinnar 

3 W LED með stiglausri stillingu
 Fókus: Gróf- og fínstilling í sama stillihnappi
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Sterkt, sambyggt sýnaborð með stillihnöppum sem 

eru neðst á smásjánni
 Aflgjafi: Rafmagn
 Aukahlutir: 60x hlutlinsa (076887) 

Smásjá FS-1, 100x
Smásjá með LED-lýsingu. Ívið þróaðri smásjá 
fyrir nemendur, sem er mjög notendavæn við 
krefjandi aðstæður. Rykhlíf fylgir.

Vörunr. 076840 Vörunr. 077420

Vörunr. 076845

Vörunr. 077421
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 Augnpípa: Eitt sjóngler, lóðrétt
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, halda fókusstillingu ef skipt er um 

linsu, hannaðar samkvæmt DIN-stöðlum 4x, 10x, 
40x, 60x 

 Snúningshjól fyrir hlutlinsur: Snýr aftur, tekur 4 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill
 Stækkun: 40x, 100x, 400x, 600x
 Þéttilinsa:  Abbe-linsa N.A. 1,25 með síu-haldara. Hæðarstil-

lanleg
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki smásjárinnar 

3 W LED með stiglausri stillingu
 Fókus: Gróf- og fínstilling í sama stillihnappi
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Sterkt, sambyggt sýnaborð með stillihnöppum sem 

eru neðst á smásjánni
 Aflgjafi: Rafmagn
 Aukahlutir:  100x linsa (076888) 

Smásjá, FS-1, eitt sjóngler, 60x, lóðrétt 
Smásjá með LED-lýsingu. Frábært fyrir 
sýnikennslu í neðri og efri bekkjum grunnskóla. 
Einnig er mögulegt að setja venjulegt augngler 
(valfrjálst) í lóðréttu pípuna og nota það til 
skoðunar eða leyfa tveimur nemendum að 
horfa í smásjána samtímis.

 Augnpípa: Tvö sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, halda fókusstillingu ef skipt er um 

linsu, hannaðar samkvæmt DIN-stöðlum 4x, 10x, 
40x, 60x

 Snúningshjól fyrir hlutlinsur: Snýr aftur, tekur 4 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill, par
 Stækkun: 40x, 100x, 400x, 600x.
 Þéttilinsa:  Abbe-linsa N.A. 1,25 með síu-haldara. Hæðarstil-

lanleg
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki smásjárinnar 

3 W LED með stiglausri stillingu
 Fókus: Gróf- og fínstilling í sama stillihnappi
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Sterkt, sambyggt sýnaborð með  

stillihnöppum sem eru neðst á smásjánni
 Aflgjafi: Rafmagn
 Aukahlutir:  100x linsa (076888) 

 Augnpípa: Tvö sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, halda fókusstillingu ef skipt er um 

linsu, hannaðar samkvæmt DIN-stöðlum 4x, 10x, 
40x, 100x

 Snúningshjól á hlutlinsu: Snýr aftur, tekur 4 hlutlinsur.
 Sjóngler: 10x víðvinkill, par
 Stækkanir: 40x, 100x, 400x, 1000x.
 Þéttilinsa:  Abbe-linsa N.A. 1,25 með síu-haldara, hæðarstillan-

leg
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki smásjárinnar 

3 W LED með stiglausri stillingu
 Fókus: Gróf- og fínstilling í sama stillihnappi
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Sterkt, sambyggt sýnaborð með stillihnöppum sem 

eru neðst á smásjánni
 Aflgjafi: Rafmagn
 Aukahlutir:  60x linsa (076887) 

Smásjá, FS-1, tvö sjóngler, 100x
Smásjá með LED-lýsingu. Frábært fyrir 
nemendur í neðri og efri bekkjum grunnskóla. 

 Augnpípa: Þrjú sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, halda fókusstillingu ef skipt er um 

linsu, hannaðar samkvæmt DIN-stöðlum 4x, 10x, 
40x, 60x 

 Snúningshjól fyrir hlutlinsur: Snýr aftur, tekur 4 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill, par
 Stækkun: 40x, 100x, 400x, 600x
 Þéttilinsa:  Abbe-linsa N.A. 1,25 með síu-haldara, hæðarstillan-

leg
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki smásjárinnar  

3 W LED með stiglausri stillingu
 Fókus: Gróf- og fínstilling í sama stillihnappi
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Sterkt, sambyggt sýnaborð með  

stillihnöppum sem eru neðst á smásjánni
 Aflgjafi: Rafmagn
 Aukahlutir:  100x linsa (076888) 

Smásjá, FS-1, þrjú sjóngler, 60x
Smásjá með þrem sjónglerjum og LED-lýsingu. 
Frábært til að sýna nemendum í neðri og 
efri bekkjum grunnskóla. Möguleikinn á að 
festa þrjár linsur gerir kleift að koma fyrir 
smásjármyndavél. Þriggja sjónglerja hausinn 
eykur þægindin við notkun á smásjánni í lengri 
tíma. 

Vörunr. 077430Vörunr. 077422

Vörunr. 077425

Vörunr. 077433

FS-1

FS-1

FS-1

FS-1

Smásjá FS-1, tvö sjóngler, 60x 
Smásjá með LED-lýsingu. Frábært fyrir 
nemendur í neðri og efri bekkjum grunnskóla. 
Tveggja sjónglerja hausinn eykur þægindin við 
notkun á smásjánni í lengri tíma. 
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 Augnpípa: Þrjú sjóngler (Seidentopf)
 Hlutlinsur:  Planaðar, akrómatískar infinity linsur leiðréttar þan-

nig að þær gefi skínandi skýra mynd með einsleitri 
skerpu og miklum myndgæðum. 
4x, 10x, 40x, 60x, 100x

 Linsustæði: Snýr aftur, 5 holu stæði.
 Sjóngler: 10x víðvinkill (LE-sjóngler)
 Stækkanir: 40x, 100x, 400x, 600x, 1000x
 Þéttilinsa:  Abbe-linsa N.A. 1,25 með innbyggðri iris -síu og 

síu-haldara. Hæðarstillanleg
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  Innbyggð í fótstykki smásjárinnar  

3 W LED með stiglausri birtustillingu
 Fókus:  Gróf- og fínstilling með kvarða og núningsstilli
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Stórt, áfast sýnaborð með kvarða  

og stillihnöppum neðst.  
Stærðir: 130 x 140 mm

 Aflgjafi: Rafmagn

Smásjá NeoX, þrjú sjóngler 
NeoX með LED-lýsingu. Þessi smásjá er frábær 
sem kennarasmásjá með áfastri myndavél (við 
mælum með 078115).

 Augnpípa: Tvö sjóngler
 Hlutlinsur:  Infinity hálfplanaðar linsur sem gefa skarpari mynd á 

öllu sjónsviðinu. 
Infinity hálfplanað: 4x, 10x, 40x, 100x

 Snúningshjól fyrir hlutlinsur: Snýr aftur, tekur 4 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill (LE-sjóngler)
 Stækkanir: 40x, 100x, 400x, 1000x
 Þéttilinsa:  Abbe-linsa N.A. 1,25 með innbyggðri iris  

-síu og síu-haldara. Hæðarstillanleg
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  3 W LED með stiglausri stillingu 
 Fókus:  Gróf- og fínstilling með kvarða og núningsstilli
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á  

sýnaglerjum vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Stórt, áfast sýnaborð með kvarða og stillihnöppum 

neðst
 Aflgjafi: Rafmagn

Smásjá NeoLab, tvö sjóngler 
NeoLab-smásjá með LED-lýsingu. Sérstaklega 
hentug fyrir efri bekki grunnskóla og 
framhaldsskóla en einnig er hægt að nota hana 
annars staðar sem rannsóknarstofusmásjá 
eða fyrir kennara í grunnskólum. 

 Augnpípa: Eitt sjóngler
 Hlutlinsur:  Akrómatískar, halda fókusstillingu ef skipt er um 

linsu, hannaðar samkvæmt  
DIN-stöðlum.  
4x, 10x, 40x, 60x

 Linsustæði: Tekur 4 hlutlinsur
 Sjóngler: 10x víðvinkill (LE-sjóngler)
 Stækkun: 40x, 100x, 400x, 600x
 Þéttilinsa:  Abbe-linsa N.A. 1,25 með síu-haldara. Hæðarstil-

lanleg
 Ljósop:  Iris-sía fyrir stiglausa stillingu á birtustigi, skerpu og 

dýpt
 Lýsing:  LED innbyggð í fótstykki smásjárinnar.
 Fókus: Gróf- og fínstilling í sama stillihnappi
 Vörn fyrir sýnagler:  Innbyggð vörn gegn skemmdum á sýnaglerjum 

vegna óhappa við stillingu á fókus
 Sýnaborð:  Sterkt, sambyggt sýnaborð með samþættum stillih-

nöppum.
 Myndavél: 3,1 megapixlar
 Hugbúnaður:  Sérstök forrit fyrir Windows  

(styður Win 7, Win 8 og Win 10)
 Aflgjafi: Rafmagn

DigiTeach 
Stafræn smásjá er mjög heppileg bæði sem 
kennarasmásjá og fyrir nemendur. Vegna þess 
hve hugbúnaðurinn, sem er fyrir Windows, er 
einfaldur og notendavænn er auðvelt að taka 
myndir og vídéo-klippur. Hægt að nota án PC-
tölvu.

Vörunr. 076710

Vörunr. 076815Vörunr. 076700

NeoLab Stafrænar smásjár  

NeoX 
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A - Súla
Tengir efri og neðri hluta víðsjárinnar. Getur verið föst eða stöng sem hægt er 
að færa efri hlutann lóðrétt upp og niður.

B - Fókushnappur
Til að stilla fókusinn á myndinni. Búnaðurinn er betri í dýrari tegundum 
af víðsjám.

C - Sjóngler
Það eru alltaf tvö sjóngler á víðsjá-annað sem hefur stillingu til 
sjónleiðréttingar. (H)

D - Aðdráttarstillingar
Er aðeins á víðsjám með aðdrætti. Víðsjár með aðdrætti eru auðveldari í 
notkun en smásjár með tvær fastar stækkanir.

E - Hlutlinsur:
Annað hvort eru aðdráttarlinsur eða tvö pör af föstum linsum. Linsurnar 
ásamt augnstykkjunum gefa stækkun sýnisins. Það er mikilvægt að velja þá 
stækkun sem hentar og gerir víðsjána notendavænni. Mælt er með 10x og 
30x stækkun fyrir yngri nemendur þar sem það er auðvelt í uppsetningu og 
auðvelt er að finna sýnið við þá stækkun. 10x stækkun gefur góða yfirsýn og 
30x stækkun er nægjanleg í flestum tilvikum. Hægt er að velja 20x og 40x 
stækkun sé þess óskað.

F - Lýsing
Víðsjáin er með lýsingu ofan og neðan frá. Ljósgjafinn getur verið halógen eða 
LED, og er fastur eða stillanlegur, á sama hátt og á smásjám. 

G - Glerplata
Glerplatan er notum með lýsingunni neðan frá. Þegar notuð er lýsing ofan frá 
er oft betra að skipta glerplötunni út fyrir hvíta eða svarta plastplötu. Einnig 
er hægt að skipta henni út með darkfield-þéttilinsu fyrir víðsjár.

A

B

C

D

E

F
G

H

Vörunr. 077061 
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Víðsjá, tegund Mini, 20x 
Hagkvæm víðsjá úr sterku plasti sem hægt er 
að nota bæði innandyra og utan. Efra ljósið, 
sem er með rafhlöðu, eykur lýsingu á sýni 
sem verið er að skoða. Rykhlíf, hvít plata á 
sýnaplötu og rafhlöður fylgja. 

Víðsjá, tegund 30B, (10x/30x) 
Víðsjá með góðri, skarpri upplausn. 
Meðfylgjandi eru hlífar á sjóngler, rykhlíf, 
hrímuð glerplata á sýnaplötu, svört og hvít 
plata á sýnaplötu.

Víðsjá,  
tegund 30C, (20x/40x) 
Víðsjá með góðri, skarpri upplausn Hettur á 
sjóngler fylgja, rykhlíf, hrímaðar glerplötur og 
svartar og hvítar glerplötur á sýnaplötu fylgja.

Víðsjá, 
tegund 30 LED, (10x/30x)
Færanleg víðsjá sem notar eingöngu LED. 
Hettur á sjóngler fylgja, rykhlíf, hrímaðar 
glerplötur og svartar og hvítar glerplötur á 
sýnaplötu fylgja.

Víðsjá,  
tegund 40B, (10x/30x) 
Víðsjá með góðri, skarpri upplausn 
Sjóngler með 45°-hallandi augnpípum með 
sjónleiðréttingu á vinstra sjóngleri og stilllingu 
á augnfjarlægð á bilinu 51 til 75 mm. Hettur á 
sjóngler fylgja, rykhlíf, hrímaðar glerplötur og 
svartar og hvítar glerplötur á sýnaplötu fylgja.

Víðsjá,  
tegund 40C, (20x/40x) 
Víðsjá með 45°-hallandi augnstykkjum með 
sjónleiðréttingu á vinstra sjóngleri og stilllingu 
á augnfjarlægð á bilinu 51 til 75 mm. Hettur á 
sjóngler fylgja, rykhlíf, hrímaðar glerplötur og 
svartar og hvítar glerplötur á sýnaplötu fylgja.

Vörunr. 077000 Vörunr. 077025

Vörunr. 077026 Vörunr. 077035

Vörunr. 077040
Vörunr. 077041

Ein föst stækkun 

 Stækkanir:  20x
 Sjónsvið:  20 mm í þvermál
 Hlutlinsur: 2x sjóngler, par: 10x víðvinkill
 Stærðir:  23 x 10 x 13.5 cm (L x B x H)
 Lýsing:  Efri: 1 LED
 Aflgjafi:  2 x LR6 (AA) 1,5V rafhlöður
 Massi:  585 g
 Aflgjafi: Rafhlöður (2 x AA)

 Stækkanir:  10x og 30x
 Sjónsvið:  20 mm í þvermál
 Hlutlinsur: 1x og 3x, staðsettar á 180° snúningshaus
 Lýsing:  Efri: 12V/10W – Neðri: 12V/10W
 Aflgjafi:    Rafmagn 
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077079)

 Stækkanir:  20x og 40x
 Sjónsvið:  10 mm í þvermál
 Hlutlinsur: 2x og 4x, staðsettar á 180°C snúningshaus
 Lýsing:  Efri: 12V/10W – Neðri: 12V/10W
 Aflgjafi:   Rafmagn 
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077079)

 Stækkanir:  20x og 40x
 Sjónsvið:  10 mm í þvermál
 Hlutlinsur: 2x og 4x, staðsettar á 90° snúningshaus
 Sjóngler, par:  10x víðvinkill
 Lýsing:   Efri: 12V/10W halógen – Neðri: 12V/10W. 

Efri og neðri lýsing sameinuð.
 Aflgjafi:   Rafmagn
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077079)

 Stækkanir:  10x og 30x
 Sjónsvið:  20 mm í þvermál
 Hlutlinsur: 1x og 3x, staðsettar á 180° snúningshaus
 Lýsing:  Efri: 12V/10W – Neðri: 12V/10W
 Aflgjafi:    Aflgjafi: Rafmagn eða innbyggðar endurhlaðanlegar 

rafhlöður  (3 x AA)
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077079)

 Stækkanir:  10x og 30x
 Sjónsvið:  20 mm í þvermál

  Linsur (Hlutgler): 1x og 3x, staðsettar á 90°C   
  snúningshaus

 Sjóngler, par:  10x víðvinkill
 Lýsing:   Efri: 12V/10W halógen – Neðri: 12V/10W Efri og 

neðri lýsing sameinuð.
 Aflgjafi:   Rafmagn
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077079)

Tvær fastar stækkanir 
Tvær fastar stækkanir 

Tvær fastar stækkanir 

Tvær fastar stækkanir 

Tvær fastar stækkanir 
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Víðsjá,  
tegund 60, (10x/30x) 
Stærsta víðsjáin okkar með tveimur föstum 
stækkunum. Hún er tæknilega mjög sterkbyggð 
og nákvæm og gefur framúrskarandi, skarpa 
og hárnákvæma upplausn. Svartar og hvítar 
glerplötur á sýnaplötu fylgja, glerplata á 
sýnaplötu, tvær klemmur, hettur á sjóngler og 
rykhlíf fylgja.

Primozoom II
Primozoom II samanstendur af standi hönnuðum 
með tilliti til vinnuvistfræði, með rúnuðum hornum 
sem gefur möguleika á bættum vinnustelllingum. 
Svartar og hvítar glerplötur á sýnaplötu fylgja, 
glersýnaplata, tvær klemmur, hettur á sjóngler og 
rykhlíf úr vínyl fylgja.

NeoZoom, sjónauki með tveimur 
sjónglerjum
Víðsjár með aðdrætti og tveimur sjónglerjum 
með framúrskarandi skerpu og sterka 
tæknilega byggingu. Sjónglerin eru með stór 
ljósop (hentar gleraugum) sem tryggir skýra 
og bjarta mynd. Sjóngler með 45° halla, 
stillanlegri fjarlægð milli augna og sérstakri 
sjónleiðréttingu. Millistykki fyrir sjóngler 
fylgir, auk þess sem mött, hvít plata, svört og 
hvít plata á sýnaplötu, hettur á sjóngler og 
rykhlíf fylgja með.

NeoZoom, með þremur sjónglerjum
Víðsjá með aðdrætti og þremur sjónglerjum 
með framúrskarandi skerpu og sterka 
tæknilega byggingu. Sjónglerin eru með stór 
ljósop (hentar gleraugum) sem tryggir skýra 
og bjarta mynd. Sjóngler með 45° halla, 
stillanlegri fjarlægð milli augna og sérstakri 
sjónleiðréttingu. Þessi útgáfa er með þrjár 
festingar fyrir sjóngler svo hægt er að festa á 
hann myndavél til að taka myndir, myndbönd 
og varpa myndum á skjá. Millistykki fyrir 
sjóngler fylgir, auk þess sem mött, hvít plata, 
svört og hvít plata á sýnaplötu, hettur á 
sjóngler og rykhlíf fylgja með.

Vörunr. 077050

Vörunr. 077061

Vörunr. 077150

Vörunr. 077151 

Víðsjár með aðdrætti 

Víðsjár með aðdrætti 

Víðsjár með aðdrætti 

 Stækkanir:  10x og 30x
 Sjónsvið:  20 mm í þvermál
 Hlutlinsur: 1x og 3x, staðsettar á 90° snúningshaus
 Sjóngler, par:  10x víðvinkill LE-sjóngler með 20 mm ljósopi
 Lýsing:   Efri: LED - Neðri: LED 

(Samfellt, breytilegt birtustig) 
Efri og neðri lýsing sameinuð

 Aflgjafi:    Rafmagn

 Stækkanir:   10x - 40x stiglaus stilling.
 Sjónsvið:  23-5.5 mm í þvermál
 Sjóngler:  Sjóngler með 45° halla, stillanlegri fjarlægð milli 

augna og sérstakri sjónleiðréttingu. 
 Sjóngler, par:  10x víðvinkill með 16.5 mm ljósopi
 Lýsing:   Efri: 12V/10W halógen með endurskini -  

Neðri: 12V/10W halógen 
(Stiglaust, breytilegt birtustig) 
Efri og neðri lýsing sameinuð

 Aflgjafi: Rafmagn   Rafmagn
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077079)

 Stækkanir:   7x - 45x stiglaus stilling
 Sjónsvið:  30-4.4 mm í þvermál
 Sjóngler, par:  10x víðvinkill (LE-sjóngler)
 Lýsing:   Efri: LED - Neðri: LED. 

Efri og neðri lýsing sameinuð og stiglaus stilling
 Aflgjafi: Rafmagn   Rafmagn
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077051),  

dark-field framlenging (077152),  
míkrómetra sjóngler (077153)  
eða auka ljósgjafi (078525)

 Stækkanir:   7x - 45x stiglaus stilling
 Sjónsvið:  30-4.4 mm í þvermál
 Sjóngler, par:  10x víðvinkill (LE-sjóngler)
 Lýsing:   Efri: LED - Neðri: LED. 

Efri og neðri lýsing  
sameinuð og stiglaus stilling

 Aflgjafi: Rafmagn   Rafmagn
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077051),  

dark-field framlenging (077152),  
míkrómetra sjóngler (077153)  
eða auka ljósgjafi (078525)

Tvær fastar stækkanir 
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Víðsjár Trio-123
Víðsjá með framúrskarandi skerpu, þægilegt 
handfang til að bera hana og falleg hönnun. Þessi 
víðsjá er hluti af nýju Trio-vörulínunni. Hettur á 
sjóngler fylgja, rykhlíf, hrímaðar glerplötur og 
svartar og hvítar glerplötur á sýnaplötu fylgja.

Stereolup Trio-124
Víðsjá með framúrskarandi skerpu, þægilegt 
handfang til að bera hana og falleg hönnun. 
Þessi víðsjá er hluti af nýju Trio-vörulínunni. 
Hettur á sjóngler fylgja, rykhlíf, hrímaðar 
glerplötur og svartar og hvítar glerplötur á 
sýnaplötu fylgja.

Vörunr. 077100 

Vörunr. 078106

Vörunr. 078107 

Vörunr. 077101 

Þrjár fastar stækkanir Þrjár fastar stækkanir 

 Stækkanir:  10x, 20x og 30x
 Sjónsvið:  20 mm í þvermál
 Hlutlinsur: 1x, 2x og 3x, festar á snúningshaus
 Sjóngler, par:  10x víðvinkill LE-sjóngler með 20 mm ljósopi
 Lýsing:   Efri: LED - Neðri: LED 

(Stiglaust, breytilegt birtustig)
 Aflgjafi:   Rafmagn eða innbyggðar endurhlaðanlegar raf-

hlöður.
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077079) 

 Stækkanir:  10x, 20x og 40x
 Sjónsvið:  20 mm í þvermál
 Hlutlinsur: 1x, 2x og 4x, fastar á snúningshaus
 Sjóngler, par:  10x víðvinkill
 Lýsing:   Efri: LED - Neðri: LED
 Aflgjafi:   Rafmagn (100-240 V) eða innbyggðar  

endurhlaðanlegar rafhlöður.
 Aukahlutir:  20x sjóngler (077079) 

Stafræn smásjá, USB, 5 MP 
Lítil og handhæg smásjá með 5 MP upplausn og standi. Auðveld í notkun 
við að skoða smáatriði og yfirborð hluta, er með stillanlegri, innbyggðri LED-
lýsingu (8 díóður). 

    Stækkanir: 20-200x og 300x (260x við 5 MP á 23” skjá).  Fókus-svið: 
10-50 mm. Hugbúnaður fylgir (Win/Mac).

Smásjá með standi, WiFi, 3 MP 
Lítil og handhæg smásjá með 3 MP upplausn og standi. 
Auðveld í notkun við að skoða smáatriði og yfirborð, er með 
stillanlegri, innbyggðri LED-lýsingu (6 díóður). Hægt að nota  
bæði þráðlaust eða með USB-tengingu. 

   Stækkanir: 10-230x. 
   Fókus-svið: 10-50 mm.
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Snjallsímatengi fyrir smásjár 
Með þessu traustbyggða áltengi er auðvelt 
að taka góðar myndir með snjallsíma gegnum 
sjóngler smásjárinnar. Hægt er að setja tengið 
á sjóngler sem eru frá 25-48 mm í þvermál 
og því hentar það einnig á víðsjár og vissar 
tegundir sjónauka. Passar fyrir snjallsíma sem 
eru 5,5-10 cm breiðir.

Smásjámyndavél 5G WiFi, 5 MP  
Myndavél með innbyggðu sjóngleri sem gerir hana einstaklega hentuga til að 
nota á víðsjár og litlar smásjár. Hægt að nota þráðlaust eða beintengt. Er fest 
beint á standinn. Kemur með þrem auka tengjum fyrir 23, 30 og 30,5 mm og 
hugbúnaður fylgir.

Snjallsímatengi með  
augnpípu fyrir smásjá 
Með þessu traustbyggða tengi er auðvelt að 
taka góðar myndir með snjallsíma gegnum 
sjóngler smásjárinnar. Hægt er að setja tengið á 
sjóngler og víðsjár. Tengi sem passar á 23 og 30 
mm sjóngler fylgir. 

Vörunr. 565607

Vörunr. 078114 

Vörunr. 078200

Vörunr. 565606

Smásjármyndavél, Celestron, 2 MP
Stök smásjármyndavél með 2 MP upplausn. Myndavélin passar í 23 og 30 
mm sjónglerja-hulsur. Hægt er að flytja myndina með 2.0 USB-tengingu við 
PC-tölvu. Kemur með tengi og hugbúnaði fyrir smásjár (Digital Microscope 
Suite 2.0, styður Windows).

Vörunr. 078116


