HANDLEIDING
EUROMEX
STEREOMICROSCOPEN
Z - SERIE

EUROMEX Microscopen B.V.
HOLLAND
www.euromex.com

2
1.0 Inleiding
Met de aankoop van een EUROMEX zoom stereomicroscoop uit de Z serie heeft u gekozen voor
een kwaliteitsproduct. De EUROMEX zoom stereomicroscopen zijn ontwikkeld voor gebruik in
hoger beroepsonderwijs, laboratoria en industrie.
De stereomicroscoop bestaat uit twee separate microscopen die tot een eenheid gecombineerd
zijn zodat ze tegelijk scherp op het onderwerp ingesteld kunnen worden. Elke tubus is uitgerust
met prisma’s, achromatische objectieven en groothoek oculairen om een groot, vlak beeldveld te
verkrijgen. Elk oog kijkt onder een andere hoek naar het onderwerp waardoor een diep
stereoscopisch beeld verkregen wordt.
Bij normaal gebruik is onderhoud tot een minimum beperkt!
Deze handleiding geeft informatie over de opbouw, het werken met en het onderhoud van de
stereomicroscoop.
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3.0 Opbouw van de stereokop
Hieronder volgen de benamingen van de diverse onderdelen welke op afbeelding zijn benoemd:
A)
B)
C)
D)
E)

Fototubus (trinoculaire modellen)
Fixeerbout
Dioptrie instelling
Foto-video wisselaar
Zoomknop(pen)

F) Objectief beschermbus
G) Prismahuis
H) Oculairtubus
H1) Oculair
I) Oogschelp
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A)

I)
H1)
B)
C)

H)

G)

D)
E)

E)

F)

Stereokop ZE.1654
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3.1 Opbouw van het statief
Er zijn voor de EUROMEX Z-serie zoom stereomicroscopen diverse statieven mét, en zonder
verlichting beschikbaar, zie 8.0. Hieronder volgen de benamingen van de diverse onderdelen
welke op de afbeelding van het H-statief zijn benoemd:
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)

Blokkerschroef
Fixeerbout microscoopkop
Scherpstelknop
Statiefarm
AAN/UIT schakelaar
Lichtregeling
Statiefvoet

Q)
R)
S)
T)
U)
V)

Fixeerbout objectplaat
Objectplaat
Doorvallende verlichting
Objectklem
Opvallende verlichting
Houder voor stereokop

V)
J)
K)

L)

M)
U)

N)
T)
O)

S)
R)
Q)

P)

Statief ST.1740
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4.0 Functies van de microscoop
De zoom stereomicroscoop bestaat uit een statief (P) met houder/scherpstelinrichting (V), waarin
de stereomicroscoopkop is gemonteerd.
Bij verplaatsen van de microscoop altijd het statief vastpakken.

4.1 Tubus
De zoom stereomicroscopen van de Z-serie zijn uitgerust met een 45°, 60° of 90° tubus die in
elke houder 360° draaibaar is. Beide oculair tubussen hebben een dioptrie instelling.

4.2 Optische uitrusting
De zoom stereomicroscopen van de Z-serie zijn voorzien van 2 zoom objectieven en een SWF10x
oculairpaar. In de tabel hieronder staan de diverse modellen genoemd.

Model nr.
ZE.1624
ZE.1624-D
ZE.1654
ZE.1654-D
ZE.1626
ZE.1629
ZE.1657
ZE.1659
ZE.1670
ZE.1671

Oculairen
SWF10x
SWF10x
SWF10x
SWF10x
SWF10x
SWF10x
SWF10x
SWF10x
SWF10x
SWF10x

Objectiefparen
0.7x ~ 4.5x
0.7x ~ 4.5x
0.7x ~ 4.5x
0.7x ~ 4.5x
0.7x ~ 4.5x
0.7x ~ 4.5x
0.7x ~ 4.5x
0.4x ~ 2.5x
1.0x ~ 7.0x
1.0x ~ 7.0x

Vergrotingen
7x ~ 45x
7x ~ 45x
7x ~ 45x
7x ~ 45x
7x ~ 45x
7x ~ 45x
7x ~ 45x
4x ~ 25x
10x ~ 70x
10x ~ 70x

Uitvoering
binoculair
binoculair
trinoculair
trinoculair
binoculair
binoculair
trinoculair
trinoculair
binoculair
trinoculair

Tubus
45°
45°
45°
45°
60°
90°
45°
45°
45°
45°

Bijzonderheden
Zie 6.3
Zie 6.3

Zie 6.2
Zie 4.7e
Zie 6.2

4.3 Objecttafel
De statieven met verlichting ST.1730 en ST.1740 zijn voorzien van een objecttafel met een
transparante objectplaat (R) en 2 objectklemmen (T). Ook een zwart/witte objectplaat wordt
meegeleverd. De statieven ST.1710 en ST.1715 zonder verlichting hebben uitsluitend een
zwart/witte objectplaat.

4.4 Blokkering
De blokkeringsknop (J) dient voor het vergroten van de hoogte van de statiefarm. Na het
losdraaien van de blokkeringsknop (J) kan de kop met scherpstelinrichting in hoogte versteld
worden, naar gelang de hoogte van het object. Daarna de blokkeringsknop weer aandraaien.

4.5 Scherpstelling
Met de scherpstelknop (L) kan het object zeer nauwkeurig scherp worden ingesteld.
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4.6 Vergrotings instelling
De zoom stereomicroscopen van de Z-serie zijn voorzien van 2 achromatische zoom
objectiefparen . Door het draaien van de zoomknop (E) wordt de vergroting traploos geregeld.

4.7a Verlichting statief ST.1730
Dit statief is voorzien van een opvallende en doorvallende verlichting 6 Volt, 1.2 Ampère. De
verlichtingen kunnen afzonderlijk, maar ook tegelijk gebruikt worden. De verlichting is niet
regelbaar.

4.7b Verlichting statief ST.1740
Dit statief is voorzien van een opvallende en doorvallende halogeen verlichting 6 Volt, 10 Watt. De
verlichtingen kunnen afzonderlijk, maar ook tegelijk gebruikt worden. De verlichting is regelbaar.

4.7c Verlichting statief ST.1750
Dit statief is voorzien van een doorvallende halogeen verlichting 230 Volt 40 Watt. De verlichting
is niet regelbaar.

4.7d Verlichting statief ST.1760
Dit statief wordt geleverd met een separate koudlichtbron EK-1 (LE.5210) voorzien van een 12
Volt 100 Watt halogeenlamp. De verlichting is regelbaar. Dit statief is ongeschikt voor de ZE.1659

4.7e Coaxiale verlichting voor stereokop ZE.1659
Deze kop heeft de mogelijkheid voor montage van een flexibele lichtgeleider, aangesloten op een
koudlichtbron. Deze semi coaxiale lichtbundel valt exact in het focuspunt van de twee zoom
objectieven.

4.8 Instellen van de stroefheid
Indien het scherpstellen d.m.v. de scherpstelknop (L) te zwaar of te licht gaat, kan dit worden
gecorrigeerd met behulp van het meegeleverde haaksleuteltje. Haak dit sleuteltje in de ring met
gaatjes aan de binnenzijde van de linker scherpstelknop en draai deze vervolgens naar links of
rechts om de stroefheid te corrigeren.

5.0 Gebruiksklaar maken van de microscoop
Haal de microscoop uit de verpakking en plaats deze op een vlakke ondergrond. Indien het statief
en de microscoopkop separaat verpakt zijn, plaats dan voorzichtig de kop in de houder (V) en
fixeer deze in de gewenste stand met de fixeerbout (K). Bij de modellen met verlichting het statief
aansluiten door de steker in de 230 Volt wandcontactdoos steken. De schakelaar (N) aanzetten.
Plaats de oogschelpen op de oculairen en neem plaats achter de microscoop en zorg dat bij een
ontspannen houding de oculairen (H) zich op ooghoogte bevinden.

7
6.0 Werken met de microscoop
•
•
•

Leg het object op de objectplaat en stel de hoogte van de microscoopkop globaal in met de
blokkeringsknop (J) aan de achterzijde van het statief.
Stel de oogafstand in door met beide handen de prismahuizen (F) uit elkaar of naar elkaar
toe te bewegen, totdat met beide ogen één rond beeldveld te zien is.
Stel beide dioptrie instellingen in op de “0” positie.

6.1 Instelling van de oculairen zodat het gehele zoombereik scherp blijft
•
•
•

Zet de vergroting met de zoomknop (E) op de hoogste stand en stel nu scherp op een vlak
object.
Draai nu met de zoomknop (E) de vergroting naar de laagste stand.
Corrigeer nu de scherpte van het beeld met alleen de linker en daarna met de rechter
dioptrie instelling (C).

Na deze instelling blijft het beeld in het gehele vergrotings bereik scherp. Elk persoon zal deze
procedure moeten herhalen.
De modellen met doorvallende verlichting hebben een extra objectplaat van zwart/wit kunststof.
Deze kan eenvoudig uitgewisseld worden met de standaard glasplaat, door het fixeerboutje (Q)
aan de voorkant iets los te draaien. De zwarte kant van de plaat kan gebruikt worden indien een
object beter uitkomt tegen een donkere achtergrond.

Waarschuwing
•

Zorg ervoor dat bij gebruik van de zwart/witte objectplaat de onderverlichting
uitgeschakeld blijft!

6.2 Fotografie en video
Het fotografisch vastleggen met een analoge of digitale SLR camera van beelden met binoculaire
zoom microscopen van de Z-serie wordt gedaan met behulp van microscoop adapter AE.5013 en
één van de standaard SWF10x oculairen en voor de trinoculaire modellen met behulp van
microscoop adapter AE.5127 + een passende T-2 adapter. Voor fotografie met een trinoculaire
kop zal tevens een foto-oculair gebruikt moeten worden (optioneel). Adapters voor andere digitale
camera’s op aanvraag.
Bij de trinoculaire modellen kan de scherpte van de derde stralengang gelijk gebracht worden aan
de scherpte van de linker en rechter stralengang d.m.v. het in- en uitschuiven van de tubus. Bij de
ZE.1657 en ZE.1671 blijft tijdens het fotograferen het beeld zichtbaar door beide oculairen, bij alle
andere modellen wordt er 1 stralengang van de oculairen afgesloten, die d.m.v. de fotovideowisselaar (D) naar de fototubus geleid wordt.
Het weergeven van microscoop beelden op een monitor of televisie met behulp van een CCD
camera is alleen mogelijk met de trinoculaire modellen. In dit geval wordt de verchroomde tubus
uit zijn houder genomen, en vervangen door een korte C-mount adapter AE.5018 (optioneel)
verbonden met een CCD kleuren camera (optioneel). Het verkrijgen van dezelfde scherpte op de
monitor als door de oculairen gaat met dezelfde procedure als hierboven omschreven. Universele
23,2 mm adapters zijn ook beschikbaar (zie 8.0).
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6.3 ZE.1624-D en ZE.1654-D
Deze modellen hebben een zoom mechanisme, voorzien van een zgn. "click-stop". Het zoom
mechanisme kan bij de volgende standen worden geblokkeerd: 0.7 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5
- 4.0 en 4.5. Deze posities zijn op beide zoomknoppen aangegeven.

7.0 Onderhoud en reiniging
Na gebruik de microscoop altijd onder de bijgeleverde stofhoes plaatsen.
Laat de oculairen altijd op de microscoop gemonteerd zitten. Dit voorkomt stof in de microscoop.
7.1 Reiniging van de optiek
Indien de oculairlens is verontreinigd kan deze met een lenspapiertje draaiend worden gereinigd.
Breng bij sterke verontreiniging een druppel xylol of alcohol aan op het lenspapier. Nooit een
druppel xylol of alcohol op de lens aanbrengen.
Indien stof, in het gezichtsveld, duidelijk zichtbaar is, dan bevindt zich dat op de onderste lens van
het oculair. Neem het oculair uit de tubus en maak de lens aan de buitenkant schoon met lucht..
Indien nog steeds vuil zichtbaar is controleer dan of het stof zich in het oculair bevindt door het
oculair te draaien. Indien zich stof in het oculair bevindt draai dan voorzichtig het bovenste deel
van het oculair los en blaas de lens schoon met lucht.
Waarschuwing
•

Doekjes van kunststof vezels kunnen de coating van lenzen beschadigen!

7.2 Onderhoud statief
Stof kan worden verwijderd met een kwast of doekje. Indien het statief of de tafel sterk is verontreinigd kan het oppervlak met een niet agressief schoonmaakmiddel worden gereinigd.

7.3a Lamp verwisselen van de opvallende verlichting ST.1730 en ST.1740
Waarschuwing: Trek altijd eerst het netsnoer uit het stopcontact
Draai het beschermkapje van de opvallende verlichting , en verwissel de kapotte lamp voor een
nieuwe.
7.3b Lamp verwisselen van de doorvallende verlichting ST.1730 en ST.1740
Waarschuwing: Trek altijd eerst het netsnoer uit het stopcontact
Neem de objectplaat uit de statiefvoet en verwissel de kapotte lamp voor een nieuwe. Raak
halogeenlampjes nooit met de blote vingers aan, dit kan de levensduur van de lamp ernstig
reduceren.

7.3c Lamp verwisselen van de doorvallende verlichting ST.1750
Waarschuwing: Trek altijd eerst het netsnoer uit het stopcontact
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Verwijder de aluminium reflector met bayonetsluiting en vervang de kapotte lamp voor een
nieuwe.

7.3d Lamp verwisselen van de externe verlichting ST.1760
Waarschuwing: Trek altijd eerst het netsnoer uit het stopcontact
Draai de vier boutjes aan weerszijden van de koudlichtbron EK-1 los en verwijder de bovenkap.
De buitenkant van de reflector beetpakken en voorzichtig de lamp met reflector verticaal uit de
lamphouder trekken. Nu kan men de fitting voorzichtig van de lamp trekken. Plaats een nieuwe
lamp in de lampfitting en plaats de lamp en reflector terug in de lamphouder. Zorg ervoor dat de
nok aan de bovenrand van de reflector bovenaan in de uitsparing van de lamphouder valt.
8.0 Verkrijgbare accessoires
Statieven met verlichting

ST.1730

ST.1750

ST.1760
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Statieven zonder verlichting

ST.1710

ST.1715

ST.1780

ST.1785
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ST.1720

ST.1770
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Oculairparen
AE.1835
AE.1837
AE.1838
AE.1839

Super groothoek oculairpaar SWF 5x/22
Super groothoek oculairpaar SWF 15x/15
Super groothoek oculairpaar SWF 20x/10
Super groothoek oculair SWF10x/20 met een 10 mm. micrometer,
verdeeld in 100 delen, met instelbare ooglens

Voorzetobjectieven voor de koppen met 45°° of 60°° tubus
AE.1855
AE.1870
AE.1856
AE.1857
AE.1858
AE.1859

Voorzetobjectief 0.3x
Voorzetobjectief 0.44x
Voorzetobjectief 0.5x
Voorzetobjectief 0.75x
Voorzetobjectief 1.5x
Voorzetobjectief 2.0x

Voorzetobjectieven voor de ZE.1629
AE.1805
AE.1806
AE.1807
AE.1808
AE.1809

Voorzetobjectief 0.3x
Voorzetobjectief 0.5x
Voorzetobjectief 0.75x
Voorzetobjectief 1.5x
Voorzetobjectief 2.0x

Voorzetobjectieven voor de ZE.1657
AE.1816
AE.1817
AE.1818

Voorzetobjectief 0.35x
Voorzetobjectief 0.5x
Voorzetobjectief 1.5x

Reservelampen
SL.1866
SL.1867
SL.1869
SL.5219
64467 AM

Reservelamp 6 Volt 1,2 Ampère, voor de opvallende verlichting statief ST.1730
Reservelamp 6 Volt 1,2 Ampère, voor de doorvallende verlichting statief ST.1730
Reserve halogeenlamp 6 Volt 10 Watt, voor beide verlichtingen van statief ST.1740
Reserve halogeenlamp 12 Volt 100 Watt, voor koudlichtbron EK-1 bij statief ST.1760
Osram reserve halogeenlamp 230 Volt 40 Watt, voor statief ST.1750

Foto- en videoadapters
AE.5013
AE.5127
AE.5061
AE.5018
AE.5059
AE.5063

Microscoopadapter voor binoculaire types, T-2 adapters op aanvraag
Microscoopadapter voor trinoculaire types, T-2 adapters op aanvraag
Photo oculair PH2,5x/16
C-mount adapter
23,2 mm. C-mount adapter met foto-oculair 0.45x
23,2 mm. C-mount adapter met foto-oculair 0.7x
Z NV3

