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Trước đây, việc ghi chép các mẫu gắn nhiều nhãn huỳnh quang trong phòng thí 
nghiệm thường quy có thể mất nhiều thời gian. Để thu được chất lượng hình ảnh 
tốt nhất, bạn cần phải chuyển đổi bộ lọc theo cách thủ công, điều chỉnh cường độ 
chiếu sáng, thời gian phơi sáng và chụp ảnh từng kênh. Đối với ba kênh khác nhau, 
quy trình này có thể cần đến 15 bước thao tác và số lần nhấp chuột. Với kỹ thuật 
soi kính hiển vi thông minh từ ZEISS, điều này không còn xảy ra nữa. Axioscope 5  
với camera đơn sắc Axiocam 202 và cơ chế chiếu sáng bằng đèn LED của Colibri 3  
sẽ giúp bạn thực hiện khối lượng công việc này. Bạn thậm chí không cần phải di 
chuyển tay khỏi thân kính hiển vi nữa. Tất cả những gì bạn phải làm là lấy nét và 
nhấn Snap (Chụp nhanh) – và thế là xong! Giờ đây bạn có thể tập trung vào những 
phần trọng yếu trong công việc và để Axioscope 5 làm việc cho bạn. Bạn sẽ làm việc 
hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và tạo ra hình ảnh có độ tương phản cao với chất 
lượng hình ảnh tốt nhất. Hơn nữa, không cần sử dụng máy tính cũng có thể thực 
hiện thao tác này.

Kính hiển vi thông minh dành cho hoạt động  
thường quy và nghiên cứu y sinh

Nhấp vào đây để tìm hiểu tất cả  
các tính năng trong thông tin đồ 
họa tương tác.

J

›   Tổng quan

›   Ưu điểm

›   Ứng dụng

›   Hệ thống

›    Công nghệ và thông  
tin chi tiết

›   Dịch vụ

http://www.zeiss.com/content/dam/Microscopy/ms/axioscope/index.html
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Đơn giản hơn. Thông minh hơn. Tích hợp nhiều hơn.

Chụp ảnh ở bốn kênh huỳnh quang chỉ  
bằng một cú nhấp chuột
Việc thu nhận hình ảnh huỳnh quang chưa bao  
giờ dễ dàng đến vậy. Kết hợp Axioscope 5 với 
nguồn sáng đèn LED hiệu suất cao Colibri 3 và 
camera kính hiển vi Axiocam 202 độc lập, đơn sắc, 
độ nhạy cao để có bộ thiết bị hoàn hảo giúp ghi 
dữ liệu huỳnh quang đa kênh dễ dàng. Chuyển 
đổi dễ dàng giữa các kênh với bước sóng kích 
thích UV, xanh lam, xanh lá và đỏ. Chỉ cần chọn 
kênh phù hợp và nhấn Snap (Chụp nhanh). Sau  
đó hệ thống sẽ tiếp nhận và tự động điều chỉnh 
thời gian phơi sáng, thu nhận hình ảnh, chuyển  
đổi kênh và khởi động lại. Vậy là xong: bạn nhận 
được hình ảnh huỳnh quang phủ đa kênh bao 
gồm thanh tỷ lệ – ngay cả khi không dùng máy 
tính cá nhân.

Cơ chế chiếu sáng bằng đèn LED thông  
minh mang lại nhiều lợi ích
Axioscope 5 sử dụng nguồn sáng LED chiếu ánh 
sáng trắng truyền qua để cung cấp nguồn sáng 
mạnh với màu sắc vô cùng chân thực. Bạn sẽ nhìn 
thấy rõ ràng cả sự khác biệt tinh tế ở mẫu và trải 
nghiệm tất cả các ưu điểm của cơ chế chiếu sáng 
bằng đèn LED chẳng hạn như nhiệt độ màu ổn 
định, mức tiêu thụ năng lượng thấp và tuổi thọ 
cao. Axioscope 5 đi kèm trình quản lý cường độ 
chiếu sáng cung cấp độ sáng đồng nhất ở tất  
cả các mức phóng đại. Bạn không còn phải điều 
chỉnh độ sáng đèn khi thay đổi mức phóng đại 
nữa. Điều đó cũng giúp tiết kiệm thời gian và 
giảm mỏi mắt.

Kỹ thuật soi kính hiển vi thông minh giúp 
việc số hóa tài liệu trở nên nhanh hơn
Axioscope 5 giúp việc ghi chép mẫu vật trở nên 
cực kỳ hiệu quả. Lớp màu hiển thị trong camera 
giống hệt lớp màu hiển thị thông qua thị kính.  
Hệ thống Axioscope 5  thông minh điều chỉnh tự 
động độ sáng và độ cân bằng trắng giúp quy trình 
số hóa tài liệu trở nên dễ dàng. Bạn chỉ cần tập 
trung vào mẫu, nhấn nút Snap (Chụp nhanh) tiện 
lợi trên kính hiển vi và thế là xong. Việc thu nhận 
hình ảnh chất lượng cao với màu sắc trung thực 
trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

›   Tổng quan

›   Ưu điểm

›   Ứng dụng

›   Hệ thống

›    Công nghệ và thông  
tin chi tiết

›   Dịch vụ
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Mở rộng khả năng ứng dụng

Khi sử dụng kết hợp với camera kính hiển vi 
Axiocam 202 đơn sắc hoặc Axiocam 208 màu, bạn 
có thể tận dụng tối đa ưu điểm của giải pháp kính 
hiển vi thông minh và độc lập.

Các chế độ cài đặt của camera như độ cân bằng 
trắng, độ tương phản và thời gian phơi sáng được 
thực hiện tự động. Không cần sử dụng thêm phần 
mềm chụp ảnh hoặc thậm chí là máy tính, bạn vẫn 
có thể:

Giải pháp độc lập trong chụp ảnh thường 
quy cơ bản

ZEISS Axioscope 5 hoạt động độc lập với hệ thống 
máy tính.

V

Chụp ảnh thường quy nâng cao với  
ZEISS Labscope

ZEISS Axioscope 5 với phần mềm chụp ảnh ZEISS 
Labscope là giải pháp lý tưởng cho hoạt động chụp 
ảnh huỳnh quang đa kênh tiêu chuẩn và kính hiển 
vi kết nối.

V

Chụp ảnh chuyên dụng cho nghiên cứu với 
ZEISS ZEN

Sử dụng phần mềm chụp ảnh ZEN để thực  
hiện các thao tác chụp ảnh nâng cao với ZEISS 
 Axioscope 5.

VV

V

• Chụp ảnh nhanh và quay video trực tiếp trên  
thân kính

• Sử dụng chuột (và bàn phím tùy chọn) để điều 
khiển máy ảnh qua OSD (chế độ hiển thị trên  
màn hình)

• Lưu cài đặt
• Lưu trữ hình ảnh với tất cả thông tin dữ liệu từ 

kính hiển vi và camera cũng như thông tin về tỷ lệ
• Đặt tên trước hoặc đổi tên hình ảnh của bạn

Kỹ thuật soi kính hiển vi thông minh – Giúp việc số hóa tài liệu trở nên dễ dàng›   Tổng quan

›   Ưu điểm

›   Ứng dụng

›   Hệ thống

›    Công nghệ và thông  
tin chi tiết

›   Dịch vụ
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Mở rộng khả năng ứng dụng

Tăng cường hiệu quả với kỹ thuật soi kính 
hiển vi thông minh
Hiệu quả và chất lượng là các yếu tố quan trọng 
trong phòng thí nghiệm của bạn nhưng có thể mất 
nhiều thời gian để thu nhận hình ảnh chi tiết, phong 
phú, với màu sắc trung thực. Bạn đã biết quá rõ quy 
trình rồi: đặt mẫu, lấy nét vùng quan tâm, chuyển 
sang sử dụng máy tính, điều chỉnh các cài đặt như 
độ cân bằng trắng, thời gian phơi sáng và độ khuếch 
đại, sau đó thu nhận hình ảnh, chèn thanh tỷ lệ, 
chuyển lại sang sử dụng kính hiển vi, v.v. Đó là các 

bước của quy trình lập tài liệu thông thường. Giờ 
đây, với hệ thống Axioscope 5, bạn luôn có thể tập 
trung vào mẫu nhờ kỹ thuật soi kính hiển vi thông 
minh. Quy trình số hóa tài liệu là tính năng vốn có 
của hệ thống. Chỉ cần nhấn nút Snap (Chụp nhanh) 
tiện lợi trên kính hiển vi là bạn đã hoàn thành quy 
trình. Quy trình này tích hợp một cách hoàn hảo với 
quy trình soi kính hiển vi mà bạn đã thiết lập và cải 
thiện mạnh mẽ mức độ hiệu quả.

Lưu trữ tệp 
hình ảnh

Thu nhận 
hình ảnh

Thiết đặt tham
 số chụp ảnh

Khởi động 
máy tính

Tìm vùng 
quan tâm Soi mẫu

Nhấn SNAP 
(CHỤP NHANH)

Tìm vùng 
quan tâm Soi mẫu

Tính năng thông minh để số hóa tài liệu kỹ thuật trường sáng và huỳnh quang cho các ứng 
dụng thường quy.

Quy trình chụp ảnh thường quy

Tăng hiệu suất:  
Giữ mắt và tay ở trên kính hiển vi.

›   Tổng quan

›   Ưu điểm
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Mở rộng khả năng ứng dụng

Thận chuột, thu được bằng kỹ thuật trường sáng dùng ánh sáng 
truyền qua, vật kính: Plan-Apochromat 20× / 0,8 

Cơ của thỏ, thu được bằng kỹ thuật tương phản DIC,  
vật kính: Plan-Apochromat 63× / 1,4 

Sụn cá hồi thu được bằng kỹ thuật tương phản pha,  
vật kính: Plan-Apochromat 63× / 1,4 

Tinh thể, thu được bằng kỹ thuật tương phản phân cực,  
vật kính: Plan-Neofluar 20×

Cho dù tế bào không được nhuộm, mẫu mô học 
được nhuộm hoặc các mẫu khác: kỹ thuật chiếu 
sáng truyền qua vẫn là tiêu chuẩn cho nhiều loại 
kiểm tra.
Với Axioscope 5, bạn có thể sử dụng nhiều kỹ 
thuật tương phản khác nhau cho ứng dụng của 
mình: bên cạnh các phương pháp truyền thống 
như trường sáng, trường tối, tương phản pha  
còn có Kỹ thuật tương phản giao thoa vi sai (DIC) 
và tương phản phân cực.  Axioscope 5 cũng có 
thể được trang bị  PlasDIC, kỹ thuật tương phản 
giao thoa tiết kiệm chi phí.

›   Tổng quan

›   Ưu điểm

›   Ứng dụng
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Mở rộng khả năng ứng dụng

Tế bào mô nội mạc tử cung chồn vizon, vimentin – đỏ, F-actin – xanh lá, nhân – xanh lam; thu được với ZEISS Axioscope 5, Colibri 3 và 
Axiocam 202 đơn sắc ở chế độ độc lập, vật kính: Plan-Apochromat 40× / 0,95

Cơ chế chiếu sáng bằng đèn LED Colibri 3 
của ZEISS
Bổ sung Axioscope 5 với nguồn sáng bằng đèn 
LED-huỳnh quang tùy chọn Colibri 3 và thu được 
hình ảnh huỳnh quang sáng rõ một cách dễ dàng. 
Colibri 3 với bước sóng và cường độ phù hợp 
giúp kích thích protein và thuốc nhuộm huỳnh 
quang một cách nhẹ nhàng.
• Tiết kiệm thời gian và tiền bạc nhờ tuổi thọ đèn 

LED cao và hoạt động không cần điều chỉnh.
• Chọn tối đa bốn bước sóng có thể cấu hình phù 

hợp với nhu cầu của bạn. Nâng cấp bất cứ khi 
nào bạn cần.

• Điều khiển riêng và chuyển đổi giữa các kênh 
với bước sóng kích thích UV, xanh lam, xanh lá 
và đỏ hoặc sử dụng đồng thời các bước sóng 
đã chọn.

• Với khả năng phản hồi trạng thái hình ảnh trực 
tiếp, bạn luôn biết chắc đèn led-huỳnh quang 
(FL-LED) nào đang được sử dụng.

•  Thiết kế tích hợp giúp tiết kiệm không gian và 
điều khiển dễ dàng.

50 μm 

100 µm50 μm 

Hoẵng Ấn Độ, nguyên bào sợi, F-actin – đỏ, nhân – xanh lá 
vật kính: Plan-Apochromat 20× / 0,8 

Thận chuột dưới kỹ thuật huỳnh quang, cắt lạnh, AF 488 – WGA, 
AF 568 Phalloidin, DAPI, vật kính: Plan-Apochromat 20× / 0,8 

›   Tổng quan

›   Ưu điểm

›   Ứng dụng

›   Hệ thống

›    Công nghệ và thông  
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Mẫu mô học, nhuộm miễn dịch mô học cho xét nghiệm CDx;
Đỏ: kháng nguyên phản ứng miễn dịch trong tế bào chất;
Xanh lam: phản chất nhuộm hạt nhân Ziehl-Neelsen-Färbung,
vật kính: EC Plan-Neofluar 63× / 0,95 Korr.

Mẫu nhiễm sắc thể, nhuộm Giemsa,
vật kính: Plan-Apochromat 63× / 1,4 

Mô thận, Nhuộm ba màu,
vật kính: Plan-Apochromat 40× / 0,95 
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Phạm vi ứng dụng Nghiên cứu y sinh Y học về con người và thú y Sinh vật học Khoa học thực vật & Thực vật học Pháp y

Công dụng chung Khoa học thần kinh, sinh học phát 
triển, sinh học phân tử, di truyền, 
sinh học tế bào

Giải phẫu, bệnh học, tế bào học, 
huyết học, di truyền tế bào, động 
vật học

Vi khuẩn học, nấm học,  ký sinh 
trùng học, vi-rút học

Giải phẫu thực vật, bệnh ở thực vật, 
sự phát triển của thực vật, di truyền 
học phân tử, di truyền học biểu sinh

Bệnh học, bằng chứng dấu vết, 
phòng thí nghiệm DNA

Các kiểm tra được  
thực hiện

Lập dữ liệu, trả lời câu hỏi  
nghiên cứu

Tìm bằng chứng y học, trả lời câu 
hỏi nghiên cứu

Tìm bằng chứng y học Tìm bằng chứng liên quan đến chất 
lượng, trả lời câu hỏi nghiên cứu

Tìm bằng chứng pháp lý

Mẫu điển hình Mô, tế bào, sinh vật, dịch cơ thể Mô bệnh học, dịch cơ thể như nước 
tiểu, máu, đờm

Vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng Tế bào thực vật, tảo, mặt cắt,  vi 
khuẩn, nấm, cây trồng biến đổi gen

Mặt cắt mô, sợi, tóc, sơn, que lấy 
mẫu âm đạo, tinh trùng

Thuốc nhuộm/chế 
phẩm thông thường

Gốc, miễn dịch huỳnh quang,  
H&E, FISH

H&E, IHC, Papanicolaou, Giemsa, 
FISH

Nhuộm gram, nhuộm nhanh bằng 
axit, xanh methylene, Ziehl-Neelsen, 
miễn dịch huỳnh quang

Safranin & Alcian Blue, Safranin &  
Fast Green; Etzold

H&E, IHC, miễn dịch huỳnh quang 
như Sperm Hy-Liter

Kỹ thuật tương phản 
thông thường

Trường sáng, tương phản pha,  
DIC, huỳnh quang

Trường sáng, tương phản pha, 
huỳnh quang, đơn cực

Trường sáng, trường tối, tương 
phản pha, DIC, huỳnh quang

Trường sáng, tương phản pha,  
phân cực, DIC, huỳnh quang

Trường sáng, tương phản pha, 
phân cực, huỳnh quang

Được thiết kế riêng cho các nhu cầu ứng dụng của bạn

›   Tổng quan

›   Ưu điểm

›   Ứng dụng

›   Hệ thống

›    Công nghệ và thông  
tin chi tiết
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1 Kính hiển vi
• ZEISS Axioscope 5, ánh sáng truyền qua, LED
• ZEISS Axioscope 5, ánh sáng truyền qua, Hal 50
• ZEISS Axioscope 5, huỳnh quang

2 Các vật kính được khuyến nghị
• Plan-Apochromat
• Plan-Neofluar
• N-Achroplan

5 Phần mềm
• Stand-alone
• Ứng dụng chụp ảnh Labscope
• Phần mềm chụp ảnh ZEN

Linh hoạt lựa chọn cấu phần

3 Nguồn sáng
Ánh sáng truyền qua:
• LED 10W, Hal 50, Hal 100
Ánh sáng phản xạ, huỳnh quang:
• Colibri 3, HXP 120 và nguồn sáng khác

4 Camera kính hiển vi được khuyến nghị
• ZEISS Axiocam 202 đơn sắc
• ZEISS Axiocam 208 màu

›   Tổng quan

›   Ưu điểm

›   Ứng dụng

›   Hệ thống

›    Công nghệ và thông  
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LM-Set

LM-Set

LM-Set

LM-Set

1

1

1

1

Camera Adapter T2-T2 DSLR 1.6x
426115-0000-000
Camera Adapter T2-T2 SLR 2.5x
426116-0000-000

Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.5x
for Axiocam 208 color
426112-0000-000
Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.63x
for Axiocam 202 mono
426113-0000-000
Camera Adapter 
60N-C 1" 1.0x
426114-0000-000

Adapter 60N-T2 1.0x
426103-0000-000

Camera Adapter T2-C 1" 1.0x
426104-0000-000
Camera Adapter T2-C 1" 1.0x,
adjustable 
426105-0000-000

Magnification changer 4x,
switchable 60N-60N
for module 1x
426137-9000-000

Module 0.5x
426137-9010-000
Module 1.6x
426137-9020-000
Module 2.5x
426137-9030-000
Module 4.0x
426137-9040-000
Module 5.0x
426137-9050-000

Analyzer slider D/A with 
lambda plate, rotatable 360°
428102-0000-000
Analyzer slider D/A, 
360° rotatable
428103-0000-000

Analyzer slider D/A, fixed
428101-0000-000

Analyzer slider D/A with lambda-plate, each rotatable +/– 10°
453663-9901-000

Intermediate plate 
       for analyzer slider 12x46
              425313-9020-000

Tube lens 1.25x
425303-0000-000
Tube lens 1.6x
425304-0000-000
Tube lens 2.5x
425305-0000-000
Tube lens 4.0x
425307-0000-000

3-position tube-lens turret 
with tube lens 1x
425313-9010-000
(usable only with 
the tubes:
425500-0000-000
425501-0000-000
425503-9901-000
425515-0000-000
in combination with 
SF 23 eyepieces)

Note: Not usable with Ergotubes and 
Ergophototubes with vertical adjustment 

T2 Adapter 
for SLR camera
(on request)

Camera Adapter 
for interface 60
e. g.
Adapter Video 
60 C 1/3" 0.4x
456108-0000-000

Slider with beam splitter
426141-9021-000

Slider with 100% mirror
426141-9011-000

Double adapter 60N - 2x 60N 1,0x
426141-9902-000

Slider 12x46, with focusing Bertrand lens
for phase contrast and conoscopy
453671-0000-000

Axiocam 202 mono
426570-9010-000 
(with stand-camera cable)
426570-9030-000 
(with external power adaptor)
Axiocam 208 color
426570-9000-000 (with stand-camera cable)
426570-9020-000 (with external power adaptor)

[ Camera with SLR bayonet ]

Filter diameter 36 mm 
(by choice see price list)

Upper stand part Axioscope 5, transmitted light, 
6x H, M27

Upper stand part Axioscope 5, FL-LED, 
6x BF / 6x DIC encod.

Reflector turret, 6x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9001-000

Reflector slider, 2x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9051-000

Reflector turret, 4x encoded, 
changeable, for P&C modules
424940-9061-000

Filter set D 
000000-1058-230
(further filter with diameter 36 mm on request)

Filter slider D, 14x40 mm, 
2 positions for filter diameter 36 mm
423910-9000-000

Adjusting tool 
for HBO/XBO
423730-9120-000

Sample space extension 
60 mm
430030-9111-000

Binocular phototube 
30°/23 (50:50), 
reversed image
425520-9010-000

Binocular phototube 
30°/23 (100:0/0:100), 
reversed image
425520-9020-000

Binocular phototube 
20°/23 (100:0/0:100), 
upright image
425520-9030-000

Binocular tube 30°/23, 
reversed image
425520-9000-000

Eyepiece PL 10x/23, GW, foc.
444036-9000-000
Eyepiece E-PL 10x/23, GW, foc.
444235-9901-000
Auxiliary microscope, d=30
444830-9902-000
Pinhole diaphragm, d=30 mm
444020-0000-000

Binocular tube 30°/23, 
upright image
425520-9090-000

Lower stand part Axioscope 7 
for LED / HAL 100 illumination

Stop slider A, 14x40 mm, 
usable with luminous-field diaphragm 
423730-9100-000

Filter slider A, 14x40 mm, 
3 positions for filter diameter 25 mm
423730-9080-000
Filter slider A, 14x40 mm, 
2 positions for filter diameter 25 mm
428307-9000-000

Stop slider A, 14x40 mm, 
with aperture stop usable
423730-9151-000
Slider, 14x40 mm,
FL attenuator, discrete
423730-9130-000

Polarizer slider A, 6x30 mm, 
90° rotatable
427710-9000-000

Upper stand part Axioscope 7, HAL 100 / HBO, 
6x HD, DIC, M27

Binocular Ergophototube 
15°/23 (50:50), 
vertically adjustable 
and extendable, 
upright image 
425520-9050-000

Binocular Ergophototube 20°/23 MAT 
(100:0/0:100), upright image variable, 
continuous vertical adjustment 44 mm
425514-0000-000
(not usable with: Multidiscussion equipment or 
Intermediate plate for analyzer slider 12x46
425313-9020-000)

Binocular Ergophototube 20°/23 
(100:0/0:100), reversed image variable, 
continuous vertical adjustment 44 mm
425512-0000-000

Binocular phototube Pol 20°/23 
(100:0/0:100), upright image
425520-9100-000

Eyepiece PL 10x/23, 
GW, focusable, Pol 
with crossline graticule
444038-9000-000

Quartz depolarizer 
with tube lens
428106-9000-000
(in combination with 
intermediate plate)

Lower stand part Axioscope 5 
for LED / HAL 100 illumination

Lower stand part 
Axioscope 5

(other Axiocam on request)
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LM-Set

3

2

2

3

Circular polarizer D, fixed, 
with rotary lambda/4 plate
453623-0000-000
Containing:
Slider 6x20 with lambda/4 plate

Low-power system 
for 2.5x/4x objectives, 
for 0.9/1.25 BF condenser 
424225-9050-000

Color filter carrier 3x 
for filter d=32 mm
428305-0000-000

Polarizer, rotary, 
with color filter carrier
427707-0000-000

Polarizer D, fixed, 
removable
427701-0000-000

Polarizer, fixed, 
with lambda plate, rotary
445226-0000-000

Circular polarizing equipment D ACR, 
with rotary lambda/4 plate
427703-9901-000
Containing:
Reflector module lambda/4 plate, ACR

Polarizer D, 90° rotary, 
removable
427706-0000-000

Microscope stand 
Axioscope 5
Options include:
430035-9032-000
430035-9061-000
430035-9091-000
430035-9121-000
430035-9201-000
430035-9261-000
430035-9291-000

Mechanical stage 75x50 L 
with hardcoat anodized surface (without fig.)
432035-9012-000

Mechanical stage 75x50 R 
with hardcoat anodized surface
432035-9002-000

Specimen holder for dual slides 76x26
432333-9001-000

Specimen holder for reflected light
432302-9000-000

Stage carrier D/A, 
attachable and 
vertically adjustable
430710-9001-000

Stage carrier D/A, attachable and 
vertically adjustable, rotary 
430710-9011-000

Further specimen holders
(see price list 40.04.04)

Mechanical stage 75x50/240° R 
with hardcoat anodized surface
coaxial drive 160 mm
432035-9051-000

Mechanical stage, 80x60, motorized
432039-9200-000

Mounting frame 
for two specimen sliders 76x26  
432318-9000-000

Rotary stage, Pol, 360° with clickstop
432035-9131-000

Attachable object guide Pol, 28x48
453561-9901-000

(only for use with Axioscope 7)

Stage carrier, H=140 mm 
for Axioscope Vario base plate 
451016-9902-000 Dust protection set L

434304-0000-000 

Stages with drive legth < 140 mm 
can be used

Antiglare screen
452163-0000-000

Analyzer slider D, fixed 6x20
433605-0000-000
Lambda compensator, 6x20
473704-0000-000
Lambda/4 compensator, 6x20
473714-0000-000

TIC slider 6x20
000000-1105-190
(usable with: 
Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
424941-9000-000)

DIC slider C 6x20 for EC EPN 5x-20x/
LD EC EPN 20x-50x/EC EP 5x-100x
000000-1105-192
DIC slider C 6x20 for 
EC EPN 50x-100x/LD EC EPN 100x
000000-1105-193

Adapter 
M 27x0.75 / 
W 0.8 H "0"
000000-1095-168

Object marker 
for W 0.8 
objective thread
000000-1105-072
Refill set for object marker
000000-0428-327

Objectives W 0.8

Objectives M27 

For transmitted light:
Pol ACR P&C analyzer module 
424937-9901-000

For fluorescence:
FL EC ACR P&C reflector module
424933-0000-000

Filter set for FL reflector modules
(on request)

Optovar modules
(on request)

For reflected light:
Brightfield ACR P&C reflector module
424928-9901-000
Darkfield ACR P&C reflector module
424922-9901-000
C-DIC/TIC ACR P&C reflector module 
424941-9000-000
DIC/Pol ACR P&C reflector module 
424939-9000-000
DIC/Pol red I Lambda ACR P&C
reflector module 
424938-0000-000

Polarizer ACR P&C reflector module
424923-9901-000
Pol ACR P&C reflector module 
for HBO 100
424924-9901-000

Reflector module with analyzer ACR P&C 
for reflected light
424941-9050-000

Pol P&C Bertrand system module 
with analyzer
424941-9040-000

DIC sliders

Ultra condenser 
1.2/1.4 (0.75-1.0)
465500-0000-000

Dry darkfield condenser 
0.8/0.95 (0.6/0.75)
465505-0000-000

Condenser 0.9/1.25 H 
424225-9001-000

Condenser holder Z 
for darkfield 
condenser
445323-0000-000

Condenser, 
achrom.-aplan. 0.9 H
424225-9060-000
Condenser, 
achrom.-aplan. 
0.9 H D Ph DIC
424225-9070-000
for Pol stands:
Condenser, 
achrom.-aplan. 
0.9 H Pol
424225-9090-000

Condenser 0.9 H Pol
424225-9080-000

Modulator disk H, D 0.65, 
Ph 1, 2, 3, PlasDIC 
for condenser 0.9/1.25 
424225-9010-000

Slit-diaphragm 
2 mm for PlasDIC
426715-9000-000
Slit-diaphragm 
4.5 mm for PlasDIC
426715-9010-000

Condenser module DIC I/0.9 
with polarizer
426715-9020-000
Condenser module DIC II/0.9 
with polarizer
426715-9030-000
Condenser module DIC III/0.9 
with polarizer
426715-9040-000

Condenser carrier 
with vertical adjustment 
on both sides
430720-9001-000

or:
Microscope stand 
Axioscope 7
430035-9330-000

or:
Microscope stand 
Axioscope Vario
430035-9150-000

Mechanical stage 75x50 R, for reflected light 
with hardcoat anodized surface (without fig.)
453527-9903-000

Mechanical stage 75x50 R 
with special surface (without fig.)
432035-9070-00

Metal insert plate 
160x116 - with grid lines  
432313-0000-000

Microscope stand Axioscope Vario
430035-9150-000
consists of:

Upper stand for Axioscope, 
HAL 100/HBO, 6x HD DIC M27 with 
Focusing gear box for Axioscope Vario, 
15 mm focus lift
423730-9072-000

Stand column for Axioscope Vario, 560 mm
451017-9000-000

Illuminator TL LED10 CRI90 Axioscope
423005-9000-000

LED module 625nm for Axio   
423052-9522-000
LED module 470nm for Axio   
423052-9573-000  
LED module 385nm for Axio   
423052-9593-000  
LED module 565nm for Axio   
423052-9602-000

Illumination system Colibri 3 
(only apply to 430035-9061-000 and 430035-9330-000)
in configuration of:

Illuminator RL LED10 CRI90 Axioscope
423005-9010-000
(not applicable to 430035-9061-000)

423052-9505-000 for UV/B/G/R
423052-9440-000 for UV/B/G
423052-9450-000 for B/G

HAL 100 illuminator 
with quartz collector
423000-9901-000

HBO 100 illuminator 
with lamp mount 
and collector
423010-0000-000
HBO 100 illuminator, 
self-adjusting 
with lamp mount 
and collector
423011-9901-000

Power supply unit for HBO 100, 
90...250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9901-000
FluoArc variable intensity 
lamp control for HBO 100
432605-9901-000
Control panel with LCD display 
for FluoArc
432905-0000-000

External Power supply 
for HAL 100 and LED lamps
432610-9060-000

Illuminator HXP 120
423013-0000-000
Trigger cable for HXP 120 light source
000000-0485-260

Lightguide HXP 120 with liquid fill
000000-0482-760

Illumination adapter 
for light sources with light guide
423302-0000-000

Note:  The foot plate 000000-2202-526 is required for 
              the HAL / HBO illuminator used for transmitted light.
Note:  The HAL 100 illuminator used for reflected light
              cannot be used with stand 430035-9061-000.
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ZEISS Axioscope 5, Ánh sáng truyền qua, HAL 50 

ZEISS Axioscope 5, Ánh sáng truyền qua và huỳnh quang
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Thông số kỹ thuật

ZEISS Axioscope 5 Ánh sáng truyền qua, HAL 50 Ánh sáng truyền qua, LED / HAL 100 Ánh sáng truyền qua và huỳnh quang

Cơ chế chiếu  
sáng bằng ánh 
sáng truyền qua

Mã sản phẩm 430035-9032-000 430035-9201-000 430035-9061-000

Nguồn sáng TL Hal 50W Đèn LED 10W
Đèn Hal 100W tùy chọn

Đèn LED 10W
Đèn Hal 100W tùy chọn

Mâm xoay gắn kính lọc TL 6 vị trí   

Cơ chế chiếu  
sáng bằng ánh 
sáng phản xạ / 
huỳnh quang

Nguồn sáng FL / RL Không áp dụng Không áp dụng Colibri 3
Tùy chọn HBO 100 và HXP 120 cho FL 
hoặc LED 10W / Hal 100W cho ánh sáng 
phản xạ không huỳnh quang

Chỉ báo trạng thái của FL-LED hoạt động Không áp dụng Không áp dụng  (đối với Colibri 3)

Điều khiển cường độ độc lập trên đế của mỗi đèn LED FL Không áp dụng Không áp dụng  (đối với Colibri 3)

Chức năng bộ nhớ cường độ FL-LED Không áp dụng Không áp dụng  (đối với Colibri 3)

Màn trập cơ học tự động trong TL để chụp ảnh huỳnh quang Không áp dụng Không áp dụng 

Mâm gắn kính lọc phản xạ (hoặc thanh trượt) Không áp dụng Không áp dụng 2, 4 hoặc 6, được mã hóa

Đế gắn thanh trượt màn chắn trường chiếu sáng RL Không áp dụng Không áp dụng 

Đế gắn thanh trượt dừng khẩu độ RL hoặc khẩu độ FL Không áp dụng Không áp dụng 

Cụm hỗ trợ điều chỉnh RL cho HBO / XBO Không áp dụng Không áp dụng 

Đế gắn thanh trượt bộ lọc RL R, 14×40 mm d=36 mm Không áp dụng Không áp dụng 
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Thông số kỹ thuật

ZEISS Axioscope 5 Ánh sáng truyền qua, HAL 50 Ánh sáng truyền qua, LED / HAL 100 Ánh sáng truyền qua và huỳnh quang

Quan sát và ghi 
nhận dữ liệu

Chế độ tiết kiệm năng lượng   

Trình quản lý cường độ ánh sáng   

Nút Snap (Chụp nhanh) (để chụp ảnh và quay video)  
trên thân kính

  

Nút chuyển đổi RL/TL Không áp dụng Không áp dụng 

Phương pháp tương phản BF, DF, Ph và TL Pol đơn giản BF, DF, Ph và TL Pol đơn giản BF, DF, Ph, PlasDIC, DIC, FL, TL / RL Pol

Trường quan sát 23 mm 23 mm 23 mm

Hệ thống quang học Vô cực, IC²S Vô cực, IC²S Vô cực, IC²S

Đầu quan sát có cổng gắn camera   

Phiên bản Full Köhler   

Thân kính Mâm gắn vật kính 6X H, được mã hóa, M27 6X H, được mã hóa, M27 6X H DIC, được mã hóa, M27

Bàn soi mẫu vật Bàn soi mẫu vật cơ học 75 × 50 (không 
dùng thanh răng, bề mặt cứng được điện 
hóa chống ăn mòn, cụm di chuyển mẫu 
bên phải, có thể mở rộng và có tính năng 
điều chỉnh mô men xoắn)

Bàn soi mẫu vật cơ học 75 × 50 (không 
dùng thanh răng, bề mặt cứng được điện 
hóa chống ăn mòn, cụm di chuyển mẫu 
bên phải, có thể mở rộng và có tính năng 
điều chỉnh mô men xoắn)

Bàn soi mẫu vật cơ học 75 × 50 (không 
dùng thanh răng, bề mặt cứng được điện 
hóa chống ăn mòn, cụm di chuyển mẫu 
bên phải, có thể mở rộng và có tính năng 
điều chỉnh mô men xoắn)

Phạm vi lấy nét theo trục Z 24 mm 24 mm 24 mm

Lấy nét Các núm lấy nét thô và mịn ở cả bên trái 
và bên phải; điều chỉnh dừng lấy nét

Các núm lấy nét thô và mịn ở cả bên trái 
và bên phải; điều chỉnh dừng lấy nét

Các núm lấy nét thô và mịn ở cả bên trái 
và bên phải; điều chỉnh dừng lấy nét

Giá đỡ mẫu vật Giá kẹp lam đôi vận hành bằng một tay, 
cần lò xo ở bên trái
Tùy chọn: giá kẹp lam đơn

Giá kẹp lam đôi vận hành bằng một tay, 
cần lò xo ở bên trái
Tùy chọn: giá kẹp lam đơn

Giá kẹp lam đôi vận hành bằng một tay, 
cần lò xo ở bên trái
Tùy chọn: giá kẹp lam đơn

Đầu quan sát hình thái học   

Thị kính, điều chỉnh đi-ốp Tối đa ±5 đi-ốp Tối đa ±5 đi-ốp Tối đa ±5 đi-ốp

Bộ nguồn Tích hợp sẵn Tích hợp sẵn Tích hợp sẵn
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>> www.zeiss.com/microservice

Vì hệ thống kính hiển vi ZEISS là một trong những công cụ quan trọng nhất của bạn, nên chúng tôi cam 
kết sản phẩm này luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng 
tất cả các tùy chọn để tận dụng tối đa hiệu quả của kính hiển vi này. Có vô vàn sản phẩm dịch vụ cho bạn 
lựa chọn, mỗi sản phẩm đều do những chuyên gia có trình độ cao của ZEISS cung cấp, họ sẽ hỗ trợ bạn 
trong thời gian dài sau khi bạn mua hệ thống. Chúng tôi luôn muốn bạn được trải nghiệm những khoảnh 
khắc đặc biệt khơi gợi nguồn cảm hứng công việc này.

Sửa chữa. Bảo trì. Tối ưu hóa. 
Kính hiển vi này cho thời gian hoạt động tối đa. Thỏa thuận dịch vụ bảo vệ khách hàng của ZEISS cho phép 
bạn lập ngân sách cho chi phí vận hành, đồng thời giảm thời gian ngừng trệ gây tốn kém, giúp bạn đạt 
được kết quả tốt nhất thông qua quy trình cải tiến hiệu suất hệ thống của bạn. Chọn trong số các thỏa 
thuận dịch vụ được thiết kế mang lại nhiều tùy chọn và cấp độ kiểm soát. Chúng tôi sẽ cùng bạn chọn ra 
chương trình dịch vụ đáp ứng được các nhu cầu của hệ thống tại cơ sở của bạn và các yêu cầu về mức độ 
sử dụng, theo đúng các quy trình tiêu chuẩn của tổ chức bạn.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu để mang đến cho bạn những lợi thế khác biệt. Nhân viên 
dịch vụ của ZEISS sẽ kịp thời phân tích các vấn đề và giải quyết chúng – cho dù sử dụng phần mềm bảo  
trì từ xa hay làm việc tại chỗ. 

Tăng cường hiệu suất cho hệ thống kính hiển vi của bạn. 
ZEISS thiết kế hệ thống kính hiển vi theo cách thức hỗ trợ nhiều dạng cập nhật: giao diện mở cho phép 
bạn duy trì trình độ công nghệ cao mọi lúc. Kết quả là bạn hiện sẽ làm việc hiệu quả hơn, đồng thời tăng 
thời gian hiệu dụng của kính hiển vi khi có bản cập nhật mới trên mạng.

Bạn sẽ thu được lợi nhuận khi tối ưu hóa hiệu suất của hệ 
thống kính hiển vi và sử dụng các dịch vụ từ ZEISS – bây giờ  
và trong nhiều năm tới.

Tin tưởng vào dịch vụ đích thực
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›   Tổng quan

›   Ưu điểm

›   Ứng dụng

›   Hệ thống

›    Công nghệ và thông  
tin chi tiết

›   Dịch vụ

http://www.zeiss.com/microservice
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Đức
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/axioscope

http://twitter.com/zeiss_micro
http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://youtube.com/zeissmicroscopy
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