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ZEISS Axiolab 5
Kính hiển vi thông minh giúp thực hiện thao tác thường
quy trong phòng thí nghiệm hiệu quả hơn

Kính hiển vi thông minh giúp thực hiện thao tác thường
quy trong phòng thí nghiệm hiệu quả hơn
›

Tổng quan

›

Ưu điểm
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Ứng dụng

›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ

Axiolab 5 được thiết kế để thực hiện công việc soi kính hiển vi diễn ra hằng ngày trong
phòng thí nghiệm. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn và tiện dụng giúp tiết kiệm không
gian và dễ dàng thao tác.
Axiolab 5 thực sự là một công cụ hỗ trợ đắc lực. Khi kết hợp Axiolab 5 với camera
màu Axiocam 208 và tận dụng tối đa các tính năng thông minh trên kính hiển vi, bạn
sẽ được trải nghiệm cách số hóa tài liệu hoàn toàn mới. Chỉ cần lấy nét mẫu và nhấn
một nút để thu được hình ảnh sắc nét với màu sắc trung thực. Hình ảnh số sẽ trông
giống như khi bạn nhìn qua thị kính, với tất cả các chi tiết và có thể nhìn thấy rõ ràng
sự khác biệt tinh tế về màu sắc.
Ngoài ra, Axiolab 5 tự động thêm thông tin chính xác về tỷ lệ trong hình ảnh thu được.
Bạn làm được tất cả những điều này trong một chế độ vận hành độc lập, mà không
cần có máy tính hoặc bất kỳ phần mềm bổ trợ nào khác. Axiolab 5 giúp tiết kiệm thời
gian, chi phí và không gian phòng thí nghiệm. Số hóa tài liệu chưa bao giờ dễ dàng
đến vậy.
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Đơn giản hơn. Thông minh hơn. Tích hợp nhiều hơn.
› Tổng quan
›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ

Tăng hiệu quả các thao tác thường quy
trong phòng thí nghiệm
Sau khi tìm thấy vùng quan tâm, bạn chỉ cần nhấn
nút Snap (chụp nhanh) ngay trên thân kính để thu
nhận hình ảnh. Thao tác rất dễ dàng. Axiolab 5
mang đến phương pháp tiếp cận tiện lợi, dễ sử
dụng cho người dùng, đáp ứng các nhu cầu công
việc thường quy trong phòng thí nghiệm. Bạn có
thể điều khiển kính hiển vi và máy ảnh đi kèm mà
không cần thay đổi vị trí tay cầm. Hệ thống kính
hiển vi thông minh sau đó sẽ tự động điều chỉnh
thông số cho bạn và ghi lại hình ảnh mẫu một
cách chính xác như khi bạn nhìn thấy qua thị kính –
vô cùng chi tiết cùng với màu sắc trung thực. Thiết
bị luôn tự động sử dụng tính năng điều chỉnh tỷ lệ
chính xác. Bạn không cần phải đầu tư một máy
tính hoặc phần mềm khác. Với hệ thống kính hiển
vi thông minh, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn và
luôn tập trung vào mẫu của mình.

Giải pháp thông minh, tiện lợi giúp công việc
trong phòng thí nghiệm trở nên dễ dàng
Axiolab 5 có ưu điểm là sự tiện dụng và hiệu
quả. Bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng điều
khiển chính chỉ bằng một tay, bao gồm nút Snap
(chụp nhanh), di chuyển bàn soi mẫu vật, điều
chỉnh lấy nét và điều chỉnh độ sáng. Đầu quan sát
Ergotubes và tay cầm bàn soi mẫu vật có thể điều
chỉnh lực xoay và chiều cao giúp bạn làm việc
ở tư thế thoải mái, ngay cả khi sử dụng liên tục
nhiều giờ liền. Giá đỡ mẫu vật kép giúp giảm thao
tác chuyển đổi tiêu bản – như khi bạn kiểm tra
tiêu bản IHC chẳng hạn – vì vậy, công việc sẽ nhẹ
nhàng hơn. Trình quản lý ánh sáng mới cung cấp
độ sáng đồng nhất ở tất cả các độ phóng đại,
loại bỏ được việc điều chỉnh cường độ đèn theo
cách thủ công khi thay đổi vật kính. Nhìn chung,
Axiolab 5 giảm thiểu và lược bớt các bước thủ
công, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và thoải
mái hơn.

Tiết kiệm hơn và đáng tin cậy hơn
Axiolab 5 giúp bạn tiết kiệm chi phí và năng lượng.
Chẳng hạn như với chế độ Tiết kiệm năng lượng
được kích hoạt, Axiolab 5 sẽ tự động chuyển
sang chế độ chờ sau 15 phút không hoạt động.
Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và kéo dài
tuổi thọ nguồn sáng. Đèn LED có tuổi thọ cao
hơn so với các loại nguồn sáng thông thường.
Trong kỹ thuật chiếu sáng truyền qua, nguồn LED
ánh sáng trắng thế hệ mới cho phép quan sát mẫu
với màu sắc tự nhiên. Bạn có thể nhìn thấy rõ
ràng cả sự khác biệt tinh tế về màu sắc. Đối với
kỹ thuật huỳnh quang, đèn LED với các bước
sóng khác nhau được tích hợp sẵn giúp việc sử
dụng dễ dàng và an toàn hơn các loại đèn thủy
ngân truyền thống. Nguồn sáng LED giúp tiết
kiệm thời gian làm ấm và làm mát. Bạn không còn
phải bận tâm đến việc thay và chỉnh đèn. Tiết kiệm
không gian và chi phí của phòng thí nghiệm vì
Axiolab 5 là hệ kính hiển vi thông minh không cần
sử dụng máy tính và phần mềm bổ trợ.

Nhấp vào đây để xem video này
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› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ

Đây là hệ thống kính hiển vi thông minh – Giúp việc số hóa tài liệu trở nên dễ dàng
Khi kết hợp với camera 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 máy ảnh, như độ cân bằng
trắng, thời gian phơi sáng và các tính năng cải
thiện chất lượng hình ảnh 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

• Chụp ảnh nhanh và quay video trực tiếp trên
thân kính
• Sử dụng chuột (hoặc 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

Chụp ảnh thường quy nâng cao với
ZEISS Labscope

Chụp ảnh chuyên dụng cho nghiên cứu với
ZEISS ZEN

V

V

V

V

V

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

ZEISS Axiolab 5 với phần mềm ZEISS Labscope là
giải pháp lý tường cho chụp ảnh huỳnh quang đa
kênh và kính hiển vi kết nối.

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

thường. Giờ đây, với hệ thống Axiolab 5, bạn có
thể luôn tập trung vào mẫu của mình, nhờ ưu
điểm của 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 thân
kính hiển vi và bạn đã hoàn thành quy trình. Quy
trình này tích hợp một cách hoàn hảo với quy trình
soi kính hiển vi đã thiết lập của bạn và cải thiện
mạnh mẽ mức độ hiệu quả.

Quy trình chụp ảnh thông thường



Kiểm tra
mẫu

Tìm vùng
quan tâm



Khởi động
máy tính

Cài đặt tham
số chụp ảnh

Thu nhận
hình ảnh

Lưu trữ tệp
hình ảnh

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

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



Kiểm tra
mẫu

Tìm vùng
quan tâm

Nhấn SNAP
(CHỤP NHANH)
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Được thiết kế riêng cho các nhu cầu ứng dụng của bạn
› Tổng quan

Phạm vi ứng dụng

Mô bệnh học

Tế bào học

Huyết học

Sinh vật học

Di truyền học tế bào

Thực phẩm & Nông
nghiệp

Nam khoa & Phụ khoa

› Ưu điểm

Công dụng chung

Kiểm tra toàn bộ mô đã
lấy mẫu để chẩn đoán
bệnh

Đánh giá cấu trúc, thành
phần và sự phát triển
của đơn bào và cấu trúc
tế bào

Kiểm tra mẫu máu
(máu EDTA) và tủy xương
để biết số lượng, hình
dạng, tình trạng của tế
bào máu

Nghiên cứu vi sinh vật
gây bệnh truyền nhiễm

Nghiên cứu những bất
thường về nhiễm sắc thể
liên quan đến hành vi/
bệnh tế bào; nghiên cứu
di truyền tế bào phân tử

Kiểm tra chất lượng của
thực phẩm hoặc sản
phẩm đồ uống; phân tích
hàm lượng dinh dưỡng

Đánh giá mật độ, khả năng
di chuyển/sự sống và hình
thái của tinh trùng; khám
sàng lọc phết tế bào khi
khám phụ khoa cho kết
quả xét nghiệm tế bào học
và vi sinh

Mẫu điển hình

Mô bệnh học từ những
cơ quan như phổi hoặc
thận

Phết tế bào cổ tử cung;
dịch của cơ thể như
nước tiểu, đờm và dịch
màng phổi; chọc hút tế
bào bằng kim nhỏ, ví dụ
từ phổi

Phết máu, phết tủy
xương

Vi khuẩn, virus, nấm,
ký sinh trùng

Phết máu, phết tủy
Bia, rượu, phô mai, thịt,
xương, cytospin, mẫu mô cây trồng, đậu nành,
tinh bột

Thuốc nhuộm/
chế phẩm thông
thường

Thuốc nhuộm
hematoxylin và eosin
(H&E), hóa mô miễn dịch;
lát cắt đông lạnh, lát
cắt được cố định bằng
formalin và được nhúng
paraffin

Papanicolaou (PAP),
Giemsa, Pappenheim
Azur-Eosin-Methylenblue,
Giemsa, Hóa mô miễn
dịch, Kỹ thuật lai tại chỗ
gắn huỳnh quang (FISH)

Nhuộm gram, nhuộm
Giemsa (dải G),
nhanh bằng axit, xanh
quinacrine và kỹ thuật
methylene, Ziehl-Neelsen, nhuộm dải khác, FISH
miễn dịch huỳnh quang

Tự nhiên; nhuộm gram;
lát cắt

Papanicolaou,
Eosine-nigrosine,
SPERMAC,
miễn dịch huỳnh quang

Kỹ thuật tương
phản thông thường

Trường sáng

Trường sáng, phản pha

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

Trường sáng, phản pha,
huỳnh quang, phân cực

Trường sáng, phản pha,
huỳnh quang

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ

Trường sáng, trường tối,
DIC, huỳnh quang

Trường sáng, huỳnh
quang

Phết tế bào phụ khoa, tinh
dịch đồ
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Hình ảnh thực tế dưới kính ZEISS Axiolab 5
› Tổng quan
› Ưu điểm
›

Ứng dụng

›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ
Mạch máu, trường sáng truyền qua,
vật kính: Plan-Apochromat 40× / 1,4

Tủy xương đỏ, trường sáng truyền qua,
vật kính: Plan-Apochromat 40× / 1,4

Phết máu, nhuộm Giemsa, trường sáng truyền qua,
vật kính: Plan-Apochromat 63× / 1,4

Võng mạc của chuột, lát cắt, thuốc nhuộm để hiển thị nhân nhanh,
trường sáng truyền qua, vật kính: Plan-Apochromat 20× / 0,8

Lưỡi chuột, màu chanh, trường sáng truyền qua,
vật kính: Plan-Apochromat 20× / 0,8

Mối ong, trường sáng truyền qua,
vật kính: Plan-Apochromat 5× / 0,16
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Mở rộng khả năng ứng dụng
› Tổng quan
› Ưu điểm
›

Ứng dụng

›

Hệ thống

Kính hiển vi huỳnh quang cần một nguồn sáng mạnh có khả năng kích thích thuốc nhuộm huỳnh quang và protein trong mẫu. Axiolab 5 FL được trang bị hệ thống
chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng, không cần điều chỉnh, bảo dưỡng, có tuổi thọ cao, cho phép ghi nhận dữ liệu lên đến 3 kênh huỳnh quang. Có thể
điều chỉnh cường độ của mỗi đèn LED. Nhờ có tính năng mã hóa, Axiolab 5 nhận biết đèn LED nào hiện đang được sử dụng và điều chỉnh cường độ đèn theo chế độ
được sử dụng gần đây nhất.

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ

Nhấp vào đây để xem video này
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Mở rộng khả năng ứng dụng

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ

Bạn có thể sử dụng hệ thống nhiều người cùng
quan sát cho các cơ sở đào tạo, tư vấn và trong
lĩnh vực y tế. Ví dụ: khi dạy học sinh và nghiên cứu
sinh, khi thực hiện tư vấn hoặc khi cùng đánh giá
những mẫu vật khó. Với hệ thống nhiều người
cùng quan sát của ZEISS, bạn thu được hình ảnh
có hướng giống nhau cho tất cả những người
đồng quan sát. Bất kể cấu hình và số người quan
sát, mỗi người đồng quan sát đều nhìn thấy cùng
một hình ảnh theo cùng hướng như người quan
sát chính. Bạn có thể thiết lập gần như bất kỳ cấu
hình nào – điều chỉnh sao cho phù hợp với số
lượng người đồng quan sát cần thiết và không
gian có sẵn. Nếu cần trạm bổ sung thì có thể dễ
dàng mở rộng hệ thống bất kỳ lúc nào.

Mỗi ống có đế riêng, được đặt ở trọng tâm. Điều
này giúp cho hệ thống ổn định một cách đáng
kinh ngạc. Có thể điều chỉnh riêng chiều cao của
mỗi đế và nhờ có khớp hình cầu, mức độ không
bằng phẳng nhẹ của mặt bàn hoặc sàn sẽ được
tự động bù đắp.
Điểm đánh dấu bằng ánh sáng di chuyển được
cho phép bạn đánh dấu cấu trúc đáng quan tâm
hoặc những thay đổi mô học đáng chú ý trong
mẫu vật được chuẩn bị. Bạn cung cấp hướng dẫn
định hướng tối ưu cho các mẫu nhuộm màu khác
nhau bằng cách liên tục điều chỉnh cường độ sáng
của điểm đánh dấu và lựa chọn các thay đổi về
màu (trắng, xanh lục, đỏ).

2 người

11 người

8 người
khoảng 1,2 m

Tùy thuộc vào không gian có sẵn,
có thể cấu hình tổ hợp riêng lẻ để
đảm bảo khả năng sử dụng không
gian tốt nhất có thể.

khoảng 2 m

› Ưu điểm

Hệ thống nhiều người cùng quan sát
Khả năng quan sát toàn diện từ mọi vị trí

khoảng 1,2 m

› Tổng quan

5 người

khoảng 1,8 m

khoảng 2,5 m

khoảng 1,8 m
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Linh hoạt lựa chọn cấu phần
4

› Tổng quan
› Ưu điểm

5

› Ứng dụng
›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết

1
2

› Dịch vụ

3

1 Kính hiển vi

3 Nguồn sáng

ZEISS Axiolab 5:
• Thân kính được mã hóa dùng ánh sáng
truyền qua
• Thân kính được mã hóa dùng ánh sáng truyền
qua và ánh sáng huỳnh quang phản xạ

Ánh sáng truyền qua:
• Nguồn sáng đèn LED 10 W
• Nguồn sáng đèn halogen 35 W

2 Vật kính
Các loại vật kính được khuyến nghị:
• A-Plan
• N-Achroplan
• EC Plan-NEOFLUAR

4 Camera

5
•
•
•

Phần mềm
Stand-alone (chế độ hiển thị trên màn hình)
Ứng dụng chụp ảnh Labscope
Phần mềm chụp ảnh ZEN

Ánh sáng phản xạ:
• Tối đa 3 đèn LED huỳnh quang

Camera được khuyến nghị:
• ZEISS Axiocam 208 màu (với thân kính được mã
hóa dùng ánh sáng truyền qua của Axiolab 5)
• ZEISS Axiocam 202 đơn sắc (với thân kính được
mã hóa dùng nguồn sáng huỳnh quang của
Axiolab 5)
10

Tổng quan hệ thống
› Tổng quan

[ Camera with SLR bayonet ]
Video Adapter
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

› Ưu điểm
› Ứng dụng

Axiocam 202 mono
426570-9010-000 (with stand-camera cable)
Axiocam 208 color
426570-9000-000 (with stand-camera cable)
(other Axiocam on request)

›

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

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết

T2 Adapter
for SLR camera
(on request)

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

Eyepiece eyecup
444801-0000-000

Eyepiece E-PL 10x/23 GW, foc.
444235-9901-000
Eyepiece PL 16x/16 GW, foc.
444054-9000-000
Eyepiece PL 10x/23 GW, foc. Pol
with crossline graticule
444038-9000-000
Eyepiece PL 10x/23 GW, foc.
444036-9000-000

Auxiliary microscope, d=30 mm
444830-9902-000

Binocular Ergophototube 20°/23
(100:0/0:100), reversed image, variable,
continuous vertical adjustment 44 mm
425512-0000-000
(not suitable for stand 430037-9042-000)

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

Slider with 100% mirror
426141-9011-000
Slider with beam splitter
426141-9021-000

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

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

Binocular ergo tube 5-30°/23,
upright image
425520-9080-000
(only for co-observation)

Quartz depolarizer
428106-9010-000
with tube lens (115)
Binocular tube 30°/23,
reversed image
425520-9000-000
Binocular tube 30°/23,
upright image
425520-9090-000

Adapter set for tubes
425145-9070-000

Tube carrier multidiscussion
for 2 tubes, end panel linear, L / R
425145-9050-000
Tube carrier for 1 co-observer,
light-intensive, end panel, left
425145-9060-000

Axiolab 5 stand, Bio-TL,
XY stage with right handle
430037-9011-000
Axiolab 5 stand, Bio-TL,
XY stage with
left handle
430037-9060-000

Ax

io la

b5

Center comp. co-observation
for Axioscope / Axiolab
425145-9010-000

Axiolab 5 stand, Bio-TL/FL,
XY stage with right handle
430037-9021-000
Axiolab 5 stand, Bio-TL/FL,
XY stage with
left handle
430037-9070-000

2

3

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

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

Dust cover G
459306-0000-000
Dust cover for
Primovert / Axiolab
415510-1901-000

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

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

Intermediate plate
for analyzer slider 12x46
425313-9020-000
Note:
Not usable with Ergotubes
and Ergophototubes with
vertical adjustment

Analyzer slider D/A, fixed
428101-0000-000
Analyzer slider D/A, with lambda plate, each rotatable +/– 10°
453663-9901-000
Slider 12x46, with focusing Bertrand lens,
for phase contrast and conoscopy
453671-0000-000

Axiolab 5 stand, Mat-TL/RL,
XY stage with right handle
430037-9052-000

Axiolab 5 stand, Pol-TL/conoscopy,
rotary stage
430037-9042-000

Axiolab 5 stand, Pol-TL,
rotary stage
430037-9130-000

Axiolab 5 stand, Pol-TL/RL,
rotary stage
430037-9032-000

B
G

Ax

io la

b5

UV

Ax

1

Pinhole diaphragm, d=30 mm
444020-0000-000

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

Double adapter 60N - 2x 60N 1.0x
426141-9902-000

› Dịch vụ

Eyepiece micrometer
(see price list)
Crossline micrometer
(see price list)

io la

b5

Ax

io la

b5
Ax

io la

b5

Ax

io la

b5

Fine drive knob with scale, changeable
430051-9000-000
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Tổng quan hệ thống
› Tổng quan
› Ưu điểm
› Ứng dụng
›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết

Rackless stage 75x30 R
with hardcoat anodized surface
432035-9152-000
Rackless stage 75x30 L
with hardcoat anodized surface
432035-9162-000

Specimen holder for single slide,
one-hand operation with spring lever, left
432323-9001-000

Reflector module, FL EC P&C
424931-0000-000
Filter set for FL reflector modules
(see price list)
Optovar modules
(see price list)

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

Mechanical stage, 75x50 R,
with hardcoat anodized surface
432035-9002-000
Mechanical stage, 75x50 L,
with hardcoat anodized surface
432035-9012-000

Attachable Pol object guide, 47x27 mm
432323-9012-000

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

Pol rotary stage, 360°
with clamping device
432035-9191-000

› Dịch vụ
Condenser holder Z
for darkfield condenser
445323-0000-000

Analyzer module
424937-9901-000

Analyzer slide, fixed,
for transmitted light, 6x20
433605-0000-000
Not usable with:
Microscope stand Axiolab 5, Mat
430037-9052-000:
Lambda compensator, 6x20
473704-0000-000
Lambda/4 compensator, 6x20
473714-0000-000
Analyzer slide D,
fixed with lambda plate
453681-0000-000

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

Objectives A-Plan M27
(see price list)

Object marker
000000-1105-072
Refill set for
object marker
000000-0428-327

Objectives W 0.8
(see price list)

For fluorescence:
LED module 625 nm
423052-9522-000
LED module 505 nm
423052-9562-000
LED module 470 nm
423052-9573-000
LED module 385 nm
423052-9593-000
LED module 565 nm
423052-9602-000

Antiglare screen
452163-0000-000

Condenser 0.9/1.25 H
424225-9001-000
Interference wide-band filter, green,
d=32x4
467803-0000-000

Condenser 0.9 H Pol
424225-9080-000
Filter holder
(included in all stands)

Modulator disk BF, DF 0.65,
PhC 1, 2, 3, PlasDIC
for condenser 0.9/1.25
424225-9010-000

Condenser, achrom.-aplan. 0.9 BF
424225-9060-000
Condenser, achrom.-aplan.
0.9 BF DF PhC DIC
424225-9070-000
for Pol stands:
Condenser, achrom.-aplan. 0.9 BF Pol
424225-9090-000

3

Heat absorbing filter KG 1,
d=32x2
467830-0000-000
Neutral-density filter 0.06,
d=32x2
467848-0000-000
Neutral-density filter 0.25,
d=32x2
467849-0000-000

Reflector module, darkfield ACR P&C
for reflected light
424922-9901-000
Reflector module, polarizer ACR P&C
for reflected light
424923-9901-000
Reflector module, brightfield ACR P&C
for reflected light
424928-9901-000

Reflector module, DIC/Pol red I Lambda
ACR P&C for reflected light
424938-0000-000
Reflector module, DIC/Pol ACR P&C
for reflected light
424939-9000-000
Reflector module, C-DIC/TIC ACR P&C
for reflected light
424941-9000-000
Bertrand system module, Pol P&C
with analyzer
424941-9040-000

Polarizing filter 32 mm
473600-0000-000

1
Condenser carrier with
vertical adjustment on both sides
430720-9002-000
2

Polarizer D, fixed,
removable
427701-0000-000

Polarizer D, 90°
rotatable, removable
427706-0000-000
Low-power system
for objectives 2.5x/4x
for condenser 0.9/1.25 H
424225-9050-000

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

Polarizer, rotatable,
with color filter carrier
427707-0000-000
Color filter carrier 3x
for filter d=32 mm
428305-0000-000

Circular polarizer D,
including slider 6x20
453623-0000-000

DIC slider C 6x20 for EC EPN 5x-20x
000000-1105-192
DIC slider C 6x20 for EC EPN 50x-100x
000000-1105-193
TIC slider 6x20
000000-1105-190
(usable with
Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
424941-9000-000)

Objectives
N-Achroplan Pol
(see price list)
Objectives
N-Achroplan M27
(see price list)
Objectives
EC-Epiplan M27
(see price list)

Bulb 12 V 35 W,
halogen reflector GU5.3
000000-0425-360

Illuminator
TL/RL LED10
Axiolab
423005-9100-000

Illuminator
TL/RL LED10
Axiolab
423005-9100-000
Bulb 12 V 35 W,
halogen reflector GU5.3
000000-0425-360
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Thông số kỹ thuật
› Tổng quan

ZEISS Axiolab 5

› Ưu điểm

ZEISS Axiolab 5 FL
417

478

› Ứng dụng
Hệ thống

459
80

80

200

200

› Dịch vụ

357

459

472

Axiolab 5

357

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết

472

›

90

210
306

90

210
306

229
366

Kích thước (dài × rộng × cao)
Thân kính hiển vi Axiolab 5 cơ bản
không có đầu quan sát (430037-9011-000)

Khoảng 304 mm × 210 mm × 357,5 mm
Các loại thân kính khác một chút về độ sâu và khác nhiều về chiều cao, tùy thuộc vào loại đầu quan sát được sử dụng.

Vận hành
Nhiệt độ môi trường cho phép

+10°C đến +40°C

Độ ẩm tương đối cho phép (không ngưng tụ)

Tối đa 75% ở 35°C

Độ cao làm việc tối đa cho phép

2.000 m

Áp suất khí quyển

800 hPa đến 1.060 hPa

Mức độ ô nhiễm

2
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Thông số kỹ thuật
› Tổng quan
› Ưu điểm

Cơ chế chiếu sáng bằng
ánh sáng truyền qua

› Ứng dụng
›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết

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

› Dịch vụ
Quan sát và
ghi nhận dữ liệu

Thân kính

Thân kính ZEISS Axiolab 5

ZEISS Axiolab 5 TL

ZEISS Axiolab 5 TL+FL

Mã sản phẩm

430037-9011-000

430037-9021-000

Nguồn sáng TL

Đèn LED 10W
Đèn Hal 35W tùy chọn

Đèn LED 10W
Đèn Hal 35W tùy chọn

Giá đỡ bộ lọc TL





Nguồn sáng FL / RL

Không áp dụng

Mô-đun đèn LED FL LED

Điều khiển cường độ độc lập trên đế của mỗi đèn LED FL

Không áp dụng



Chức năng bộ nhớ cường độ FL-LED

Không áp dụng



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

Không áp dụng



Mâm xoay chứa khối kính lọc phản xạ

Không áp dụng

4 vị trí, mã hóa

Nút chuyển đổi RL/TL

Không áp dụng



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





Phương pháp tương phản

BF, DF, Ph và TL Pol đơn giản

BF, DF, Ph, FL và TL Pol đơn giản

Trường quan sát

23 mm

23 mm

Hệ thống quang học

Hiệu chỉnh vô hạn, IC²S

Hiệu chỉnh vô hạn, IC²S

Ống máy ảnh





Phiên bản Full Köhler





Mâm xoay gắn vật kính

5X H, được mã hóa, M27

5X H, 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 trái hoặc 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 trái hoặc phải, có thể mở rộng và
có tính năng điều chỉnh mô men xoắn)

Phạm vi lấy nét theo trục Z

15 mm

15 mm

Ốc lấy nét

Ốc chỉnh vi cấp bên trái và đĩa chỉnh vi cấp bên phải

Ốc chỉnh vi cấp bên trái và đĩa chỉnh vi cấp bên phải

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

Đầu quan sát dạng ergotube





Thị kính, điều chỉnh đi-ốp

Tối đa ± 5 đi-ốp

Tối đa ± 5 đi-ốp

Tay cầm tích hợp để di chuyển kính





Khoang tích hợp sẵn để chứa cáp khi bảo quản





Khoang tích hợp sẵn để chứa công cụ (cờ lê allen) khi bảo quản





Bộ nguồn

Tích hợp sẵn

Tích hợp sẵn
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Tin tưởng vào dịch vụ đích thực
› Tổng quan
› Ưu điểm
› Ứng dụng
›

Hệ thống

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.

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết

Sửa chữa. Bảo trì. Tối ưu hóa.

›

bạn lập ngân sách cho chi phí vận hành, đồng thời giảm thời gian ngừng trệ gây tốn kém, giúp bạn đạt

Dịch vụ

Kính hiển vi này cho thời gian hoạt động tối đa. Thỏa thuận dịch vụ bảo vệ khách hàng của ZEISS cho phép
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.
>> www.zeiss.com/microservice
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Đức
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/axiolab
VN_41_011_204 | CZ 05-2019 | Thiết kế, phạm vi giao hàng và tiến bộ kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần có thông báo. | © Carl Zeiss Microscopy GmbH

Liên hệ với đại diện bán hàng ZEISS tại địa phương để biết thêm thông tin.

Sản phẩm chỉ được bán tại một số quốc gia. Việc sử dụng các sản phẩm cho mục đích chẩn đoán, trị liệu hoặc điều trị y tế có thể bị hạn chế theo các quy định của địa phương.

