
 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO MONOCULAR 640x               

                               

Microscópio Biológico Monocular é um instrumento indicado para laboratórios educacionais. 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

- Tubo: 

Monocular reto. 

Comprimento do tubo mecânico: 160mm. 

Inclinação em estativa. 

- Aumento: 

Aumento mínimo: 20X. 

Aumento máximo: 640X. 

- Oculares: 

Ampliação: 10x. 

       16x. 

 



 

 

 

 

- Objetivas: 

Acromáticas: 4x, 10x, 40x (Retrátil) e 100x (Retrátil / a óleo). 

Ampliação Aumento 10x Aumento 
16x 

Abertura 
Numérica 

Espessura 
Máxima da 
Lamínula 

Modo de 
Operação 

4x 40x 64x 0,10 0,17 mm A Seco 

10x 100x 160x 0,25 0,17 mm A Seco 

40x (S) 400x 640x 0,65 0,17 mm A Seco 

- Revolver: 

Movimento giratório por rolamentos, porta três objetivas. 

- Platina: 

Retangular fixa 110x120mm. 

Charriot com escala vernie. 

- Estrutura de foco. 

- Condensador: 

Diafragma de íris com porta filtro 32mm. 

Movimento por pinhão e cremalheira. 

- Iluminação: 

Lâmpada 127V 15W Tungstênio ou 200V 15W (opcional). 

- Tensão de Entrada: 

Tensão de entrada 127V 60Hz. 

Tensão de entrada (opcional) 220W 60Hz. 

 

COMPONENTES: 

01 Lente ocular de 10x. 

01 Lente ocular de 16x. 

01 Tubo reto. 

01 Tampa plástica de proteção da ocular (situada no cabeçote). 

03 Lentes objetivas (4x, 10x, 40x). 

01 Caixa de Isopor (para o devido acondicionamento do equipamento). 

01 Caixa de papelão (para o devido acondicionamento do produto). 

 

 



 

 

 

01 Iluminador provido de lente coletora (cabo de energia). 

01 Espelho para trabalho com luz natural. 

* Ao receber o produto, não esqueça de conferir se todos os componentes estão na caixa, 

e em perfeito estado. 

 

INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO APARELHO 

 Retire as objetivas de suas embalagens protetoras e rosqueie nas fendas do revolver 

sempre do menor aumento para o maior aumento, em sentido horário de uma forma 

padrão. 

 Introduza a ocular no tubo. 

 

PRECAUÇÕES 

 Nunca direcione o microscópio diretamente para o sol. 

 Por ser um instrumento de precisão deve ser manuseado cuidadosamente e protegido 

contra choque e vibração excessivas. 

 Não afrouxe nenhum parafuso de montagem. 

 Lentes podem ser limpas com cotonetes embebidos em álcool, e passado na superfície 

suavemente. 

 Não use álcool, éter, tíner ou outros solventes para limpar a estrutura do aparelho. Limpe 

apenas com um pano leve ou lenço umedecido com água ou detergente suave. 

 Mantenha o microscópio em ambiente com pouca umidade e ventilado. 

 Recomenda-se uma revisão preventiva anualmente para troca de lubrificantes e 

colimação. 

 

ATENÇÃO 

 Sempre que for utilizar o microscópio ajuste sua distância interpupilar e sua diferença de 

dioptria. 

 A objetiva de imersão deve ser limpa logo após o uso, com algodão ou cotonete 

levemente embebido em álcool isopropílico. 

 Sempre verificar se a entrada de tensão elétrica do microscópio é correspondente à 

tensão elétrica da tomada (110V 60Hz ou 220V 60Hz). 

 

 


