
 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR – REF. 20338              

                                              

 

Microscópio trinocular é um instrumento de laboratório profissional para ciências médicas e 

biológicas modernas. 

 

Especificações: 

 

 Comprimento do tubo mecânico: 160 mm; 

 Inclinação de tubo trinocular 30º tipo SEIDENTOPF, rotação 360º com pino de trava; 

 Cabeça binocular: ajuste interpupilar de 55 mm à 75 mm; 

 Ajuste dioptria nas duas oculares; 

 Aumento de 40X até 1600x; 

 Ocular: 10x  E  16X 

Ampliação: 10X  campo de visão – 18mm; 

 Objetivas acromáticas;  

                        4X, 10X, 40X e 100X. 



 

 

 

Objetiva Aumento Ab. Numérica Modo de Operar 

4X 40X 0,10 Seco 

10X 100X 0,25 Seco 

40X 400X 0,65 Seco 

100X 1000X 1,25 Óleo 

 

 Platina mecânica: Medidas – 70 mm x 30 mm; 

 Plataforma: 120x130mm; 

 Charriot com escala vernie, Movimento x – 72mm, movimento y – 33mm, conjugados a 

direita; 

 Estrutura de foco: 

Micrométrico com área de trabalho 30mm, 0,002 mm por divisão; 

Macrométrico conjugado, área de trabalho 30mm, bilaterais com ajuste de 

tensão e trava automática; 

 Condensador: ABB 1,25 NA; 

 Diafragma de íris c/ filtro 32mm, com filtro azul; 

 Movimento de condensador por pinhão e cremalheira; 

 Um fusível reserva.  

 

Instalação e Montagem do Aparelho 

 

 Retire as objetivas de suas embalagens protetoras. Rosqueie nas fendas do revólver, 

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

padrão. 

 Acople o tubo trinocular na estativa do microscópio, na posição desejada e prenda-a com 

o parafuso de trava. 

 Introduza as oculares no tubo. 

 

Precauções 

 

 Nunca direcione o microscópio diretamente para o sol. 



 

 

 Por ser um instrumento de precisão deve ser cuidadosamente protegido contra choque 

e vibração excessivas. 

 Não afrouxe nenhum parafuso de montagem. 

 Lentes podem ser limpas com cotonetes embebidos em mistura de 50% éter e 

clorofórmio, e passado na superfície suavemente. 

 Não use álcool, tínner 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 ventilado e com pouca umidade. 

 Sempre que estiver fora de uso mantenha o microscópio com capa de proteção. 

 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. 

 Iluminação: LED, claridade ajustável. 

 Tensão de entrada 110/220 - Bivolt 60Hz. 

 Base provida de proteções laterais. 

 Caixa de papelão, com isopor interno. 

 

 

 


