


سال سابقه ، در زمینه ی طراحی میکروسکوپ های ارگونومیک فعالیت دارد و دارنده  05با بیش از  Vision Engineeringشرکت 

در مدیریت کیفیت می باشد. این کمپانی با اعتقاد به طراحی نوین، چندین اختراع جهانی در   ISO 9901-2008گواهی بین المللی 

زمینه تکنولوژی بصری ثبت کرده که تأثیر بسزایی در بهینه سازی ارگونومی میکروسکوپ ها داشته است که با این نوآوری، نیاز به 

عدسی های چشمی میکروسکوپ از بین رفته است. با در نظر گرفتن حفظ باالترین سطح از رضایت مشتری، آموزش کامل به همراه 

 پشتیبانی و خدمات پس از فروش ممتاز نیز ارائه میشود.  

 تکنولوژی عدسی میکروسکوپ های معمولی

 Visionتکنولوژی ابداعی مهندسی 

 ؟    Visionچرا 

 ، برتری های بسیاری نسبت به سایر میکروسکوپ ها دارد Visionاستفاده از میکروسکوپ های ارگونومیک 

 جلوگیری از ایجاد کمر درد و خستگی چشم ها  .1

 کاهش خستگی حین کار و هزینه مربوطه و در نتیجه افزایش بهره وری به جهت ارگونومی دستگاه  .2

)یکی از بزرگترین مضرات  Visionآزادی کامل برای جابجایی سر و چشم ها در هنگام استفاده از  .3

میلی متر به چشم ها  6.1میکروسکوپ های معمولی، تابش پرتو نور شدید و باریک با قطری حدود 

میلی متر افزایش داده که باعث آزادی سر و چشم  32این مقدار را به  Visionمیباشد در حالیکه 

هنگام حرکت و کاهش انقباض چشم ها و در نتیجه کاهش یافتن خستگی چشم ها بطور چشم گیری 

 میشود.( 

 هماهنگی راحت تر و بهتر میان دست ها و چشم ها .4

 مشاهده تصاویر بصورت سه بعدی .5

تصویر به طور کامل بر روی یک صفحه نمایش نوری رویت می شود که به  .6

خاطر بزرگ بودن صفحه نمایش و ارائه تصویر با کیفیت باال، مردمک 

 چشم بدلیل انقباض و انبساط کمتر، کمتر دچار خستگی میشود. 

% از کسانی که از 04بطور کلی بر اساس تحقیقات انجام شده 

میکروسکوپ های معمولی استفاده می کنند دچار خستگی و درد 

% از سختی و درد هنگام 22% دچار سردرد و 14چشم می شوند، 

 حرکت کردن رنج می برند. 
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 Mantis -مانتیس میکروسکوپ 

 مزیت های استفاده از میکروسکوپ های مانتیس عبارتند از:

بدون نیاز به چشمی و با طراحی  Mantisاین دسته از میکروسکوپ های استریو مناسب برای کاربران در زمینه الکترونیک بخصوص لحیم کاری می باشند. 

جه ایجاد نتیمخصوص برای راحتی کاربران قابل استفاده می باشد. در این تکنولوژی انحصاری، کاربر امکان حرکت دادن سر خود را هنگام کار دارد که در 

 هماهنگی میان چشم ها و حرکات دست بسیار آسان تر می شود. 

 مدل تولید می شود: 2مانتیس به طور کلی در

1. Compact  برابر را دارد. 8که قابلیت بزرگنمایی تا 

2. Elite  لنز را به طور همزمان برروی آن نصب و براحتی جابجا کرد.  3برابر را دارد میتوان  34که قابلیت بزرگنمایی تا 

3. Elitecam HD  برابردارای دوربین دیجیتا  34که قابلیت بزرگنمایی تاHD  .به همراه نرم افزار وقابلیت اتصال به مانیتور را دارد 

 جلوگیری از خستگی چشم ها .1

 هماهنگی میان دست ها و چشم ها .2

 )3D(مشاهده تصاویر به صورت سه بعدی  .3

 جلوگیری از آسیب های جدی کمر و گردن کاربر .4

 امکان مشاهده تصاویر بصورت استریو .5

  PCBامکان لحیم کاری راحت بدلیل فاصله مناسب لنز با  .6

 Lynx EVOمیکروسکوپ های 

هبودی ب با اعتقاد بر این که ارتباط مستقیمی بین راحتی کاربر هنگام کار و افزایش بهره وری در فعالیت مربوطه وجود دارد، زمان زیادی را برای Visionکمپانی 

سری  یگرمیکروسکوپ های ارگونومیک صرف کرده است. این سری از میکروسکوپ های استریو، بدون چشمی و با قابلیت بزرگنمایی بسیار بیشتری نسبت به د

 میباشند و مزایای آنها عبارتند از: Visionهای 

 افزایش راحتی کاربر .1

 کاهش خستگی کاربر .2

 کاهش خطا .3

 افزایش کیفیت مشاهدات .4

 مشاهده تصاویر بصورت سه بُعدی .5

 برابر  24قدرت واضح نمایی تصویر)زوم( تا  .6

 برابر 244بزرگنمایی تصاویر تا  .7

 افزایش بهره وری  .8
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 EVO Camمیکروسکوپ های 

بر روی صفحه نمایش ببینید. ویژگی های منحصر به فرد  Full HDتصاویر را با کیفیت  EVO Camبا استفاده ازمیکروسکوپ های دیجیتال 

 این دستگاه ها عبارتند از: 

 Full HDارائه تصاویر با کیفیت  .1

 برابر بیشتر  24قابلیت بزرگنمایی تصاویر تا  .2

 امکان نمایش تصاویر بر روی صفحه نمایش .3

 جلوگیری از درد کمر و گردن در کاربر .4

در یک کارت حافظه  Full HDامکان ضبط ویدیو و تصاویر بصورت  .5

 بصورت جداگانه 

 CamZ  -میکروسکوپ های دیجیتال پرتابل دستی 

ید در این واناین دستگاه به راحتی قابل استفاده است و به علت پرتابل بودن می تواند به تنهایی در خطوط تولید مورد استفاده قرار گیرد. همچنین میت

برابر  60تا  CamZانتقال دهید. قدرت زوم در  USBمیکروسکوپ تمامی پردازش ها را مستند سازی کرده، عکس گرفته و این اطالعات را از طریق کابل به 

ه و هم بر روی عکس زندقابل تنظیم میباشد. همچنین می توانید قطعات را اندازه گیری کرده و اندازه ها را با هم مقایسه کنید. این کار را میتوان هم به صورت 

 های از پیش ذخیره شده انجام داد. 

 ویژگی های این دستگاه عبارت است از :

 قابلیت کم و زیاد کردن نور .1

 امکان بزرگنمایی از فواصل دور و نزدیک .2

 دریافت تصاویر کامأل شفاف و با کیفیت .3

 توانایی اندازه گیری قطعات .4

 قابلیت ذخیره کردن اطالعات و نیز اتصال به کامپیوتر  .5

جلسات ای در این میکروسکوپ های دیجیتال عکس و ویدیوها بصورت یکپارچه و بدون تأخیر قابل رؤیت می باشند که با شبیه سازی بر روی صفحه نمایش بر

 نمایشی و آموزشی ایده آل میباشند. 


