
Wyładowań względem elektrostatycznych 

(ESD-antyelektrostatyczne) Dino-Lite 

mikroskopów dla przemysłu elektronicznego



Pełen asortyment do wyładowań elektrostatycznych  
(ESD-antyelektrostatyczne) mikroskopy
Dino-Lite oferuje pełen asortyment bezpiecznych pod względem 
wyładowań elektrostatycznych ( ESD) mikroskopów oraz akcesoria, 
specjalnie zaprojektowane z myślą o potrzebach przemysłu 
elektronicznego. 

Wytrzymała obudowa aluminiowa mikroskopów antystatycznych nie 
generuje znaczącego pola statycznego. Specjalne statywy są pokryte 
antystatyczną warstwą, o formule zaprojektowanej do pracy  
w środowisku wrażliwych obwodów elektronicznych. Fakt ten czyni 
Dino-Lite bezpiecznym i niezbędnym narzędziem dla każdego 
pracującego w przemyśle elektronicznym do czynności takich jak 
inspekcja, kontrola jakości, naprawa lub zadania wymagające dużej 
precyzji.

Zastosowania
> Sprawdzanie lutowania
> Sprawdzanie komponentów
> Analiza uszkodzeń
> Kontrola jakości
> Wykrywanie podrobionych 

komponentów
> Inspekcja montażu gniazd BGA

Dino-Lite oferuje pełen asortyment 
bezpiecznych pod względem 
wyładowań elektrostatycznych ( ESD) 
mikroskopów oraz akcesoria, specjalnie 
zaprojektowane z myślą o potrzebach 
przemysłu elektronicznego. 



Właściwości
Wszystkie modele Dino-Lite są dostarczane z profesjonalnym, wielojęzycznym pakietem 
oprogramowania, do zastosowania zarówno z Windows’em jak i MacOSem. Za jego pomocą 
zachowywane mogą być obrazy i filmy, można je również umieszczać w Internecie co umożliwia 
łatwą współpracą ze współpracownikami, klientami bądź dostawcami z całego świata. 
Wbudowana funkcja pomiaru wraz z opcją kalibracji umożliwia dokładne pomiary wszelkiego 
typu ( linie, koła, kąty, wielokąty, etc.) 

Wbudowany, w pełni nastawialny polaryzator redukuje odbicie światełek LED, które mogły by się 
pojawić, psując krystalicznie czyste obrazy o niesamowitej jakości. 

Kilka modeli posiada dużą odległość roboczą co umożliwia pracę pod mikroskopem. Funkcja 
migawkowa Micro-Touch pozwala na proste robienie zdjęć poprzez dotyk sensora na mikroskopie. 

W sytuacjach, które nie wymagają robienia migawek ale obrazy w czasie rzeczywistym są istotne, 
dobrym wyborem będą modele Dino-Lite VGA z łączem D-Sub. Oferują one bardzo wysoką 
szybkość klatki ( do 60 klatek na sekundę) jak również niezmiernie krystaliczne obrazy.

Wbudowany, w pełni 
nastawialny polaryzator 
redukuje odbicie 
światełek LED, które 
mogły by się pojawić, 
psując krystalicznie 
czyste obrazy o 
niesamowitej jakości.



Wyposażony w profesjonalnym pakietem oprogramowania
Do pracy z akcesoriami komputerowymi takimi jak mikroskop USB niezbędne jest 
profesjonalne i niezawodnie środowisko oprogramowania. Wszystkie produkty 
USB Dino-Lite są wyposażone w zestaw oprogramowania, opracowanego przez 
firmę. Oprogramowanie Dino-Lite jest nieustannie ulepszane, jest bezpłatne 
dla użytkowników produktów naszej firmy i posiada funkcję automatycznej 
aktualizacji. DinoCapture jest dostępne dla systemu Windows a DinoXcope dla 
komputerów Macintosh. Oprogramowanie DinoCapture jest intuicyjne, przyjazne 
dla użytkownika i może być używane bez żadnego szkolenia. Bezpłatne wsparcie 
ekspertów jest dostępne online lub mailowo.

Języki
Oprogramowanie DinoCapture 2.0 jest dostępne w wielu językach takich jak: 
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, chiński, japoński, portugalski, włoski, 
rosyjski, holenderski, grecki, węgierski, polski, rumuński, szwedzki, fiński, duński, 
czeski, chorwacki, norweski, turecki.

SDK, Pakiet oprogramowania Rozbudowy
Dino-Lite oferuje pakiet oprogramowania rozbudowy, który umożliwia łatwe 
dodanie kolejnych mikroskopów cyfrowych Dino-Lite. Oprogramowanie działa 
z każdym kompatybilnym z Windows urządzeniem i oferuje pełną kontrolę 
na oświetleniem LED oraz Microtouch. Ponadto dostarcza prostą metodę do 
ekstrakcji koloru, obrazów binarnych w czasie rzeczywistym, porównywania 
obrazu etc. SDK jest dostępne bezpłatnie dla partnerów i użytkowników Dino-Lite.

Główne cechy oprogramowania
> Przechwytywanie zdjęć, 

filmów i filmów poklatkowych
> Zachowywanie zdjęć  

w różnych formatach
> Zaawansowana obróbka 

zdjęć
> Opcje pomiarów takie 

jak: linie, promienie, koła, 
3-punktowe koła, kąty etc.

> Pomiary przechwyconych 
obrazów lub obrazów na 
żywo

> Opcje kalibracji
> Integracja z aplikacją e-mail 
> Dodawanie tekstów do 

obrazów
> Integracja ze Skypem/MSN do 

przesyłania w realnym czasie 
obrazów do dostawców, 
klientów lub kolegów

> Łączenie wielu mikroskopów 
Dino-Lite

> Opcja kontroli oświetlenia
> Funkcja IP do zdalnego 

oglądania obrazów  
z mikroskopu

> Funkcja rozpoznawania bar 
kodów/kodów QR

> Integracja z systemem GPS

Kompatybilny  
z Windows XP®  
Windows Vista®  

Windows 7®

DinoCapture 2.0 SDKDinoXcope

Kompatybilny  
z Mac OSX®

Załączone oprogramowanie 

zaawansowane oferuje kilka 

rozszerzonych funkcji



Przez użycie specjalnego filtra, AM4013MZT jest 
niezastąpiony do pracy z materiałami bardzo odbijającymi 
światło, takimi jak plastik czy metal. Wytrzymała obudowa 
aluminiowa mikroskopów antystatycznych nie generuje 
znaczącego pola statycznego czyniąc z nich bezpieczne  
i niezbędne narzędzia dla każdego pracującego  
w przemyśle elektronicznym.

Seria AD posiada odczepianą nakładkę i dostarczana jest 
wraz z wymienialnymi nakładkami zamkniętą i otwartą. 
Ten model MZTL umożliwia pracę w dużej odległości 
od obiektu. Model ten dostarczany jest wraz z trzema 
wymienialnymi nakładkami: otwartą nakładką, zamkniętą 
nakładką i nakładką z filtrem polaryzacyjnym. Wytrzymała 
obudowa aluminiowa mikroskopów antystatycznych  
nie generuje znaczącego pola statycznego czyniąc  
z nich bezpieczne i niezbędne narzędzia dla każdego 
pracującego w przemyśle elektronicznym.

Dino-Lite AM7013MZT posiada czujnik 5 megapikseli 
dla wyrazistych zdjęć, nawet przy dużym powiększeniu. 
Wbudowany filtr polaryzacyjny zmniejsza efekt błysku 
materiałów odbijających światło takich jak metale, 
tworzywa sztuczne, biżuteria, artykuły elektroniczne 
itp. Wytrzymała obudowa aluminiowa mikroskopów 
antystatycznych nie generuje znaczącego pola 
statycznego czyniąc z nich bezpieczne i niezbędne 
narzędzia dla każdego pracującego w przemyśle 
elektronicznym. Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości, 
model AM7013MZT stanowi idealne rozwiązanie do 
wyświetlania mikroskopijnych obrazów na dużych 
ekranach, jak i do druku tychże obrazów.

AM4013MZT 
ESD-antyelektrostatyczne

AD4013MZTL
ESD-antyelektrostatyczne

AM7013MZT
ESD-antyelektrostatyczne

Najlepszy wybór do 
pracy ze świecącymi/
odblaskowymi obiektami

Wspaniały do pracy  
z obiektami odbijającymi 
światło

Wspaniały do pracy  
z obiektami odbijającymi 
światło
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NASTAWIALNY 
~10-70x & 200x

1.3 MEGAPIKSELI 
1280 x 1024

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

CIĄGŁY  
~20x - 90x

1.3 MEGAPIKSELI 
1280 x 1024

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

4-15 cm

DUŻA ODLEGŁOŚĆ 
ROBOCZA

NASTAWIALNY 
~10-70x & 200x

5 MEGAPIKSELI 
2592 x 1944

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK



Model AM4016MZT firmy Dino-Lite łączy się bezpośrednio 
z ekranem VGA za pomocą złącza VGA (D-SUB). Oferuje 
wysoką częstotliwość pionowego odświeżania obrazu 
aż do 60 fps przy rozdzielczości 800x600. Wbudowany 
filtr polaryzacyjny zmniejsza efekt błysku materiałów 
odbijających światło takich jak metale, tworzywa sztuczne, 
biżuteria, artykuły elektroniczne itp. Wytrzymała obudowa 
aluminiowa mikroskopów antystatycznych nie generuje 
znaczącego pola statycznego czyniąc z nich bezpieczne  
i niezbędne narzędzia dla każdego pracującego  
w przemyśle elektronicznym. Model AM4016MZT to 
idealny wybór w sytuacjach, gdy istotne jest uchwycenie 
obrazów w czasie rzeczywistym. Oświetlenie LED może 
być włączane i wyłączane dzięki zastosowaniu czujnika 
MicroTouch na mikroskopie.

Model AM4016MZTL firmy Dino-Lite łączy się 
bezpośrednio z ekranem VGA za pomocą złącza VGA 
(D-SUB). Oferuje wysoką częstotliwość pionowego 
odświeżania obrazu aż do 60 fps przy rozdzielczości 
800x600. Wytrzymała obudowa aluminiowa mikroskopów 
antystatycznych nie generuje znaczącego pola 
statycznego czyniąc z nich bezpieczne i niezbędne 
narzędzia dla każdego pracującego w przemyśle 
elektronicznym. Wbudowany filtr polaryzacyjny zmniejsza 
efekt błysku materiałów odbijających światło takich 
jak metale, tworzywa sztuczne, biżuteria, artykuły 
elektroniczne itp. Dzięki możliwości pracy w oddaleniu 
aż do 15 centymetrów, model AM4016MZTL to idealny 
wybór w sytuacjach, gdy istotne jest uchwycenie obrazów 
w czasie rzeczywistym, takich jak praca na obwodach 
drukowanych czy innych obiektach miniaturowych. 
Oświetlenie LED może być włączane i wyłączane dzięki 
zastosowaniu czujnika MicroTouch na mikroskopie.

Dino-Lite AD7013MTL posiada czujnik 5 megapikseli 
dla wyrazistych zdjęć, nawet przy dużym powiększeniu. 
Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości, model AD7013MTL 
stanowi idealne rozwiązanie do wyświetlania 
mikroskopijnych obrazów na dużych ekranach, jak i do 
druku tychże obrazów. Wytrzymała obudowa aluminiowa 
mikroskopów antystatycznych nie generuje znaczącego 
pola statycznego czyniąc z nich bezpieczne i niezbędne 
narzędzia dla każdego pracującego w przemyśle 
elektronicznym. Modele z serii AD są wyposażone  
w wymienialne nakładki dla jeszcze większej elastyczności. 
Możliwość działania w oddaleniu od obiektu aż do 15 cm 
pozwala na pracę pod mikroskopem.

AM4016MZT
ESD-antyelektrostatyczne

AM4016MZTL
ESD-antyelektrostatyczne

AD7013MTL
ESD-antyelektrostatyczne

Opcjonalny kąt lustra 
(FC-L-MA1) dostępny
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CIĄGŁY 
~20x-90x

5 MEGAPIKSELI 
2592 x 1944

WYMIENIALNA 
POKRYWKA

4-15 cm

DUŻA ODLEGŁOŚĆ 
ROBOCZA

NASTAWIALNY  
~10 - 70x & 200x

ROZDZIELCZOŚĆ 
800 x 600

DUŻA ODLEGŁOŚĆ 
ROBOCZA4-15 cm

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK

CIĄGŁY  
~10x - 90x

ROZDZIELCZOŚĆ 
800 x 600

DUŻA ODLEGŁOŚĆ 
ROBOCZA4-15 cm

POLARYZATOR 
PRZECIWODBLASK



Kwadratowa metalowa podstawa z kolumną i wspornikiem 
umożliwiającym dostosowanie do kilku wysokości. MS36BE 
posiada poziomy wspornik umożliwiający dodatkową 
elastyczność na płaszczyźnie horyzontalnej. MS36BE 
wyposażony jest w ESD antyelektrostatyczną podstawę 
zamiast standardowej, znajdującej się w modelu MS36B.

MS36BE Statyw 
ESD-antyelektrostatyczne

Złączka do lusterka kątowego 
znajduje się na modelach z dużą 
odległością roboczą: AD4013MZTL 
oraz AD7013MTL. Nie generuje 
znaczącego pola statycznego co 
czyni go bezpiecznym i niezbędnym 
narzędziem dla każdego pracującego 
w przemyśle elektronicznym.

Kwadratowa metalowa podstawa z kolumną i wspornikiem 
umożliwiającym dostosowanie do kilku wysokości. 
MS35BE wyposażony jest w ESD antyelektrostatyczną 
podstawę zamiast standardowej, znajdującej się w modelu 
MS35B.

FC-L-MA1  
Adapter  
lusterka
ESD-antyelektrostatyczne

SW-F1
Specjalny stojak do powierzchni 
cylindrycznych lub toczących

MS25X
Mocna obrotnica kontrolna

MS35BE Statyw 
ESD-antyelektrostatyczne
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AM4013MZT ESD-antyelektrostatyczne 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x - ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

AD4013MZTL ESD-antyelektrostatyczne 1,3 Megapikseli 20-90x ✔ ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

AM7013MZT ESD-antyelektrostatyczne 5 Megapikseli 10-70x, 200x - ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

AD7013MTL ESD-antyelektrostatyczne 5 Megapikseli 20-90x ✔ ✔ ✔ 8 ✔ - - - ✔

AM4016MZT ESD-antyelektrostatyczne 800 x 600 pikseli 10-70x, 200x - ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

AM4016MZTL ESD-antyelektrostatyczne 800 x 600 pikseli 10-90x - ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

MS35BE ESD-antyelektrostatyczne Metalowy, pionowy statyw biurkowy

MS36BE ESD-antyelektrostatyczne Metalowy, pionowy statyw biurkowy z poprzecznym dźwigarem

FC-L-MA1 Adapter lusterka  
ESD-antyelektrostatyczne Pasuje do modeli AD4013MZTL oraz AD7013MTL

SW-F1 Specjalny stojak do powierzchni cylindrycznych lub toczących

MS25X Mocna obrotnica kontrolna
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www.dino-lite.eu

Asortyment produktów Dino-Lite składa się 

z więcej niż 70 modeli. Informacje o innych 

modelach są dostępne na www.dino-lite.eu 

lub u lokalnego sprzedawcy.


