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INFORMATOR

Dost pne s  nast puj ce wyroby, b d ce produktem naszego wieloletniego do wiadczenia. Mamy 
nadziej , e zechc  Pa stwo skorzysta  z naszych us ug.

P YTY P ASKIE:
Optyczne p yty p askie. rednica do 300mm. P asko /15 i lepsza. Wykonane z BK7 lub stopionej 
krzemionki. Dost pne p yty p askie projektowane na zamówienie.  
P yty p asko-równoleg e. rednica do 300mm. P asko /15, równoleg o  10 sekund k towych 
i lepsza. Wykonane z BK7 lub stopionej krzemionki. Dost pne p yty p asko-równoleg e projektowane 
na zamówienie. 

SZK O DO TESTÓW: 
P yty p askie testowe do sprawdzania p asko ci. rednica do 300mm. P asko /15.
Próbki do bada  ukszta towania powierzchni obiektywów jednosoczewkowych. rednica do 150mm. 
Do ukszta towania powierzchni /10 i dok adno ci promienia R/1000 dla warto ci nominalnej. 

OKIENKA DO PRZYRZ DÓW POMIAROWYCH: 
Dost pne w dowolnym kszta cie i polerowaniu. Wykonane ze szk a p askiego walcowanego, szk a
optycznego lub ze stopionej krzemionki.  

SZK O PROJEKTOWANE I KSZTA TOWANE NA ZAMÓWIENIE: 
Szlifowane i polerowane do dowolnego kszta tu na zamówienie klienta.  

FILTRY:
Filtry absorpcyjne. Dost pne s  szczególnie trwa e filtry do u ycia w fotografii.  
Filtry interferencyjne. Dost pny jest szeroki wybór filtrów w zakresie wiat a widzialnego.  
Neutralne filtry szare. G sto  od 0,1 do 2,0. Dost pne s  filtry projektowane na zamówienie.  
Filtry polaryzacyjne. Dost pne s  klejone filtry ze szk a i z tworzywa sztucznego.  

POD O A: 
Szlifowane i polerowane do dowolnego kszta tu na zamówienie klienta. Wykonane z topionej 
krzemionki, metalu lub szk a, g ównie do u ycia w lustrach.  

LUSTRA: 
Dost pne s  lustra p askie, sferyczne lustra wkl s e, sferyczne lustra wypuk e oraz lustra cylindryczne. 

PRYZMATY:
Pryzmaty 45°-90°-45°. Dost pne s  pryzmaty prostok tne, Porro i Dove’go. 
Inne pryzmaty. Dost pne s  pryzmaty pentagonalne, pryzmaty dachowe, bipryzmaty oraz 
projektowane na yczenie pryzmaty o kszta tach wg yczenia klienta 

SZKLANE MIKROKUWETY:
Dost pne s  mikrokuwety o kszta tach wg yczenia klienta, projektowane na zamówienie. 

SOCZEWKI / OBIEKTYWY: 
Soczewki pojedyncze. Dost pne s  soczewki p asko-wypuk e, p asko-wkl s e, dwuwypuk e,
dwuwkl s e, soczewki wkl s o-wypuk e (meniski) dodatnie i ujemne oraz soczewki cylindryczne.  
Obiektywy projektowane i wytwarzane na zamówienie. Dost pne s  obiektywy projekcyjne, obiektywy 
obrazuj ce i inne obiektywy do zastosowa  przemys owych.  
Soczewki kolimatorowe (daj ce wi zk  promieni równoleg ych) o ogniskowych od 100mm do  
2 000mm.
Soczewki kondensorowe. Do u ycia w projektorach, powi kszalnikach i o wietlaczach 
mikroskopowych.  
Soczewki mikroskopowe. Dost pne s  obiektywy achromatyczne, soczewki do kondensorów i do 
okularów.  
Soczewki do teleskopów. Dost pne s  obiektywy achromatyczne i soczewki okularowe.  

SIATKI NITKOWE: 
Dost pny jest du y wybór siatek. 

PRECYZYJNE PRZYMIARY: 
Dost pny jest szeroki wybór przymiarów z podzia k  trawion  fotograficznie oraz z podzia k
grawerowan  na szkle, metalu lub ywicy.  

SZK A POWI KSZAJ CE: 
Dost pny jest du y wybór szkie  powi kszaj cych kieszonkowych, r cznych oraz bardziej z o onych.
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INSTRUMENTY OPTYCZNE BADAWCZE I KONTROLNE: 
Tylko na zamówienie. 

NASZA DZIA ALNO

G ówn  dziedzin  naszej dzia alno ci jest produkcja wyrobów pod nazw  handlow Peak (ang. 
szczyt). Dzi ki naszemu bogatemu do wiadczeniu i technologiom w takich dziedzinach jak szk o
optyczne, szk a specjalnych rodzajów, ywice syntetyczne, komponenty elektryczne i obróbka metalu, 
zajmujemy si  równie  projektowaniem i produkcj  wyrobów jako fabryka kooperuj ca dla 
producentów urz dze  optycznych, urz dze  pomiarowych, wyrobów elektrycznych, urz dze  do 
prowadzenia bada  fizycznych i chemicznych, oraz pomocy naukowych. Innymi s owy, kooperujemy 
z ró nymi producentami jako kompleksowa montownia wyrobów optycznych, mechanicznych 
i elektronicznych zgodnie z nasz  maksym , któr  jest post p techniczny. 

Liczba podleg ych wytwórców:   Ok. 100  

G ówni klienci:    Canon 

Matsushita 

NEC

Nikon

Seiko 

SONY

Nasza marka handlowa:            "PEAK". Zarejestrowana we wszystkich krajach europejskich i w USA. 

Data powstania firmy:  Listopad 1950 

Banki:   Oddzia  Ueno Hirokoji, The Sakura Bank, Ltd. 

Oddzia  Akihabara The Bank of Tokyo  

Mitsubishi Bank, Ltd. 

TOHKAI SANGYO CO., LTD. 

Prezes: Maho Suzuki 

16-13, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034, Japan 

Telefon: 03-3834-5711 

Telefax:+ 81-3-3836-9097 
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INDEKS PRODUKTÓW 
Nr Artyku Strona

1960 Lupa 5x 26

1961 Lupa 10x  27

1962 Lupa 15x  27, 40 

1964 Lupa 22x  27

1966 Lupa 10x z o wietleniem 37

1967 Filtr do wizualnej oceny tonalno ci zdj  barwnych i czarno-bia ych 54

1972 Przymiar szklany  53

1975 Lupa 7x z podzia k 28

1976 Lupa 7x z podzia k  – zestaw  33

1977-A Lupa z o wietleniem P.I.L. A  19

1977-B Lupa z o wietleniem P.I.L. B  19

1977-C Lupa z o wietleniem P.I.L. C  20

1977-D Lupa z o wietleniem P.I.L. D  20

1977-E Lupa z o wietleniem P.I.L. E  20

1980 Soczewka dodatkowa P.I.L. 19

1983 Lupa 10x z podzia k 38

1985-7 Lupa systemu Steinheila 7x  31

1985-10 Lupa systemu Steinheila 10x  31

1985-14 Lupa systemu Steinheila 14x  31

1985-20 Lupa systemu Steinheila 20x  31

1986 Szk o powi kszaj ce z mocowaniem magnetycznym  26

1987 Lupa z o wietleniem 3,5x  23

1989 Lupa z „naro l ” 18

1990-4 Lupa anastygmatyczna 4x  24

1990-7 Lupa anastygmatyczna 7x  25

1993 Lupa z przyssawk  10x 38

1994-2 Przegl darka stereoskopowa 2x  16

1994-4 Przegl darka stereoskopowa 4x  16

1996 Lupa 30 x  51

1996-L Lupa 30x z o wietleniem 52

1997 Lupa r czna 3x  21

1998 Lupa z podzia k  i o wietleniem 7x  29, 34 

1999 Lupa telecentryczna 7x  32

2000 Lupa powi kszalnikowa do nastawiania ostro ci I (system prof. Z. Koana) 55

2001-25 Mikroskop kieszonkowy 25x  49

2001-50 Mikroskop kieszonkowy 50x  49

2001-75 Mikroskop kieszonkowy 75x  49

2001-100 Mikroskop kieszonkowy 100x  49

2003 Lupa tkacka  22

2004 Lupa 10x z podzia k  – zestaw  33

2008-25 Mikroskop stoj cy 25x 48

2008-50 Mikroskop stoj cy 50x 48

2008-75 Mikroskop stoj cy 75x 48

2008-100 Mikroskop stoj cy 100x  48

2009-20 Mikroskop warsztatowy 20x  43

2009-40 Mikroskop warsztatowy 40x  43

2009-60 Mikroskop warsztatowy 60x  43

2009-100 Mikroskop warsztatowy 100x  43

2010 Mikroskop do odczytu twardo ci metod  Brinnela 47

2015 Mini Komparator 7x  33

2016 Lupa z podzia k  15x  39

2016-L Lupa 15x z podzia k  i o wietleniem  40

2017-6 Lupa ze spink  do krawata 6x  28

2017-8 Lupa ze spink  do krawata 8x  28

2018 Lupa 8x 35
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2018-P.H. Uchwyt ze znacznikiem  35

2019 Lupa 15x w kasetce 41

2020 Lupa powi kszalnikowa do nastawiania ostro ci II (system prof. Z. Koana)  55

2021-15 Lupa ze wspornikiem 15x  39, 41 

2021-22 Lupa ze wspornikiem 22x  39

2022-35 Lupa achromatyczna 35  14

2022-55 Lupa achromatyczna 55  14

2022-75 Lupa achromatyczna 75  14

2023 Lupa 15x z o wietleniem 41

2026-8 Przegl darka r czna 8x 36

2026-15 Przegl darka do mikrofilmów 15x  36

2026-20 Przegl darka do mikrofilmów 20 x  36

2027 Teleskop krótkoogniskowy 8x20  47

2028 Lupa z podzia k  i o wietleniem 10x  29, 34 

2030 Lupa powi kszalnikowa do nastawiania ostro ci III (system prof. Z. Koana) 55

2032 Lupa plastikowa 10x  27

2033-90 Lupa na gi tkim ramieniu z podstaw  90 14 

2033-100 Lupa na gi tkim ramieniu z podstaw  100  14 

2033-115 Lupa na gi tkim ramieniu z podstaw  110  14 

2034-20 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 20x  44

2034-40 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 40x  44

2034-60 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 60x  44

2034-100 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 100x  44

2034-150 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 150x  44

2034-200 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 200x  44

2034-300 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 300x  44

2035-I Lupa do mocowania na czole I 18

2035-II Lupa do mocowania na czole II  18

2036-25 Kieszonkowy mikroskop pomiarowy 25x  50

2036-50 Kieszonkowy mikroskop pomiarowy 50x  50

2037 Lupa 30x z podzia k 52

2037-L Lupa 30x z podzia k  i o wietleniem 52

2038 Lupa 4x 24

2039 Lustrzana przegl darka stereoskopowa 17

2041 Lupa biurkowa multi  15

2044 Lupa zmiennoogniskowa 816  37

2046 Skrzynka wietlna 54

2047 Lupa-wisior 3x  21

2048 Lupa zegarmistrzowska  22

2050-25 Mikroskop kieszonkowy 25x EIM  51

2050-50 Mikroskop kieszonkowy 50x EIM  51

2050-75 Mikroskop kieszonkowy 75x EIM  51

2050-100 Mikroskop kieszonkowy 100x EIM  51

2051-30 Mikroskop r czny 30x 53

2051-60 Mikroskop r czny 60x 53

2052 Lupa 3x z podzia k 15

2053 Lupa sk adana 16

2054-20 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 20x  44

2054-40 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 40x  44

2054-60 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 60x  44

2054-100 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 100x  44

2054-150 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 150x  44

2054-200 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 200x  44

2054-300 Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 300x  44

2054-20EIM Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 20x EIM  44

2054-40EIM Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 40x EIM  44

2054-60EIM Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 60x EIM  44

2054-100EIM Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 100x EIM  44
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INDEKS (wed ug powi kszenia)

Artyku Nr Strona

Podstawowe zagadnienia zwi zane z urz dzeniami powi kszaj cymi 11

Lupa achromatyczna 75  2022-75 14

Lupa na gi tkim ramieniu z podstaw  115  2033-115 14

Lupa achromatyczna 55  2022-55 14

Lupa na gi tkim ramieniu z podstaw  100  2033-100 14

Lustrzana przegl darka stereoskopowa 2039 17

Przegl darka stereoskopowa 2x  1994-2 16

Lupa biurkowa multi  2041 15

Lupa 3x z podzia k 2052 15

Lupa sk adana  2053 16

Lupa-wisior 3 x  2047 21

Lupa zegarmistrzowska  2048 22

Lupa na gi tkim ramieniu z podstaw  90  2033-90 14

Lupa r czna 3x  1997 21

Lupa z o wietleniem 3,5x  1987 23

Lupa do mocowania na czole I 2035-I 18

Lupa do mocowania na czole II  2035-II 18

Przegl darka stereoskopowa 4x  1994-4 16

Lupa achromatyczna 35  2022-35 14

Lupa z o wietleniem P.I.L. A 1977-A 19

Lupa z o wietleniem P.I.L. B  1977-B 19

Lupa z o wietleniem P.I.L. C  1977-C 20

Lupa z o wietleniem P.I.L. D  1977-D 20

Lupa z o wietleniem P.I.L. E  1977-E 20

Soczewka dodatkowa P.I.L. 1980 19

Lupa tkacka  2003 22

Lupa anastygmatyczna 4x  1990 24

Lupa 4x 2038 24

Szk o powi kszaj ce z mocowaniem magnetycznym 1986 26

Lupa 5x 1960 26

Lupa z „naro l ” 1989 18

Lupa ze spink  do krawata 6x  2017-6 28

Lupa 7x z podzia k 1975 28

Lupa 7x z podzia k  – zestaw 1976 33

Lupa systemu Steinheila 7x  1985-7 31

Lupa anastygmatyczna 7x  1990-7 25

Lupa z podzia k  i o wietleniem 7x  1998 29, 34 

Lupa telecentryczna 7x  1999 32

Mini Komparator 7x  2015 33

Lupa ze spink  do krawata 8x  2017-8 28

Lupa 8x 2018 35

Przegl darka r czna 8 x 2026-8 36

Lupa zmiennoogniskowa 816  2044 37

Lupa 10x  1961 27

Lupa 10x z o wietleniem  1966 37

Lupa 10x z podzia k 1983 38

Lupa systemu Steinheila 10x  1985-10 31

Lupa z przyssawk  10x 1993 38

Lupa 10x z podzia k  – zestaw  2004 33

Lupa 10x z podzia k  i o wietleniem  2028 29, 34 

Lupa plastikowa 10x  2032 27

Lupa systemu Steinheila 14x  1985-14 31

Lupa 15x  1962 27, 40 

Wzory i barwy podzia ek 29
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Lupy z podzia k 30

Przegl d wyrobów marki Peak  56, 57 

Lupa z podzia k  15x  2016 39

Lupa 15x z podzia k  i o wietleniem  2016-L 40

Lupa 15x w kasetce 2019 41

Lupa ze wspornikiem 15x  2021-15 39, 41 

Lupa z o wietleniem 15x  2023 41

Przegl darka do mikrofilmów 15x  2026-15 36

Lupa systemu Steinheila 20x  1985-20 31

Mikroskop warsztatowy 20 x  2009-20 43

Mikroskop do odczytu twardo ci metod  Brinnela 20 x  2010 47

Przegl darka do mikrofilmów 20 x  2026-20 36

Teleskop krótkoogniskowy 8x20  2027 47

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 20x  2034-20 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 20x  2054-20 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 20x EIM  2054-20 EIM 44

Lupa 22x  1964 27

Lupa ze wspornikiem 22x  2021-22 39

Mikroskop kieszonkowy 25x  2001-25 49

Mikroskop stoj cy 25x 2008-25 48

Kieszonkowy mikroskop pomiarowy 25x  2036-25 50

Lupa 30x  1996 51

Lupa 30x z o wietleniem  1996-L 52

Lupa 30x z podzia k 2037 52

Lupa 30x z podzia k  i o wietleniem 2037-L 52

Mikroskop r czny 30x 2051-30 53

Mikroskop warsztatowy 40 x  2009-40 43

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 40 x  2034-40 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 40x  2054-40 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 40x EIM  2054-40 EIM 44

Mikroskop kieszonkowy 50x 2001-50 49

Mikroskop stoj cy 50x 2008-50 48

Kieszonkowy mikroskop pomiarowy 50x  2036-50 50

Mikroskop warsztatowy 60 x  2009-60 43

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 60x  2034-60 44

Mikroskop r czny 60x 2051-60 53

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 60 x  2054-60 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 60 x EIM  2054-60 EIM 44

Mikroskop kieszonkowy 75 x  2001-75 49

Mikroskop stoj cy 75x 2008-75 48

Mikroskop kieszonkowy 100 x  2001-100 49

Mikroskop stoj cy 100x  2008-100 48

Mikroskop warsztatowy 100 x  2009-100 43

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 100 x  2034-100 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 100x  2054-100 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 100x EIM  2054-100 EIM 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 150x  2034-150 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 150x  2054-150 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 200x 2034-200 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 200x  2054-200 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 300x  2034-300 44

Mikroskop stoj cy o szerokim polu widzenia 300x  2054-300 44

PEAK: sama optyka
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PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWI ZANE
Z URZ DZENIAMI POWI KSZAJ CYMI

Dr Zyun Koana 

Profesor optyki na Uniwersytecie Sophia (Japonia)  

Professor Emeritus Uniwersytetu Tokijskiego  

1. Wybór powi kszenia odpowiednio do potrzeb  

Szk o powi kszaj ce, zwane tak e lup , to soczewka lub uk ad soczewek który mo e
utworzy  powi kszony obraz pozorny przedmiotu. Kiedy szk o powi kszaj ce umie ci si  pomi dzy 
obiektem a okiem obserwatora, obserwator mo e zbada  drobne szczegó y obiektu, ogl daj c jego 
powi kszony obraz.  

Wytwarza si  szk a powi kszaj ce o ró nym powi kszeniu, odpowiednio do celu, jakiemu 
maj  s u y . Ten sam obiekt mo na obserwowa  w wi kszej skali za pomoc  lupy o wi kszym 
powi kszeniu. Lupy o wi kszym powi kszeniu maj  jednak niedostatki takie, jak mniejsze pole obrazu 
i mniejsz  odleg o  robocz  (tj. odleg o  pomi dzy badanym obiektem a szk em powi kszaj cym); 
to drugie zjawisko powoduje, e lupy takie s  mniej wygodne w u yciu.  

Lupa o powi kszeniu 2x do 3x to zwykle stosunkowo niedroga pojedyncza soczewka wypuk a. 
Lupy o du ym powi kszeniu sk adaj  si  z dwóch do pi ciu soczewek wypuk ych i wkl s ych, 
wykonanych z ró nych gatunków szk a optycznego wed ug skomplikowanego projektu optycznego 
w celu korekcji aberracji, i jako takie s  one bardziej kosztowne.  

Do czytania dokumentów z ma ymi literami odpowiednie s  maj ce szersze pole obrazu lupy 
o powi kszeniu 2x do 3x. Lupy o powi kszeniu 5x do 7x s  najodpowiedniejsze do codziennego 
u ytku biurowego. Do obserwacji bardzo drobnych szczegó ów zaleca si  powi kszenia 10x do 15x. 
Gdyby jednak kto  próbowa  czyta  gazet  przy pomocy lupy 10x, musia by, ze wzgl du na ma e pole 
widzenia, przesuwa  lup  z jednej litery nad drug , i w efekcie trudno by oby uchwyci  sens ca ych 
zda . Dlatego te  nale y wybra  szk o powi kszaj ce, które najlepiej odpowiada o b dzie potrzebom, 
i u wiadomi  sobie, e kosztowne lupy o du ych powi kszeniach nie s  bynajmniej uniwersalne. To 
pierwsza podstawowa zasada wyboru szk a powi kszaj cego.  

Obserwacji w powi kszeniu 20x lub wi kszym zwykle dokonuje si  za pomoc  mikroskopu 
o z o onej budowie, który sk ada si  z obiektywu i okularu, umieszczonych w okre lonej odleg o ci od 
siebie. Obiektyw tworzy powi kszony, lecz odwrócony obraz rzeczywisty badanego obiektu, a okular, 
który jest specjalnego rodzaju szk em powi kszaj cym, jeszcze bardziej powi ksza obraz rzeczywisty. 
W ten sposób mikroskop o budowie z o onej mo na porówna  do dwustopniowego wzmacniacza, 
podczas gdy szk o powi kszaj ce jest mo na uwa a  za wzmacniacz jednostopniowy. St d te
mikroskop mo e mie  bardzo du e powi kszenie, takie jak 100x lub 1000x, a gdy u ywa si  go przy 
niskich powi kszeniach rz du 20x do 30x, ma on szersze pole widzenia i wi ksz  odleg o  robocz
ni  szk o powi kszaj ce o takim samym powi kszeniu.  

Mikroskop o budowie z o onej ma jednak pewne wady: jest du y, ci ki i drogi, obiekt 
obserwowany musi by  umieszczony na stoliku mikroskopu, a obserwowany obraz jest odwrócony. 
Wida  tutaj zalety posiadania lup 20x do 30x, które pozwalaj  obserwowa  prosty (tzn. nie 
odwrócony) obraz ka dej cz ci du ego obiektu, którego nie mo na umie ci  na stoliku mikroskopu. 
Takie szk a powi kszaj ce s  niezast pione np. w procesach fotomechanicznych.  

Takie lupy o du ym powi kszeniu maj  jednak e bardzo krótk  odleg o  robocz , a ponadto 
o  optyczna oka obserwatora musi prawid owo zbiega  si  z osi  optyczn  lupy. Spe nienie tego 
warunku wymaga od obserwatora pewnego do wiadczenia, a nieprawid owe pos ugiwanie si  takimi 
lupami nie pozwala w pe ni wykorzysta  ich mo liwo ci.  

Trzeba ponownie podkre li , e nale y starannie dobiera  powi kszenie lup, które obecnie 
dost pne s  w powi kszeniach od ok. 2x do 30x. 
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2. Powi kszenie zmienia si  wraz z warunkami  

Dotychczas termin „powi kszenie” u ywany by  bez dok adnego wyja nienia. Jest on czym
innym od „powi kszenia projekcyjnego” obrazu, tzn. warto ci fizycznej definiowanej jako stosunek 
wymiarów poprzecznych obrazu ma ego przedmiotu, utworzonego przez uk ad optyczny (w czaj c
w to szk o powi kszaj ce) do wymiarów poprzecznych samego przedmiotu. Termin „powi kszenie 
wizualne” odnosi si  do po czenia szk a powi kszaj cego (lub z o onego mikroskopu) i oka 
obserwatora. Definiuje si  ten termin jako stosunek k ta widzenia powi kszonego obrazu pozornego 
ma ego przedmiotu do k ta widzenia tego samego obiektu obserwowanego go ym okiem z odleg o ci
250mm (ok. 10 cali), który w przybli eniu równy jest stosunkowi wysoko ci obrazu tworzonego na 
siatkówce oka odpowiednio w ka dym przypadku. A zatem, je li powi kszenie lupy wynosi 7x, 
wysoko  obrazu widzianego przez ni  jest oko o siedem razy wi ksza od wysoko ci tego samego 
przedmiotu, obserwowanego go ym okiem z odleg o ci 250mm. W tym przypadku pole powierzchni 
powi ksza si  72 czyli 49 razy. 

Rys. 1 Normalne warunki u ycia lupy 

Powi kszenie lupy nie jest sta e, lecz zmienia si  w sposób ci g y w pewnym zakresie wraz ze 
zmianami odleg o ci pomi dzy szk em powi kszaj cym a okiem, jak te , ze zmianami odleg o ci
roboczej. Dlatego jego warto  jest nieokre lona tak d ugo, jak nie s  podane warunki u ycia lupy.  

Warto  powi kszenia lupy wygrawerowana na jej oprawie lub podana w katalogach to tzw. 
„powi kszenie normalne”, czyli powi kszenie uzyskiwane pod warunkiem, e badany przedmiot 
znajduje si  w „p aszczy nie ogniskowej w obszarze przedmiotowym” szk a powi kszaj cego. W takim 
przypadku promienie wiat a wys ane z ka dego punktu przedmiotu staj  si  do siebie równoleg e po 
przej ciu przez szk o powi kszaj ce, jak to wida  na rys. 1, a zatem obraz pozorny przedmiotu tworzy 
si  w niesko czonej odleg o ci od oka i jest niesko czenie du y. St d warto  „powi kszenia 
projekcyjnego” obrazu jest niesko czona, ale powi kszenie w tym przypadku, czyli powi kszenie 
normalne lupy, przyjmuje warto  sko czon  i wyra a si  dok adnie wzorem:  

250 (mm) 
Powi kszenie normalne =  -----------------------------------------                                         

ogniskowa lupy (mm) 
i jest niezale ne od odleg o ci pomi dzy szk em powi kszaj cym a okiem. 

Ze wzoru mo na atwo obliczy , e szk o powi kszaj ce o ogniskowej 25mm ma 
powi kszenie normalne 10x, a szk o o ogniskowej 50mm ma powi kszenie normalne 5x. Mo na te
zauwa y , e powi kszenie normalne „s abej” lupy o ogniskowej 250mm wynosi 1,0x, co oznacza, e
nie odniesie si adnej korzy ci z u ycia takiego szk a powi kszaj cego. Co wi cej, s absze szk o
o ogniskowej 300mm ma normalne powi kszenie 0,83x, co oznacza, e wielko  obrazu pozornego 
widzianego przez takie szk o jest mniejsza, ni  przedmiotu ogl danego go ym okiem z odleg o ci 
250mm! Wyniki te s  absolutnie poprawne je li mówi si  o „powi kszeniu normalnym”. 
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Rys. 2 Najefektywniejsze warunki u ycia lupy 

Opisane powy ej „normalne warunki u ycia lupy” nie s  jednak zalecane przy korzystaniu ze 
zwyk ych szkie  powi kszaj cych. Najefektywniejsze jest przybli enie oka do szk a najbardziej jak to 
mo liwe, i dobranie odleg o ci pomi dzy przedmiotem a szk em tak, by obraz pozorny utworzy  si
w odleg o ci 250mm od oka, jak to wida  na rys. 2. Je li oko zetknie si  ze szk em powi kszaj cym, 
lub mówi c bardziej ci le, je li „punkt w z owy w przestrzeni przedmiotowej oka” zbiegnie si
z „punktem w z owym w przestrzeni obrazowej" lupy, a obraz pozorny utworzy si  w podanej powy ej 
pozycji, wówczas powi kszenie przyjmie warto  maksymaln  Powi kszeniemax wyra on
nast puj cym wzorem:  

Powi kszeniemax = 1+  Powi kszenie normalne. 

Zwykle niemo liwe b dzie dok adne spe nienie tego warunku, ale im oko jest bli ej szk a
powi kszaj cego, tym bardziej powi kszenie zbli a si  do warto ci podanej przez powy szy wzór. 
St d powi kszenie lupy o ogniskowej 300mm wyniesie w przybli eniu (1+ 0,83) czyli 1,83x, 
a powi kszenie lupy o ogniskowej 250mm wyniesie oko o (1+ 1,0) czyli 2x. Oznacza to, e
powi kszenie szk a zawsze jest wi ksze ni  1x, nawet je li jest ono s abe, o ile u ywa si  go w sposób 
podany powy ej.

Szk o powi kszaj ce redniej mocy o normalnym powi kszeniu 5x lub 7x mo e te  mie
powi kszenie bliskie odpowiednio 6x lub 8x, je li u yje si  go w warunkach opisanych powy ej. Aby 
spe ni  te warunki, nale y trzymaj c szk o powi kszaj ce jedn  r k  trzyma  je mo liwie najbli ej oka, 
reguluj c ustawienie badanego przedmiotu drug  r k , a  powi kszony obraz pozorny b dzie ostry. 
To druga podstawowa zasada pos ugiwania si  szk em powi kszaj cym.  

3. Specjalne szk a powi kszaj ce do specjalnych celów  
Do specjalnych celów wyprodukowano kilka typów specjalnych lup o takich samych 

warto ciach powi kszenia jak lupy zwyk e, ale z pewnych niezwyk ymi w a ciwo ciami.  

Na przyk ad „Lupa anastygmatyczna 4x" o bardzo szerokim i p askim polu obrazu nadaje si
do badania drobnych szczegó ów negatywów mikrofilmowych 35mm lub do przegl dania barwnych 
przezroczy, bez potrzeby przesuwania przedmiotu lub lupy. „Lupa telecentryczna 7x" wyposa ona 
w szklany przymiar pozwala na pomiar rednicy cienkiego drutu lub ma ej kulki bez b du paralaksy, 
a lup  bez przymiaru mo na wykorzysta  do dok adnego odczytu wychylonej wskazówki miernika, 
która porusza si  w p aszczy nie nieco innej ni  p aszczyzna, na której naniesiona jest podzia ka. 
„Lupa retrofocus 7x”, ze wzgl du na jej bardzo du  odleg o  robocz , pozwala zbada  dno ma ego
i g bokiego otworu lub obserwowa  drobn  struktur  elektrod w lampie pró niowej z zewn trz lampy. 

Jednak e w chwili obecnej takie specjalne lupy dost pne s  tylko z jedn  lub dwiema 
warto ciami powi kszenia. Je li potrzebuj  Pa stwo specjalnej lupy z innym powi kszeniem, 
producent mo e j  zaprojektowa  i wykona  wed ug Pa stwa wymaga , ale koszt tego b dzie 
wyj tkowo wysoki ze wzgl du na du y wk ad pracy umys owej i czasu potrzebnych do opracowania 
projektu optycznego. Jest to powszechne zjawisko w przypadku ka dego przyrz du optycznego 
wykonywanego na zamówienie, i jedynym sposobem zmniejszenia kosztów jest zamówienie wi kszej 
ilo ci sztuk tego samego wyrobu poprzez zebranie zapotrzebowania od wi kszej liczby osób równie 
zainteresowanych wykorzystaniem takiego urz dzenia. To trzecia podstawowa zasada zwi zana 
z zamawianiem specjalnych lup.  
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Nr 2022-35 

Nr 2022-55  

Nr 2022-75 

LUPA ACHROMATYCZNA PEAK
Przedstawione tutaj szk o powi kszaj ce wydaje si  przypomina  wygl dem zewn trznym 

klasyczne szk o powi kszaj ce u ywane pod koniec zesz ego wieku przez s ynnego detektywa 
Sherlocka Holmesa. Jednak e lupa achromatyczna Peak ró ni si  znacznie swymi funkcjami, i mo e
da  dok adniejsze informacje, jakich przeszywaj ce oko wielkiego detektywa nie mog o wykry .

Spowodowane jest to tym, e w lupie achromatycznej Peak zastosowano nowoopracowan
soczewk  achromatyczn , która sk ada si  z dwóch sklejonych ze sob  soczewek ze szk a
optycznego. Obraz widziany przez t  soczewk  wolny jest od przebarwie  i ma ostre kontury, tak, e
w ca ym polu obrazu nie ma niewyra nych linii. Na podstawie oprawy lupy achromatycznej znajduje 
si  czerwony punkt. Lupy nale y u ywa  z tym czerwonym punktem skierowanym ku górze.  

Solidna oprawa soczewki i drewniana r czka wykonana z drewna ró anego, które zyskuje tym 
wi kszy po ysk im cz ciej korzysta si  z lupy, powoduj , e lupa achromatyczna Peak warta jest 
Pa stwa zainteresowania. Stanie si  ona Pa stwa dobrym asystentem w pracy badawczej 
i kontrolnej, i dobrym towarzyszem w hobby takim, jak sztuka, ogrodnictwo i r kodzie o.

Numer katalog. rednica soczewki Powi kszenie Pokrycie powierzchni Wymiary Masa netto

Nr 2022-35 37 mm 4x 39x155x15mm 67g

Nr 2022-55 54 mm 2x 56x175x20mm 117g

Nr 2022-75 75 mm 1,3x

Obie powierzchnie 
pokryte w kolorze 
fioletowym 77x195x25mm 245g

Nr 2033-90  

Nr 2033-100  

Nr 2033-115 

LUPA PEAK NA GI TKIM RAMIENIU Z PODSTAW
Lupa na gi tkim ramieniu z podstaw  ma wychodz ce z solidnej, stabilnej podstawy 

elastyczne rami , które mo na swobodnie przestawia  w pionie i poziomie. Na ko cu ramienia 
znajduje si  soczewka, któr  mo na ustawi  na dowolnej wysoko ci i pod dowolnym k tem. Dzi ki
u yciu podstawy u ytkownik mo e nieprzerwanie i w optymalnym o wietleniu obserwowa  i bada
okaz w wygodnej pozycji, która pozostawia obie r ce wolne. 

Dost pne s  lupy z soczewkami o rednicach 90, 100 i 115mm.  

Numer katalogowy rednica soczewki Powi kszenie Wymiary Masa netto 

Nr 2033-90 90mm 2,2x 145x120x460mm 1427g 

Nr 2033-100 100mm 2x 145x120x470mm 1484g 

Nr 2033-115 115mm 1,7x 145x120x485mm 1527g 
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Nr 2041 

LUPA BIURKOWA PEAK multi
Uwa a si , e cz owiek u ywa soczewek od 

czasów staro ytnego Egiptu. W porównaniu z czasem, 
jaki up yn , wysi ek w o ony przez firm Peak
w produkcj  lup, oraz jego rezultaty, wydaj  si  naprawd
niewiele znacz ce. 

Niemniej jednak wielosoczewkowa lupa
biurkowa Peak multi jest wspania  lup  biurkow ,
pozwalaj c  zobaczy  rzeczy, które s  w normalnych 
warunkach niewidoczne. Jest tak dzi ki czterem 
soczewkom o ró nym powi kszeniu, zamontowanym 
w oprawie, znajduj cej si  przed Pa stwem. Spe niaj
one wymogi prowadzonych przez Pa stwa prac badawczych. Wykonane z ywicy akrylowej soczewki, 
wszystkie znakomicie jednorodne pod wzgl dem jako ci i przezroczysto ci, produkowane s  przy 
wykorzystaniu najnowocze niejszych technologii, a g ówn  soczewk  powleczono twardym pokryciem 
na bazie silikonu. 

Podstawa lupy jest dostatecznie ci ka, by sprosta  wszelkim mo liwym k tom ustawienia, 
i wraz z czarno wyko czonym, spokojnym wspornikiem, pasuj cym do dekoracyjnego wyposa enia, 
pozwala swobodnie zmienia  ustawienie soczewek.  

Je li soczewki ulegn  zabrudzeniu, zanieczyszczenia nale y usun  za pomoc  mi kkiej 
miote ki do usuwania kurzu, i delikatnie wytrze  powierzchnie soczewek papierem silikonowym, 
ciereczk  do czyszczenia soczewek, itp. Nale y unika  u ywania chemikaliów. 

Uwaga. Umieszczenie lupy w bezpo rednim wietle s onecznym stwarza zagro enie po arowe.  

Wymiar soczewki powi kszenie  

G1: 108x139 mm  2X

G2: Cylindryczna  

G3: rednica 15mm  10X

G4: 20x25mm 5X

Wymiary: 176 x 150 do 330 x 200 mm (w normalnym ustawieniu)  

rednica podstawy: 135 mm  

Masa: 1500 g 

Nr 2052 

LUPA PEAK 3X Z PODZIA K
Lupa Peak 3x z podzia k  sk ada si  z soczewki, 

pionowego wspornika i metalowej podstawy. Podzia ka 
z siatk  nitkow  umieszczona jest w metalowej podstawie. 
Lupa ta, jak wida , ró ni si  od innych kiedykolwiek 
dostarczanych lup z podzia k . Dzi ki jej konstrukcji mo na
uzyska  szersz  przestrze  do obserwacji. 

Lupa 3X z podzia k  ma soczewki (2 soczewki w 2 
grupach) o powi kszeniu 3X. Apertura jest du a, ale 
aberracje s  ma e.

Cechy tego nowego wyrobu s  nast puj ce: 
wiat o dochodzi ze wszystkich stron. Pole widzenia jest szerokie. Du a odleg o  robocza 

powoduje, e czynno ci zwi zane z obserwacj  s  bardziej efektywne. 
Podzia ka o rednicy 54 mm, umieszczona w metalowej podstawie, obraca si  swobodnie 

odpowiednio do potrzeb, zwi zanych z pomiarami. W o enie i wyj cie skali z siatk  nitkow  jest atwe.
Powi kszenie: 3X 
Pole widzenia: 58 mm 

rednica efektywna: 59 mm 
Skala nitkowa: 54 mm (Najmniejsza podzia ka skali 0,1 mm) 
Wymiary : 76x105x96 mm 
Masa netto: 378 g  

15



Nr 2053

SK ADANA LUPA PEAK
Sk adana lupa Peak jest lup  biurkow

o wielu zastosowaniach. Du ej g ównej soczewce 
o powi kszeniu 2X towarzysz  dwie ma e soczewki 
o powi kszeniu odpowiednio 5X i 10X.  

Ta sk adana lupa oparta jest na dwóch 
metalowych wspornikach, zapewniaj cych stabiln
pozycj  gdy s  roz o one. Gdy s  z o one lup  mo na atwo schowa  lub przenosi .

G ówna soczewka o wymiarach 103 x 139mm, wykonana z ywicy akrylowej, zosta a
powleczona twardym pokryciem na bazie silikonu. Mo na uzyska  jasne i szerokie pole widzenia. 
Soczewki o powi kszeniach 5X i 10X b d  u yteczne gdy powi kszenie 2X oka e si
niewystarczaj ce. 

Lupa ta jest idealna do wielu zastosowa , takich jak dok adne badania, obserwacje, jak 
równie  prace r kodzielnicze. Jest szczególnie pomocna przy sprawdzaniu filmów i odbitek 
wgl dowych.  

Przygotowali my pokrowiec ochronny, zak adany na sk adan  lup , gdy nie jest ona u ywana. 
Umieszczenie lupy w bezpo rednim wietle s onecznym stwarza zagro enie po arowe.

Wymiary soczewek i powi kszenia:

G1:  103x139mm   2X 

G2:  15mm    10X 

G3:  20x25 mm   5X  

Wymiary zewn trzne:

180x295x145mm (w pozycji roz o onej) 

180x180x39 mm (z o ona)  

Masa netto: 456 g  

Nr 1994-2 

Nr 1944-4 

PRZEGL DARKA STEREOSKOPOWA PEAK
Przegl darka stereoskopowa Peak jest 

prostym urz dzeniem do trójwymiarowego ogl dania 
par lotniczych zdj  stereoskopowych.  

Przegl darka wsparta jest na dwóch nogach, 
rozk adanych do postawienia przegl darki. 
Przegl dark  umieszcza si  nad roz o onymi na 
p askiej powierzchni zdj ciami lotniczymi, i ogl da si
zdj cia przez dwie soczewki jednocze nie oboma 
oczami. Powlekane soczewki maj rednic  32mm. 
Powi kszenie przegl darki Nr 1994-2 wynosi 2x, 
a przegl darki Nr 1994-4 – 4x. Soczewki mo na atwo 
wyregulowa  odpowiednio do rozstawu oczu.  

Z zestawu pokrywaj cych si  zdj  zdj cie z ni szym numerem zwykle umieszcza z lewej 
strony, a zdj cie z wy szym numerem – po prawej stronie. Je li nie zrobi si  tego poprawnie, to, na 
przyk ad, góra b dzie wygl da a jak dolina. 

Numer katalogowy: Nr 1994-2 Nr 1994-4 

Powi kszenie: 2x 4x

Wymiary: 118x56x124mm 118x56x82mm 

Masa netto: 227g 216g
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Nr 2039 

LUSTRZANA PRZEGL DARKA STEREOSKOPOWA 
PEAK

Lustrzanej przegl darki 
stereoskopowej Peak u ywa si  do 
stereometrycznego ogl dania i badania 
obrazów stereoskopowych, zw aszcza 
zdj  lotniczych, i jest niezb dnym 
narz dziem do dokonywania pomiarów 
w rolnictwie, le nictwie, in ynierii wodno-
l dowej, architekturze, pracach zwi zanych 
z rozwojem regionalnym, itp. Urz dzenie 
sk ada si  z korpusu przegl darki, 
zawieraj cego g ównie uk ad optyczny, i 
z cz ci lustrzanej, gdzie ustalane s  osie 
optyczne. Jedna z nóg ma urz dzenie do 
regulacji d ugo ci, dzi ki czemu urz dzenie 
mo na ustawi  stabilnie w czasie pracy. Lup  mo na w o y  jednym ruchem, i wymieni  zale nie od 
zastosowania.  
Pos ugiwanie si  lustrzan  przegl dark  stereoskopow Peak

1. Nale y przygotowa  par  zdj  stereoskopowych. 
2. Zdj cia nale y u o y  obok siebie tak, by cz ci nak adaj ce si  (zacieniowane) skierowane by y do 

wewn trz. (Rys. 1). Zdj cie lewe powinno by  po lewej stronie, a prawe – po prawej. 
3. Nale y ustali  punkt g ówny A na lewym zdj ciu. Punkt g ówny definiuje si  jako przeci cie si  linii 

przechodz cych przez rodki przeciwleg ych kraw dzi zdj cia. W ten sam sposób nale y ustali
punkt g ówny B na prawym zdj ciu. 

Rys. 1

4. Nast pnie na prawym zdj ciu nale y znale  punkt odpowiadaj cy punktowi g ównemu A; niech to 
b dzie punkt A'. Nast pnie w ten sam sposób nale y znale  punkt B' na lewym zdj ciu. 

5. Zdj cia nale y u o y  tak, by cztery punkty A, B', A' i B znalaz y si  na jednej linii. Przydatna do 
tego b dzie przezroczysta linijka. (Rys. 2)

Rys. 2

6. Nale y rozci gn  nogi przegl darki i pos uguj c si rub  regulacyjn  ustawi  wysoko  tak, by 
przyrz d sta  stabilnie i równolegle do u o onych zdj .

7. Nale y ustawi  odleg o  pomi dzy zdj ciami, przesuwaj c je wzd u  linii A, B', A' i B a  obrazy na 
zdj ciach b d  prawid owo ustawione.  

Rozstaw linii podstawowych: 260mm
Powi kszenie lupy: 1,8X
Pole widzenia bez lupy:  260x200mm 
Pole widzenia z lup : 210x150mm 
Wymiary maksymalne przy roz o eniu:  713 x 267 x 255mm 
Masa netto  2 650g
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Nr 2035-I  

Nr 2035-II 

LUPA PEAK DO MOCOWANIA NA CZOLE
Lupa Peak do mocowania na czole model I jest nadzwyczaj lekk  lup  noszon  na czole, 

daj c  jasny, szeroki i trójwymiarowy widok dzi ki dwóm soczewkom k towym, odpowiednim dla 
oczu. Osoba nosz ca okulary mo e u ywa  lupy z za o onymi okularami. Lup atwo zdejmuje si
i zak ada dzi ki opasce z zapi ciem b yskawicznym. U ytkownik mo e swobodnie pos ugiwa  si
r kami. Lupa ta, charakteryzuj ca si  powi kszeniem 2,2X, mo e nawet by  u yta do bardziej 
dok adnych ogl dzin poprzez dodanie dodatkowej pary za czonych soczewek k towych, które 
zapewniaj  powi kszenie 3,3X. 

Lupa Peak do mocowania na czole model II mo e ponadto, poza powi kszeniami 2,2X 
i 3,3X, osi gn  powi kszenia 4,1X i 5,2X poprzez dodanie soczewek nasadkowych z przodu lupy 
czo owej model I.

Doskona e funkcje tej lupy s  najbardziej odpowiednie do takich zastosowa , jak 
profesjonalna obróbka precyzyjna, chemigrafia, fotografia, a tak e hobby takie, jak monta  modeli, 
grawerowanie i rysunek precyzyjny.  

Do czyszczenia soczewek nale y u ywa  alkoholu. Inne chemikalia spowoduj  zbielenie 
soczewek, poniewa  wykonane s  one z ywic. 

Nr 2035-I Nr 2035-II 
Powi kszenie: 2,2X,  3,3X 2,2X,  3,3X,  4,1X i 5,2X 

Wymiary: 190 x 70 x 250 mm 190 x 70 x 258 mm 
Masa netto: 100g 118g

Nr 1989

LUPA PEAK Z „NARO L ”
Dodali my teraz do naszej oferty 

ciesz cych si  znakomit  opini  szkie
powi kszaj cych Peak now lup Peak

z „naro l ”. Ta nowa lupa to ulepszona 
wersja konwencjonalnego szk a
powi kszaj cego.

Do du ej soczewki o rednicy 75 mm 
przyklejona jest - jak naro l - ma a soczewka 
o rednicy 20mm. Powi kszenie du ej 
soczewki wynosi 2,5X, a ma a soczewka 
osi ga czne powi kszenie 5X. Soczewka wykonana jest z wysokiej jako ci szk a kronowego, 
i powi kszony obraz jest bardzo ostry i jasny.  

Ten prosty pomys  okaza  si  bardzo efektywny, i zastosowania tego szk a powi kszaj cego
s  nieograniczone nie tylko w zwyk ym gospodarstwie domowym, ale w dziedzinach 
specjalistycznych. Prosimy raz spróbowa . Zgodz  si  Pa stwo, e lupa ta jest wyj tkowo wygodna 
i uniwersalna.  

Powi kszenie: 2,5x, 5x 
rednica soczewki: 75mm (2,5x), 20mm (5x) 

Wymiary: rednica 80mm x 170mm 
Masa netto: 111g  
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LUPA PEAK Z O WIETLENIEM
Jako ci optycznej szk a powi kszaj cego nie mo na ocenia  kieruj c si  wy cznie jego 

powi kszeniem. Problem o wietlenia nie jest mniej istotny ni  powi kszenie. Lupa Peak
z o wietleniem (P.I.L., Peak Illuminating Lupe) da a pocz tek epokowym rozwi zaniom w tej 
dziedzinie.  

Pier cieniowa lampa fluorescencyjna ( wietlówka) otaczaj ca soczewk  zapewnia wi cej 
wiat a, podczas gdy os ona chroni przed niekorzystnym wp ywem wiat a zewn trznego. Eliminuje to 

zm czenie przy pracy ze szk em powi kszaj cym. 
Lupa z o wietleniem, b d ca po czeniem soczewki o du ej rednicy i o znakomitej jako ci

optycznej z urz dzeniem o wietlaj cym, pozwala obserwowa  przedmiot w dostatecznym o wietleniu 
za pomoc  obu oczu. Wyposa ona w mocn  g owic  z soczewk , umo liwiaj c  ruch w poziomie, 
w pionie oraz obrót, zapewnia znacznie wi ksz  sprawno  w pracy ni  jakiekolwiek inne 
konwencjonalne szk o powi kszaj ce, u ywane do bada  i innych celów.  

Powi kszenie: oko o 3x

rednica soczewki: 130mm  

O wietlenie: pier cieniowa lampa fluorescencyjna 100—110V, 20 W.  

(mo liwe wykonanie projektu do innego napi cia) 

LUPA Z O WIETLENIEM P.I.L. A 
Nr 1977-A

Zapewniaj ca wi ksz  sprawno  przy wszelkich pracach 
zwi zanych z produkcj  i badaniami,  

P.I.L A szczególnie nadaje si  do u ycia przy obróbce 
i monta u urz dze  precyzyjnych, przy pracy z wyrobami 
w ókienniczymi, próbkami medycznymi i biologicznymi oraz 
zdj ciami.  

Wymiary: 230x445x380 mm  
Masa netto: 2900g  

SOCZEWKA DODATKOWA P.I.L.
Nr1980

Lupa o rednicy 60mm i powi kszeniu 3X. Umieszczona na soczewce 
lupy P.I.L. zwi ksza powi kszenie do 5X, umo liwiaj c prowadzenie 
bardziej dok adnych obserwacji. 

LUPA Z O WIETLENIEM P.I.L. B 
Nr 1977-B

Zapewnione jest o wietlenie nie tylko wzd u  obwodu 
soczewki, jak w P.I.L. A, ale skrzynka wietlna, stanowi ca 
podstaw ,
zawiera równie  tak  sam  pier cieniow  lamp  fluorescencyjn ,
os oni t  nieprzejrzyst  p yt  z ywic. Przedmiot, o wietlony z obu 
stron, uka e swe wyt oczenia, lub mo e by  badany w wietle 
przechodz cym.
Dzi ki temu lupa z o wietleniem P.I.L. B jest szczególnie wygodna 
do regulacji przyrz dów pomiarowych, identyfikacji banknotów, 
znaczków pocztowych i papierów warto ciowych, sprawdzania 
tekstyliów i filmów, retuszu fotograficznego, itp. 
  Wymiary: 315x445x380mm 

Masa netto: 4450g  
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LUPA Z O WIETLENIEM P.I.L. C
Nr 1977-C

Lupa z o wietleniem P.I.L. C ma mocny 
wysi gnik, który zapewnia swobod  ruchu, powi kszaj c
uniwersalno  zastosowa  soczewki o du ej rednicy 
z pier cieniow  lamp  fluorescencyjn .

Wymiary: 230x190x715 mm  

Masa netto: 3000g  

LUPA Z O WIETLENIEM P.I.L. D
Nr 1977-D

Lupa z o wietleniem P.I.L. D zawdzi cza sw
przyst pn  cen  uproszczonej konstrukcji. 

Ma ona mocowanie za pomoc  metalowej p yty
zamiast podstawy lub skrzynki o wietleniowej, i za jego 
pomoc  mo na j  zamocowa  w dowolnym miejscu 
wybranym przez u ytkownika.  

Wymiary: 230x445x300 mm  

Masa netto: 2350g  

LUPA Z O WIETLENIEM P.I.L. E
Nr 1977-E

Ten model to lekka lupa r czna. 
Elektryczne gniazdo wtykowe mo na od czy  od 
szk a powi kszaj cego w celu atwego 
przenoszenia.  

Wymiary: 235x420x650 mm 

Masa netto: 1800g  
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Nr 1997

LUPA R CZNA PEAK 3X
Lupa r czna Peak 3X zosta a zaprojektowana w celu przyspieszenia i usprawnienia pracy 

w fabrykach. 
Niewielkie powi kszenie o warto ci 3X gra znacz c  rol  w zmniejszeniu niezb dnej

koncentracji i czasu, jakiego pracownik potrzebuje do przeprowadzenia obserwacji. Po czenie 
cienkiej soczewki i superlekkiej oprawy ze stopu aluminium, wa cej jedynie 18g netto, nie stanowi 
powa nego obci enia dla r ki lub palców w czasie pracy. 

Poniewa  w przypadku lupy r cznej 3X wzi to pod uwag  nie tylko oczy, ale równie  r ce, 
jest ona idealnym szk em powi kszaj cym do wykorzystania przy pracy. Niezale nie od tego, jak 
cz sto lupa jest u ywana, nie powoduje to zm czenia pracownika, pozwalaj c mu zawiesi  prac , lub 
wydajnie j  kontynuowa .

Jakkolwiek trzykrotne powi kszenie nie wydaje si  du e, zdolno  rozdzielcza jest bardzo 
dobra dzi ki zastosowaniu szk a optycznego o doskona ej jako ci. Lupa ta mo e zatem zaspokoi
niemal wszelkie potrzeby zwi zane z przeprowadzaniem obserwacji. W porównaniu do silnego szk a
o du ym powi kszeniu trzykrotna lupa r czna Peak jest wyj tkowo praktyczna i bardzo por czna.

Powi kszenie: 3x  
rednica soczewki: 50mm  

Wymiary: rednica 57 x18mm  
Masa netto: 56 g  

Nr 2047 

LUPA-WISIOR PEAK 3X
Lupa-wisior 3X jest prostym i lekkim szk em 

powi kszaj cym do zastosowa  praktycznych, 
sk adaj cym si  z soczewki ze szk a optycznego, 
plastikowej oprawki oraz paska. 

Je li mo emy pozwoli  sobie na lekk  przesad ,
b d  Pa stwo mogli atwo i natychmiastowo przerwa
i ponownie podj  obserwacj . Ponadto lupa ta nie 
wywo uje uczucia niech ci do korzystania z niej i nie 
spowoduje u Pa stwa uczucia zm czenia, 
spowodowanego jej u yciem. Mo na powiesi  j  na szyi 
albo trzyma  w kieszeni. Lupy tej mo na u ywa  zawsze 
i wsz dzie, odpowiednio do stylu ycia. 

Powi kszenie: 3X 
rednica soczewki: 28 mm 

Wymiary: rednica 35 x 53 x 5mm 
Masa netto: 9 g  
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Nr 2048 

LUPA ZEGARMISTRZOWSKA PEAK
Lupa zegarmistrzowska Peak jest wygodn  lup  mocowan  przy oku, której mo na u ywa

jako przyrz du pomocniczego przy produkcji i naprawie zegarów, zegarków nar cznych i bi uterii.
W lupie tej zastosowali my soczewk  szklan .

Oferujemy szeroki wybór modeli tej lupy, z pi cioma warto ciami powi kszenia i w dwóch 
rodzajach oprawy, wykonanej z aluminium lub winylu.  

Prosimy przyjrze  si  tabeli i wybra  model najbardziej odpowiedni w Pa stwa pracy. Ma y
otwór w oprawie zapobiega zaparowaniu soczewki w trakcie korzystania z lupy.  

Lupa zegarmistrzowska Peak przydatna jest nie tylko przy pracy nad zegarkami, ale tak e
do sprawdzania rozmaitych artyku ów. 

Nr katalogowy Liczba
dioptrii

Odleg o
ogniskowa 

Powi kszenie Liczba
soczewek 

Materia Masa netto

A13D 13 3 cale 3,3x 1 Aluminium 10g
A16D 16 2½ cala 4x 1 " 10g
A20D 20 2 cale 5x 1 " 10g
A26D 26 1½ cala 6,7x 1 " 11g
AW 38 1 cal 10x 2 " 13g
V13D 13 3 cale 3,3x 1 Winyl 6g
V16D 16 2½ cala 4x 1 " 6g
V20D 20 2 cale 5x 1 " 6g

V26D 26 1½ cala 6,7x 1 " 6,5g

Nr 2003 

LUPA TKACKA PEAK
Lupy tkackie Peak to wygodne sk adane szk a powi kszaj ce, przeznaczone do kontroli 

tkanin. S  one szeroko stosowane jako lupy przeno ne i dost pne s  w ró nych modelach, 
wyszczególnionych w poni szej tabeli. 
Znaczenie symbolu artyku u

 Dwie pierwsze cyfry z czterech oznaczaj  d ugo  podstawy, na której naniesiona jest podzia ka. 
(np. 12 = ½ cala, 34 = ¾ cala, 10 = 1 cal) 

 Ostatnie dwie cyfry z czterech oznaczaj  powi kszenie. (np. 09 = 9X, 07 = 7X) 

 S oznacza pojedyncz  soczewk , W oznacza podwójne soczewki. 

 A oznacza opraw  z aluminium, Z oznacza opraw  z cynku. 

 Ostatnia cyfra oznacza wyko czenie powierzchni metalowej oprawki. (np. 0 = farba srebrna, 3 = 
farba czarna) 
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Artyku Wielko
podstawy 

(cale) 

Wielko
podstawy 

(mm)

Powi k-
szenie

Liczba
soczewek 

Materia Wyko czenie 
powierzchni 

1209SA0 ½  10 9x 1 Aluminium Trwa a farba 

3407SA0 ¾  15 7x 1 Aluminium Trwa a farba  

1006SA0 1 25 6x 1 Aluminium Trwa a farba  

1209SA3 ½  10 9x 1 Aluminium Czarne 

3407SA3 ¾  15 7x 1 Aluminium Czarne 

1006SA3 1 25 6x 1 Aluminium Czarne 

1209WZ3 ½  10 9x 2 Cynk Czarne 

3408WZ3 ¾  15 8x 2 Cynk Czarne 

1006WZ3 1 25 6x 2 Cynk Czarne 

1504WA3 1½  30 4x 2 Aluminium Czarne 

2003WA3 2 50 3x 2 Aluminium Czarne 

Dost pne s  tak e lupy z po czonymi podzia kami na podstawie: w calach i milimetrach. 

Nr 1987 

LUPA PEAK 3,5X Z O WIETLENIEM
Lupa ta, z du  kwadratow  soczewk  i urz dzeniem o wietlaj cym, pozwala turystom 

pieszym lub kierowcom czyta  map  w nocy. Szczegó y mapy s  jasno o wietlane i wyra nie 
widoczne w powi kszeniu. Oprawa wykonana jest z wysokoudarowego polistyrenu, który jest 
elastyczny i nie ulega starzeniu. W r czce mieszcz  si  dwie baterie UM-2 (R-14) (1,5V). 

Po od czeniu soczewki mo liwe u ycie jak zwyk ej latarki: do odczytywania map, wykresów, 
filmów, mierników, itp. 

Powi kszenie: 3,5x 
Wymiary: 60x75x190mm 
Masa netto: 120 g  
Bateria: UM-2 (R-14), (1,5V) x2 
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Nr 2038 

LUPA PEAK 4X
W lupie Peak 4X zastosowano soczewki achromatyczne o wysokiej rozdzielczo ci, w których 

skorygowana zosta a aberracja chromatyczna. Dzi ki kwadratowemu polu widzenia o wymiarach 
45x45 mm oraz pomys owej konstrukcji oprawy lupa ta b dzie u yteczna nie tylko w yciu 
codziennym, ale tak e w rozmaitych dziedzinach jako przydatna pomoc przy pracach precyzyjnych.  

Szczególnym elementem s  os ony dolne: pó przejrzysta i czarna, które mo na zmieni
jednym ruchem, i które u atwiaj  prowadzenie obserwacji je li wybierze si  jedn  z nich odpowiednio 
do warunków o wietlenia. Podstawy pó przezroczystej mo na na przyk ad u y  do sprawdzania 
filmów fotograficznych, natomiast czarnej – do ustawiania ostro ci w wielkoformatowych aparatach 
fotograficznych.  

Ponadto do regulacji ostro ci zastosowano w tej lupie mechanizm z wielozwojowym gwintem 
limakowym, jakie stosuje si  w aparatach fotograficznych, dzi ki czemu zapewnione jest bardzo 

p ynne dzia anie mechanizmu. Do czony pasek równie  zwi ksza u yteczno  tej lupy. 
Powi kszenie: 4X 
Pole widzenia: 45x45mm 
Wymiary: 51x65x51mm 
Masa netto: 80g  

Nr 1990-4

LUPA ANASTYGMATYCZNA PEAK 4X
Lupa ta, o powi kszeniu 4X, jest zaprojektowana w specjalny sposób tak, by umo liwi

jednoczesn  obserwacj  ca ej powierzchni mikrofilmu standardowego formatu, tj. 32mm x 45mm, lub 
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p askich przedmiotów o rednicy mniejszej ni  58mm. Obraz widziany przez lup  jest wyj tkowo ostry 
na ca ym obszarze od centrum do brzegów pola widzenia dzi ki starannej optycznej korekcji 
astygmatyzmu i krzywizny pola, jak te  aberracji wyst puj cych w centrum obrazu. W zwyk ych
urz dzeniach powi kszaj cych korygowany jest tylko rodek pola widzenia. Pod tym wzgl dem lupa 
ta jest ca kiem podobna do anastygmatycznych obiektywów fotograficznych, i wytwarzana jest z równ
staranno ci  i precyzj  jak one.  

Elementem który odró nia t  lup  od obiektywów fotograficznych jest pozycja renicy 
wyj ciowej, która umieszczona zosta a w odleg o ci 25mm nad górnym biegunem lupy, tak, by 
obserwator móg  zbada  ca y obraz poruszaj c jedynie sam  ga k  oka, a nie ca  g ow . Jest to 
wyj tkowo korzystna cecha dla osoby, pracuj cej z mikrofilmami, poniewa  pozwala szybko 
i wygodnie sprawdzi  wiele negatywów.  

Lupa ta jest zatem zalecana jako najbardziej odpowiednia gdy trzeba jednocze nie oceni
obraz o wi kszej powierzchni, na przyk ad przy sprawdzaniu negatywów i barwnych przezroczy 
formatu 35mm (24mm x 36mm), jak równie  mikrofilmów o standardowym formacie.  

W p aszczy nie przedmiotowej lupy zastosowano wyjmowan  szklan  podzia k , widoczn  na 
ilustracji. Pozwala ona atwo i prosto okre li  wymiary obiektu.  

W przypadku, gdy nie jest potrzebna mo liwo  obserwacji ca ego przedmiotu, natomiast 
po dana jest mo liwo  dok adniejszej obserwacji jego cz ci, bardziej odpowiednia jest lupa 
anastygmatyczna Peak 7X.

Nr 1990-7

LUPA ANASTYGMATYCZNA PEAK 7X
Lupa anastygmatyczna Peak 7X przej a uk ad optyczny lupy anastygmatycznej 4X, przy 

zwi kszeniu powi kszenia do siedmiokrotnego. 
Lupy anastygmatycznej 4X mo na u ywa  do kontroli ca ego kadru b ony o formacie 32 x 

45mm lub o rednicy 46mm, natomiast w przypadku, gdy konieczne jest sprawdzenie tylko cz ci
obiektu, ale przy lepszym powi kszeniu, najbardziej odpowiednia jest lupa anastygmatyczna Peak 
7X. Efektywne i precyzyjne badanie przedmiotów to idealne zastosowanie dla uk adów 
anastygmatycznych. Prosimy zajrze  do za czonej broszury w celu uzyskania dalszych informacji 
o tym uk adzie.  

W urz dzeniu zastosowano podzia k  nitkow , tak aby atwo i prosto mo na by o wykonywa
pomiary przedmiotów.  

Do lupy zamocowany jest pasek. B dzie on przydatny przy sprawdzaniu ostro ci
w wielkoformatowych aparatach fotograficznych lub filmów fotograficznych w miejscu wykonywania 
zdj .

Numer katalogowy: Nr 1990-4 Nr 1990-7 
Powi kszenie: 4X 7X
Pole widzenia: 58mm 41mm
U yteczny otwór wzgl dny: 30mm 22mm
Najmniejsza podzia ka skali: 0,1mm 0,1mm
Odleg o  robocza: 54mm 36mm
Wymiary: rednica 73 x 77mm rednica 55 x 53mm  

(bez oczek do mocowania paska)  
Masa netto: 272g 103g
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Nr 1986

SZK O POWI KSZAJ CE PEAK
Z MOCOWANIEM MAGNETYCZNYM

Do oferty popularnych i charakteryzuj cych si  wysok  jako ci  urz dze  powi kszaj cych 
Peak dodano zupe nie nowy model szk a powi kszaj cego.  

Szk o powi kszaj ce Peak z mocowaniem magnetycznym to unikalna lupa, która odbiega 
od modeli konwencjonalnych. Na spodzie wykonanej z przezroczystej ywicy oprawy soczewki 
zamocowano po przeciwnych stronach dwa ma e magnesy. Szczególna cecha tego szk a
powi kszaj cego to mo liwo  jego atwego i wygodnego zamocowania do suwmiarek, sprawdzianów 
wysoko ci, mikrometrów, i innych urz dze  pomiarowych, wykonanych ze stali, co poprawia 
czytelno  i dok adno  odczytów.  

Mocowanie magnetyczne powoduje, e lupa utrzyma si  na przyrz dzie pomiarowym 
niezale nie od jego po o enia, tak e w pozycji pionowej lub pochy ej. Lup  mo na równie  wygodnie 
przesuwa  po skali. Lupy z mocowaniem magnetycznym mo na ponadto u ywa  wygodnie na 
stalowych biurkach, tablicach i pulpitach jako przycisk do papieru po czony ze szk em 
powi kszaj cym.

Powi kszenie: ok. 5x  

rednica soczewki: 30 mm  

Wymiary: 44x20x30mm  

Masa netto: 15g 

Nr 1960

LUPA PEAK 5X 
Bardzo praktyczna lupa z akrylowym tubusem, której mo e

u ywa  ca a rodzina. 
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Nr 1961

LUPA PEAK 10X
Lupa o szerokim zastosowaniu i w umiarkowanej cenie, 

z du ym powi kszeniem i szerokim polem widzenia.  

Nr 2032

PLASTIKOWA LUPA PEAK 10X
Lupa o ogólnym zastosowaniu z o ona z dwóch oddzielnych 

soczewek z tworzywa, tania, ale o starannie zaprojektowanej optyce.  

Nr 1962
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LUPA PEAK 15X
Wyj tkowo u yteczna lupa z achromatycznym obiektywem, 
zbudowanym z trzech soczewek w dwóch grupach. 

Nr 1964

LUPA PEAK 22X
Wysokiej klasy lupa o du ym powi kszeniu, z powlekanym 

przeciwodblaskowo obiektywem achromatycznym z o onym 

z czterech soczewek w trzech grupach.



Nr 2017-6 

Nr 2017-8 

LUPA PEAK ZE SPINK  DO KRAWATA 
Lupa ta sk ada si  ze spinki do krawata i wstawionej w ni  soczewki powi kszaj cej o z o onej 

budowie. Stanowi ona unikalny dodatek dla m czyzn, który jednocze nie s u y celom praktycznym. 
Mo e do wiadczyli Pa stwo w codziennym yciu takiej sytuacji, kiedy a owali Pa stwo, e nie maj
przy sobie szk a powi kszaj cego. W takiej chwili mog  Pa stwo natychmiast odpi  lup  od krawata 
i skorzysta  z niej, ku zaskoczeniu i przy podziwie otoczenia.  

Wysokiej jako ci soczewka wykonana jest ze szk a optycznego, i obie jej powierzchnie 
powleczone s  przeciwodblaskowo. Mog  Pa stwo wybra  spo ród dwóch modeli: z powi kszeniem 
6X lub 8X.

Lupy Peak ze spink  do krawata cz sto wyst puj  w roli upominków i ciesz  si  uznaniem 
u ytkowników. Mo emy wykona  lup  ze spink  odpowiednio do Pa stwa bud etu. Prosimy 
porozumie  si  z nami w sprawie wygl du, powi kszenia, ceny, itp. 

Numer katalogowy:  Nr 2017-6 Nr 2017-8 
Powi kszenie: 6x 8x

rednica soczewki: 15mm 15mm
Wymiary: 50 x 21 x 16mm 50 x 21 x 16mm 
Masa netto: 10g 10g

Nr 1975

LUPA PEAK 7X Z PODZIA K
Lupa z podzia k Peak jest typowym przyk adem prostoty, dok adno ci, i niskiej ceny.
Lupa z podzia k Peak wyposa ona jest w doskona y obiektyw achromatyczny (trzy soczewki 

w dwóch grupach) w naniesion  fotograficznie precyzyjn  podzia k . Ma ona równie  pier cie  do 
nastawiania ostro ci, a jej powi kszenie wynosi 7.  

Wszelkiego rodzaju aberracje s  usuni te tak, by mo na by o atwo obserwowa  obiekt.  
Powi kszenie: 7x 
Soczewka przedmiotowa: 19mm 
Pole widzenia: 18mm 
Wymiary: rednica 36 x 62mm 
Masa netto: 56g  
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 Nr 1998                              Podzia ka standardowa 

Nr 2028  

WZORY I BARWY PODZIA EK
Podstawowe wzory podzia ek stosowanych w ró nych urz dzeniach powi kszaj cych ze 

skal  dost pne s  w wersji standardowej i w wersjach P.S. (Peak Scale) Nr 1 do P.S. Nr 12, 
przedstawionych na za czonej ilustracji. 

Ponadto, zale nie od zastosowania, potrzebne mog  by  rozmaite inne wzory. W takim 
przypadku prosimy o skontaktowanie si  z nami. Gotowi jeste my wykona  podzia ki z dowolnym 
wymaganym wzorem, w dowolnej ilo ci, przez znakowanie, naparowanie chromu, lub metod
sitodruku.

Czarna barwa linii mo e powodowa  k opoty przy odczycie w przypadku niektórych próbek. 
Je li okaza yby si  potrzebne, dost pne s  tak e podzia ki w barwie czerwonej, niebieskiej lub bia ej. 
Prosimy zwróci  uwag  na to, e cena zale na jest od barwy, ilo ci i wzoru.

W przypadku wyrobów o numerach 1975, 1976, 1998, 1999 i 2015 wzór szklanej podzia ki jest 
wspólny, a rednica wynosi 26mm. Wyroby Nr 1983, 2004 i 2028 maj  ten sam wzór, ale rednica 
szklanej podzia ki wynosi 35mm. Wyrób Nr 2016 ze szklan  podzia k  o rednicy 26mm dost pny jest 
w czterech rodzajach: z podzia k  standardow  oraz z podzia k  Nr 1, Nr 2, i Nr 8. 

Podejmujemy si  produkcji sprz tu optycznego na zamówienie: soczewek, pryzmatów, szk a
i instrumentów pomiarowych. 
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LUPY PEAK SYSTEMU STEINHEILA
Lupa typu Steinheila sk ada si  z wykonanej ze szk a kronowego dwuwypuk ej soczewki 

o silnych krzywiznach, i dwóch wykonanych ze szk a flintowego ujemnych menisków, przyklejonych 
z obu stron do rodkowej soczewki dodatniej.  

Urz dzenia te, o rozmaitych powi kszeniach, od dawna u ywane s  powszechnie do 
wst pnego badania preparatów mikroskopowych. S  one montowane zamiennie na specjalnie do 
tego celu skonstruowanych podstawach, wyposa onych w stolik dla preparatów i lustro zapewniaj ce
o wietlenie próbki, tak, jak w zwyk ych mikroskopach.  

Lupy tego rodzaju u ywa si  te  cz sto jako lupy r cznej, bez podstawy, ze wzgl du na ich 
znakomit  korekcj  aberracji chromatycznej oraz stosunkowo szerokie pole widzenia. Jednak w takim 
przypadku du a masa lupy wraz z grub  metalow  opraw  powoduje, e jest ona nieco niewygodna 
do noszenia w kieszeni, a ponadto odkryte powierzchnie soczewek z mi kkiego szk a flintowego, 
podatnego na zarysowania, mog  ulec porysowaniu w codziennym u yciu.  

Nowa seria lup Steinheila marki Peak, na któr  sk adaj  si  urz dzenia o powi kszeniach 
odpowiednio 7x, 10x, 14x i 20x, zosta a zaprojektowana z my l  o kieszonkowym u yciu tych wysokiej 
klasy szkie  powi kszaj cych. Sklejony zespó  soczewek zamocowany jest w lekkiej oprawie 
z czarnego tworzywa sztucznego, przesuwana oprawka z tego samego tworzywa pokrywa i chroni 
obie powierzchnie soczewek przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. W pozycji roboczej 
oprawk  przesuwa si  tak, e tworzy ona wygodny uchwyt.  

T  now  seri  lup mo na poleci  entuzjastom lup Steinheila, którzy wahali si  przed ich 
codziennym u ywaniem ze wzgl du na ich ci ar i z obawy przed ich uszkodzeniem.  

Numer katalogowy. Powi kszenie U yteczny otwór 
wzgl dny 

Wymiary: Masa netto 

Nr 1985-7 7x 16mm 39 x 24 x 22mm 22g

Nr 1985-10 10x 15,5mm 39 x 24 x 22mm 19g

Nr 1985-14 14x 12mm 39 x 24 x 22mm 18g

Nr 1985-20 20x 7mm 39 x 24 x 22mm 18g
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Nr 1999 

LUPA TELECENTRYCZNA PEAK 7X 

Jest to siedmiokrotna lupa o specjalnym 
przeznaczeniu. Nale y ona do kategorii lup 
z zamocowan  szklan  podzia k , któr  mo na 
bezpo redniego przy o y  do badanego przedmiotu tak, 
by mo liwe by o atwe i dok adne wykonanie pomiaru jego 
d ugo ci. Optyczny uk ad powi kszaj cy tej lupy nie jest 
jednak konwencjonalny, lecz jest „telecentryczny”, tzn. 
charakteryzuje si  ma ym otworkiem, zamocowanym 
w ognisku uk adu optycznego, przez który mo na 
wykona  pomiar szeroko ci lub d ugo ci nie tylko 
obiektów p askich, ale równie  trójwymiarowych takich, jak 
kule, walce, itp., bez b du wywo anego paralaks . Ten 
por czny instrument jest równowa ny, pod wzgl dem 
swej zasady dzia ania, kosztownym profilomierzom. Uk ad
optyczny, z o ony z trzech soczewek w dwóch grupach, 
zosta  specjalnie zaprojektowany do tego celu.  

U ywaj c lupy nale y najpierw wyregulowa
odleg o  pomi dzy szklan  podzia k  a uk adem 
optycznym, obracaj c moletowany pier cie  zewn trzny 
a  podzia ka b dzie ostro widoczna dla oka przez otworek 
o najwi kszej rednicy (3mm), który wybiera si  w prosty 
sposób, obracaj c pier cie  u góry lupy. Nast pnie nale y
umie ci  lup  na obiekcie, który ma by  mierzony tak, by p ytka ze skal  zetkn a si  z tym 
przedmiotem, i odczyta  jego d ugo  na podzia ce. Skala naniesiona jest na d ugo ci 20mm 
z podzia k  0,1mm, tak wi c mo na dokonywa  pomiarów d ugo ci z b dem mniejszym ni  0,03mm. 

Przy wykonywaniu pomiarów przedmiotów trójwymiarowych nale y stosowa  otworek 
z najmniejsz rednic  (1mm), a najlepiej otworek ze szczelin  o szeroko ci 0,5 mm, przy czym 
szczelina powinna by  w po o eniu prostopad ym do kierunku, w którym ma by  mierzona d ugo
obiektu. Nawet w takim przypadku cz ci obiektu, które nie stykaj  si  ze skal , mog  by  rozmyte, 
poniewa  nie znajduj  si  w ognisku. Tym niemniej, dzi ki w a ciwo ciom uk adu „telecentrycznego”, 
nie mo e wyst pi  b d pomiaru d ugo ci, o ile odczyta si  odleg o  od rodka do rodka rozmytych 
obrazów. Niewielk  jasno  obserwowanego obrazu, wywo an  ma  wielko ci  otworków, mo na
skompensowa  ja niejszym o wietleniem obiektu.  

Lup  t  mo na bardzo efektywnie zastosowa  do odczytywania wskaza  termometrów 
rt ciowych. Przyk adaj c powierzchni  przezroczystego tubusu lupy (z której najlepiej usun  szklan
p ytk  z podzia k ) do rurki termometru w odpowiedni sposób mo na odczyta  temperatur  wyj tkowo 
dok adnie i bez b du paralaksy, nawet je li s upek rt ci i skala temperatury nie znajduj  si  w jednej 
p aszczy nie. Bardzo przydatny w tym przypadku jest otworek ze szczelin , któr  nale y ustawi
równolegle do linii naniesionych na skali termometru. (Nale y zwróci  uwag  na to, by temperatura 
cia a osoby wykonuj cej pomiar nie wp yn a na jego wynik).  

Zast puj c przezroczysty tubus lupy tubusem o odpowiedniej d ugo ci i umieszczaj c jego 
podstaw  prostopadle na okienku woltomierza, itp., mo na równie  bardzo dok adnie odczyta
po o enie wskazówki ca kowicie bez paralaksy.  

Powi kszenie: 7x  
Pole widzenia: 24mm  
Wymiary: rednica 38 x 74mm  
Masa netto: 73g  
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Nr 2015

MINI KOMPARATOR PEAK 7X 
Mini komparator Peak 7x jest por cznym i dok adnym 

optycznym instrumentem pomiarowym z o onym z obiektywu 
po czonego z podzia k , podobnym do ciesz cych si  renom
lup ze skal  7x i 10x. W porównaniu z konwencjonalnymi szk ami
powi kszaj cymi, Mini komparator 7x jest mniejszy, wygodniejszy 
do przenoszenia, i ma umiarkowan  cen .

Achromatyczny obiektyw dublet daje ostry, czysty obraz, 
i ma wysok  zdolno  rozdzielcz . Regulacja ostro ci jest bardzo 
p ynna dzi ki zastosowaniu gwintu wielozwojowego. Mo na 
zastosowa  p ytk  z naniesion  chemigraficznie skal ,
przeznaczon  dla lupy ze skal  7x, dost pnych jest te  13 modeli 
z innymi d ugo ciami podzia ek, k tami, i ukami ko owymi do 
wszelkich zastosowa .

Powi kszenie: 7x  
Pole widzenia: 25mm  
Wymiary: rednica 29 x 46mm  
Masa netto: 28g 

Nr 1976 

LUPA PEAK 7X Z PODZIA K  - ZESTAW

Wymiary (futera u): 125 x 60 x 60mm  

Masa (brutto): 128g  

Nr 2004  

LUPA PEAK 10X Z PODZIA K  - ZESTAW

Wymiary (futera u): 125 x 60 x 60mm  
Masa (brutto): 165g  

W zestawach z lup  z podzia k  7x i 10x umie cili my 
pi  najpowszechniej u ywanych podzia ek spo ród dwunastu 
umieszczonych na za czonej ilustracji. Pi  podzia ek, Nr 2, 3, 
7, 8 i 10, umieszczonych jest w futerale z tworzywa sztucznego 
jako zestaw z lup .

Mo na zamówi  inny zestaw podzia ek, odpowiadaj cy 
Pa stwu indywidualnym potrzebom.  
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Nr 1998  

Nr 2028  

LUPA PEAK Z PODZIA K  I O WIETLENIEM

Do czenie urz dzenia o wietlaj cego do lup Peak 7x i 10x z podzia k , szeroko znanych 
jako proste i dok adne komparatory, bardzo zwi kszy o ich u yteczno .

Lupa Peak z podzia k  i o wietleniem sk ada si  z bloku z lup , uchwytu mieszcz cego 
suche ogniwa, i umieszczonego pomi dzy nimi cznika. Elementy te mo na roz czy .

Ponadto, poniewa  dost pna jest podzia ka standardowa i 12 innych rodzajów podzia ek, 
mo na wybra  taki model, który odpowiada  b dzie Pa stwa potrzebom. 

(Umieszczona w atrakcyjnym futerale) 

Numer katalogowy: Nr 1998 Nr 2028 
Powi kszenie: 7x 10x

rednica skali: 22mm 32mm
Wymiary: rednica 36 x 58 x 175mm rednica 47 x 45 x 185mm 
Masa netto: 118g 134g
Bateria: UM-2 (R-14) (1,5V) x2 UM-2 (R-14) (1,5V) x2 
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Nr 2018

LUPA PEAK 8X 

Lupa Peak 8X jest wysokiej jako ci elegancko zaprojektowanym szk em powi kszaj cym. 
Wygodnie jest mie  j  na biurku, gdzie jest bardzo przydatna w codziennej pracy. Lupa ta jest 
specjalnie zaprojektowana tak, by pokrywa a polem widzenia ca y obszar kadru 24mm x 36mm – 
pojedynczej klatki b ony fotograficznej 35mm – i jest idealna do przegl dania negatywów. Jest to 
wysokiej klasy lupa, w której zastosowano prostok tn  soczewk  obiektywow  o wymiarach 
24mm x 37mm, której zadaniem jest pokry  ca  powierzchni  pojedynczej klatki b ony 35mm, oraz 
dwusoczewkowy okular achromatyczny. Na dolnej kraw dzi wykonanej z przezroczystego akrylu 
os ony wygrawerowana jest skala 
o d ugo ci 30mm z podzia k  co 1mm. 
Mo na z niej wygodnie skorzysta
zgodnie z przeznaczeniem, poniewa  nie 
zak óca ona pola widzenia.  

Powi kszenie: 8x  

Pole widzenia: 24 x 36mm  

Wymiary: 46 x 49 x 39mm  

Masa netto: 52g  

Nr 2018 P.H. 

UCHWYT ZE ZNACZNIKIEM PEAK
Uchwyt ze znacznikiem dziurkuj cym Peak jest wygodnym elementem wyposa enia 

dodatkowego, przeznaczonym do przymocowania do lupy 8X. Uzyska  on powszechne uznanie 
u ytkowników, a u ywa si  go do przegl dania i sprawdzania wywo anych b on i barwnych przezroczy 
35mm. Ocena jako ci d ugiej rolki filmu go ym okiem i naniesienie znaczników za pomoc  tuszu lub 
no yczek to czynno  k opotliwa i ma o efektywna. U ywaj c lupy 8X wyposa onej w ten uchwyt ze 
znacznikiem, mo na przez naci ni cie dziurkacza wykona  na perforacji b ony naci cie w kszta cie 
litery V w trakcie przegl dania filmu, wykonuj c w ten sposób znaczniki szybko i poprawnie. Po 
zamocowaniu uchwytu powierzchni , na której umieszczony 
jest przycisk do znakowania, uko nie do postawy lupy 8x 
mo na przegl da  i kontrolowa  rolk  filmu. Slajdy mo na 
przegl da  i sprawdza  po zamocowaniu uchwytu do 
podstawy lupy 8x odwrotn  stron , na której s  wyci cia 
prowadz ce do ramek do przezroczy.  

Wymiary: 60x47,3x15 mm  

Masa netto: 13g  
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Nr 2026-8  

PRZEGL DARKA R CZNA PEAK 8X

Nr 2026-15  

Nr 2026-20

PRZEGL DARKA DO MIKROFILMÓW PEAK
R czna przegl darka Peak 8X jest wysokiej jako ci lup  z uchwytem do wk adania filmu. 

Z o ony z trzech soczewek w dwóch grupach obiektyw pokrywa polem widzenia ca y kadr b ony 
35mm, maj c skompensowan  aberracj  sferyczn  pomimo stosunkowo du ego powi kszenia, co 
powoduje, e przegl darka ta nadaje si  do przegl dania nie tylko normalnych b on, ale tak e
mikrofilmów i b on rentgenowskich. Na dolnej kraw dzi os ony naniesiona jest chemigraficznie skala 
o d ugo ci 30mm i podzia ce 1mm. Obraz skali widoczny jest w wizjerze tak, e nie zak óca pola 
widzenia.  

Przegl darka do mikrofilmów Peak jest przeno n  przegl dark , zapewniaj c  – dzi ki
najwy szym w a ciwo ciom optycznym – atwe i dok adne odczytywanie kart okienkowych 
(aperturowych) i mikrofisz. U ycie tej przegl darki w po czeniu z filmem pozwoli na wykorzystywanie 
i przekazywanie bogatych informacji w dowolnym czasie i miejscu. Dost pne s  przegl darki 
o powi kszeniu 15X i 20X. Oba modele maj  obiektywy o aberracjach skorygowanych dla ca ego pola 
widzenia i zaprojektowane s  tak, by nie powodowa  zm czenia oka przy d ugim u ywaniu. 
Wyposa one s  one równie  w pier cie  do regulacji ostro ci. atwo mo na dokonywa  obserwacji 
dzi ki szerokiemu otworowi wpuszczaj cemu wiat o.

Numer katalogowy. Powi kszenie Pole widzenia Wymiary Masa netto

Nr 2026-8 8x 24 x 36mm 138 x 46 x 53mm 92g

Nr 2026-15 15x 19mm 138 x 46 x 44mm 91g

Nr 2026-20 20x 11mm 138 x 46 x 40mm 110g
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Nr 2044

LUPA ZMIENNOOGNISKOWA PEAK 816
W celu zaspokojenia potrzeb u ytkowników produkujemy kilka unikalnych i atwych w u yciu 

lup serii Peak. Lupa zmiennoogniskowa 816 jest produktem epokowym, zaprojektowanym w celu 
umo liwienia bezstopniowej zmiany powi kszenia. Uk ad optyczny tej lupy, z o ony z o miu soczewek 
w sze ciu grupach i zapewniaj cy p ynn  zmian  powi kszenia od 8X do 16X, utrzymuje dostateczn
jasno  na ka dym etapie zmiany powi kszenia przy najmniejszych aberracjach optycznych.  

Czarny korpus, wyko czony metod  precyzyjnej obróbki aluminium, podobnie jak 
w obiektywach fotograficznych, pozwala na p ynn  zmian  powi kszenia. Blokada zatrzaskowa 
pomaga w wyborze po danego powi kszenia spo ród widocznych w ma ym okienku warto ci  
8X, 10X, 12X, 14X i 16X. 

Przed rozpocz ciem obserwacji nale y obracaj c pier cie
regulacyjny u podstawy oprawy obiektywu wybra  najlepsze powi kszenie 
odpowiednio do celu badania. Po ustawieniu powi kszenia nale y precyzyjnie 
wyregulowa  pier cie  wokó  okularu tak, by zamontowana podzia ka by a
wyra nie widoczna. Mechanizm zmiany ogniskowej zmienia powi kszenie, 
pozwalaj c na prowadzenie ci g ej obserwacji.  

Powi kszenie: 8X do 16X  
Wymiary: rednica 45 x 65mm  
Pole widzenia: od 20 do 10 mm rednicy  
Najmniejsza podzia ka skali: 0,1mm, 0,005 cala  
Zakres regulacji do wzroku: + 2,5D to -5D  
Masa netto: 149 g  

Nr 2044-LH  

UCHWYT Z O WIETLACZEM
DO LUPY ZMIENNOOGNISKOWEJ 816

Jest to urz dzenie o wietlaj ce, zapewniaj ce dostateczn  ilo wiat a do o wietlenia 
obserwowanego obiektu.  

Zapewni on wyra ny obraz przez 
odci cie niepotrzebnego wiat a oraz u atwi 
p ynne ustawianie ostro ci i zmian
powi kszenia przy trzymaniu uchwytu w r ce.

Wymiary: rednica 47 x 35 x 185mm  
Masa netto: 65g  
Bateria: UM-2 (R-14) (1,5V) x2 

Nr 1966 

LUPA PEAK 10X Z O WIETLENIEM
Seria lup Peak, dobrze przyj ta dzi ki swym znakomitym w a ciwo ciom zarówno przy pracy 

w warsztacie, jak i w domu, zosta a ostatnio rozszerzona o nowy model: lup  10X z o wietleniem.
Lupa 10X z o wietleniem to ulepszony model lupy Peak 10X, znakomitej lupy stosowanej 

szeroko ze wzgl du na jej powi kszenie, pole widzenia 
i umiarkowan  cen . Nowy model ma wbudowany 
o wietlacz, zasilany dwiema 1,5-woltowymi bateriami UM-2 
(R-14). Ta mocna, wygodna i lekka latarka wykonana jest 
z metalu, a kryszta owo przejrzysta soczewka os oni ta jest 
uchwytem z twardego tworzywa sztucznego.  

Dzi ki swym znakomitym osi gom i eleganckiemu 
wygl dowi lupa Peak 10X z o wietleniem jest 
kompleksowym rozwi zaniem problemu, cz sto 
napotykanego przy u ywaniu konwencjonalnej lupy 
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w ciemnym miejscu. Oczywi cie, poniewa  to nowe urz dzenie przepuszcza wiat o zewn trzne 
w dostatecznym stopniu, nie ma potrzeby korzystania z o wietlacza lupy przy jasnym o wietleniu.  

Powi kszenie: 10x 
Wymiary: 35 x 41 x 175mm 
Masa netto: 81g  
Bateria: UM-2 (R-14) (1,5V) x2 

Nr 1983 

LUPA PEAK 10X Z PODZIA K
Lupa Peak 10x z podzia k ma precyzyjnie zbudowany obiektyw achromatyczny (powlekane 

przeciwodblaskowo cztery soczewki w dwóch grupach), naniesion  chemigraficznie podzia k  oraz 
pier cie  do nastawiania ostro ci. Jej powi kszenie wynosi 10. 

Problem spe nienia przeciwstawnych wymogów, tj. 
zapewnienia wysokiej zdolno ci rozdzielczej i zarazem szerokiego pola 
widzenia zosta  w tej lupie ca kowicie wyeliminowany, tote  mo e ona 
zapewni  bardzo efektywn  prac .

Dostarczana jest w wygodnym futerale do przenoszenia.  

Powi kszenie: 10x  
Pole widzenia: 28mm  
Okular: 20mm  
Wymiary: rednica 46 x 44mm  
Masa netto: 74g  

Nr 1993

LUPA Z PRZYSSAWK PEAK 10X
Zapotrzebowanie na wielkoformatowe aparaty fotograficzne stale zwi ksza si  w ostatnich 

latach. Nie tylko fotografowie zawodowi, ale równie  amatorzy czerpi  przyjemno  z ogl dania 
obrazu i komponowania zdj cia na du ej, jasnej matówce. Jednak e, jak do wiadczy o tego wielu 
fotografów, to ród o prawdziwej przyjemno ci staje si  czasami ród em irytacji.

Nawet do wiadczonym fotografom, ze wzgl du na wzrok i ró nice osobnicze, du o czasu 
zajmuje niekiedy uzyskanie na matówce ostrego obrazu przy 
pokr caniu pier cieniem ustawiania ostro ci.  

Opracowana niedawno lupa 10x z przyssawk
natychmiast rozwi e ten problem. Lup  t  stworzono do czaj c
wykonan  z naturalnej gumy wysokiej jako ci przyssawk  do 
znanej wcze niej i popularnej lupy Peak 10x, tak, e mo na j
przymocowa  do powierzchni szklanej matówki wykorzystuj c
powsta e pod przyssawk  podci nienie. Po zamocowaniu lupy do 
matówki wystarczy w ni  spojrze . Mo na j atwo zdj  po 
zako czeniu ustawiania ostro ci. Gwarantujemy, e przyjemno
korzystania z aparatów wielkoformatowych podwoi si  po 
zastosowaniu tej lupy.  

Powi kszenie: 10x  
Pole widzenia: 30mm  
Wymiary: rednica 60 x 51mm  
Masa netto: 35 g  

38



Nr 2021-15 

Nr 2021-22  

LUPA PEAK ZE WSPORNIKIEM 
Lupa Peak ze wspornikiem ma ten sam uk ad optyczny, co lupa Peak 15X i 22X, ale 

wyposa ona jest w zamocowany obrotowo wspornik. Po ustawieniu ostro ci r ce pozostaj  wolne.
Numer katalogowy Nr 2021-15 Nr 2021-22 
Powi kszenie: 15x 22x
U yteczny otwór wzgl dny : 19mm 11mm
Wymiary: 55 x 32 x 32mm 55 x 32 x 32mm 
Masa netto: 80g 80g

Nr 2016

LUPA PEAK 15X Z PODZIA K
Lupa Peak 15x z podzia k jest szk em powi kszaj cym o szerokim polu widzenia i 

o pi tnastokrotnym powi kszeniu, po czonym ze szklan  p ytk  z naniesion  podzia k , do wyboru 
spo ród czterech ró nych typów. Obserwuj c obiekt przez lup , gdy podzia ka spoczywa 
bezpo rednio na obserwowanym przedmiocie, mo na bardzo atwo, szybko i dok adnie zmierzy
d ugo , k t pomi dzy dwiema liniami prostymi, promie  krzywizny uku ko owego, itp.  

Instrument ten jest kontynuacj  serii lup Peak z podzia k , produkowanych dotychczas 
z powi kszeniem 7x i 10x. Jednak e, aby zapewni  mo liwo  obserwacji w ca ym polu widzenia 
o rednicy 14mm ostrego obrazu przedmiotu przy 15-krotnym powi kszeniu, lup  zaprojektowano od 
nowa, by niemal idealnie skorygowa  krzywizn  pola widzenia i aberracj  chromatyczn  dla promieni 
uko nych, poprzez zastosowanie czterech soczewek w trzech grupach, przedstawionych na rysunku 
w przekroju pod u nym, przy czym dwie soczewki wykonane s  z nowego rodzaju szk a optycznego. 
Ponadto na wszystkie sze  powierzchni soczewek granicz cych bezpo rednio z powietrzem 
naniesiono wielowarstwowe pow oki przeciwodblaskowe w celu zmniejszenia odbi  wewn trznych.  

Przy pos ugiwaniu si  tym instrumentem nale y wyregulowa  odleg o  pomi dzy szklan
podzia k  a lup  poprzez pokr cenie moletowanym pier cieniem na lupie, tak, by powi kszony obraz 
podzia ki by  widoczny ostro. Dla tej samej osoby korzystaj cej z lupy ponowna regulacja nie jest 
potrzebna.  

Przez pokr cenie pier cienia w lewo a  do oporu, i dalej z nieco wi ksz  si , lup  mo na 
od czy  od przezroczystego tubusu, w którym zamocowana jest p ytka z podzia k , i u ywa  lupy 
jako pi tnastokrotnego szk a powi kszaj cego.
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Nr 2016-L 

LUPA PEAK 15X Z PODZIA K  I O WIETLENIEM
Problem niedostatecznego o wietlenia rozwi zany zosta  przez do czenie do lupy Peak 15x 

ze skal urz dzenia o wietlaj cego, sk adaj cego si  z miniaturowej latarki i uchwytu.  
Obserwacji mo na dokonywa atwiej ni  kiedykolwiek.  

Numer 
katalogowy 

Powi kszenie Pole widzenia U yteczny otwór 
wzgl dny 

Wymiary Masa netto 

Nr 2016 15X 20mm 13mm rednica 35 x 33mm 40g

Nr 2016-L 15X 20mm 13mm rednica 43 x 65 x 
184mm

72g

Nr 1962

LUPA PEAK 15X
Wyj tkowo u yteczna lupa z powlekanym 

przeciwodblaskowo obiektywem achromatycznym, z o onym 
z trzech soczewek w dwóch grupach.  

Powi kszenie: 15x  
U yteczny otwór wzgl dny: 19mm 
Wymiary: 27 x 36 x 34mm 
Masa netto: 18g  
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Nr 2023

LUPA PEAK 15X Z O WIETLENIEM
Lupa Peak 15X z o wietleniem jest 

taka sama jak lupa Peak 15X, ma jednak 
do czony o wietlacz, zasilany z dwóch baterii 
do latarki. Lupa ta przydatna jest przy s abym 
o wietleniu.

Powi kszenie: 15x 
Pole widzenia: 19mm 
Wymiary: 180 x 36 x 42mm 
Masa netto: 90g  
Bateria: UM-2 (R-14) (1,5V) x2 

Nr 2019

LUPA PEAK 15X W KASETCE
Lupa Peak 15X w kasetce ma taki sam uk ad optyczny, co 

popularna lupa 15X, lecz jest to przeno na, uniwersalna lupa umieszczona 

w eleganckiej kasetce 

z tworzywa. Uk ad op-

tyczny tej lupy znany jest 

ze swej wysokiej 

rozdzielczo ci, a kasetka 

z tworzywa ABS stanowi 

lekk  i sztywn  os on ,

zapewniaj c te atwe

przenoszenie. Przy pos ugiwaniu si  t  lup  kasetk  nale y ustawi  np. na 

stole, i obracaj c pier cie  wyregulowa  ostro  tak, by widoczny by  ostry obraz obiektu. 

Obie r ce pozostaj  wówczas zupe nie wolne.
Powi kszenie 15x  
U yteczny otwór wzgl dny: 19mm
Wymiary: 34 x 54 x 26mm  
Masa netto: 48g 

Nr 2021-15

LUPA PEAK 15X ZE WSPORNIKIEM
Lupa Peak 15X ze wspornikiem ma ten sam 

uk ad optyczny, co lupa Peak 15X, ale wyposa ona
jest w zamocowany obrotowo wspornik. Po ustawieniu 
ostro ci r ce pozostaj  wolne.  

Powi kszenie: 15x  
U yteczny otwór wzgl dny: 19mm
Wymiary: 30 x 33 x 56mm  
Masa netto: 80g  
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MIKROSKOP WARSZTATOWY PEAK

Mikroskop warsztatowy jest szeroko stosowany jako uniwersalny przyrz d pomiarowy. Cho
zastosowano w nim niewielki i lekki mechanizm, ma on bardzo u yteczne rozwi zania umo liwiaj ce 
sprawn  prac , na przyk ad p ynnie dzia aj cy z batkowy mechanizm ustawiania ostro ci, dzi ki
czemu jest to czynno  bardzo prosta.  

Ponadto mo liwa jest praca w s abym o wietleniu, poniewa  mikroskop wyposa ony jest 
w urz dzenie o wietlaj ce, zasilane jedn  bateri  do miniaturowych latarek.  

Ma on te , jak wida  na za czonych ilustracjach, wbudowane precyzyjne skale, 
umo liwiaj ce wykonywanie pomiarów.  

Dzi ki wymienionym powy ej zaletom mikroskop warsztatowy przydatny jest w bardzo wielu 
zastosowaniach, takich jak badanie powierzchni, centrowanie, badanie kraw dzi ostrza, pomiary 
rednicy ma ych otworków, badanie p yt i wydruków, pomiary siatek materia ów w ókienniczych, 

badanie prz dzy, badanie skór, badanie przezroczy, oraz w elektronice.  

Obs uga: 
Nale y obróci  i zdj  mlecznobia  cz  na ko cu o wietlacza, i w o y  dwie baterie do 

latarek miniaturowych. Nast pnie nale y zamocowa  o wietlacz na korpusie g ównym, jak jest to 
pokazane na ilustracji, i wyregulowa  tak, by wiat o pada o na badany przedmiot. Wy cznikiem jest 
czarna cz  z tworzywa sztucznego na skuwce. Nast pnie nale y obraca  pier cie  regulacyjny 
soczewki okularu, a  skala z podzia k  b dzie widoczna ostro, i pokr ci  pokr t em mechanizmu 
z batkowego w celu ustawienia ostro ci obrazu. 

Numer katalogowy. Nr 2009-20 Nr 2009-40 Nr 2009-60 Nr 2009-100 

Powi kszenie 20x 40x 60x 100x

Pole widzenia rednica 7,2mm  rednica 4,3mm rednica 2,2mm  rednica 1,8mm  

Nr 16
0,05mm

Nr 18
0,02mm

Nr 20
0,02mm

Nr 22
0,01mm

Najmniejsza 
podzia ka skali 

Nr 17
0,0025 cala 

Nr 19
0,0010 cala 

Nr 21
0,0010 cala 

Nr 23
0,0005 cala 

Zakres pomiaru  6,0mm 3,4mm 1,6mm 1,2mm

Odleg o  robocza 52,0mm 28,0mm 6,0mm 5,5mm

Obudowa 222 x 145 x 95mm 

Masa ca kowita 496g 493g 507g 528g

Dost pne s  podzia ki w milimetrach albo w calach. 
Prosimy o podanie jednostek skali przy zamawianiu. 
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  20x Nr 2009-20  

  40x Nr 2009-40  

  60x Nr 2009-60  

100x Nr 2009-100  
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  20x Nr 2054-20  
  40x Nr 2054-40  
  60x Nr 2054-60  
100x Nr 2054-100  
150x Nr 2054-150  
200x Nr 2054-200  
300x Nr 2054-300  

  20x Nr 2034-20  
  40x Nr 2034-40  
  60x Nr 2034-60  
100x Nr 2034-100  
150x Nr 2034-150  
200x Nr 2034-200  

300x Nr 2034-300

  20x Nr 2054-20 EIM  
  40x Nr 2054-40 EIM  
  60x Nr 2054-60 EIM  

100x Nr 2054-100 EIM

MIKROSKOP STOJ CY PEAK O SZEROKIM POLU 
WIDZENIA

Mikroskop stoj cy Peak o szerokim polu widzenia jest prostym mikroskopem pomiarowym, 
zaprojektowanym tak, by by  zwarty i lekki jak mikroskop stoj cy, ale charakteryzuj cym si  szerszym 
polem widzenia ni  konwencjonalne mikroskopy. Pozwala on nie tylko uzyska  powi kszony obraz 
drobnych wzorów i zarysów obiektu, ale tak e dokona  pomiarów d ugo ci i porówna  wymiary za 
pomoc  podzia ki umieszczonej w okularze.  

Regulacj  ostro ci za pomoc  p ynnie dzia aj cego mechanizmu limakowego zastosowano 
w serii 2034 dostarczanej dotychczas, a w serii 2054 wprowadzono niedawno p ynnie dzia aj cy 
mechanizm z batkowy z pokr t ami po obu stronach mikroskopu. W serii 2054 dodano tak e uk ad
optyczny z obrazem prostym (nieodwróconym). (Na ko cu numeru katalogowego dodano oznaczenie 
EIM = ERECT IMAGE WITH MEASURE, obraz prosty, z miark ).

Mikroskop stoj cy Peak o szerokim polu widzenia przydatny b dzie nie tylko do ogólnych 
obserwacji, ale pomo e równie  poprawi  dok adno  obróbki precyzyjnej, i zapewni jednolit  jako
przeprowadzanych czynno ci kontrolnych.  
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Numer katalogowy . 2034-20  

2054-20  

2054-20 EIM 

2034-40  

2054-40  

2054-40 EIM 

2034-60  

2054-60  

2054-60 EIM 

Powi kszenie 20X 40X 60X

Pole widzenia  rednica 7,2mm  rednica 3,6mm  rednica 2,4mm  

Minimalna podzia ka skali Nr 54
0,1mm

Nr 64
0,05mm

Nr 74
0,02mm

Minimalna podzia ka skali Nr 57
0,005 cala 

Nr 67
0,002 cala 

Nr 77
0,001 cala 

Zakres pomiaru  6,0mm 3,0mm 2,0mm

Zakres pomiaru  0,236 cala 0,118 cala 0,078 cala 

Odleg o  robocza  36,0mm 18,7mm 10,8mm

Apertura liczbowa 0,06 0,12 0,15

Odleg o  ogniskowa  35,0mm 22,0mm 16,5mm

Wymiary i masy netto (bez akcesoriów) 

Numer katalogowy  2034-20~300 2054-20~300 2054-20~100 EIM 

Wymiary rednica 63 x 172mm rednica 69 x 172mm rednica 69 x 172mm 

Masa netto 237~241g 263~267g 260~264g 

PODZIA KI (PS = Skala Peak)

Standardowe (mm) 

20X PS Nr 54 
40X PS Nr 64 
60X PS Nr 74 
100X PS Nr 84 
150X PS Nr 94 
200X PS Nr 104 
300X PS Nr 114

Narz dziowe (mm) 

20x PS Nr 55  
40x PS Nr 65 

Drukarskie (cale) 

20x PS Nr 56  
40x PS Nr 66 

Drukarskie (cale) 

20x PS Nr 56  
40x PS Nr 66
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Numer katalogowy 2034-100  

2054-100  

2054-100 EIM 

2034-150  

2054-150 

2034-200  

2054-200 

2034-300  

2054-300 

Powi kszenie 100X 150X 200X 300X

Pole widzenia rednica 
1,45mm

rednica 
0,96mm

rednica 0,72mm  rednica 0,48mm  

Najmniejsza podzia ka
skali

Nr 84
0,01mm

Nr 94
0,005mm

Nr 104  
0,002mm

Nr 114  
0,001mm

Najmniejsza podzia ka
skali

Nr 87
0,0005 cala 

Nr 97
0,0002 cala 

Nr 107  
0,0001 cala 

-------------------- 

Zakres pomiaru 1,2mm 0,9mm 0,6mm 0,4mm

Zakres pomiaru  0,047 cala 0,035 cala 0,023 cala ------------------- 

Odleg o  robocza 5,7mm 9,2mm 6,7mm 4,0mm

Apertura liczbowa 0,19 0,24 0,35 0,4

Odleg o  ogniskowa  10,7mm 7,3mm 5,7mm 3,9mm

BUDOWA UK ADU OPTYCZNEGO 
Uk ad optyczny sk ada si  z obiektywu i okularu. Poniewa  wszystkie powierzchnie soczewek 

maj  pow oki przeciwodblaskowe, mo na uzyska  obrazy jasne i o wysokim kontra cie.  
Jest siedem modeli obiektywów: 2X, 4X, 6X, 10X, 15X, 20X i 30X. Powi kszenie okularu 

wynosi 10X, a w jego p aszczy nie ogniskowej umieszczona jest podzia ka. Ze wzgl du na 
zastosowanie konstrukcji typu Huygensa z p aszczyzn  ogniskow  wewn trz uk adu soczewek, 
wykluczone jest zabrudzenie podzia ki kurzem. Najbli sz  oku soczewk  okularu mo na przesuwa  za 
pomoc  pier cienia regulacyjnego, który pozwala uzyska  ostry obraz podzia ki odpowiednio do 
wzroku u ytkownika.  

Istniej  cztery rodzaje podzia ek, zale nie od powi kszenia obiektywów. Mo na wybra  wzór 
odpowiednio do zastosowania.  

Ca kowite powi kszenie uk adu optycznego równe jest powi kszeniu obiektywu 
pomno onemu przez powi kszenie okularu, i wynosi odpowiednio: 20X, 40X, 60X, 100X, 150X, 200X 
i 300X. 

W przypadku modelu 2054 dost pne s  cztery wersje z wbudowanym pryzmatem, daj ce
obraz prosty: 20X, 40X, 60X i 100X. 

BUDOWA UK ADU MECHANICZNEGO 
Seria mikroskopów stoj cych Peak o szerokim polu widzenia dzieli si  na trzy rodzaje:  
1) ze limakowym mechanizmem ustawiania ostro ci (seria 2034)  
2) z z batkowym mechanizmem ustawiania ostro ci za pomoc  pokr te  po obu stronach 

mikroskopu (seria 2054) 
3) z z batkowym mechanizmem ustawiania ostro ci i z wbudowanym pryzmatem (seria 

2054 EIM = Erect Image with Measure, obraz prosty, z miark )
Obiektyw wkr cany jest od spodu w tubus, a okular wk adany jest od góry. Odleg o

pomi dzy tymi dwoma ko cami (mechaniczna d ugo  tubusu) wynosi 120mm, a w modelu EIM – 
105,9mm.

Podstaw  modeli serii 2054 zmieniono na mocny aluminiowy odlew ci nieniowy. Miniaturowa 
latarka zamocowana jest do ka dego modelu tak, by obiekt by  jasno o wietlony.  

INSTRUKCJA OBS UGI
Nale y w czy  o wietlacz i ustawi  jego po o enie tak, by obiekt by  prawid owo o wietlony. 
Nast pnie nale y obraca  pier cie  regulacyjny okularu a  podzia ka b dzie wyra nie 

widoczna.  
Patrz c przez okular nale y obracaj c pier cie  lub pokr t o ustawiania ostro ci wyregulowa

ostro  przesuwaj c tubus pionowo tak, by obraz przedmiotu sta  si  wyra nie widoczny 
w p aszczy nie podzia ki.  

Ostatecznie nale y przesun  podstaw  poziomo tak, by po dany fragment obiektu znalaz
si  w polu widzenia. Je li obraz stanie si  nieostry, nale y precyzyjnie dokona  regulacji pier cieniem 
lub pokr t em ustawiania ostro ci tak, by ponownie uzyska  ostry obraz.  
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U ycie gumowej os ony okularu
Mi kka gumowa os ona okularu ma na celu odci cie wiat a bocznego i u atwienie obserwacji. 

Osoba nosz ca okulary powinna wywin  zewn trzn  kraw d  os ony gumowej w dó , by uzyska
w a ciwe po o enie oka.  

Latarka miniaturowa
Nale y obróci  i zdj  mlecznobia  cz  na ko cu o wietlacza, i w o y  dwie baterie do 

latarek miniaturowych (SUM-3, R-6) biegunem dodatnim na zewn trz. Wy cznikiem jest czarna cz
z tworzywa sztucznego na skuwce. Nale y w czy  wy cznik i wyregulowa  ustawienie tak, by obiekt 
by  jasno o wietlony.

Nr 2010

MIKROSKOP PEAK
DO ODCZYTU TWARDO CI METOD  BRINNELA

Mikroskop Peak do odczytu 
twardo ci metod  Brinnela zosta
zaprojektowany specjalnie do pomiarów odcisku 
twardo ciomierza Brinnela. Mikroskop ten, 
o powi kszeniu 20X, jest atwy w przenoszeniu 
i ma uniwersalne powi kszenie. U ywa si  go 
w wielu dziedzinach, tak jak mikroskopu 
warsztatowego Peak.

Powi kszenie: 20x 
Najmniejsza podzia ka skali: 5/100 mm 
Pole widzenia: 7,2mm 
Zakres pomiaru: 6,0mm 
Zakres pionowego ruchu oprawy 
obiektywu: 30mm 
Wysoko  ca kowita: 160mm 
Obudowa: 215 x 57 x 46mm 
Masa ca kowita: 412g  

Nr 2027 

TELESKOP KRÓTKOOGNISKOWY PEAK 8x20
Teleskop krótkoogniskowy Peak jest lekkim teleskopem kieszonkowym z wbudowanym 

pryzmatem dachowym, pozwalaj cym uzyska  obraz nieodwrócony. Za 
jego pomoc  mo na ogl da  obiekty z bliska, z odleg o ci 300mm. 
Konwencjonalne teleskopy s  zasadniczo projektowane z my l
o dokonywaniu obserwacji z wi kszych odleg o ci. Ten teleskop mo e
jednak e da  powi kszony prosty obraz - o szerokim polu widzenia – 
zarówno obiektów znajduj cych si  blisko, jak i odleg ych. Mo na
podwoi  przyjemno  czerpan  z wycieczek, sportów czy hobby. 
Ponadto teleskop ten pomaga przeprowadza  kontrole od wewn trz i na 
zewn trz, oraz sprawdza  stan obiektów trudnodost pnych. Mo na, na 
przyk ad, dokonywa  prawid owych i szczegó owych obserwacji, jakich 
nie mo na wykona  za pomoc  obrazu telewizyjnego, itp.  

Ponadto, maj c ten teleskop stale pod r k , nawet osoby 
o s abym wzroku mog atwo odczytywa  rozk ady jazdy poci gów, 
znaki, napisy i tablice og oszeniowe, itp. Zamocowanie dodatkowej 
soczewki przybli aj cej na obiektywie pozwala uzyska  lup  o 25-
krotnym powi kszeniu, daj c  jasny i ostry obraz o wysokiej 
rozdzielczo ci. Jest on najlepszy do prowadzenia obserwacji i kontroli.  
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Powi kszenie: Teleskop 8x 

Mikroskop 25x 

Pole efektywne 20mm

Rzeczywiste pole widzenia: 6,5°

Pole widzenia w odleg o ci 1000m: 113m

Jasno : 6,2

Wymiary: teleskop: rednica 32 x 91mm 

mikroskop: rednica 45 x 172 mm 

Masa netto: teleskop: 76g 

mikroskop: 110g

rednica renicy: 2,5mm

(Do czony elegancki skórzany pokrowiec) 

MIKROSKOP STOJ CY PEAK
Mikroskop stoj cy Peak jest to urz dzenie ma e, lekkie, i wygodne 

w przenoszeniu. Ma on wype nia  asortyment wyrobów pomi dzy bogato 
wyposa onymi mikroskopami wysokiej klasy, a rozmaitymi lupami 
o powi kszeniu 3X-30X, opracowanymi przez nasz  firm . Obserwacj
badanego przedmiotu mo na przeprowadzi atwo, szybko i dok adnie dzi ki 
jasno ci i znakomitej rozdzielczo ci tego mikroskopu, jak równie  p ynnie 
dzia aj cemu mechanizmowi.  

Obserwacja jest u atwiona zw aszcza dzi ki precyzyjnie wykonanemu 
pier cieniowi do ustawiania ostro ci, co bardzo upraszcza prac , oraz 
zdejmowanej os onie okularu, wykonanej z czarnej gumy.  

Odczytuj c po o enie skali wygrawerowanej na pier cieniu ustawiania 
ostro ci  oraz  g ównej  wskazówki  na  obudowie  obiektywu  mo na  dokona
pomiaru  g boko ci  z  dok adno ci  do 0,1mm. Mikroskop  ten  jest  wygodny  
do  mierzenia  grubo ci,  wysoko ci  lub  g boko ci obiektów trójwymiarowych,  
oraz do mierzenia  d ugo ci  cylindrów  maszyn drukarskich oraz miedziorytów.  

  25X Nr 2008-25  
  50X Nr 2008-50  
  75X Nr 2008-75  

100X Nr 2008-100  

PODZIA KA

25X PS Nr 24  
50X PS Nr 13  
75X PS Nr 34  
100X PS Nr 44 

25X PS Nr 25  
50X PS Nr 14  
75X PS Nr 35  
100X PS Nr 45 

25X PS Nr 26  
50X PS Nr 15  
75X PS Nr 36  
100X PS Nr 46
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Podzia ka umieszczona jest w komorze podzia ki ponad pier cieniem do nastawiania ostro ci. 
Podzia k  t  mo na atwo wymieni  odpowiednio do zastosowania. Dost pne s  trzy rodzaje skal: 
standardowe, do narz dzi, i do celów drukarskich. Na zamówienie mo emy te  wykona  specjalnie 
zaprojektowane skale.  

Oprawa soczewki okularu jest pier cieniem regulacyjnym. Nale y najpierw, obracaj c ten 
pier cie , ustawi  go w takiej pozycji, e podzia ka b dzie wyra nie widoczna. Wówczas nale y
wyregulowa  ostro  pier cieniem ustawiania ostro ci i rozpocz  obserwacje. 

Mikroskop stoj cy Peak jest idealny do zastosowania w fabrykach, pomieszczeniach 
kontroli, laboratoriach badawczych, i w domach prywatnych.  

Numer katalogowy Nr 2008-25 Nr 2008-50 Nr 2008-75 Nr 2008-100 

Powi kszenie 25X 50X 75X 100X

Pole widzenia rednica 3,30mm rednica 2,00mm rednica 1,09mm rednica 0,84mm 

Nr 24
0,05mm

Nr 13
0,02mm

Nr 34
0,01mm

Nr 44
0,005mm

Najmniejsza 
podzia ka skali 

Nr 26
0,002 cala 

Nr 15
0,001 cala 

Nr 36
0,0005 cala 

Nr 46
0,0005 cala 

Zakres pomiaru 3,0mm 1,6mm 1,0mm 0,8mm

Odleg o robocza 17,0mm 11,7mm 11,7mm 11,6mm

Apertura liczbowa 0,11 0,18 0,22 0,22

Odleg o  ogniskowa 19,8mm 14,9mm 9,9mm 9,9mm

Wymiary rednica 41,5 x 122mm 

Masa netto 83g 83g 83g 88 g 

  25x Nr 2001-25  
  50x Nr 2001-50  
  75x Nr 2001-75  

100x Nr 2001-100 

MIKROSKOP KIESZONKOWY PEAK
Szczególnymi cechami tego mikroskopu kieszonkowego s :

bardzo du a ostro  i zdolno  rozdzielcza w ca ym polu widzenia, niebywa a jasno , i wyj tkowo
niewielki ci ar. Jest to praktyczny i wygodny mikroskop kieszonkowy dla osób zajmuj cych si  na co 
dzie  technik .

W celu ustawienia ostro ci nale y trzyma  mikroskop tak, by naci cie na ko cu akrylowego 
cylindra by o skierowane do obserwatora, ustawi rodek obiektywu dok adnie nad badan  próbk ,
i przechylaj c cylinder w przód i w ty  z okiem przy okularze, nale y unieruchomi  cylinder 
i obserwowa  obiekt pod takim k tem, jaki zapewnia uzyskanie najostrzejszego obrazu.  
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Numer 
katalogowy 

Powi k-
szenie

Pole widzenia Najmniejsza 
podzia ka skali 

Zakres 
pomiaru

Wymiary Masa
netto

Nr 2001-25 25x rednica 3,30mm rednica 12,4 x127mm 12g

Nr 2001-50 50x rednica 2,00mm rednica 12,4 x127mm 12g

Nr 2001-75 75x rednica 1,09mm rednica 12,4 x127mm 13g

Nr 2001-100 100x rednica 0,84mm rednica 12,4 x127mm 16g

Nr 2036-25 25x rednica 3,30mm 0,05mm 3,0mm rednica 12,4 x127mm 12g

Nr 2036-50 50 x rednica 2,00mm 0,02mm 1,6mm rednica 12,4 x127mm 12g

Nr 2050-25 25x rednica 3,50mm 0,05mm 3,0mm rednica 20,7 x111mm 25g

Nr 2050-50 50x rednica 1,70mm 0,02mm 1,6mm rednica 20,7 x111mm 26g

Nr 2050-75 75x rednica 1,10mm 0,01mm 1,0mm rednica 20,7 x111mm 28g

Nr 2050-100 100x rednica 0,86mm 0,005mm 0,8mm rednica 20,7 x111mm 28g

25x Nr 2036-25  

50x Nr 2036-50 

KIESZONKOWY MIKROSKOP POMIAROWY PEAK
Wybrali my niedawno z serii mikroskopów kieszonkowych Peak modele o powi kszeniu 

25X i 50X i wmontowali my w oprawy ich obiektywów podzia ki, przedstawione na ilustracji.  
Ostro  w tym mikroskopie ustawia si  w ten sam sposób, co w naszych mikroskopach 

dostarczanych dotychczas. W celu ustawienia ostro ci nale y trzyma  mikroskop tak, by naci cie na 
ko cu akrylowego cylindra by o skierowane do obserwatora, ustawi rodek obiektywu dok adnie nad 
badan  próbk , i przechylaj c cylinder w przód i w ty  z okiem przy okularze, nale y unieruchomi
cylinder i obserwowa  obiekt pod takim k tem, jaki zapewnia uzyskanie najostrzejszego obrazu.  
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  25x Nr 2050-25  
  50x Nr 2050-50  
  75x Nr 2050-75  

100x Nr 2050-100 

KIESZONKOWY MIKROSKOP PEAK EIM
Model z obrazem prostym i wbudowan  podzia k

Jest to nowy typ mikroskopu z obrazem prostym i wbudowan  podzia k . W dotychczas 
dostarczanych mikroskopach kieszonkowych uzyskiwa o si  obraz odwrócony. Jednak e ten nowy 
wyrób z wbudowanym pryzmatem dachowym daje obraz prosty, odpowiadaj cy rzeczywisto ci. (EIM
oznacza Erected Image with Measure, obraz prosty z miark )

Najpierw nale y obraca  pier cie  regulacyjny okularu a  obraz podzia ki stanie si  ostry. 
Ostro  obrazu w tych nowych mikroskopach ustawia si  w ten sam sposób, co w innych naszych 
mikroskopach kieszonkowych.  

Nr 1996 

LUPA PEAK 30X
Lupa ta to proste urz dzenie typu mikroskopowego o 30-

krotnym powi kszeniu.
Oczywi cie urz dzenie o powi kszeniu przekraczaj cym 20-

krotne mo na atwo zbudowa cz c umieszczone w okre lonej 
odleg o ci od siebie obiektyw i okular, tak, jak w mikroskopach. 
Jednak e konstrukcji takiej w nieunikniony sposób towarzyszy 
równie  d ugi tubus, utrudniaj cy pos ugiwanie si  urz dzeniem jedn
r k . Ponadto widziany obraz jest odwrócony. St d te  cz sto 
pojawia o si yczenie, by powsta o urz dzenie o du ym 
powi kszeniu, przypominaj ce lup , umo liwiaj ce pos ugiwanie si
nim jedn  r k , daj ce obraz prosty, a którego jako  optyczna 
mia aby znaczenie drugorz dne.

Lupa ta to nasz nowy produkt, maj cy na celu zaspokojenie tych potrzeb, zw aszcza potrzeb 
in ynierów w zak adach, zajmuj cych si  mechanik  fotograficzn  i obróbk  precyzyjn . Lupa ta jest 
tak ma a i lekka, e mo na si  ni atwo pos ugiwa  jedn  r k , podczas gdy drug  przytrzymuje si
badany przedmiot. Dzi ki naszemu doskona emu projektowi optycznemu jako  tej lupy jest niemal 
porównywalna z jako ci  mikroskopu o takim samym powi kszeniu, podczas gdy widziany obraz jest 
oczywi cie prosty.  

Lupa sk ada si  z czterech soczewek w dwóch grupach. Zaprojektowana jest tak, by 
zapewnia  najszersze pole widzenia gdy renica oka obserwatora umieszczona jest w osi optycznej 
w odleg o ci 8mm od zewn trznego wierzcho ka lupy. Dlatego te  u ytkownik powinien jedn  r k
mocno przycisn  os on  okularu lupy do twarzy, a trzymaj c badany przedmiot drug  r k  nale y
uzyska  ostry obraz, utrzymuj c przedmiot w odpowiedniej odleg o ci od lupy. G bia ostro ci jest 
bardzo niewielka ze wzgl du na du e powi kszenie, tote  zaleca si  prze wiczenie precyzyjnego 
ustawiania ostro ci. Konieczne jest te  trzymanie lupy w taki sposób, by o  optyczna lupy pokrywa a
si  z osi  oka, lub innymi s owami, by p aszczyzna podstawy lupy by a prostopad a do osi wzroku.  
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Nr 1996-L

LUPA PEAK 30X Z O WIETLENIEM
Problem niedostatecznego o wietlenia rozwi zany 

zosta  przez do czenie do lupy Peak 30x urz dzenia 
o wietlaj cego, sk adaj cego si  z miniaturowej latarki 
i uchwytu.  

Obserwacji mo na dokonywa atwiej ni
kiedykolwiek. 

Numer katalogowy  Powi kszenie U yteczny otwór 
wzgl dny  

Wymiary Masa netto

Nr 1966 30X 7mm rednica 37 x 20mm 10g

Nr 1966-L 30X 7mm rednica 43 x 65 x 184mm 40g

Nr 2037

LUPA PEAK 30X Z PODZIA K
Lupa Peak 30X zosta a przychylnie 

przyj ta przez klientów jako lupa o du ym
powi kszeniu, uzyskanym dzi ki konstrukcji 
z o onej z 4 soczewek w 2 grupach, i daj ca
obraz prosty. By sprosta  zapotrzebowaniu 
rozmaitych sektorów ta znakomita lupa zosta a
teraz wyposa ona w szklan  p ytk  z podzia k
przedstawion  na ilustracji. W ten sposób 
mo liwe sta o si  dokonywanie pomiarów 
i porównywanie obserwowanych przedmiotów 
w ca ym u ytecznym polu widzenia o wielko ci 7mm. 

Nr 2037-L

LUPA PEAK 30X Z PODZIA K  I O WIETLENIEM
Problem niedostatecznego o wietlenia rozwi zany 

zosta  przez do czenie do lupy Peak 30x z podzia k
urz dzenia o wietlaj cego, sk adaj cego si  z miniaturowej 
latarki i uchwytu.

Obserwacji mo na dokonywa atwiej ni
kiedykolwiek. 

Numer katalogowy Powi kszenie U yteczny otwór 

wzgl dny 

Wymiary Masa netto

Nr 2037 30x 7mm rednica 30 x 19mm 16g

Nr 2037-L 30x 7mm rednica 43 x 65 x 184mm 48g
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MIKROSKOP R CZNY PEAK
Kieszonkowe mikroskopy Peak, o niewielkich wymiarach i ma ym

ci arze, ciesz  si  od dawna znakomit  reputacj  jako urz dzenia  
o wysokiej rozdzielczo ci i jasno ci.  

Po ich pojawieniu si  na rynku 
dodali my ich odmiany z funkcj
dokonywania pomiarów oraz z funkcj
ElM (funkcj  dokonywania pomiarów 
obrazu prostego). 

Dotychczas k adli my w tych 
wyrobach nacisk na ma e wymiary 
i niski ci ar. Jednak e w niektórych 
przypadkach potrzeby u ytkowników 
spe nione zostan  przez mikroskopy 
o nieco d u szej obudowie i 
z szerszym u ytecznym polem 
widzenia. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie wyprodukowali my mikroskop r czny Peak: nowy 
wyrób o wysokiej jako ci, odpowiadaj cy wymaganiom naszych klientów.  

30x Nr 2051-30  

60x Nr 2051-60 

Sposób pos ugiwania si  mikroskopem:  
Ostro  w tym r cznym mikroskopie ustawia si  tak samo, jak w naszych mikroskopach 

kieszonkowych dostarczanych dotychczas. W celu ustawienia ostro ci nale y trzyma  mikroskop tak, 
by naci cie na ko cu akrylowego cylindra by o skierowane do obserwatora, ustawi rodek obiektywu 
dok adnie nad badan  próbk , i przechylaj c cylinder w przód i w ty  z okiem przy okularze, nale y
unieruchomi  cylinder i obserwowa  obiekt pod takim k tem, jaki zapewnia uzyskanie najostrzejszego 
obrazu.  

Numer katalogowy Powi kszenie Pole widzenia Wymiary Masa netto 

Nr 2051-30 30x rednica 5,8mm rednica 28 x157mm 115g

Nr 2051-60 60x rednica 3,5mm rednica 28 x 139mm 100g

Nr 1972

PRZYMIAR SZKLANY PEAK
Przymiar szklany Peak to przezroczysta p ytka szklana, na któr  metod  chemigraficzn

naniesiono podzia ki. Przymiar ten zapewnia dok adne odczyty, poniewa  nie zas ania on mierzonego 
przedmiotu przed okiem obserwatora.  

Przymiar szklany 50 ma 3mm grubo ci, 25mm szeroko ci i 80mm d ugo ci. Skala ma 50mm 
i podzielona jest równo na 500 jednostek (najmniejsza podzia ka wynosi 0,1mm). 

Przymiar szklany 100 ma 3mm grubo ci, 25mm szeroko ci i 140mm d ugo ci. Skala ma 
100mm i podzielona jest równo na 1000 jednostek (najmniejsza podzia ka wynosi 0,1mm). 

Przymiar szklany 200 ma 3mm grubo ci, 25mm szeroko ci i 220mm d ugo ci. Skala ma 200 
mm i podzielona jest równo na 2000 jednostek (najmniejsza podzia ka wynosi 0,1 mm). Skala 
o d ugo ci 10 mm na lewej kraw dzi podzielona jest równo na 100 jednostek (najmniejsza podzia ka 
wynosi 0,1mm). 

Dla u atwienia odczytu nale y pos u y  si lup Peak 15X.
Przymiary o d ugo ci skali 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800 i 1000mm nie s  dostarczane 

z lup  15X. Ka dy z tych przymiarów dost pny jest w trzech wersjach: z podzia k  o skoku 0,2, 0,5 
i 1mm. 
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Nr 1967

FILTRY DO WIZUALNEJ OCENY TONALNO CI
ZDJ  BARWNYCH I CZARNO-BIA YCH

Jest to filtr bez którego nie mo e obej  si aden 
re yser filmowy.  

Oto filtr do zdj  czarno-bia ych, wyj tkowo pomocny 
filtr zwany balanserem.  

Za ó my, e nacisn li Pa stwo spust migawki, aby 
odda  scen , która zrobi a na Pa stwu wra enie lub 
zainteresowa a Pa stwa przy obserwacji go ym okiem.  

Niestety, oko i b ona nie maj  takiej samej czu o ci. 
Rozbie no ci pomi dzy jasnymi i ciemnymi partiami, 
i niedostatek szczegó ów w cieniach to cz sto podstawowe przyczyny niepowodzenia.  

Filtry do oceny tonalno ci zdj  barwnych i czarno-bia ych, znakomite do oceny kontrastów, 
i doskonale prowadz ce po wiecie efektów kolorystycznych, zabezpiecz  Pa stwa nieuzbrojone oko 
przed pu apkami wiat a i cienia, i, co wi cej, zapewni  zachwycaj ce rezultaty, zarówno przy 
zdj ciach fotograficznych jak i filmowych, tak barwnych jaki i czarno-bia ych.

Wymiary: 49 x 37 x 11mm  
Masa netto: 36g  

Nr 2046 

SKRZYNKA WIETLNA PEAK
To nowe urz dzenie jest pomocniczym ród em o wietlenia, którym mo na pos u y  przy 

niedostatecznym o wietleniu przy korzystaniu z lupy 8X z uchwytem ze znacznikiem, a tak e
przegl darek do mikrofilmów 15X i 20X oraz przegl darki r cznej 8X. (Ze skrzynk  t  u ywa si
dwóch rodzajów bia ych wk adek rozpraszaj cych z tworzywa. Wk adka z otworem w rodku 
przeznaczona jest do zestawu Nr 2018-SET, a wk adka bez otworu – do przegl darek serii 2026).  

Je eli chc  Pa stwo u ywa  skrzynki wietlnej w po czeniu z zestawem Nr 2018-SET, 
prosimy zajrze  do broszurki, dotycz cej urz dze  serii 2018. 

Pod czenie skrzynki wietlnej do przegl darek do mikrofilmów jest bardzo proste.  
S u y do tego celu do czona ma a prostok tna p ytka metalowa. P ytk  t  nale y umie ci

poziomo na magnesie skrzynki wietlnej z ochronnym papierem skierowanym ku górze. Nast pnie 
nale y oderwa  papier ochronny i zamocowa  przegl dark  do mikrofilmów, wsuwaj c j  do oporu po 
wewn trznych prowadnicach umieszczonych nad bia  wk adk  rozpraszaj c . Teraz nale y nacisn
od góry na przegl dark  tak, by metalowa p ytka z klejem na powierzchni przylgn a do podstawy 
przegl darki. Teraz skrzynka wietlna gotowa jest do u ytku. Gdy zechc  Pa stwo od czy
przegl dark  do mikrofilmów od skrzynki wietlnej, nale y po prostu poci gn  przegl dark  do góry, 
przytrzymuj c r k  skrzynk wietln .

Wymiary: 50 x 81 x 25 mm 
Masa netto: 50g  
Bateria: R6P x2 

arówka: 2,5V 0,3A x1 
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Nr 2000  

Nr 2020  

Nr 2030  

LUPA POWI KSZALNIKOWA PEAK
DO NASTAWIANIA OSTRO CI

(System Prof. Z. Koana) 
Lupa ta jest pomocniczym instrumentem, umo liwiaj cym wyj tkowo dok adne ustawienie 

ostro ci powi kszalnika fotograficznego zarówno w rodku rzutowanego obrazu jak i w jego dowolnym 
miejscu. Przy pomocy tej lupy mo na wykorzysta  pe ni  mo liwo ci powi kszalnika i otrzymywa
odbitki tak ostre, jakie tylko jest on w stanie da .
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LUPY I MIKROSKOPY PEAK
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LUPY I MIKROSKOPY PEAK
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PEAK: pomi dzy Twym okiem a obiektem
Zastrzegamy prawo do zmiany cen i danych technicznych bez uprzedzenia

58


