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EUROStar III Plus
Microscópio de imunofluorescência com sistema cLED

Resultados confiáveis: O sistema cLED (LED controlado) foi desenvolvido e paten-
teado pela EUROIMMUN.

Custo efetivo: Lâmpada de LED com vida útil de 50 mil horas e baixo consumo de
energia.

Ecologicamente correto: Sem emprego de mercúrio e radiação ultravioleta.

Fácil de usar: A luz de LED oferece energia total imediatamente depois de ligar o e-
quipamento. A alternância entre câmera e oculares é desnecessária devido ao se-
paarador de feixes 50/50.

Conformidade com seu gerenciamento de qualidade: Oferecemos avaliação e emi-
timos um certificado da intensidade de luz para o seu EUROStar III Plus.

Confiabilidade: Mais de 1.000 microscópios EUROStar vendidos em todo o mundo.



D a d o s  T é c n i c o s

L x P x A:  .................................aprox. 187 x 410 x 449 mm
Peso: ..............................................................aprox. 9,6 Kg.

Tensão de saída: .......................12V (bateria recarregável)
Tensão de alimentação: ..................................100 ou 240V
Linha da fonte de alimentação: ...voltagem convencional

Comprimento de onda: ....................................460-490nm
Força: ..................................................................aprox. 5W
Vida útil: ..............................................aprox. 50.000 horas
Indicador de deterioração: ....................................acústico

Filtro de excitação: ......................................BP 450-490nm
Separador de feixes: ............................................FT510nm
Filtro de emissão: .................................................LP515nm

Troca de objetivas:...............................manual, 4 posições
Objetivas:..................................Planacromática 10x/ 0,25 -
20x/ 0,4 - 40x/ 0,65 e Planacromática 100x/ 1,25 Oil.
Oculares: .................................................PL 10x/20 Br. Foc.
Fototubo binocular: ...................................................30°/20
  Divisão fixa: .........................................50% vis / 50% doc
  Número máximo dos campos de visão: ......................20
  Distância interpupilar: ...................................48 a 75 mm
  Ângulo e altura de visualização: 30°/ 380mm a 415 mm
  Entrada Visual + Foto/ Video: ......................tubo fator 1x

Ajuste macrométrico: ..............................................45 mm
Ajuste micrométrico: ..............................................0,5 mm
Elevação: ...................................................................15 mm
Mesa: ..........................................................75 x 30 mm D/E

Objetivas: ......................................variações de Carl Zeiss
Câmera digital: .............................................Lumenera 375
Fotômetro EUROStar: ..................................EUROIMMUN

Lâmpada (controlável): ................HLA 6V, 30W (1.5 to 6V)
Temperatura da cor a 6V: ..........................................2800K
Fluxo de luz: ..............................................................280 Im
Vida útil: .................................................aprox. 1000 horas

Dados Técnicos

Dimensões

Fornecimento de energia

LED EUROStar Bluelight

Componentes optomecânicos

Posicionamento de foco

Equipamento adicional (opcional)

Fonte de luz de halogêneo

Filtro para FITC

EUROStar III Plus

Oferecemos o serviço de calibra-
ção para verificações periódicas
e certificação da intensidade de
luz, com a finalidade de atender
às políticas de garantia de quali-
dade.

Os LEDs possuem ampla vantagem em relação às lâmpadas de
vapor de mercúrio e são muito mais eficazes em termos de custo,
ecologicamente corretos e seguros.

O LED possui uma vida útil de aproximadamente 50 mil horas!
Isso corresponde à vida útil de 500 lâmpadas de mercúrio!

Com uma operação ininterrupta de 8 horas em média por dia,
o LED oferece uma vida útil de 25 anos.

Ligar e desligar o LED frequentemente não prejudica seu desem-
penho e essa era uma das fraquezas das lâmpada de mercúrio.

LEDs necessitam de apenas um décimo da energia utilizada por
uma lâmpada de mercúrio de 50W. Isso com uma luz semelhante
uma vez que a luz de LED emite energia quase que totalmente em
forma de luz e não de calor.

EUROPicture - sistema de captura
de imagem para exibição, arma-
zenamento e gerenciamento,
transmissão para outros disposi-
tivos, e envio de padrões de rea-
ção duvidosos para o laboratório
de referência EUROIMMUN.
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O EUROStar  fornece fluxo constante de luz ao longo daBluelight
vida útil do diodo emissor.

Com o lançamento da tecnologia  no microscópio deBluelight

fluorescência EUROStar III Plus, a EUROIMMUN continua sua
tradição no desenvolvimento de sistemas para o diagnóstico au-
toimune e de doenças infecciosas.
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