
Elektrostatik Deşarj (ESD)-güvenli 

dijital mikroskoplar elektronik 

endüstrisi için



Geniş bir yelpazesini Elektrostatik Deşarj (ESD)-güvenli dijital 
mikroskoplar
Dino-Lite elektronik sektörünün ihtiyaçları düşünülerek özel olarak 
dizayn edilen Elektrostatik Deşarj (ESD)-güvenli dijital mikroskoplar ve 
aksesuarlarının geniş bir yelpazesini sunmaktadır.

ESD güvenli mikroskop modellerinin sağlam alüminyum gövdesi 
belirgin bir statik üretmez. Özel ESD güvenli standları hassas elektronik 
devreler içeren ortamlar için geliştirilen özel olarak formüle edilmiş ESD 
güvenli kaplama ile kaplanmıştır. Bu da elektronik sektöründe denetim, 
kalite kontrol, yeniden işleme/onarım veya hassas montaj işlerinde 
Dino-Lite’ı herkes için güvenli ve gerekli bir araç haline getirmektedir.

Uygulamalar
> Lehim Kontrolü
> Bileşen Kontrolü
> Hata Analizi
> Kalite Kontrolü
> Sahte Bileşen Algılama
> BGA Kontrolü Montajı

Dino-Lite elektronik sektörünün 

ihtiyaçları düşünülerek özel olarak dizayn 

edilen Elektrostatik Deşarj (ESD)-güvenli 

dijital mikroskoplar ve aksesuarlarının 

geniş bir yelpazesini sunmaktadır.



Özellikler
Tüm USB Dino-Lite modelleri, hem Windows hem de MacOS için çok dilli, profesyonel yazılım 
paketi ile gelir. Bu yazılım ile görüntü ve videolar çekilebilir, ya da iş arkadaşları, müşteriler ya 
da tüm dünyadaki tedarikçileri ile işbirliği yapmayı çok basit hale getirecek şekilde internet 
üzerinden canlı olarak paylaşılabilir. Kalibrasyon seçeneği ile entegre ölçüm özelliği her türlü 
doğru ölçümün (çizgi, daire, açılar, çokgenler, vb) yapılmasını sağlar.

Entegre, tamamen ayarlanabilir polarizör kristal berraklığında yüksek kaliteli görüntüler elde 
edilmesi için LED’lerin ortaya çıkabilecek yansımalarını azaltır.

Birçok model mikroskop altında çalışmayı mümkün kılan uzun çalışma mesafeleri sunar.  
Mikro-Touch enstantane fonksiyonu sadece mikroskop üzerindeki sensöre dokunarak  
kolayca resim çekmenizi sağlar.

Görüntü kayıtlarının gerekli olmadığı fakat gerçek zamanlı görüntülerin hayati olduğu durumlar 
için, D-Sub bağlantısı olan Dino-Lite VGA modelleri doğru seçimdir. Bu modeller çok yüksek bir 
kare hızı (60 fps) ve kristal netliğinde görüntüler sunar.

Entegre, tamamen 
ayarlanabilir polarizör 
kristal berraklığında 
yüksek kaliteli görüntüler 
elde edilmesi için LED’lerin 
ortaya çıkabilecek 
yansımalarını azaltır



Gelişmiş yazılımı dahildir
Bir USB mikroskop gibi bir bilgisayar aksesuarı ile çalışırken profesyonel, güvenilir 
bir yazılım ortamı şarttır. Tüm Dino-Lite USB ürünleri kurum içinde geliştirilmiş 
bir yazılım paketi ile donatılmıştır. Dino-Capture yazılımı sürekli geliştirilmektedir, 
Dino-Lite kullanıcıları için ücretsizdir ve otomatik güncelleme özelliğine sahiptir. 
DinoCapture yazılımı Windows kullanan bilgisayarlar için, DinoXcope yazılımı 
Macintosh bilgisayarlar için kullanılabilir. DinoCapture yazılımı kullanıcı dostu, 
sezgisel ve neredeyse hiçbir eğitim almadan kullanılabilir bir programdır. Ücretsiz 
çevrimiçi ve e-posta yazılım desteği mevcuttur.

Diller
DinoCapture 2.0 yazılımı birçok dilde mevcuttur: İngilizce, Almanca, Fransızca, 
İspanyolca, Macarca, Yunanca, Hollandaca, Rusça, İtalyanca, Portekizce, Japonca, 
Çince Lehçe, Romence, Danca, Fince, İsveççe, Çekçe, Hırvatça, Norveççe, Türkçe.

Yazılım Geliştirme Kiti (SDK)
Dino-Lite geliştiricilerin Dino-Lite dijital mikroskopları kolayca kontrol 
edebilmelerine izin veren bir yazılım geliştirme kiti sunuyor. Bu kit herhangi 
bir Windows uyumlu bir aygıt ile çalışabilir ve geliştiricilere Dino-Lite ile LED 
ve Microtouch üzerinde tam bir kontrol sunar. Ayrıca, renk ayıklama, gerçek 
zamanlı ikili görüntü, görüntü karşılaştırma ve daha birçok özellik için basit 
yöntemler sağlar. Bu YGK Dino-Lite ortakları ve kullanıcıları tarafından ücretsiz 
olarak kullanılabilir.

Ana yazılım özellikleri
> Fotoğraf, video veya 

hızlandırılmış video yakalama
> Resimleri çeşitli formatlarda 

kaydetme
> Gelişmiş görüntü işleme
> Ölçüm seçenekleri: eksen, 

yarıçap, çember, 3-nokta 
çemberi, açı, vb

> Yakalanan görüntülerde veya 
canlı görüntülerde ölçümler

> Kalibrasyon seçenekleri
> E-posta entegrasyonu 
> Görüntülere notlar ve 

işaretler ekleme
> Tedarikçiler, müşteriler veya 

iş arkadaşlarınızla gerçek 
zamanlı çevrimiçi paylaşım 
için Skype/MSN entegrasyonu

> Birden fazla Dino-Lite 
mikroskop bağlantısı

> Yazılım aydınlatma 
seçenekleri kontrolü

> Mikroskobik görüntüleri 
uzaktan izleme için IP işlevi

> Barkod/QR kodu tanıma işlevi
> GPS entegrasyonu

İle uyumlu  
Windows XP®  

Windows Vista®  
Windows 7®

DinoCapture 2.0 SDKDinoXcope

İle uyumlu  
Mac OSX®

Dahil edilen gelişmiş yazılım birçok 

geliştirilmiş özellik sunar



Plastikler ve metaller gibi yüksek parlama yapan 
malzemeler ile çalışırken, özel bir polarizasyon filtresi 
kullanan AM4013MZT doğru seçimdir. ESD güvenli 
mikroskop modellerinin sağlam alüminyum gövdesi 
belirgin bir statik üretmez, bu da bu modelleri elektronik 
sektöründe herkes için güvenli ve gerekli bir araç yapar.

AD serisi çıkarılabilir başlıklara sahiptir ve bir kapalı ve bir 
adet de açık değiştirilebilir başlık ile birlikte teslim edilir. 
Bu MZTL modeli alüminyum alaşım gövdesinin yanı sıra 
uzun bir çalışma mesafesine, polarizasyon filtresine ve 
üçüncü bir (değiştirilebilir) polarizasyon kapağına sahipir. 
ESD güvenli mikroskop modellerinin sağlam alüminyum 
gövdesi belirgin bir statik üretmez, bu da bu modelleri 
elektronik sektöründe herkes için güvenli ve gerekli bir 
araç yapar.

Dino-Lite AM7013MZT yüksek büyütmelerde bile kristal 
netliğinde görüntüler için 5 megapiksellik bir sensöre 
sahiptir. ESD güvenli mikroskop modellerinin sağlam 
alüminyum gövdesi belirgin bir statik üretmez, bu da bu 
modelleri elektronik sektöründe herkes için güvenli ve 
gerekli bir araç yapar. Dahili ayarlanabilir polarizer parlak 
nesneler üzerindeki parlama ve yansımayı azaltır. Çok 
yüksek çözünürlüğü sayesinde AM7013MZT mikroskobik 
görüntüleri büyük ekranlarda görüntüleme veya bastırmak 
için ideal bir çözümdür.

AM4013MZT 
ESD güvenli

AD4013MZTL
ESD güvenli

AM7013MZT
ESD güvenli

Yansıtıcı/parlak objeler ile 
çalışmak için mükemmel

Yansıtıcı objeler ile 
çalışmak için harika

Yansıtıcı objeler ile 
çalışmak için harika
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rAYARLANABILIR 
~10-70x & 200x

1.3 MEGAPIKSEL 
1280 x 1024

POLARİZE 
YANSIMA ÖNLEYİCİ

KESİNTİSİZ  
~20x - 90x

1.3 MEGAPIKSEL 
1280 x 1024

POLARİZE 
YANSIMA ÖNLEYİCİ

4-15 cm

UZUN ÇALIŞMA 
MESAFESI

AYARLANABILIR 
~10-70x & 200x

5 MEGAPIKSEL 
2592 x 1944

POLARİZE 
YANSIMA ÖNLEYİCİ



Dino-Lite AM4016MZT bir VGA ekrana VGA (D-SUB) 
konektörü üzerinden doğrudan bağlanır. Bu model 
800x600 çözünürlükte 60 kare/s’ye kadar yüksek 
bir çerçeve hızı sunmaktadır ve her durumda 
açıkça görülebilmesi için geliştirilmiş bir düşük ışık 
görünürlüğüne sahiptir. Dahili ayarlanabilir polarizer 
parlak nesneler üzerindeki parlama ve yansımayı azaltır. 
ESD güvenli mikroskop modellerinin sağlam alüminyum 
gövdesi belirgin bir statik üretmez, bu da bu modelleri 
elektronik sektöründe herkes için güvenli ve gerekli bir 
araç yapar. AM4016MZT gerçek zamanlı görüntü almanın 
hayati önem taşıdığı durumlar için ideal bir seçimdir. 
Mikroskop üzerindeki MicroTouch sensörü kullanılarak 
LEDler açılıp kapatılabilinir.

Dino-Lite AM4016MZTL bir VGA ekrana VGA (D-SUB) 
konektörü üzerinden doğrudan bağlanır. Bu model 
800x600 çözünürlükte 60 kare/s’ye kadar yüksek 
bir çerçeve hızı sunmaktadır ve her durumda 
açıkça görülebilmesi için geliştirilmiş bir düşük ışık 
görünürlüğüne sahiptir. ESD güvenli mikroskop 
modellerinin sağlam alüminyum gövdesi belirgin bir 
statik üretmez, bu da bu modelleri elektronik sektöründe 
herkes için güvenli ve gerekli bir araç. Dahili ayarlanabilir 
polarizer parlak nesneler üzerindeki parlama ve yansımayı 
azaltır. 15 santimetreye kadar çıkabilen çalışma mesafesiyle 
birlikte bu özelliği AM4016MZTL modelini PCB’ler veya 
diğer minyatür nesneler gibi gerçek zamanlı görüntülerle 
çalışmanın hayati önem taşıdığı durumlarda ideal 
seçim yapar. Mikroskop üzerindeki MicroTouch sensörü 
kullanılarak LEDler açılıp kapatılabilinir.

Dino-Lite AD7013MTL yüksek büyütmelerde bile kristal 
netliğinde görüntüler için 5 megapiksellik bir sensöre 
sahiptir. Dahili ayarlanabilir polarizer parlak nesneler 
üzerindeki parlama ve yansımayı azaltır. Çok yüksek 
çözünürlüğü sayesinde AD7013MTL mikroskobik 
görüntüleri büyük ekranlarda görüntüleme veya 
bastırmak için ideal bir çözümdür. ESD güvenli mikroskop 
modellerinin sağlam alüminyum gövdesi belirgin bir statik 
üretmez, bu da bu modelleri elektronik sektöründe herkes 
için güvenli ve gerekli bir araç yapar. AD serisi, daha fazla 
esneklik için değiştirilebilir başlıklar ile donatılmıştır.  
15 cm’ye kadar çıkabilen uzun çalışma mesafesi mikroskop 
altında çalışma olanağını mümkün kılar.

AM4016MZT
ESD güvenli

AM4016MZTL
ESD güvenli

AD7013MTL
ESD güvenli

Ayna açısı (FC-L-MA1) 
opsiyonel
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r KESİNTİSİZ 
~20x-90x

5 MEGAPIKSEL 
2592 x 1944

DEĞIŞTIRILEBILIR 
KAPAKLAR

4-15 cm

UZUN ÇALIŞMA 
MESAFESI

AYARLANABILIR  
~10 - 70x & 200x

ÇÖZÜNÜRLÜK 
800 x 600

UZUN ÇALIŞMA 
MESAFESI4-15 cm

POLARİZE YANSIMA 
ÖNLEYİCİ

KESİNTİSİZ  
~10x - 90x

ÇÖZÜNÜRLÜK 
800 x 600

UZUN ÇALIŞMA 
MESAFESI4-15 cm

POLARİZE YANSIMA 
ÖNLEYİCİ



Çeşitli ayarlanabilir yüksekliklerde kolon ve destek 
sağlayan kare metal taban. MS36BE yatay düzlemde 
daha fazla esneklik sağlayan yatay bir kirişe sahiptir. 
MS36BE, standart MS36B taban plakasının yerine bir ESD 
(elektrostatik deşarj) güvenli taban plakası ile birlikte gelir.

MS36BE standı  
ESD güvenli

The mirror angle adapter fits onto  
the models with long working 
distance: AD4013MZTL and 
AD7013MTL. It generates no 
significant static making it a safe 
and essential tool for anyone in the 
electronics industry.

Çeşitli ayarlanabilir yüksekliklerde kolon ve destek 
sağlayan kare metal taban. MS35BE, standart MS35B taban 
plakasının yerine bir ESD (elektrostatik deşarj) güvenli 
taban plakası ile birlikte gelir.

FC-L-MA1  
Ayna açı  
adaptörü
ESD güvenli

SW-F1
Ayak ile resim çekmeyi sağlayan 
ayak pedalı aksesuarı

MS25X
Sağlam Muayene döner tablası

MS35BE standı  
ESD güvenli

A
k
se

su
a
rl
a
rı
n
ın



M
od

el

Çö
zü

nü
rlü

k

Bü
yü

tm
e

U
zu

n 
ça

lış
m

a 
m

es
af

es
i

Ö
lç

üm
le

r

Ay
ar

la
m

a

LE
D

LE
D

 a
çı

k/
ka

pa
lı

ül
tr

av
iy

ol
e

kı
zı

lö
te

si

po
la

riz
er

e

m
et

al
 g

öv
de

AM4013MZT ESD güvenli 1,3 Megapiksel 10-70x, 200x - ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

AD4013MZTL ESD güvenli 1,3 Megapiksel 20-90x ✔ ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

AM7013MZT ESD güvenli 5 Megapiksel 10-70x, 200x - ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

AD7013MTL ESD güvenli 5 Megapiksel 20-90x ✔ ✔ ✔ 8 ✔ - - - ✔

AM4016MZT ESD güvenli 800 x 600 piksel 10-70x, 200x - ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

AM4016MZTL ESD güvenli 800 x 600 piksel 10-90x - ✔ ✔ 8 ✔ - - ✔ ✔

MS35BE ESD güvenli Metal dikey masaüstü standı

MS36BE ESD güvenli Yatay kiriş ile metal dikey masaüstü standı
FC-L-MA1 Mirror Angle Adapter ESD 
güvenli AD4013MZTL ve AD7013MTL modelleri üzerine uyar

SW-F1 Ayak ile resim çekmeyi sağlayan ayak pedalı aksesuarı

MS25X Sağlam Muayene döner tablası
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www.dino-lite.eu

Dino-Lite ürün yelpazesi 70’den fazla 

modelden oluşur. Diğer modeller hakkında 

bilgi için www.dino-lite.eu adresini inceleyiniz 

veya yerel satıcınızla irtibata geçiniz.


