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Innowacyjnoœæ i jakoœæ
MAGNUS HD to nowatorski video-mikroskop, wykorzystuj¹cy
technologiê HD, dziêki której, mo¿liwe sta³o siê uzyskiwanie
du¿ych powiêkszeñ, w po³¹czeniu z niezwykle wysok¹
jakoœci¹ obrazów obserwowanych przedmiotów.
Jednoczeœnie, system umo¿liwia prowadzenie obserwacji
w wygodnej pozycji, bez zmêczenia operatora.

MAGNUS HD umo¿liwia maksymalnie 105-krotne powiêkszenie,
co pozwala zobaczyæ nawet najdrobniejsze szczegó³y.
Jednoczeœnie jakoœæ obrazu HD zapewnia zadowalaj¹ce efekty
nawet przy ni¿szych powiêkszeniach ni¿ te, do których jesteœ
przyzwyczajony.
Widzisz rzeczy wyraŸnie – nawet przy ma³ym powiêkszeniu.

MAGNUS HD wyœwietla na monitorze rzeczywisty obraz
przekazywany przez kamerê w rozdzielczoœci HD
o niedoœcignionym odwzorowaniu kolorów i ostroœci.
Po raz pierwszy mo¿liwe jest stosowanie monitora
jako perfekcyjnego odwzorowania obserwacji.
To, co widzisz, to dok³adnie to, co znajduje siê pod obiektywem
kamery - bez ¿adnych zak³óceñ, opóŸnieñ lub interferencji.

MAGNUS HD skonstruowano z naciskiem na bezpieczeñstwo
osobiste, ochronê ESD i redukcjê kosztów eksploatacyjnych.
Tagarno to firma z 25-letnim doœwiadczeniem w tworzeniu produktów,
spe³niaj¹cych najbardziej wymagaj¹ce normy.
Jakoœæ i bezpieczeñstwo s¹ kluczowymi parametrami
w rozwoju produktów Tagarno.

Jakoœæ obrazu jest wyj¹tkowa, poniewa¿ sygna³y DVI
s¹ przekazywane cyfrowo na ca³ym odcinku kamera-monitor.
Zapobiega to stratom jakoœci wystêpuj¹cych w dotychczasowych
rozwi¹zaniach, gdzie sygna³ jest przetwarzany z analogowego
na cyfrowy.
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£atwoœæ obs³ugi
i elastycznoœæ
Dostosuj Magnus HD do w³asnych potrzeb

MAGNUS HD mo¿na wyposa¿yæ w kontroler
XLINK, za pomoc¹ którego operator ³atwo zmienia
powiêkszenie i ostroœæ.

MAGNUS HD oferuje szereg mo¿liwoœci indywidualnego
dostosowania. Mo¿esz wybraæ miêdzy okr¹g³ym uchylnym
stolikiem, sto³em XY, prze³¹cznikiem no¿nym,
ramieniem monta¿owym itp., oraz budowaæ rozwi¹zania,
które najlepiej odpowiadaj¹ Twojemu stanowisku pracy.
Zawsze, gdy pojawi¹ siê nowe potrzeby mo¿esz szybko
dostosowaæ MAGNUS HD.
Wszystkie elementy s¹ ³atwe w konfiguracji.

Rozwijaj system Magnus
Wraz z rozwojem potrzeb mo¿esz stworzyæ rozbudowane
stanowisko inspekcyjne dodaj¹c do MAGNUS HD
kontroler XPRO i oprogramowanie.

Dwie pary oczu zobacz¹ wiêcej

Kontroler XPRO zapewnia po³¹czenie z komputerem PC,
funkcjê snapshot (zapisywanie obrazu) i dostêp do szeregu
zaawansowanych ustawieñ kamery.

Dodatkow¹ korzyœci¹ jest mo¿liwoœæ obserwacji
przez wiêcej ni¿ jedn¹ osobê.
Jest to w³aœciwoœæ szczególnie przydatna przy kontroli jakoœci
lub szkoleniach. Mo¿liwoœæ dialogu i wspó³pracy przynosi nowe,
bardziej dynamiczne sposoby pracy, wiêksz¹ pewnoœæ
inspekcji, bezpieczeñstwo oraz innowacyjne pomys³y.
W efekcie praca Pañstwa i Pañstwa kolegów,
staje siê jeszcze bardziej efektywna.

Snapshot (zapisywanie obrazu) - uzyskanie stabilnego
obrazu obserwowanego obiektu i zapisanie pliku
na komputerze PC w celu dalszego elektronicznego
przetwarzania oraz dokumentacji.
Split screen (podzia³ ekranu) - podzielenie ekranu monitora
na obszar z aktualnie obserwowanym przedmiotem i obszar
z “zamro¿onym” obrazem zapisanym w pliku.
Umo¿liwia to na przyk³ad, porównanie zapisanego obrazu
wzorcowego do obserwowanego przedmiotu, podczas kontroli
p³ytki drukowanej (PCB).
Jeœli wolisz pracowaæ z dwoma monitorami, mo¿esz jednoczeœnie
prowadziæ obserwacjê korzystaj¹c z kamery a na drugim
wyœwietlaczu obserwowaæ statyczny zapisany obraz.
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W³aœciwa postawa
przy stanowisku pracy
Wzrok nie jest nara¿ony na charakterystyczne
dla pracy z lupami i mikroskopami zmêczenie.

W³aœciwa postawa przy stanowisku pracy zapewnia:
lepsze rezultaty,
szybsz¹ pracê,
mniejszy stres,
rzadsze absencje pracownika.

Na monitor mo¿na patrzeæ pod dowolnym k¹tem.
Unikasz dyskomfortu spowodowanego emitowanym
przez tradycyjne mikroskopy b¹dŸ lupy œwiat³em i ciep³em.
Szybko zorientujesz siê, ¿e praca z Magnusem HD jest mniej
mêcz¹ca i bardziej wydajna.

W systemie Magnus HD w ka¿dej chwili mo¿esz
zmieniæ po³o¿enie monitora i kontrolera
b¹dŸ dostosowaæ wysokoœæ sto³u.
Dziêki temu mo¿esz pracowaæ w najbardziej
optymalnej dla Ciebie pozycji.
Przestrzeñ robocza od blatu do kamery wynosi max. 250mm
(z zastosowaniem soczewki x4).
To znacznie wiêcej ni¿ w przypadku mikroskopu.
Operator mo¿e ³atwiej zmieniæ pozycjê i uzyskaæ
wiêksz¹ swobodê ruchów.

Jeœli masz wadê wzroku, nie bêdziesz potrzebowa³
drogich adaptacji dokonuj¹cych korekcji dioptrycznej.
Magnus wyœwietla obraz na monitorze, a korekcji dokonaj¹
Twoje okulary.
Z wykorzystaniem akcesoriów ³atwo dostosujesz
system do preferowanej pozycji cia³a.
Mo¿esz pracowaæ na stoj¹co lub w pozycji siedz¹cej,
z monitorem przed sob¹ lub z boku.

Ustawienie kamery i monitora w jednej p³aszczyŸnie
na linii wzroku zmniejsza wysi³ek wzorku operatora
oraz napiêcie karku i pleców.
Jest to wyraŸnie odczuwalna ulga w porównaniu
ze standardowym mikroskopem lub lup¹.
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Dobierz w³aœciwy
monitor
W celu uzyskania najlepszej jakoœci obrazu wa¿ne jest,
aby wybraæ odpowiedni monitor.
Polecamy trwa³y wyœwietlacz w formacie 16:9 o przek¹tnej 22”
zapewniaj¹cy idealny obraz obserwowanego przedmiotu.
Wejœcie DVI, czas reakcji 2ms, rozdzielczoœæ HD 720p zapewni¹
optymaln¹ jakoœæ obrazu.
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Dlaczego Magnus?
Nazwa Magnus pochodzi od ³aciñskiego przymiotnika,
który przet³umaczyæ mo¿na jako „wielki”, „wspania³y”
- doskona³a nazwa dla systemu cyfrowych powiêkszeñ.
Co wiêcej, wiele znanych postaci historycznych nosi³o
przydomek Magnus, np. Karol Wielki, Aleksander Wielki,
których ³aciñskie imiona brzmi¹ Carolus Magnus,
Alexander Magnus.
Naturalnie, uwa¿amy, ¿e Magnus HD jest wspania³y.
To unikalny produkt, który wype³nia istotn¹ lukê
w historii systemów powiêkszaj¹cych.
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Specyfikacja
MAGNUS HD
Wymiary:
Masa:
Pobór mocy:
Sk³adowaæ w temperaturze:
Dzia³anie w temperaturze:
Wysokoœæ robocza:
Autowykrywanie typu monitora:
Z³¹cza:
Powiêkszenie:
Rozdzielczoœæ:
Autofocus:
Przys³ona:

Wys. 46cm, Szer. 30cm, G³. 48cm
5,1kg
14W
-20 - 60OC, 5 - 90 % RH
0 - +45OC, 5 - 90 % RH
Min.: 20cm, max.: 41,5cm
Tak
DVI wyjœcie/wejœcie, USB 2.0, SUB-D
10x optyczne + 2x cyfrowe
HD 720p, 1280x720, 50/60Hz
Tak
F 1.8 – F 26

Kontroler XLINK
Wymiary:
Funkcje:

Wys. 1.2cm, Szer. 6.9cm, G³. 10.6cm
Zoom (autofocus), manualne ustawienie ostroœci

Kontroler XPRO
Wymiary:
Funkcje:

Wys. 4.5cm, Szer. 12cm, G³. 15cm
Zoom (autofocus), manualne ustawienie ostroœci
Zapis obrazu
Regulacja przys³ony i czu³oœci
Podzia³ ekranu
Pamiêæ ustawieñ
Regulacja balansu bieli

Soczewki
Œrednica: 52 mm
Soczewka
+3
+4
+5
+3 i +4
+3 i +5
+4 i +5
+5 i +5

Ogniskowa
330mm
250mm
200mm
138mm
120mm
105mm
100mm

Zakres powiêkszeñ*
1,6x – 32,0x
2,2x – 41,0x
2,8x – 52,0x
3,9x – 73,0x
4,4x – 80,0x
5,0x – 95,0x
6,0x – 105x
*(dla monitora o przek¹tnej 22")

Zalecany typ monitora
Format:
Wejœcie:
Czas reakcji:
Rozdzielczoœæ:

16:9
DVI
2ms
720p

Zalecany typ monitora
Kontroler XLINK
Kontroler XPRO
Monitor HD widescreen
Ramiê do monitora

,
Uchwyt nasto³owy, œcienny
Podstawa pod klawiaturê
Soczewki +3, +4, +5
Prze³¹cznik no¿ny

,
Stolik inspekcyjny
Stó³ X, Y
Walizka aluminiowa
Zestaw do czyszczenia
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Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 W³oc³awek
Tel.:
+48 54 231-10-05
+48 54 411-25-55
Fax:.
+48 54 411-25-56
email: office@renex.com.pl

www.renex.com.pl
Dystrybutorem firmy TAGARNO
w Polsce jest firma RENEX, która zapewnia:
fachowe doradztwo
zespó³ pracowników zabezpieczaj¹cych
pomoc techniczn¹
natychmiastow¹ reakcjê na pytania
pomoc udzielan¹ w siedzibie Klienta
w przypadku koniecznoœci urz¹dzenia zastêpcze
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