
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΕΙΔΟΣ: ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ 

 
Να προσφερθεί μικροσκόπιο εργονομικού σχεδιασμού, για εύκολη παρατήρηση, κατάλληλο για τεχνική φωτεινού 
πεδίου, με βάση μεταλλικής κατασκευής (αλουμινίου), με οπτικά εστιασμένα στο άπειρο.  
Να διαθέτει μεταλλικούς κοχλίες αδρής και λεπτής ρύθμισης της εστίασης, με ζυγισμένους άξονες οι οποίοι να 
παρέχουν την απαιτούμενη αδράνεια κατά την περιστροφή για αυξημένη ακρίβεια, λαβή στο πίσω μέρος του 
οργάνου για εύκολη μεταφορά, όπως και υποδοχή για τοποθέτηση καλωδίου τροφοδοσίας, και θύρα USB για 
τροφοδότηση ψηφιακών καμερών μικροσκοπίας. 
Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 
 
Αναλυτικότερα να διαθέτει τα εξής: 
 
Φωτισμός 
Πηγή φωτισμού LED με μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 25.000 ώρες), με σύστημα συνεχούς ρύθμισης της 
έντασης και σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας του οργάνου μετά από 2 ώρες σε περίπτωση που 
παραμείνει ανενεργό. 
 
Κεφαλή 
Διοφθάλμια κεφαλή με γωνία παρατήρησης 30ο και με ρύθμιση διακορικής απόστασης περίπου 52-75 mm. 
Περιστροφή κατά 360ο. Τα οπτικά μέρη να είναι από γυαλί υψηλής ποιότητας. 
 
Προσοφθάλμιοι φακοί 
Ζεύγος προσοφθαλμίων φακών 10 με εύρος πεδίου 20mm. Να είναι και οι δύο ρυθμιζόμενοι και κατάλληλοι για 
διοπτροφόρους. 
 
Φορέας αντικειμενικών φακών 
Περιστρεφόμενο φορέα αντικειμενικών φακών τεσσάρων (4) θέσεων, με τους αντικειμενικούς φακούς που δεν 
χρησιμοποιούνται να βλέπουν προς τον κορμό του μικροσκοπίου και όχι προς τον παρατηρητή, ώστε να είναι 
ελεύθερη η πρόσβαση στο παρασκεύασμα και να προστατεύονται οι αντικειμενικοί φακοί. Να έχουν άριστη 
επικέντρωση κατά την εναλλαγή τους. 
 
Αντικειμενικοί φακοί 
Τρεις (3) αντικειμενικοί φακοί, ανθεκτικοί σε κτυπήματα, επίπεδοι-αχρωματικοί, εργαστηριακής σειράς,  με εύρος 
πεδίου 20mm ως εξής:  
➣ 10x/0,25 με απόσταση εργασίας τουλάχιστον 12mm 
➣ 40x/0,65 με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 0,36mm 
➣ 100x/1,25 Oil με ελατήριο προστασίας και απόσταση εργασίας τουλάχιστον 0,10mm 
 
Τράπεζα 
Μηχανική τράπεζα μεγέθους περίπου 18,5cm (X)  14cm (Y) και διαδρομή μετακίνησης περίπου 7.6cm (X)  2,6cm 
(Y) με κλίμακα βερνιέρου και συγκρατητήρα παρασκευασμάτων. 
 
Πυκνωτής 
Πυκνωτή τύπου Abbe 0.90/1.25oil, με ρύθμιση της κατακόρυφης κίνησης ως προς το δείγμα, με σταθερή 
επικέντρωση κατά Koehler, ο οποίος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τεχνική σκοτεινού πεδίου και αντίθεση 
φάσης, με μελλοντική προσθήκη φακών και φίλτρων. 
 
Να συνοδεύεται από αντιστατικό κάλυμμα σκόνης και λάδι για τον ελαιοκαταδυτικό φακό. 
 
Να προσφερθεί με έγχρωμη ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας που να παρέχει εικόνες πραγματικού χρόνου και να 
ενσωματώνεται στον κορμό του μικροσκοπίου μεταξύ της κεφαλής και της βάσης του (μικροσκόπια τα οποία 
διαθέτουν κάμερα μέσα στην κεφαλή, που δεν αποσπάται, δεν γίνονται αποδεκτά). Η ταχύτητα λήψης της κάμερας 
να είναι σε πραγματικό χρόνο ώστε να επιτρέπει στο χειριστή να εστιάσει και να προσαρμόσει το δείγμα του 
παρακολουθώντας απευθείας την οθόνη του υπολογιστή του, μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης του 
διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης.  
 



 
Η ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Γρήγορη με πλήρη χρωματισμό εικόνας πραγματικού χρόνου. 
 Δυνατότητα λήψης εικόνων ανάλυσης 5 Megapixel  (25921944 pixel), με δυνατότητα ζωντανής 

απεικόνισης σε οθόνη υπολογιστή ή οθόνη υψηλής ευκρίνειας, μέσω HDMI. 
 Αισθητήρα CCD τύπου CMOS με μέγεθος pixel 3,2μm  3,2μm. 
 24 Bit βάθος χρώματος για την σωστή απόδοση των χρωμάτων. 
 Χρόνο έκθεσης από 1 msec έως 500msec.  
 Μικρό μέγεθος και κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου. 
 Οι πληροφορίες της εικόνας να παίρνουν ψηφιακή μορφή απευθείας στην κεφαλή της κάμερας με 

αποτέλεσμα την βέλτιστη μείωση του θορύβου στο σήμα από τον αισθητήρα CCD. Οι εικόνες που 
λαμβάνουμε να μπορούν να αποθηκευτούν σαν αρχεία εικόνας με τους παρακάτω τύπους αρχείων (graphic 
formats) JPG, BMP, TIFF. 

 Η τροφοδοσία της κάμερας να γίνεται μέσω θύρας (USB 2). 
 Το λογισμικό, το οποίο προσφέρεται με την κάμερα, να ενσωματώνει τις λειτουργίες του μικροσκοπίου της 

ψηφιακής κάμερας και του λογισμικού σε ένα περιβάλλον εργασίας απλοποιώντας τη διαδικασία 
ψηφιακής απεικόνισης. Να επιτρέπει την προβολή, ρύθμιση και αποθήκευση των εικόνων μικροσκοπίας σε 
βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης (thumbnail gallery), την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις 
και στοιχεία λειτουργίας του μικροσκοπίου. Επίσης, να έχει λειτουργίες τοποθέτησης κλίμακας, μετρήσεων, 
σχολίων, δεικτών, λεζάντας και την επεξεργασία χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνας καθώς και 
προβολή ζωντανής εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης. Επιπλέον, η κάμερα να έχει 
δυνατότητα σύνδεσης και αποστολής ζωντανής εικόνας, μέσω WiFi, σε PC ή tablet, με τη βοήθεια των 
δωρεάν εφαρμογών (Apps) των λειτουργικών συστημάτων Windows και IOS. 

 
Γενικοί όροι 
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος – διανομέας του στην Ελλάδα (επί ποινή 
αποκλεισμού), υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διακίνησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
τεχνικής υποστήριξης κατά ISO (EN ISO 13485:2016).  
Η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή για την συντήρηση των αντίστοιχων 
μηχανημάτων.  
Η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006). 
 

Προϋπολογισμός: 5000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 


