
Дистрибуція електронних компонентів   Виробництво електроніки    Дизайн-лабораторія
3-D моделювання та друк   Вимірювальна техніка    Промислові комп’ютерні системи

Ідеальний інструмент для контролю друкованих плат і роз’ємів до і під час монтажу, що дозволяє виявити тріщини в паяних з’єднаннях, краплі припою 
на компонентах, незмочуваність контактних площадок або виводів компонентів, короткі замикання між виводами для компонентів з дрібним кроком. 

Спрощує ручну пайку компонентів з дуже дрібним кроком між виводами.

• Зручні для користувача рішення класу «все в одному», що дозволяють негайно приступити до роботи з мінімальним попереднім навчанням - або 
взагалі без навчання.

• Відмінна якість зображення 1080р і 60 кадрів/сек забезпечують ультра-чітке зображення на екрані без затримок.
• Довговічність мікроскопів забезпечується застосуванням тільки високоякісних матеріалів і сучасних процесів обробки.

• Ергономічно правильні робочі положення гарантують меншу втому персоналу і більш високу ефективність роботи в порівнянні з традиційним 
обладнанням.

• Багатий набір комунікацій і різних варіантів спільної роботи між співробітниками, клієнтами та партнерами.
• Легкість демонстрації і опису виявлених проблем одночасно для великої кількості зацікавлених осіб.

• Створення високоякісної легкодоступною документації за допомогою одного миттєвого знімка.
• Можливість використання обладнання в навчальному процесі.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РАЗОМ З TAGARNO

ІСТИНА В ДЕТАЛЯХ
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TAGARNO FHD ZAP

TAGARNO FHD ZIP

ОсОбливОсті та переваги

• Економічний і зручний інструмент. • Захоплення зображення на ПК через 
USB-порт. • Ультра-чітка деталізація зображення (1080р). • Картинка без 
затримок і спотворень - частота оновлення 60 кадрів/сек. • Покращення 
кольору для більш детального відображення об’єктів. • Ручне коригування 
параметрів для підбору оптимального рівня освітлення. • Швидкий доступ до 
збережених робочих налаштувань.

• Рухома камера, що разміщується в потрібному місці.  • Економічний і зручний 
інструмент.  • Захоплення зображення на ПК через USB-порт.  • Ультра-чітка де-
талізація зображення (1080р).  • Картинка без затримок і спотворень - частота 
оновлення 60 кадрів/сек.  • Покращення кольору для більш детального відо-
браження об’єктів.   • Ручне коригування параметрів для підбору оптимального 
рівня освітлення.  • Швидкий доступ до збережених робочих налаштувань.

• Лінза +4.  • FullHD монітор 22” і 24”.  • Регулювання рівня збільшення 
педалями.  • Набір підсвічування.

• Базове і покращене рухоме кріплення.  • Зовнішній пульт управління XKEY.  • 
Лінзи +3, +4, +5.  • FullHD монітор 22” і 24”.  • Регулювання рівня збільшення 
педалями.  • Набір підсвічування.

Аксесуари та додатки

Аксесуари та додатки

TAGARNO FHD ZAP – швидкий і компактний цифровий мікроскоп для 
ручного візуального контролю, оптимальний для потокових процесів 
контролю, з чудовою якістю зображення і відео FullHD. Простота і 
інтуїтивність органів управління дозволять вам ефективно керувати цим 
простим інструментом.

TAGARNO FHD ZIP – простий у використанні цифровий мікроскоп, що 
дозволяє почати роботу негайно, «з коробки», без навчання. Цей 
відеомікроскоп призначений для ручного візуального контролю зі 
збільшенням. Зображення та відео ідеальної якості в форматі FullHD.

ОсОбливОсті та переваги
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TAGARNO FHD PRESTIGE

TAGARNO FHD TREND

TAGARNO FHD UNO

ОсОбливОсті та переваги

ОсОбливОсті та переваги

ОсОбливОсті та переваги

• Збалансоване рішення з великою кількістю аксесуарів.  • Функція утримання 
фокусу забезпечує фокусування на всіх ділянках об’єкту незалежно від його ви-
соти.  • Екранні лінійки для швидких вимірювань.  • Захоплення зображення на 
ПК через USB-порт.  • Ультра-чітка деталізація зображення (1080р).  • Картинка 
без затримок і спотворень - частота оновлення 60 кадрів/сек.

• Зовнішній пульт управління XPLUS FHD.  • Лінзи +3, +4, +5 +10, +25, +50.  
• FullHD монітор 22” і 24”.  • Регулювання рівня збільшення педалями.  
• Регульований по висоті та куту нахилу інспекційний стіл.  • Коаксіальне 
освітлення.  • Кругова підсвітка.  • Ультрафіолетова та інфрачервона 
кругова підсвітка.
• ПЗ для проведення вимірювань.  • Екранна лінійка.  • Водяні знаки.  
• Верифікаційні лінії.

Аксесуари та додатки

Аксесуари та додатки

Аксесуари та додатки

• Зовнішній пульт управління XPLUS FHD.  • Лінзи +3, +4, +5 +10.  • FullHD 
монітор 22” і 24”.  • Регулювання рівня збільшення педалями.  • Регульований 
по висоті та куту нахилу інспекційний стіл.  • Коаксіальне освітлення.  • Кругова 
підсвітка.  • Ультрафіолетова та інфрачервона кругова підсвітка.
• ПЗ для проведення вимірювань.  • Екранна лінійка.  • Водяні знаки.  
• Верифікаційні лінії.

• Зовнішній пульт управління XPLUS FHD.  • Лінзи +3, +4, +5 +10, +25.  • FullHD 
монітор 22” і 24”.  • Регулювання рівня збільшення педалями.  • Регульований 
по висоті та куту нахилу інспекційний стіл.  • Коаксіальне освітлення.  • Кругова 
підсвітка.  • Ультрафіолетова та інфрачервона кругова підсвітка.
• ПЗ для проведення вимірювань.  • Екранна лінійка.  • Водяні знаки.  
• Верифікаційні лінії.

• Максимальне збільшення - х297, оптичне - х30.  • Великий робочий простір 
під камерою.  • Функція утримання фокусу забезпечує фокусування на всіх 
ділянках об’єкту незалежно від його висоти.  • Екранні лінійки для швидких 
вимірювань.  • Захоплення зображення на ПК через USB-порт.  • Ультра-чітка 
деталізація зображення (1080р).  • Картинка без затримок і спотворень - 
частота оновлення 60 кадрів/сек.

• Максимальне збільшення - х590, оптичне - х30.  • Відмінна стабільність 
для неспотвореного зображення на екрані.  • Функція утримання фокусу 
забезпечує фокусування на всіх ділянках об’єкту незалежно від його висоти.  
• Екранні лінійки для швидких вимірювань.  • Захоплення зображення на ПК 
через USB-порт.  • Ультра-чітка деталізація зображення (1080р).  • Картинка 
без затримок і спотворень - частота оновлення 60 кадрів/сек.
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ЛЕГКІ В УПРАВЛІННІ ЦИФРОВІ МІКРОСКОПИ СПРОЩУЮТЬ 
ПРОЦЕСИ КОНТРОЛЮ

ЕРГОНОМІЧНО ЗРУЧНІ РОБОЧІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИ ВИКОНАННІ 
ОПЕРАЦІЙ КОНТРОЛЯ ЯКОСТІ

ВДОСКОНАЛЕННЯ  КОНТРОЛЯ  ЯКОСТІ  ЗА  ДОПОМОГОЮ  
РОЗВИНЕНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

ЦИФРОВИЙ МІКРОСКОП ЯК ШЛЯХ ДО НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ДОКУМЕНТУВАННЯ

Ергономічне положення обслуговуючого персоналу є однією з ключових особливостей цифрових мікроскопів TAGARNO, закладених ще на етапі 
розробки. Так як цифрові мікроскопи використовують монітор для відображення досліджуваних об’єктів, вони не залежать від фокусування окулярів, 

ваших очей, не вимагають напруги спини і шиї для підтримки робочого положення тіла, і, тим самим, дають можливість ефективнішого використання 
робочого часу. Ергономіка є основою ефективність праці обслуговуючого персоналу.

Цифровий мікроскоп надає вам унікальні можливості для поглиблення співпраці між співробітниками, клієнтами та партнерами. Мікроскопи TAGARNO 
дають вам незрівнянну можливість легко виявляти і описувати проблеми одночасно для декількох учасників діалогу. Це вкрай важливо як під час 

навчання нових операторів, так і при проведенні консультацій із співробітниками та клієнтами.

За допомогою одного моментального знімка у вас з’являється можливість створення легкодоступної високоякісної документації у вигляді зображення 
високої чіткості, отриманого за допомогою камери високої роздільної здатності, відображеного на сучасному високоякісному моніторі. Автономний 
або підключений до комп’ютера цифровий мікроскоп TAGARNO відкриває шлях для значного поліпшення комунікацій між колегами, підрозділами, 

компаніями та відділами закупівлі, дозволяючи одночасно документувати, ділитися і пояснювати результати своєї роботи для широкого кола залучених 
до процесу співробітників.

Цифрові мікроскопи TAGARNO є рішеннями класу «все в одному», що економлять ваш час, дозволяючи розпочати роботу з мінімальним навчанням 
або взагалі без навчання, просто дістаньте мікроскоп з коробки і включіть. Всі мікроскопи TAGARNO розроблені, сконструйовані і зібрані в Данії. 

Цифрові мікроскопи зроблені виключно з високоякісних матеріалів для тривалої експлуатації без необхідності регулярного обслуговування.


