… pomáháme vidět, pomáháme měřit, pomáháme analyzovat … pomáháme vědět

Společnost Proxis, s.r.o. se specializuje na optické přístroje a systémy od předních světových výrobců, které jsou
navrženy a určeny pro široký rozsah aplikací.

optické přístroje a systémy

Přístroje, které dodáváme jsou používány v oblastech vědy a výzkumu, vývoje, bezpečnosti, diagnostiky, kvality
výroby, provozní spolehlivosti a v řadě dalších aktivit včetně kreativních oborů v oblasti reklamy a medií.
Předmětem naší činnosti je prodej, pronájem přístrojů nebo poskytování služeb a poradenství.

… esence okamžiku a hodnota zlomku času

Jsou určeny pro analýzy velmi rychlých nebo velmi krátkých dějů.
V nabídce jsou různé typy - od základních modelů pro každodenní provozní kontroly, až po kamery v rozlišení HD pro
kinematografii nebo kamery s vysokou rázovou odolností pro nárazové zkoušky automobilů či pyrotechniku.

vysokorychlostní kamery

Snímková frekvence některých kamer přesahuje 2miliony snímků/sec. a expoziční doba začíná již od 100nsec.
Možnost vzájemné synchronizace umožňuje vytvářet síť mnoha, centrálně řízených, kamer. Všechny kamery disponují
standardním uchycením pro výměnné objektivy, které se vybírají s ohledem na konkrétní aplikaci.
V nabídce je i kompletní příslušenství včetně stativů, osvětlovacích systémů a dalších komponent včetně datových
akvizičních modulů pro synchronizovaný záznam dat z externích modulů.

… když nedostupné přestává být skryté

Ohebné i pevné technické (průmyslové) endoskopy pro vizuální kontroly nepřístupných nebo obtížně přístupných míst.
Jsou určeny i pro ty nejnáročnější aplikace s nároky na prvotřídní kvalitu obrazu, přesnost měření bez kompromisů a
možnost digitální archivace obrazových souborů včetně jejich dalšího zpracování.

technické endoskopy

Síťová konektivita (LAN) nebo rozhraní USB2.0 umožňují okamžitou distribuci či sdílení výsledků bez ohledu na to, jaká
vzdálenost od sebe uživatele právě odděluje.
Systém výměnných objektivů a další rozsáhlé příslušenství jsou navrženy pro nejširší rozsah aplikací tak, aby byl
zaručen nejlepší možný výsledek endoskopické kontroly.

… energie v pulzech

Jsou určeny pro generování extrémně krátkých světelných záblesků s vysokou intenzitou.
Monochromatické nekoherentní světlo vlnové délky 690nm nebo 810nm s dobou trvání záblesku od 100ns.

laserové pulzní zdroje světla

Modulární uspořádání pro formování světelných polí různého typu.
Vysoký pulzní výkon až 500W, vysoká opakovací frekvence a krátká doba trvání světelných záblesků vytváří z pulzních
laserových zdrojů světla Cavilux ideální prvek pro systémy vysokorychlostního snímání, aplikace PIV nebo snímání
procesů v intenzivním protisvětle, jakým je např. svařování.

… odkrývváme detaily i když mohou být vzdálené
Mikroskopy s dlouhou pracovní vzdáleností – od několika centimetrů do stovek metrů.
Precizní optika, typická pro značku Questar, poskytuje brilantní obraz s vysokým stupněm rozlišení. Typická rozlišovací
schopnost je 1.1µm při pracovní vzdálenosti 15cm resp. 12 µm na vzdálenost 3m.

distanční mikroskopy

V nabídce jsou přístroje s pevným ohniskem nebo s proměnnou ohniskovou vzdáleností a zvětšením. Všechny mají
dva optické výstupy, integrované kruhové osvětlení, okulárovou redukci a redukci pro CCD kameru nebo fotoaparát.
Volitelně je lze vybavit stabilním stojanem, dálkově řízeným mikroposuvem, okuláry pro změnu šířky zorného pole a
hloubky ostrosti a dalším příslušenstvím.
Měřicí verze umožňují velmi přesná měření lineárních rozměrů.

… každý foton nese sdělení
Pro všechny aplikace, které vyžadují vysokou světelnou citlivost v kombinaci s dlouhou expoziční dobou. K typickým
příkladům použití patří zejména astronomie a biologie.
Kamery jsou vybaveny barevnými nebo monochromatickými CCD snímači od malých úhlopříček až po velkoformátové
detektory.

kamery s vysokou citlivostí

Aktivní chlazení snímače zaručuje extrémně nízký šum.
Rozhraní USB2.0 zaručí rychlé načítání snímků do počítače v reálném čase i v případě rychlých sekvencí.
Svými parametry v kombinaci s cenou uspokojí začínající zájemce o astronomickou fotografii stejně tak, jako zkušené
profesionály.
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