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V e l g r i k t i g Sk y T e c h t e l e s k o p

F O R P L A N ET EN E O G M Å N EN

F O R D EEP - S K Y O B J EK T ER

K O M P A K T E F L ER B R U K SL Ø SN I N G ER

SkyTechs refraktorer gir meget skarpe bilder
og er derfor førstevalget om du vil observere
Månen eller planetene.

Reflektorer fra SkyTech samler mye lys - og
lys er det du trenger for å observere fjerne
galakser, stjernetåker og stjernehoper.

SkyTechs Katadioptriske teleskop kombinerer
det beste fra to verdener. Kombinasjonen av
linser og speil har mange fordeler.

Alle SkyTechs refraktorer benytter to (eller flere)
linser for å samle lyset til et punkt der okularet kan
danne et bilde. Denne konstruksjonen gir svært
høy kontrast og meget skarpe bilder - perfekt for
detaljerte planetobservasjoner.

Reflektoren benytter speil for å samle lys. Denne
konstruksjonen er relativt rimelige å produsere, og
dermed får du større lysåpning til en hyggelig pris.
Akkurat det du er ute etter til deep-sky
observasjoner.

Fordeler:
• Skarpe og kontrastrike bilder.
• Solid konstruksjon - lite vedlikehold.

Fordeler:
• Mest lyssterk for i sin prisklasse
• Åpen tube - unngår duggproblemer.

Katadioptriske teleskop, som Maksutov- og
Schmidt-Cassegrain, kombinerer linser og speil for
å skape kompakte teleskop med mange
bruksområder. Disse modellene passer til det
meste, enten du vil observere objekter i
solsystemet eller fjerne deep-sky objekter.

Ulemper
• Relativt kostbare i forhold til diameter.
• Kan bli store og tunge i store diametre.

Ulemper
• Redusert kontrast p.g.a. sekundærspeilet.
• Noe mer vedlikehold

H Ø Y EL L ER L A V

A L T - A ZI M U T H M O N T E R I N G E N

E K V A T O R I A L M O N T ER I N G EN

Det er lett å bli lurt av høye forstørrelser, men
faktisk har teleskopene en teoretisk maksgrense på 2 x objektivdiameteren.

Mange har Alt-Azimuthmonteringen som sin
favoritt. Med rask oppstilling og enkel innstilling mot objekter har den mange fordeler.

Ekvatorialmonteringen stilles inn mot himmelpolen og kan dermed følge objektene presist.
Derfor er den førstevalget til astrofoto.

Dette tilsier at en 200mm kan forstørre opptil ca.
400x, mens en 70mm har en grense på ca 140x.
Men dette gir sjelden gode resultater. Uavhengig
av teleskopets størrelse vil du som regel få best
resultater med mellom 100x og 200x, og mange
objekter krever også lavere forstørrelse enn dette.

Alt-Azimuthmonteringen har bevegelser i to akser,
loddrett og vannrett. Dermed er den svært enkel i
bruk og krever ingen oppstilling før du observerer.

Ekvatorialmonteringen krever noe mer oppstilling
enn Alt-Azimuth utgaven, men kan til gjengjeld gi
svært presise følgebevegelser. Derfor er den det
naturlige valget for den som driver astrofoto.

R EF R A K T O R ER

F O R ST Ø R R EL SE

Beregning av forstørrelse skjer slik:
Brennvidde, teleskop
------------------------------- = Forstørrelse
Brennvidde, okular
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R EF L EK T O R ER

L ET T V I N N A ST R O N O M I

Ulempen er at det ikke er mulig med presise følgebevegelser for astrofoto.

K A T A D I O P T R I SK E

Fordeler:
• Samler mye lys
• Solid konstruksjon - lite vedlikehold
Ulemper
• Noe redusert kontrast p.g.a. sekundærspeilet.

P R ESI SE B EV EG EL SER

Disse monteringene kan også
utstyres med motor for
automatisk å følge objektene
over himmelen. Praktisk både
til fotografisk bruk og ved
observasjoner over lang
tid.

Sk y T e c h St a r t e r

D ESI G N ET F O R

B EG Y N N ER EN

SkyTech Starter gir god optikk og praktiske
løsninger for nybegynneren som vil utforske
universets mysterier.
Denne serien er spesielt konstruert med tanke på
nybegynnere, og kombinerer god optikk med
enkle og praktiske monteringsløsninger. Serien har
et bredt utvalg som gjør det mulig å finne akkurat
den modellen som passer for deg.
Velg en refraktor om du vil observere planetene
nærmere, mens reflektormodellene er førstevalget for den som vil studere stjernetåker,
galakser og stjernehoper. Maksutov modellen gir
et kompakt alternativ med sylskarpe bilder.
SkyTechs Infinty modell er det
perfekte valget for barn som vil
lære mer om stjernehimmelen.
Denne modellen blir ofte omtalt
som et teleskop forkledt som et
leketøy.
Den er enkel i bruk med en
genial montering og rettvendt
optikk. 30x forstørrelse gjør det
lett å finne fram blant stjernene
eller i landskapet.

Både refraktorene og Maksutov-Cassegrain
modellen er gode alternativer for landskapsobservasjoner. Vendeprisme som gir rettvendt
bilde er tilgjengelig som tilleggsutstyr for disse.
Egenskaper:
• Rask og enkel sammensetting
• Antirefleksbehandlet optikk for kontrastrike bilder
• Alt-Azimuth montering på AZ modellene for
enkel betjening.
• Tysk ekvatorialmontering på EQ modellene som
gjør det mulig å følge objektene over himmelen.
• Justerbart aluminiumstativ på alle teleskopene
• Praktisk utstyrshylle på stativet

EQ monteringene er en stødige
plattform med innstillingsirkler
og finjusteringer. Dette gjør det
enkelt å finne objekter og holde
dem i synsfeltet.

Et ekstra okular som gir 50x er
også tilgjengelig som tilleggsutstyr (varenr SY35150).

Modell

Varenr

Type

Diameter

Brennvidde

Okularer

Annet utstyr

Montering

Starter Infinity

SYA576B

Reflektor

76mm (3")

300mm (f/4,0)

30x rettvendt bilde

Nakkerem

Bordstativ

Starter R70M AZ

SYA707AZ2

Refraktor

70mm (2,8")

700mm (f/10,0)

20mm (35x), 10mm (70x)

5x24 søker, stjernediagonal

AZ-2 alt-azimuth

Starter R70L EQ

SYC709EQ1 Refraktor

70mm (2,8")

900mm (f/12,9)

20mm (45x), 10mm (90x)

5x24 søker, stjernediagonal

EQ-1 ekvatorial

Starter R90M EQ

SYE909EQ2

90mm (3,5")

900mm (f/10,0)

20mm (45x), 10mm (90x)

6x30 søker, stjernediagonal

EQ-2 ekvatorial

Refraktor

Starter N114L EQ SYO1141EQ1 Reflektor

114mm (4,5") 1000mm (f/8,8)

20mm (50x), 10mm (100x) 5x24 søker

EQ-1 ekvatorial

Starter N114M EQ SYQ1149EQ2 Reflektor

114mm (4,5") 910mm (f/8,0)

20mm (46x), 10mm (91x)

EQ-2 ekvatorial

Starter M102L EQ SYX102EQ2

102mm (4")

Maksutov

5x24 søker

1300mm (f/12,8) 20mm (65x), 10mm (130x) Rødpunktsøker, stjernediagonal EQ-2 ekvatorial
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Sk y T e c h M u l t i

T EL ESK O P F O R L A N D SK A P O G

A ST R O N O M I

SkyTech Multi er, som navnet antyder, ekte
flerbruksteleskop. De kan brukes både til
landskap, astronomi og som telelinse.
Vil du utforske universet er Multi den ideelle serien
for deg. Med sine kortfokusteleskop på kraftige altazimuth moneringer er disse teleskopene svært
enkle i bruk. De har finjusteringer i begge
retninger, noe som gjør det svært enkelt å
sentrere og følge objekter. Teleskopene er perfekt
for deg som vil observere utstrakte objekter som
stjernehoper, lyssterke stjernetåker og galakser, og
de er også flotte til planetene og Månen.
Vendeprisme er standardutstyr, og disse
teleskopene gir også god ytelse ved landskapsobservasjoner. Kombinasjonen av høy
lysstyrke, moderate forstørrelser og stort synsfelt gir
en perfekt kikkert selv i dårlige lysforhold. Den
solide monteringen sikrer stabile forhold.
Også til foto briljerer disse teleskopene. Med
innebygget kameraadapter for speilreflekskamera trenger du kun en T-ring for tilkobling av
ditt kamera.
Egenskaper:
• Antirefleksbehandlet optikk for lyssterke og
kontrastrike bilder.
• Rask og enkel sammensetting
• Alt-Azimuth montering med finjusteringer i
begge akser gjør det enkelt å finne og holde
objektene i feltet.
• Justerbart aluminiumstativ
• Praktisk utstyrshylle på stativet
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Rack & Pinion fokuseringen sikrer presis
fokus både til visuelle observasjoner og
fotografering. Fokuseringen har innebygget kameraadapter for speilreflekskamera og krever kun en T-2 ring for
fotografisk bruk. Rødpunktsøkeren gjør
objektsøk svært enkelt.

Den stødige alt-azimuth monteringen
AZ-3 gir en stabil plattform for dine
observasjoner. Finjusteringer i begge
akser gjør det enkelt å følge objekter
over stjernehimmelen eller i landskapet.
Friksjonsclutchen i gjør det lett å finne
og sentrere objektene.

Modell

Varenr

Type

Diameter

Brennvidde

Okularer

Annet utstyr

Montering

Multi R70S AZ

SYB705AZ3

Refraktor

70mm (2,8")

500mm (f/7,2)

25mm (20x), 10mm (50x)

Rødpunktsøker, vendeprisme

AZ3 alt-azimuth

Multi R102S AZ

SYG1025AZ3 Refraktor

102mm (4")

500mm (f/4,9)

25mm (20x), 10mm (50x)

Rødpunktsøker, vendeprisme

AZ3 alt-azimuth

Sk y T e c h Sk y Se e k e r

F I N N ST J ER N ER O G P L A N ET ER

A U T O M A T I SK

SkySeeker modellene har datastyring som
automatisk finner mer enn 5000 objekter med
et tastetrykk.
Håndkontrollen, som er hjernen i SkySeeker
systemet, har 4 linjers LCD display som hjelper deg
å utforske nattehimmelen. Med 5000 objekter i
databasen finner du enkelt planetene, stjerner,
stjernetåker og galakser. Selv kometer og
asteroider ligger i databasen, og du kan enkelt
legge inn nye kometer når de oppdages.
Kombinert med et 100mm Maksutov-Cassegrain
teleskop eller en 114mm reflektor, gir dette
løsninger for alle som ønsker en transportabel og
brukervennlig løsning for å utforske astronomien.
Maksutov modellen gir sylskarpe bilder av Månen
og planetene, og gir også gode muligheter for
observasjoner av lyssterke stjernetåker, galakser
og stjernehoper. Reflektoren er derimot førstevalget om hovedinteressen din er stjernetåker og
galakser med sin større lysstyrke. Den gir også
gode bilder av objekter i solsystemet.
Egenskaper:
• Mer enn 5000 objekter i databasen.
• Praktisk kartlampe med rødt lys
• Rask og enkel sammensetting
• Antirefleksbehandlet optikk for kontrastrike bilder
• Alt-Azimuth montering med motorer i begge
akser som automatisk følger objektene du har
valgt over himmelen.
• Justerbart stålrørstativ
• Praktisk utstyrshylle på stativet
• Kan bygges ut med GPS for forenklet oppstilling.

Modell

Varenr

Et raskt trykk på håndkontrollen flytter
teleskopet til Oriontåken. Over 5000
objekter ligger i databasen.

Type

Diameter

Brennvidde

SkySeeker N114L STHN114D

Reflektor

114mm (4,5") 1000mm (f/8,8)

SkySeeker M100L STHM100D

Maksutov

100mm (4")

Okularer

Monteringens hurtigfeste gjør det
enkelt skifte mellom flere teleskoptuber.

Annet utstyr

20mm (50x), 10mm (100x) Rødpunktsøker

1400mm (f/14,0) 20mm (65x), 10mm (130x) 8x20 søker, stjernediagonal

Montering
SmartStar E
SmartStar E
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Sk y T e c h P r o f e s s i o n a l / P r o f e s s i o n a l Sk y Se e k e r
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P R O F ESJ O N EL L E T EL ESK O P F O R

K R EV EN D E A M A T Ø R ER

Professional serien gir et bredt utvalg teleskop
i mange størrelser for krevende amatørastronomer. Leveres med og uten datastyring.
Alle teleskopene i Professional serien kommer på
kraftige EQ-3-2 eller EQ-5 monteringer. I utvalget
finnes åtte forskjellige teleskop med ulik størrelse
og design, fra store refraktorer og reflektorer til
ultrakompakte Maksutov- og Schmidt-Cassegrain
modeller.
Alle modellene på EQ-5 monteringene kan også
leveres med en avansert datastyring med
egenskaper som 130000 objekters database, PEC,
autoguiderport, kontroll av teleskopet og
oppgraderinger via USB porten på PCen og mye
annet.

Hjernen i Professional seriens
datastyrte modeller er denne
håndkontrollen. Med en 130000
objekters database, samt
avanserte funksjoner som PEC
og dedikert port for autoguider,
er dette en meget god løsning
for astrofoto.

Enten du vil observere stjernehimmelen visuelt eller
fotografisk, har Professional serien modellen for deg.
Egenskaper:
• Multicoated optikk for kontrastrike bilder.
• Kraftige EQ-3-2/EQ-5 ekvatorialmonteringer
• Justerbart stativ i aluminium eller stålrør.
• Praktisk utstyrshylle på stativet
• EQ-5 modellene kan leveres med full datastyring.
(se mer informasjon om denne løsningen til høyre).

Ønsker du en datastyrt modell
legger du til -GOTO i varenr.

En kraftig EQ-5 montering gir et
støtt grunnlag for seriøs bruk.

Modell

Varenr

Type

Diameter

Brennvidde

Okularer

Annet utstyr

Professional R102L EQ

SYI1021EQ3

Refraktor

102mm (4")

1000mm (f/9,8)

20mm (50x), 10mm (100x) 6x30 søker, stjernediagonal

EQ-3-2

Professional R120S EQ

SYJ1206EQ5

Refraktor

120mm (4,7") 600mm (f/6,0)

20mm (30x), 10mm (60x)

6x30 søker, stjernediagonal

EQ-5

Professional R120L EQ

SYK1201EQ5

Refraktor

120mm (4,7") 1000mm (f/8,3)

20mm (50x), 10mm (100x) 6x30 søker, stjernediagonal

EQ-5

Professional R150L EQ

SYL15012EQ

Refraktor

150mm (6")

1200mm (f/8,0)

20mm (60x), 10mm (120x) 9x50 søker, stjernediagonal

EQ-5

Professional N150S EQ

SYS15075EQ

Reflektor

150mm (6")

750mm (f/5,0)

20mm (38x), 10mm (75x)

EQ-3-2

Professional N200S EQ

SYU2001PEQ

Reflektor

200mm (8")

1000mm (f/5,0)

20mm (50x), 10mm (100x) 9x50 søker

Professional S150M EQ

SYZ150SCEQ

Schmidt

150mm (6")

1500mm (f/10,0) 20mm (75x), 10mm (150x) 9x50 søker, stjernediagonal, koffert EQ-5

Professional M127L EQ

SYY127EQ3

Maksutov

127mm (5")

1500mm (f/11,8) 20mm (75x), 10mm (150x) Rødpunktsøker, stjernediagonal

Professional M150L EQ

SYZ150MEQ5

Maksutov

150mm (6")

1800mm (f/12,0) 20mm (90x), 10mm (180x) 9x50 søker, stjernediagonal, koffert EQ-5

6x30 søker

Montering

EQ-5
EQ-3-2

Sk y T e c h Sa g i t t a

O P T I SK O G M EK A N I SK

M EST ER V ER K

Sagitta er modellene der vi kun benytter det
ypperste av optikk og mekanikk. Derfor er de
en nytelse å bruke, år etter år.
Alle deler på Sagitta serien er laget i anodisert
aluminium med en sort glanset overflate. De er
designet med tanke på et kompakt ytre med
mange praktiske detaljer. Doggkappen, som
hindrer dogg på linsen og strølys, er innskyvbar for
å gjøre tuben mer kompakt. Videre er den
friksjonsbaserte Crayford-fokuseringen roterbar for
å forenkle fotografering.
Optikken i 62mm modellen er et Pezval design der
det benyttes 4 linser i to grupper for å forbedre
feltkrumning og fargefeil. På 80mm modellen
benyttes to linser i et semiapokromatisk oppsett
for å redusere fargefeil mest mulig.
Begge teleskopene leveres med vendeprisme og
to okularer, og egner seg dermed både til
landskapsobservasjoner og astronomi. Et bredt
utvalg med tilleggsutstyr er tilgjengelig både for
visuell og fotografisk bruk, noe som gjør at disse
teleskopene vokser i takt med dine interesser.
Egenskaper:
• Solid konstruksjon - alle deler i metall.
• Fully multicoated optikk for kontrastrike bilder.
• Pezval optikk på 62mm modellen
• Semiapokromatisk optikk i 80mm modellen
• Roterbar Crayford fokusering
• Feste for fotostativ
• Deluxe veske med plass for tilleggsutstyr

2" Crayford fokuseringen på Sagitta
R80S. Et friksjonsbasert design som sikrer
silkemyke bevegelser med justerbar
friksjon og mulighet for 360° rotasjon.
Mikrometerskala er med å sikre presis
fokusering også ved fotografisk bruk.

Sagitta R80S objektiv. Objektivet har
fully multicoating for maksimal lysgjennomgang og kontrast. Inne i tuben
vises også noen av bafflene som
hindrer strølys i å degradere bildet.
Legg også merke til doggkappen som
her er trukket inn på tuben.

Modell

Varenr

Type

Diameter

Brennvidde

Okularer

Annet utstyr

Montering

Sagitta R62M

LP-S520-A

Refraktor

62mm (2,4")

520mm (f/8,4)

25mm (21x), 10mm (52x)

Vendeprisme, deluxe veske

Ikke inkludert

Sagitta R80S

LP-S480-A

Refraktor

80mm (3,1")

480mm (f/6,0)

25mm (19x), 10mm (48x)

Vendeprisme, deluxe veske

Ikke inkludert
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T e l e s ko p ut s t yr

O K U L A R ER O G B A R L O W L I N SER

F O T O U T ST Y R O G D I A G O N A L ER

D A T A ST Y R I N G O G B I N O V I EW ER

SkyTech leverer et bredt utvalg okularer og
Barlowlinser slik at du kan utvide teleskopet ditt for
å oppleve mer:

Kameraadapter 2" universelt
2" kameraadapter for speilreflekskamera i anodisert alumium med
filtergjenger. Krever T-2 ring for ditt
kameramerke.

SkySeeker oppgraderingsett
Med dette settet kan du
gjøre din EQ-5 montering
datastyrt. Settet inneholder
to høyhastighets-motorer,
håndkontroll og nødvendig
utstyr for montasje.

Super Plössl okularer (1¼" fatning)
Super Plössl okularene gir skarpe og
kontrastrike bilder fra kant til kant
i synsfeltet. Leveres i følgende
brennvidder: 6,3mm, 7,5mm,
10mm, 12,5mm, 17mm, 20mm,
26mm, 32mm og 40mm.
UltraWide okularer (1¼" fatning)
Ekstra stort synsfelt på hele 66° gir et
behagelig bilde. Brennvidder: 6mm,
9mm, 15mm og 20mm.
LE okularer (1¼" fatning)
Disse okularene er spesialkonstruert slik at du får ekstra
lang øyeavstand. Dette sikrer
behagelig innsyn både med og
uten briller. Brennvidder: 2mm,
5mm, 9mm, 15mm, 20mm og 25mm.
2x ED Barlowlinse (2" fatning)
Apokromatisk 2x Barlowlinse i
meget høy kvalitet. ED linsen
og det apokromatiske designet
hindrer fargefeil i Barlowlinsen.
Inkluderer også 1¼" adapter
for bruk med 1¼" utstyr. Dobler
forstørrelsen et okular gir.
2x Barlowlinse med kameraadapter (1¼" fatning)
Enkel akromatisk Barlowlinse som
dobler forstørrelsen et okular gir.
Kan også benyttes med speilreflekskamera ved hjelp av en T-2 ring.
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Kameraadapter/extender 1¼"/2"
Universelt kameraadapter med
mulighet for endring av lengde.
Leveres i 1¼" eller 2" fatning og
krever T-2 ring for ditt kameramerke.
Universal Digiscoping Adapter
Adapter for bruk av kompakte digitalkameraer på alle teleskop. Monteres
på okularet og lar deg stille inn
kameraholderen slik at du enkelt får
gode bilder.
T-2 ringer
T-2 ringer er tilgjengelig for de
fleste populære kameramerker,
både for digitale og filmbaserte
kameraer.
XP Dielectric speildiagonal (2" fatning)
Vår XP speildiagonal med
10mm tykt speil og dielectric
coating gir en refleksjon på
mer enn 99%, noe som gir
maksimalt lys til øyet og økt
kontrast. Passer til alle teleskop
med 2" fokusering og leveres med
1¼" adapter.
XP 45° vendeprisme (1¼" fatning)
Høykvalitets 45° vendeprisme for
refraktorer og katadioptriske
teleskop. Det perfekte hjelpemiddelet dersom du vil bruke
ditt teleskop til landskapsobservasjoner.

Forbehold om feil. Produktspesifikasjoner og modeller i katalogen kan endres uten varsel.

Egenskaper:
• 130000 objekters database
• PEC, autoguidermulighet
• Backlashkontroll
• 8 linjers LCD display gir mye informasjon
• PC tilkobling via USB
• GPS kompatibel (ekstrautstyr)
SkySeeker GPS enhet
Oppgradering til alle SkyTechs datastyrte
teleskop. 16 kanalers
GPS mottaker som gir
eksakt posisjon og
klokkeslett. Dermed
får du en langt enklere
innstilling.
BinoViewer (1¼" fatning)
Med SkyTechs BinoViewer kan du bruke begge
øyne med ditt teleskop. Inkludert
er en avtagbar 2x Barlowlinse.
Krever to og to like okularer,
og passer til mange
refraktorer og de
fleste katadioptriske
teleskop.
Forhandler:

Importør: Opsahl Engros AS

