
80mm Orion ED-refractor

Merk: Orion USA
Optische configuratie: ED-refractor
Mechanische configuratie: manuele azimutale montering, Vixen
Porta II
Diameter lenzen: 80mm
Brandpuntsafstand telescoop: 600mm (f/7,5)
Bijgeleverde oculairen: 
- 55mm Televue Plössl (11x vergroting, 4,50° beeldveld)
- 15mm SkyWatcher UtraWide (40x vergroting; 1,65° beeldveld)
- 6mm SkyWatcher UtraWide (100x vergroting; 0,66° beeldveld)
Bijgeleverde accessoires : 
- Zenitprisma 2”
- Zoeker 8x50
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Montage:

1) Monteer de telescoop via de zwaluwstaart (C) op de montering, en klem
goed vast via de dikke zwarte schroef (A). Vergeet ook niet de kleine metalen
schroef (B) vast te zetten als extra beveiliging.
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2) De grote bewegingen van de telescoop (zowel links/rechts - D - als
onder/boven - E -) gebeuren via een slipkoppelingssysteem, dus men hoeft
geen knoppen los of vast te zetten.

Fijne bewegingen gebeuren echter via de fijnregelknoppen (F en G).
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Optiek:

3) De kijker is voorzien van een ruime set (optische) accessoires
 Zoeker (H) met vatting en snelkoppeling
 Hoogkwalitatieve zenitspiegel (I) in 2”-uitvoering (“2 duims steekvatting”)
 Drie verschillende oculairen - J - (vergrotingen) met groot schijnbaar beeldveld
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4) Monteer eerst de zenitspiegel (I) achter de telescoop, klem vast met de twee
schroefjes (K). Merk op dat de zenitspiegel voorzien is van een verloopring L (van 2”
naar 1,25”)
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Optiek:

5) Monteer de zoeker op de telescoop via het zoekerschoentje M, en klem de
schroef N goed vast,
Door het transport zal de uitlijning van de zoeker waarschijnlijk wat ontregeld zijn
(m.a.w. hij zal niet meer parallel aan de hoofdkijker staan). Best kan u dat overdag
terug in orde brengen: mik de hoofdkijker (met de kleinste vergroting –het 55mm-
oculair – da’s het makkelijkste) op een duidelijk object in de verte (best minstens
500-1000 meter ver): kerktoren, zendmast,… Regel dan de zoeker bij (via de 2
stelschroefjes (O) tot ie exact in dezelfde richting kijkt.
Als u het toestel met zorg behandeld, zal hij in principe niet meer ontregeld geraken
tijdens de huurperiode…
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Optiek:

Bij de telescoop zijn 3 oculairen voorzien, dus 3 verschillende vergrotingen. Het
makkelijkste werkt u met de 55mm Plössl: deze geeft een vergroting van slechts 11x
(600mm brandpunt van de telescoop delen door 55mm van het oculair). Met zo’n
extreem lage vergroting heeft u een ongezien groot beeldveld van 4,50° - iets wat
normaal gezien enkel haalbaar is met verrekijkers!
De combinatie van een redelijk grote lichtsterkte (80mm) én dit uitzonderlijk grote
beeldveld maakt deze kijker bij uitstek geschikt om ook grote lichtzwakke nevels te
bekijken (in de zomermelkweg bvb…).
Let wel: dit oculair heeft een grote 2” (2-duims-)steekvatting, en past dan ook
rechtstreeks op de zenitspiegel – zonder de verloopring (N),

De twee andere oculairen – 15mm UltraWide en 6 mm UltraWide- hebben de meer
courante 1,25”-steekvatting en vereisen dus wel deze tussenring.

In de praktijk zal men eerst de objecten opzoeken met de zoekertelescoop, en dan met
de eigenlijke kijker bij de LAAGSTE vergroting (dus 55mm-oculair, 11x).
Nadien zal men –indien gewenst – het 15mm oculair gebruiken (40x vergroting =>
600mm/15mm = 40x). En –voornamelijk voor het waarnemen van Maan en planeten–
is er dan nog het 6mm oculair (100x vergroting => 600mm / 6 mm = 100x).
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Scherpstellen:

Afhankelijk van uw ogen, van de gebruikte vergroting, van de kijkafstand (indien u
overdag ook naar Aardse objecten wil kijken) zal u opnieuw moeten scherpstellen.
De ED-refractor is voorzien van een héél soepel lopende, uiterst robuuste
scherpstelling van het type “Crayford”.
Scherpstellen gebeurt door aan de scherpstelknoppen (P) te draaien.
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