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Ci60 

 

این اسپکتروفتومتر مستقل )از دیگر نرم افزارها و سخت افزارها( دستگاهی بسیار ایده آل جهت استفاده در واحد کنترل کیفیت، 

 رنگ می باشد.جهت اطمینان از کیفیت  تولید، فضای باز یا واحد مواد اولیه دریافت

 تشخیص رنگ آسان و در دسترس

و  SPIN( هشت میلی متری و توانایی خروجی همزمان اندازه گیری های apertureبا وجود اپرچر ) Ci60دستگاه مستقل 

SPEX تجهیزی بسیار توانا و منعطف در نوع خود می باشد. شما می توانید جهت اندازه گیری های سریع رنگ و تطبیق دقت ،

آن با هدف مورد نظر خود، دستگاه را در خط تولید و یا فضاهای باز با خود حمل کنید. این دستگاه به طور کامل همراه با دوره 

کند. تجهیزی ایده آل برای بازرسی مواد ورودی در خط می را برای کار با دستگاه آماده های آموزشی ارائه می شود که کاربران 

ارزیابی های بدون خطای خود را جایگزین اندازه گیری های  و دریافت مواد اولیه. این تجهیز اندازه گیری رنگ قابل دسترس

 .چشمی و تحت شرایط نوری کنترل نشده، می کند

 د بانه ی اطالعات موجود، می توانبدون هیچ گونه تأثیری بر کتابخا SPسری X-Rite ه های همانند دستگا Ci60دستگاه 

این دستگاه همچنین از نقل و انتقاالت داخلی نیز پشتیبانی می کند. این انتقاالت می توانند د. دستگاه های قدیمی سازگار شو

انواع  ای داخلی دستگاه را در زنجیره ی تأمین که شاملهماهنگی دستگاه را با تجهیزات رومیزی تنظیم کنند و هماهنگی ه

 ها می شود، نیز پیشرفت می دهد. متفاوتی از اسپکتروفتومتر
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 فواید و مزایا

 .اندازه گیری دقیق سطوح ناصاف و بازتابنده روی رنج گسترده ای از محصوالت و انواع بسته بندی ها 

  تأمینبازرسی کیفیت رنگ در زنجیره ی اطمینان از 

  نمونه ی ذخیره شده در دستگاه برای دسترسی سریع به اطالعات موجود. 4000دسترسی به حداکثر 

  افزایش مدت زمان کارایی دستگاه با شارژ انتخابی برای استفاده ازCi60 .در زمان شارژ باتری دوم 

 هماهنگی خوب تجهیزات داخلی دستگاه 

انعطاف پذیری و راحتی بی نظیری را همراه با هماهنگی  Ci60ترکیب یک اسپکتروفتومتر رومیزی و یک اسپکتروفتومتر پرتابل 

 داخلی عالی در اختیار کاربران قرار می دهد. 

 مشخصات فنی دستگاه

 ΔE*ab on white ceramic 0.10 سفید -تکرار پذیری کوتاه مدت 

 d/8° مختصات اندازه گیری

 .ΔE*ab avg 0.40 هماهنگی داخلی دستگاه

 میلی متر 14 فضای مورد نیاز برای اندازه گیری

 اندازه گیری  500ر000تقریباً  عمر المپ

 المپ تنگستن پرشده با گاز منبع نوری

 ثانیه 2تقریباً  زمان چرخه اندازه گیری

 میلی متر 8 ی اندازه گیری روزنه

 ثانیه 2 زمان اندازه گیری

 درصد 200تا  0 رنج فتومتری

 درصد 0.01 صحت فتومتری

 Blue-enhanced silicon photodiodes تجزیه کننده ی طیفی

 مترنانو 10 بازه بندی طیفی

 نانومتر 700تا  400 رنج طیف

 نانومتر 10 گزارش طیفی

 ,Δecmc, Δlab,  ΔE00, Δreflectance,  ΔE94, ΔXYZ ,[X/√] اختالفات رنگ

ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Verbal Difference 
 ,Lab, L*a*b*, Reflectance,  L*C*h°, Munsell Notation, XYZ فضای رنگی

Yxy, L*u*v* 
 A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 روشنایی

Observers 2° & 10° 
 ,YI1925, WI Taube, ΔWI73, Reflectance, WI98, MI ,[X/√] شاخص های استاندارد

Δreflectance,  ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 

Gray Scale, WI Berger, Gloss, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI 
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Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 

Averging, 555 Shade Sort 
 1 چر )های( بازتاباپر

 to 85%, non-condensing %5 رطوبت

 to 104°F (10° to 40°C) °50 رنج دمایی عملیات

 to 122°F (-20° to 50°C) °4-' رنج دمایی مخزن

 cm 9.1 cm 10.9 cm 21.3 ابعاد

 51cm, 20cm, 41cm ابعاد بسته بندی

 کیلوگرم 7 وزن

 CSV فرمت ورودی و خروجی

 گرافیکی با پشت زمینه ی رنگی LCD دستگاهنمایشگر 

تغالی، چینی ساده، چینی سنتی،کره رانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، پرانگلیسی، آلمانی، ف زبان های پشتیبانی شده

 ای و ژاپنی

 XDS4 کیت نرم افزاری

 Li-ion باتری

 measurements @ 10 sec intervals 1000 عمر باتری

 240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A-100 ولتاژ

 4000 نمونه /  اندازه گیری 

 1000 استاندارد ها

 سفید و صفر کالیبراسیون

 بله رد / قبول

 Targeting window پیش نمایش نمونه 

 Embedded پشتیبانی انتقال اطالعات

 دستگاه همراه با موارد زیر ارائه می شود: اطالعات سفارش

 ، کیف قابل حملACکالیبراسیون سفید، تله ی سیاه، سی دی راهنما، آداپتور 

 


