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Ci4200 

 

 

 

و نرم افزار های فرموالسیون، از  QCاسپکتروفتومتری مستحکم با استفاده ی آسان می باشد که با ترکیب  Ci4200دستگاه 

 برنامه ی مدیریت رنگ به طور کامل پشتیبانی می کند.

 استانداردی جدید برای عملکرد رنگتنظیم 

در یک بازار رقابتی فشار زیادی بر تولید کنندگان در خصوص بهبود کیفیت رنگ در آزمایشگاه و خط تولید، وجود دارد. این 

یک  Ci4200مدل  موضوع به دلیل کاهش دوباره کاری های ناشی از خطا ها و عرضه سریع تر به بازار مصرف کننده می باشد.

که تمایل دارند به پیشرفت اسپکتروفتومتر قابل دسترس برای تولید کنندگان کوچک و بزرگ در انواع متفاوتی از صنایع است 

 قابل توجهی در زمینه ی فرموالسیون و کنترل کیفیت رنگ دست یابند. 

، جهت ارزیابی UV( نور self-calibrationقابلیت کالیبراسیون خود بخودی )با افزودن  Ci4200UVمدل پیشرفته ی 

 انحراف از عوامل فلورسنت و روشنایی نور که باعث تغییر رنگ در شرایط نوری متفاوت می شوند، کار می کند.
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 فواید و مزایا

  با استفاده از روش های اندازه گیری استاندارد، انحرافات در رنگ و براقیت جهت اطمینان از دقت نتایج رنگ یا بازرسی

 ( به سرعت تشخیص داده می شوند.SPIN / SPEXچشمی ) یها

  درجه، در تطابق با استاندارد های  60روش های متناسب با براقیتASTM D523  وISO2813  ارزش بیشتری

 در ارزیابی دقت دارند.

  با استفاده ازNetProfiler  داخلی، عملکرد خود را مدیریت کنید و از ثبات رنگ در زنجیره تأمین بدون در نظر

 گرفتن محل استفاده ی دستگاه اطمینان حاصل کنید.

  با اسپکتروفتومتر های دستی مانند  سازگاری اطالعاتاین دستگاه قابلیتCi64 و تبادل آسان اطالعات حین عملیات 

 را دارا می باشد.

اسپکتروفتومتر رومیزی دقیق و قابل اطمینانی است که به عنوان عضو اساسی عملیات جهت دستیابی به  Ci4200دستگاه 

برنامه کنترل رنگ و پیشرفت برنامه فعلی محسوب می شود. این دستگاه با تکیه بر تجهیزات غیر طیفی و روش های رد یا قبول 

 د.   بازرسی های بصری، دقت بیشتری را در عملکرد به دست می ده

 مشخصات فنی دستگاه

 -تکرار پذیری کوتاه مدت 

 سفید

.05 ΔE*ab on white ceramic 

 d/8° مختصات اندازه گیری

 .ΔE*ab avg 0.20 هماهنگی داخلی دستگاه

فضای مورد نیاز برای اندازه 

 گیری

 میلی متر 14

 اندازه گیری  500ر000تقریباً  عمر المپ

 UVهای  LED+  با گازالمپ تنگستن پرشده  منبع نوری

 ثانیه 2تقریباً  زمان چرخه اندازه گیری

 میلی متر 8 روزنه ی اندازه گیری

 ثانیه 2 زمان اندازه گیری

 درصد 200تا  0 رنج فتومتری
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 درصد 0.01 صحت فتومتری

 Blue-enhanced silicon photodiodes تجزیه کننده ی طیفی

 نانومتر 10 بازه بندی طیفی

 نانومتر 700تا  400 رنج طیف

 نانومتر 10 گزارش طیفی

 1 اپرچر )های( بازتاب

 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

 26.4cm, 19.0cm, 22.0cm   ابعاد

 48cm, 33cm, 36cm  ابعاد بسته بندی

 کیلوگرم 5.2 وزن

 کیلوگرم 10 وزن بسته بندی شده

 USB 2.0  رابط

 XDS4 کیت نرم افزاری

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

 Warm Up Time هیچ 

 UV،  سفید و صفر کالیبراسیون

 NetPrfilerپشتیبانی 

 داخلی

 بله

 NetPrfiler Embeddedپشتیبانی 

 Targeting window پیش نمایش نمونه

 پنل وضعیت شاخص سرویس

 Embedded پشتیبانی انتقال اطالعات

 دستگاه همراه با موارد زیر ارائه می شود: اطالعات سفارش
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، استاندارد USBکابل  ، ACسی دی راهنما، آداپتور  استاندارد سبز،کالیبراسیون سفید، تله ی سیاه،

 .UVکالیبراسیون 

 N/A ویندوز

 N/A امنیت

 


