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Ci62 

 

دقت باال می باشد که اطمینان الزم جهت اندازه گیری دقیق رنگ را روی  دستگاهی منحصر بفرد با  Ci62اسپکتروفتومتر 

 سطوح بازتابنده می دهد. این سطوح شامل کاربرد های متفاوتی نظیر مواد نساجی یا پرینت روی فلز می شوند.

 رنگ دقیق روی مواد پیچیده

از همین رو به استفاده ی این روزها، داشته باشند.  مؤثرتری در بازار شلوغتا حضور  مشتریان ما نیازمند رنگ های ثابت هستند

استفاده از این  .و بافت جهت دوام بهتر محصوالت خود در بازار روی آورده اند  Special Effectsبیشتر از رنگ های متالیک، 

و برنامه  در بر دارند، لذا نظارت بر ثبات رنگ نیز موارد بر ارزش محصول و بسته بندی آن می افزایند. اما هزینه ی بیشتری

 کنترل کیفیت مؤثر می بایست جهت کاهش هدررفت و دوباره کاری انجام گیرد.

ی ج( و توانایی خروCi62Sمیلی متری ) 4( و یا Ci62میلی متری ) 8با قابلیت انتخاب از بین اپرچر های  Ci62دستگاه 

و بسیار توانا و انعطاف پذیر در بازار و اندازه گیری های تصحیح شده ی براقیت، تجهیزی قابل حمل  SPEXو  SPINهمزمان 

امروز می باشد. قابلیت اندازه گیری از راه دور، به کاربران امکان اندازه گیری های بدون دخالت دست را می دهد. با اتصال 

 دستگاهی بسیار کاربردی و مناسب جهت استفاده در صنایع نساجی، رنگ و Ci62، تجهیز  Color IQCدستگاه و نرم افزار 

 رخه زمانی و دوباره کاری هستند، می باشد.چپوشش، پالستیک و بسته بندی که به دنبال کنترل کیفیت پیشرفته تر و کاهش 
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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 ازCi62 .در زمان شارژ باتری دوم 

  تنظیم از راه دور. کاربران با استفاده ازNetProfiler  را جهت پیشرفت عملکرد اندازه گیری می توانند اصالحات خود

 با یا بدون اتصال به کامپیوتر، اعمال کنند.

راه حلی ایده آل جهت استفاده در سازمان هایی با نیازمندی های حساس رنگی می باشد.  Ci62مدل  X-Riteاسپکتروفتومتر 

 ه گیری ثبات رنگی را می دهد. امکان انداز 0.2برابر با  Eداخلی دستگاه، میانگین دلتا  NetProfilerبا وجود 

 مشخصات فنی دستگاه

  ΔE*ab on white ceramic 05. سفید -تکرار پذیری کوتاه مدت 

 d/8° مختصات اندازه گیری

 .ΔE*ab avg 0.20 هماهنگی داخلی دستگاه

 20mm or 14mm or 6.5mm فضای مورد نیاز برای اندازه گیری

 اندازه گیری  500ر000تقریباً  عمر المپ

 المپ تنگستن پرشده با گاز منبع نوری

 ثانیه 2تقریباً  زمان چرخه اندازه گیری

 14mm or 8mm or 4mm 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

 نانومتر 10 یطیفبازه بندی 

 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, 
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Gray Scale, WI Berger, Gloss, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI 

Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 

Averging, 555 Shade Sort 
 1 اپرچر )های( بازتاب

 to 85%, non-condensing %5 رطوبت

 to 104°F (10° to 40°C) °50 ترنج دمایی عملیا

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

 cm 9.1 cm 10.9 cm 21.3 ابعاد

 کیلوگرم 1.06 وزن

 51cm, 20cm, 41cm ابعاد بسته بندی

 کیلوگرم 7 وزن بسته بندی

 *USB 2.0, Bluetooth رابط ارتباطی

 CSV فرمت ورودی و خروجی

 گرافیکی با پشت زمینه ی رنگی LCD نمایشگر دستگاه

انگلیسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی، چینی ساده، چینی سنتی،کره  زبان های پشتیبانی شده

 ای و ژاپنی

 XDS4 کیت نرم افزاری

 Li-ion باتری

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

 4000 نمونه /  اندازه گیری 

 1000 استاندارد ها

 سفید و صفر کالیبراسیون

 NetProfiler Embeddedپشتیبانی 

  PantoneLIVE پشتیبانی 

 بله رد / قبول

 Targeting window پیش نمایش نمونه 

 Embedded پشتیبانی انتقال اطالعات

 دستگاه همراه با موارد زیر ارائه می شود: اطالعات سفارش

، ACسی دی راهنما، آداپتور استاندارد سبز، کالیبراسیون سفید، تله ی سیاه، استاندارد 

 کیف قابل حمل، USBکابل 

 


