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Ci7600 

 

 

 

یک اسپکتروفتومتر رومیزی در رنج متوسط است که برای استفاده در مواردی همچون کنترل کیفیت، بهبود  Ci7600دستگاه 

 اندازه گیری، مدیریت، ارتباط و گزارش رنگ بسیار مفید واقع می گردد.

 کنترل فرایند جهت در دست داشتن بهترین رنگ

اطمینان از هماهنگی رنگ ها در اولین بار و تمامی دفعات بعدی، برای هر دو گروه تولید و کنترل کیفیت جهت کاهش هدررفت 

اه دستگ Color iQCو نرم افزار  NetProfilerو دوباره کاری در زنجیره ی تأمین امری مهم تلقی می شود. با ترکیب یک 

Ci7600  راه حلی مناسب و آسان برای متخصصان کنترل کیفیت به منظور اندازه گیری و کنترل کیفیت رنگ در بازار می

با نرم افزار کنترل  Pantoneازکتابخانه های صنعتی دیجیتالی  Pantoneباشد. به عالوه، با استفاده از منابع رنگ دیجیتالی 

توانند با اطمینان شروع به تولید کنند، بدون اینکه نیاز به وقفه ای برای رسیدن  ( کاربران میColor iQC) X-Riteکیفیت 

 استاندارد های فیزیکی باشد.
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طراحی شده است. سنسور های رطوبت و دمای  CIEو راهنماهای  3098ASTM Eبر تطابق با استاندارد  7600Ciمدل 

شرایط را جهت ردیابی کامل ذخیره می کنند. هماهنگی داخلی داخلی دستگاه هر بار که نمونه ای اندازه گیری می شود، 

برای توانایی استثنایی  Ci7600( عملکردی بسیار عالی در پی دارد. و شما می توانید روی دستگاه 0.15) SCIتجهیزات با مقدار 

  حساب کنید. Eدلتا  0.03آن در تکرار اندازه گیری های یکسان با مقدار 

 فواید و مزایا

  سازگاری یکپارچه با محیط های عملیاتی و اطالعاتی 

  نمایشگرLED .دستگاه با قابلیت خوانش آسان اطالعات، به کاربران اطمینان الزم جهت استفاده ی آسان را می دهد 

  دستگاه شامل سه اپرچر انتقال، پنج اپرچر بازتابی و سه فیلترUV اتوماتیک نوری می شود. لنز های اندازه گیری به 

 صورت خودکار هنگام تغییر اپرچر زوم می شوند.

  مطابق با استاندارد های صنعتی شاملCIE  15شماره ،ASTM D1003 ،ASTM E1164 ،DIN 5033 Teil 

7 ،JIS Z 8722 ،ISO 7724/1 

 SPINعملکردی سریع داشته و اندازه گیری های  Ci7600تنظیم خودکار تجهیز از هرگونه خطایی جلوگیری می کند. دستگاه 

را به منظور تشخیص درجه براقیت نمونه به طور همزمان انجام می دهند. طراحی اپرچر چندتایی تجهیز، اندازه گیری  SPEXو 

 .در نمونه های پیچیده را ممکن می کند. این دستگاه می تواند هر دو اندازه گیری انتقال و بازتاب را انجام دهد

 مشخصات فنی دستگاه

 -تکرار پذیری کوتاه مدت 

 سفید

 .03 ΔE*ab RMS on white ceramic 

 d/8° مختصات اندازه گیری

 .ΔE*ab avg 0.15  هماهنگی داخلی دستگاه

فضای مورد نیاز برای اندازه 

 گیری

25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm* 

  measurements 1,000,000≤ عمر المپ

 Pulsed Xenon, D65 calibrated منبع نوری

 ثانیه 2.5تقریباً  زمان چرخه اندازه گیری
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 19mm, 10mm, 5mm, 2.5mm روزنه ی اندازه گیری

 ثانیه 2.5 زمان اندازه گیری

 درصد 0.01 صحت فتومتری

 2D CCD array  -  holographic grating تجزیه کننده ی طیفی

 nm (default); 20nm 10 بازه بندی طیفی

 360nm-750nm رنج طیف

 nm (default); 20nm 10 گزارش طیفی

 std / 2 optional 3 اپرچر )های( بازتاب

 3 چر )های( انتقالاپر

 to 85%, non-condensing %5 رطوبت

 C to 40°C°5 رنج دمایی عملیات

 to 50°C °20-' رنج دمایی مخزن

 56cm, 22cm, 31cm ابعاد

 71cm, 38cm, 53cm  ابعاد بسته بندی

 کیلوگرم 20.5 وزن

 کیلوگرم 25 وزن بسته بندی شده

 USB 2.0  رابط

 XDS4 کیت نرم افزاری

 بله پنل وضعیت

 to 240 VAC / 50 to 60Hz 100  ولتاژ

 Warm Up Time هیچ 

 UV،  سفید و صفر کالیبراسیون
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 NetPrfilerپشتیبانی 

 داخلی

 بله

سنسور رطوبت و دمای 

 داخلی

 بله

Laser Transmission 

Targeting 
 بله

 NetPrfiler Embeddedپشتیبانی 

 Door and Video  پیش نمایش نمونه

 پنل وضعیت شاخص سرویس

 Embedded پشتیبانی انتقال اطالعات

 دستگاه همراه با موارد زیر ارائه می شود: اطالعات سفارش

سی دی راهنما، آداپتور صفحات اپرچر،  سبز،استاندارد  کالیبراسیون سفید، تله ی سیاه،

AC ،  کابلUSB استاندارد کالیبراسیون ،UV. 

 


