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با داشتن یازده  X-Riteبهترین مدل در انواع اسپکتروفتومتر های چندزاویه می باشد. این محصول از کمپانی  MA98مدل 

 می باشد. special paint effectsزاویه و دو منبع نور، مدلی ایده آل به منظور استفاده در 

 اندازه گیری پوشش ها را به راحتی انجام دهید.

به صنعت اتومبیل و دیگر صنایع معرفی شده اند که بتوانند در کاهش وزن و افزایش مقاومت در سال های اخیر، مواد بسیاری 

د. تجهیزات اندازه گیری دقیق رنگ طلبمی مؤثر واقع شوند. هر ماده ترکیبات متفاوتی دارد که سیستم های پوششی مختلفی را 

کمپانی  MA98به منظور دستیابی به تطابق رنگی دقیق علی الخصوص در رنگ های متالیک و براق ضروری هستند. دستگاه 

X-Rite  یازده زاویه ای می باشد که همانند چشم انسان که از زوایای مختلف دقت رنگ را بررسی می کند و می تواند در

این دستگاه همچنین دارای دو منبع نورانی می باشد مفید واقع شود.  special effectو پوشش به خصوص در صنایع رنگ 

  چندتایی و پوشش ها مورد استفاده قرار می گیرد. special effectکه در رنگ های 
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الزم روی سطوح  های یریقت باال اندازه گدبه راحتی می تواند با  نین با استفاده از سه سنسور فشارهمچ MA98دستگاه 

انجام دهد. این سنسورها به سرعت موقعیت صحیح تجهیز را به کاربران نشان می دهند. با استفاده  را صاف، منعطف و منحنی

. با شودبا متن و نشانه های بصری، مشخص می  ،نمایشگر بزرگ رنگی دستگاه جایی که اندازه گیری می بایست انجام شوداز 

 اطالعات مربوط به آنالیزها را می توان ذخیره کرد. X-ColorQCاستفاده از نرم افزار 

 مزایا

  .این دستگاه با اندازه گیری های طیفی خود، ثبات رنگ را در مقابل زنجیره های تأمین منابع جهانی تضمین می کند

 نیز مفید واقع می شود.  special effectاین امر حتی در استفاده از پوشش ها و یا رنگ های مخصوص 

  این دستگاه را همچنین میتوانید در هنگام اندازه گیری های مواد ورودی نیز مورد استفاده قرار دهید تا مشکالت

احتمالی در فرایند را سریع تر تشخیص داده و از دوباره کاری و خرابی های احتمالی در حین فرایند های تولید یا 

 مونتاژ جلوگیری کنید.

  استفاده و درک آسان؛ دستگاهMA98  فرایندهای اندازه گیری رنگ را حین تولید ساده سازی می کند. این امر در

کاهش خرابی بدون ایجاد کاستی در کیفیت کمک می کند. اندازه گیری ها به طور میانگین در حدود دو ثانیه به 

 دست می آیند.

، ASTM D 2244 ،E 308 ،E 1164 ،E 2194 ،DIN 5033 ،6174شامل  ASTMو  DINاین مدل با استانداردهای 

6175-2 ،ISO 7724 ،SAE J1545 .مطابقت دارد 

 مشخصات فنی دستگاه

 avg. ∆E* white ceramic 0.03 سفید -تکرار پذیری کوتاه مدت 

 angles of measurement and 2 illumination angles 10  مختصات اندازه گیری

 E* avg. on BCRA∆ 0.18  ستگاههماهنگی داخلی د

 اینچ 5میلی متر یا  12تقریبا  فضای مورد نیاز برای اندازه گیری

 اندازه گیری  750ر000تقریباً  عمر المپ

 درجه 45و  15هالوژن تنگستن  منبع نوری

 ثانیه 2 زمان چرخه اندازه گیری

 اینچ 5میلی متر یا  12تقریبا  روزنه ی اندازه گیری

 ثانیه 2تقریباً  اندازه گیریزمان 

 n/a رنج فتومتری

 درصد 0.01 صحت فتومتری

 نانومتر 10 بازه بندی طیفی

 نانومتر 700تا  400 رنج طیف

 نانومتر 10 گزارش طیفی
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 L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175, ΔE2000 اختالفات رنگ

 A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F1 روشنایی

Observers 10 

 Relative Humidity max (non-condensing) %85 رطوبت

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

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

 x 4.5x 10.6 inches (8,7cm x 11,4cm x 26,9cm) 3.4 ابعاد

 پوند 2.5، کیلوگرم 1.3 وزن

 USB 2.0 Bluetooth wireless (in compliant countries only) رابط اتصال

 Lithium ion باتری

 7.4vDC @ 2400mAh ولتاژ

-ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194; DIN 5033, 6174, 6175 ی صنعتیاستاندارد ها

2; ISO 7724; SAE J1545. 
 کالیبراسیون سیاه و سفید کالیبراسیون

 

  


