
 

 HG268 3NH براقیت سنج سه زاویه

  

 

ساخته شده است.  GB/T 9754 و ISO2813 درجه، بر اساس 85و  60، 20با زاویه  HG268 براقیت سنج 

 . سازگار است  ASTM D523 ،ASTM D2457 ،HG268 بین المللی همچنین این دستگاه با استانداردهای

  

به طور گسترده ای برای تست براقیت در صنایعی مانند خودرو، رنگ،  HG268 3NH براقیت سنج سه زاویه

جوهر، الک اجاق گاز، پوشش، محصوالت چوبی؛ سنگ مرمر، گرانیت شیشه ای ،کاشی صیقلی، آجر سفال و  

 .؛ صنایع سخت افزاری و غیره استفاده می گرددچینی؛ پالستیک، کاغذ



 

 

 :HG268 3NH نات براقیت سنج سه زاویهامکا

 85 و 60 ،20      اندازه گیری در زوایای .1

 .ظاهر ساده و کاربردی .2

 .مجموعه اندازه گیری داده ، که کار را برای مقایسه آسان میکند 5نمایش  .3

 باتری قابل شارژ لیتیوم داخلی  .4

 .ورده کند تواند الزامات اولیه آزمایش براقیت را برآگیری مدل پایه میاندازه .5

 .با اتصال به رایانه ، کلیه عملکردها در اختیار دارید .6

 .زمان یک در هازاویه همه گیریاندازه برای دکمه یک   دارای .7

 مطابق با استانداردهای بین المللی .8

 

 

 

 

 



 

 HG268 3NH مشخصات فنی براقیت سنج سه زاویه

HG268 Tri-angle Gloss Meter 
  

  

Model: HG268   

Measuring Angle 

20°/60°/85°                                        

Comply with standard ISO 2813, GB/T 9754, 

ASTM D 523, ASTM D 2457 

  

Measuring Area (mm) 20°: 10x10    60°: 9x15    85°: 5x36   

Measuring Range 
20°:0~1000GU   60°:0~1000GU   85°：
0~160GU 

  

Division Value 0.1GU   

Measurement 

Range                                 

Repeatability 

Reproducibility 

0-10GU            10-100GU      100-1000GU 

± 0.1GU           ± 0.2GU           ± 0.2%GU 

± 0.2GU           ± 0.5GU           ± 0.5%GU 

  

Measurement Standard 
Conform with JJG696 first class glossmeter 

working requirement 
  

Chromaticity Corresponding 
Corresponding with CIE 1931(2°)  under CIE C 

light source 
  

Errors ±1.5 , ± 1.5%   

Measuring Time 0.1s   

Dimension L*W*H : 160mm*75mm*90mm   

Weight 350g   

Language Chinese/English   

Battery 
3.7V,3200mAh Li-ion Battery ，>10000 

times(within 8 hours) 
  

Display TFT 3.5 inch   

Interface USB/RS-232   

Storage Basic mode: 1000   



 

Software 
GQC6 Quality Control Software with QC report 

printing functions and more extended functions. 
  

Operation Temperature  0~40℃（32~104°F）   

Storage Temperature  -20~50℃（-4~122°F）   

Humidity <85% relative humidity,  no condensation   

Standard Accessories 

Power Adapter, USB cable, User Manual, 

GQC6 software CD (except HG60S), 

Calibration Plate 

  

Optional Accessories Miniature Printer   

Note 
The specifications are subject to change without 

notice. 
 

  

 


