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1. Descrição 

A linha TLC de Cabines de Luz é indicada para todos os setores e aplicações 
em que sejam exigidas consistência e qualidade na cor, como os setores 
Automotivo, Cerâmica, Cosméticos, Alimentício, Calçados, Móveis, 
Malhas, Couro, Produtos Oftalmológicos, Tingimento, Embalagens, 
Indústria Gráfica, Tintas e Têxteis. 
 
As diversas fontes de luz apresentam diferenças em sua energia radiante. 
Dessa forma, geram cores ligeiramente diferentes nas superfícies em que 
incidem. No gerenciamento de cores em um ambiente de produção, o 
operador, ao fazer a comparação colorimétrica entre o padrão e a 
amostra, pode estar trabalhando em um ambiente com iluminação diversa 
daquela utilizada pelo cliente/destinatário. Essa situação pode fazer com 
que o cliente reclame de diferenças na cor e possivelmente rejeite o 
produto, o que pode prejudicar a imagem do fornecedor. 
 
Para resolver esse problema, convém sempre fazer a comparação de cores 
sob a mesma fonte de luz. Por exemplo, a prática internacional sugere o 
uso do iluminante D65 (Daylight) como iluminante padrão para 
colorimetria. 
 
A linha TLC é compatível com os iluminantes D65, TL84, CWF, UV, F e A, 
minimizando ainda mais o risco de ocorrer metamerismo. 
 

 2. Desempenho da Cabine de Luz 

1. Luz solar artificial homologada pela CIE, temperatura de cor de 6500K.  
2. Fonte de luz: 750-3200 Lux. 
3. A cor de fundo dos iluminantes é Cinza Neutra para assegurar 

absorbância. Ao utilizar a cabine de luz, evite que a luz externa incida 
sobre a peça que está sendo avaliada. Não introduza outras peças além 
daquelas a serem avaliadas na cabine.  
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4. Execução de teste de metamerismo: o microcomputador da cabine 
permite alternar rapidamente entre iluminantes, possibilitando a 
medição de objetos sob diferentes fontes de luz com grande facilidade. 
Procure evitar intermitências na troca entre iluminantes. 

5. Registre corretamente o tempo de uso de cada iluminante. O iluminante 
padrão D65, especificamente, deve ser substituído após 2.000 horas de 
uso para garantir que não ocorram erros devido à ultrapassagem da vida 
útil. 

6. Deve-se utilizar iluminante UV para verificar peças contendo corantes 
fluorescentes ou alvejantes, ou acrescentar UV ao iluminante D45. 

7. Fontes de luz em lojas: muitos clientes exigem que sejam utilizadas 
fontes de luz alternativas para qualificar as cores de artigos 
comercializados em lojas iluminadas com luzes artificiais. Por exemplo, 
os clientes nos EUA tendem a preferir o CWF, enquanto os clientes 
europeus e japoneses geralmente preferem o TL84. 

 

3. Instruções de operação  

1.  Conecte uma extremidade da fonte de alimentação à tomada na parte 
traseira da cabine e a outra na rede elétrica (que deve ser compatível 
com as especificações da cabine). O display indicará que o 
equipamento está ligado. 

2.  Pressione uma vez a tecla “ON/OFF”. A função Timing exibirá o tempo 
total de uso da cabine. 

3.  Pressione a tecla D65 para acender o iluminante D65. A função Timing 
exibirá o tempo total de uso do iluminante D65. A informação acima 
vale para todas as teclas de iluminante.  

4. Para acender dois ou mais iluminantes, basta pressionar as respectivas 
teclas. 

5.  Posicione o objeto a ser medido no centro da parte inferior da cabine, 
mais para o fundo. Ao comparar dois ou mais objetos, não sobreponha 
um sobre o outro. Posicione-os lado a lado no gabinete. 

6.  Veja o objeto na Figura 1. Quando a luz é projetada sobre o artigo em 
ângulo reto, deve ser visualizada em ângulo de 45°. 
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7. Desligue a cabine pressionando a tecla ON/OFF. Se a cabine ficar sem 
uso por um tempo prolongado, recomenda-se o seu desligamento. 

8.  Instalação de uma nova lâmpada conforme a Figura 2. Siga as 
instruções na parte inferior da lâmpada e calcule o tempo a partir do 
zero da seguinte forma:  
a) Acenda somente a nova lâmpada* 
b) Introduza uma pequena chave de fenda no orifício central CLR. 
Pressione leve e momentaneamente a tecla. O tempo de uso das 
lâmpadas não acesas não será zerado.  
* Nota: Somente pressione a tecla CLR ao substituir uma lâmpada. 
 

 
 

4. Especificações elétricas 

Rede elétrica:  220 V CA, 50 Hz 
Potência:  Inferior a 300 W 
  

Figura 1 Figura 2 

Linha de 
 

Iluminante 
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5. Manutenção 

1. Como prolongar a vida útil da lâmpada? 
 A vida útil da lâmpada é determinada pelo tempo efetivo de uso. Se for 

utilizar a cabine várias vezes em uma hora, recomenda-se não desligá-
la (o ato de ligar a cabine geralmente equivale a uma hora de uso da 
lâmpada). 

 
2. Como proceder para adquirir uma nova lâmpada ou lâmpadas 

especiais? 
 Os iluminantes utilizados na cabine de luz são lâmpadas especiais 

certificadas, diferentes das lâmpadas comuns. Sempre adquiria 
iluminantes de reposição de revendedores especializados. A cabine de 
luz vem de fábrica com os iluminantes D65, TL84, CWF, UV e F. 
Também podem ser adquiridos à parte os iluminantes D75, D50, D35, 
TL83, U30, A e HOR. 

 
3.  Como proceder para limpar a cabine de luz? 

Se as paredes internas estiverem sujas, limpe com um pano macio, 
branco e umedecido. Não use ferramentas cortantes ou produtos 
químicos na limpeza, sob risco de danificar a camada de absorbância 
interna da cabine. 
 

6. Garantia 

1.  A cabine de luz tem um ano de garantia (exceto por danos causados 
por uso indevido ou pelo uso de iluminantes por tempo excessivo). 

2. A cabine deve ser substituída se não for possível remover as sujidades 
das paredes internas. A cabine também deve ser substituída em caso 
de uso do iluminante por tempo excessivo ou se o iluminante estiver 
com as extremidades escurecidas.  

 
  



7 
 

7. Instruções de montagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Cabine possui 5 componentes: 

1 x Base 
1 x Fundo 
2 x Laterais 
1 x Tampo 

1. Posicione e fixe as laterais pré-furadas às bordas do fundo da cabine 
com os parafusos de cabeça abaulada auto-atarraxantes fornecidos. 
Verifique o alinhamento correto das laterais com o fundo – Ver o 
diagrama A. 

2.  Encaixe a base. 
3.  Posicione o tampo sobre a borda do fundo e das laterais, encaixando as 

linguetas nas ranhuras – Ver o diagrama B. 
 
IMPORTANTE 
Como medida de segurança, a cabine de luz deve ser adequadamente 
aterrada. 

A 
B 

A B 
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8. Escritórios de vendas 

Alemanha 
Tintometer GmbH 
Lovibond® Water Testing 
Schleefstraße 8-12 
44287 Dortmund 
Alemanha 
 
Tel.: +49 (0)231/94510-0 
Fax: +49 (0)231/94510-20 
E-mail: sales@tintometer.de 
 

Reino Unido 
The Tintometer Ltd 
Lovibond House 
Sun Rise Way 
Solstice Park 
Amesbury SP4 7GR 
 
Tel.: +44(0)1980 664800 
Fax: +44 (0)1980 625412 
E-mail: sales@tintometer.com 
 

América do Norte 
Tintometer Inc 
6456 Parkland Drive 
Sarasota 
Florida 34243 
EUA 
Tel.: +1 941 756 6410 
Fax: +1 941 727 9654 
E-mail: sales@tintometer.us 
 

Sudeste da Ásia 
Tintometer South East Asia  
Unit B-3-12-BBT One Boulevard, 
Lebuh Baku Nilam 2,  
Bandar Bukit Tinggi, Klang, 41200, Selangor D.E 
MALÁSIA 
Tel.: +60 (0) 3 3325 2285/6  
Fax:  +60 (0) 3 3325 2287 
E-mail: lovibond.asia@tintometer.com 

Suíça 
Tintometer AG 
Hauptstrasse 2 
5212 Hausen AG 
Suíça 
 
Tel.: +41 (0)56/4422829 
Fax: +41 (0)56/4424121 
E-mail: info@tintometer.ch 

China 
Tintometer China 
Room 1001, China Life Tower, 
16 Chaoyangmenwai Avenue 
Beijing 100020 
China 
Tel.: +89 10 85251111 ext. 330 
Fax: +86 10 85251001 
E-mail: chinaoffice@tintometer.com 

Índia 
Tintometer India Pvt. Ltd. 
B-91, A.P.I.E. Sanath Nagar, 
Hyderabad 
500018 
Índia 
Tel.: +91 (0) 40 4647 9911 
Ligação gratuita: 1 800 102 3891  
E-mail: indiaoffice@tintometer.com 

 

www.lovibond.com 

Lovibond® e Tintometer® são marcas registradas do Grupo de empresas Tintometer®. Todas as 
traduções e transliterações de Lovibond® e Tintometer® referem-se a marcas registradas do Grupo 
Tintometer®. A marca mundial Bluetooth® é marca registrada da Bluetooth SIG., Inc. e qualquer uso 
pelo Grupo Tintometer® se dá sob licença. 
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