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TLC 120 Lighting Cabinet
Kleurafstemming onder de perfecte lichtbron

Nauwkeurigere kleurweergave - altijd en
overal
U kunt kiezen uit 6 verschillende lichtbron-
nen om een mogelijke metamere uitval
van lichtbronnen te detecteren
Voldoen aan de belangrijkste internationa-
le normen voor visuele kleurmeting, inclu-
sief:
ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI en
BSI
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Nauwkeurigere kleurweergave - altijd en overal
De nauwkeurige kwaliteitscontrole van de kleur betekent dat het pro-
duct er zo kleuridentiek mogelijk moet uitzien, ongeacht de lichtom-
standigheden: of het nu binnen, buiten of onder kunstlicht is.
De kleur van de materialen, die perfect op elkaar zijn afgestemd, en
het internationale standaard kunstlicht kunnen er onder uv-licht heel
anders uitzien.
Door gebruik te maken van een foto-elektrische sensor kunt u snel en
eenvoudig de kleuren onder verschillende lichtbronnen aanpassen
met één apparaat.

Voldoen aan de internationale verlichtingsstan-
daarden
De TLC-serie biedt u 6 van de belangrijkste, internationale lichtbron-
nen voor de detectie van een mogelijk metamerdefect van verlich-
tingsmiddelen:

Lichtbron Lichtsimulatie Kleurtemperatuur

F Wolfraam (lichtbron A) 2800
D65 Internationaal stan-

daard kunstlicht
6500

TL84 Energie-efficiënte win-
kelverlichting in Europa,
Japan en China

4000

UV Ultraviolet licht λ 365
CW/F Koud wit lichtgevende

stof (Amerikaanse Stan-
daard)

4150

TL83/U30 Warm wit 3000
Zo voldoet de TLC-serie aan alle belangrijke internationale normen
voor visuele kleurmeting, inclusief:

– ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI en BSI

Flexibiliteit
De TLC-serie is ideaal voor gebruik in een verscheidenheid aan toe-
passingen, waaronder textiel, kleuren, verpakkingen, leer, verf, brei-
goed, kunststoffen, auto's en keramiek, één eenheid is dus voldoende
om meerdere monsters van inkomende en uitgaande goederen te me-
ten.

Het verzekert tijd, energie en efficiëntie
De kasten zijn eenvoudig te bedienen en elke lichtbron heeft zijn ei-
gen schakelaar.
Omdat het apparaat geen opwarmtijd nodig heeft, werkt het snel, be-
trouwbaar en zeer energiezuinig.
Het rendement wordt ook gegarandeerd door het spaarzame stroom-
verbruik en de lage warmteontwikkeling.
Er is ook een timer voor de optimale intervallen voor het vervangen
van de lamp.



TLC 120 Lighting Cabinet
De kleurevaluatiekasten van de TLC-serie zijn geschikt voor alle indu-
strieën en toepassingen die zich richten op het behoud van kleurcon-
sistentie en kwaliteit. Omdat verschillende lichtbronnen verschillen-
de stralingsenergieën hebben, vertonen ze bij reflectie op het opper-
vlak licht verschillende kleuren. De gebruiker kan in een andere ver-
lichtingsomgeving werken dan de klant bij het vergelijken van de kleur
tussen de standaard en het monster. Als oplossing voor dit probleem
is een kleuraanpassing met behulp van dezelfde lichtbron aanbevo-
len./p>

Technische gegevens
Touchscreen Nee
Afmetingen 1310 x 800 x 600 mm
Gewicht 65 kg

Leveromvang
De kast bestaant uit 5 afzonderlijke on-
derdelen
Montage-instructies
Adapter
Standaard lichtbronnen
Optionele accessoires
Andere gespecialiseerde lichtbronnen
Reservelampen
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