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AF329 Platin kobalt/Hazen/APHA birimleri
 Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 0 - 250 mg)

Su, yağ ve kimyasal maddeler gibi açık
sarı renkli sıvıların ölçümü için idealdir
Hızlı, ekonomik & taşınabilir görsel uyuş-
ma
Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş
Sabit ışık koşulları garanti edilir

Ürün No: 433290

Daha iyi hassasiyet ve doğruluk
Lovibond®  AF329, Platin kobalt/renk/APHA renginin 0 - 250 mg Pt/l'lik
bir aralıkta görsel renk sınıflandırması için kullanılan özel bir kittir. Ge-
nelde su, yağ ve kimyasal maddeler gibi açık sarı renkli sıvıların ölçü-
mü için kullanılır. Renk, bir Nessler silindirindeki bir numune sütunun,
önceden kalibre edilmiş bir renk standardı ile görsel olarak eşlenmesi
yoluyla belirlenir. Renk standartları sabit şekilde renklendirilmiştir ve
UV ışığı veya aşırı ortam koşullarından olumsuz etkilenmez. Kit, nu-
mune renkleri nispeten doymamış olduğu için, ölçüm hassasiyetinin ve
doğruluğunun daha yüksek olmasını sağlamak üzere büyük yol uzun-
luğuna sahip bir Nessleriser kullanır.

Hızlı, ekonomik & Taşınabilir görsel uyuşma
2000+ komparatör, görsel renk tespiti için kullanılan esnek, modüler
bir sistemdir. Uygun bir komparatör cihazı ve renk diski kullanarak nu-
muneyi, kalibre edilmiş, stabil renkli cam standartları ile hızlı bir şekil-
de karşılaştırabilirsiniz.

Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş
Lovibond® komparatör cihazları, numune ve karşılaştırma alanları-
nın üst üste bindiği entegre bir prizma içerir; bu, renk farkını ve üst üs-
te binme sorununu iyileştirir. Prizma, optik sistemin kirlenmesini önle-
mek için ultrasonik olarak sızdırmaz hale getirilmiştir. Münferit olarak
sınıflandırılan her cam standardı, ölçüm aralığındaki bağımsız bir adı-
mı (sürekli sınıflandırmanın tersine) temsil eder, bu da, renk ayırmaya
yardımcı olur ve sonuçların daha yüksek doğrulukta olmasını sağlar.

Sabit ışık koşulları garanti edilir
2000+ komparatörün opsiyonel bir elemanı Gün ışığı 2000 aydınlatma
ünitesidir. Burada, doğru renk doğrulaması için sabit aydınlatma koşul-
larını garanti eden standardize edilmiş bir ışık kaynağı söz konusudur.
Bu, özellikle soluk renkli numunelerde çok faydalıdır. Bir Lovibond® ay-
dınlatma ünitesi kullanarak, renk eşleme için günün 24 saati ve ortam

ışığından bağımsız olarak aynı ışık koşullarının sağlanacağından emin
olabilirsiniz.

Uzatılmış depo süresi
Lovibond® test disklerinin benzersiz bir özelliği, renk açısından kararlı
ve UV ışığından veya aşırı ortam koşullarından etkilenmeyen entegre
renklendirilmiş cam standardıdır.
 
Ayarlanan Lovibond® 1000 komparatör disklerinin, Lovibond® 2000+
komparatör diskleriyle uyumluluğu konusunda garanti veremeyeceği-
mize lütfen dikkat edin.



Sanayi
İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama
İlaç ve Kozmetik | Kimyasallar | Petrol Yağları ve Balmumları | Yenile-
bilir Yağlar

AF329 Platin kobalt/Hazen/APHA birimleri
Lovibond®  AF329, Platin kobalt/renk/APHA renginin 0 - 250 mg Pt/l'lik
bir aralıkta görsel renk sınıflandırması için kullanılan özel bir kittir. Ge-
nelde su, yağ ve kimyasal maddeler gibi açık sarı renkli sıvıların ölçü-
mü için kullanılır. Kit, numune renkleri nispeten doymamış olduğu için,
ölçüm hassasiyetinin ve doğruluğunun daha yüksek olmasını sağla-
mak üzere büyük yol uzunluğuna sahip bir Nessleriser kullanır. 2000+
komparatör, numunenin rengini doğrudan bir diskte bulunan bir camın
rengiyle karşılaştıran ve kolayca kullanılabilen, giriş seviyesinde bir
renk ölçüm sistemidir. Skalada bir sonucu elde etmek için sadece diski
döndürmeniz gerekir.

Teknik Veri
Applicable Standard ASTM D1209

ISO 6271
Renk Türü Transparent
Taşınabilirlik Taşınabilir

Teslimat Kapsam
Metni
1 x Nessleriser gün ışığı ünitesi 2000+
1 x stand, Nessleriser ünitesi için
1 x NSB renk skalası diski
1 x CAA renk skalası diski
1 x CAB renk skalası diski
1 x 2150 Nessleriser gövdesi
1 x 2250 Nessleriser gövdesi
1 x çift Nessler silindiri AF306P
1 x çift 250 mm'lik Nessler silindiri
DB420
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