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AF330 EBC renk skalası
2-Field Visual Measurement of Beer According to the EBC Scale

2 - 27'lik bir aralıkta EBC renklerine göre
bira ölçümü
Hızlı, ekonomik & Taşınabilir görsel uyuş-
ma
Doğru sonuçlar için iki alanlı görüş
Sabit ışık koşulları garanti edilir

Ürün No: 433300

Bira üretiminizin her zaman optimum düzeyde ol-
duğundan emin olun
Biranızın ölçümünü yaparak, müşterinizin her zaman aynı içecek ren-
gine sahip olacağını kabul edebilir ve böylece ürünün kalitesini güven-
ce altına alırsınız. Lovibond® AF 330, EBC renklerine uygun olarak 2
- 27'lik bir aralıkta görsel renk sınıflandırması için Lovibond® 2000+
komparatörü temel alan özel bir kittir.
Renk, 25 mm'lik bir optik cam küvetteki numunenin, önceden kalibre
edilen, renklendirilmiş bir cam filtreyle eşlenmesi yoluyla tespit edilir.

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
Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama
Beer, Malts and Caramels

AF330 EBC renk skalası
Lovibond® AF 330, EBC renklerine uygun olarak 2 - 27'lik bir aralık-
ta görsel renk sınıflandırması için Lovibond® 2000+ komparatörü te-
mel alan özel bir kittir. Renk skalalarına göre yapılan sınıflandırmalar,
müşterilerin her zaman bekledikleri ürünü elde etmesini güvence altı-
na alır ve böylece ürün kalitesine güvenilmesi sağlanır.

Teknik Veri
Applicable Standard EBC Analytika
Renk Türü Transparent
Taşınabilirlik Taşınabilir

Teslimat Kapsam
Metni
1 x Lovibond 2000+ komparatör
1 x 2000 gün ışığı ünitesi (EBC)
1 x 4/14A EBC renk skalası diski
1 x 4/14B EBC renk skalası diski
1 x 4/14C EBC renk skalası diski
1 x 4/14D EBC renk skalası diski
2 x W680.OG.25 mm küvetler
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