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COLORBOX - RENK KONTROL KABİNLERİ 
VF0600, VF1200 

1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Lütfen ürünü çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun. Kılavuzu okuduktan sonra, 
ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
• Güneşte veya yoğun ışıkta bırakılmaya uygun değildir.
• Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklarda kullanmaktan kaçının.
• Nemden kaçının.
• Cihazın daima topraklı bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
• Herhangi bir elektrikli bileşeni ayarlarken cihazın kapalı olduğundan emin

olun.

2 ÜRÜN TANIMI 

TQC Renk Kontrol Kabinleri, görsel inceleme için geniş bir aydınlatma koşulu 
yelpazesi sunar. Seçilebilir çoklu ışık kaynakları, parlaklık, yapı, hasar ve 
metamerizma gibi parametrelerin değerlendirilmelerini sağlar. Cihaz 60 ve 120 cm 
genişliğinde mevcuttur. Tümü çıkarılabilir gözlem tablası ve çalışma zamanı sayacı 
ile birlikte tedarik edilir. Titreşim yapmadan ışık kaynakları arasında geçiş 
yapabilme özelliği cihazı son derece sağlam hale getirmektedir. 

2.1 Electriksel Parametreler
Güç kaynağı:  AC110-220V, 50/60Hz  
Güç:            300W'dan az
Topraklı bir priz kullandığınızdan emin olun.

2.2 Detaylar

1. A ışık kaynağının tuşuna bastığınızda,
bu konum A'yı gösterir. Diğer ışık
 kaynakları seçildiğinde, diğerleri 
görüntülenir.

2. Zamanlayıcı, tuşa kaç kez bastığınızı ve her
bir ışık kaynağının buna göre ne kadar süreyle
kullanıldığını kaydeder. Her bir ışık kaynağının
kullanım ömrü 2000 saattir ve bu süre zarfında renk sıcaklığı en kararlıdır, dolayısıyla test için en iyi
süre zarfı budur.

3. Bir ışık kaynağı tuşuna (A, D65, TL84 gibi) basma sayısı görüntülenir. Bu durumda, A kaynağına 30
kere basılmıştır.

4. Bu, bir ışık kaynağının XX(saat)-xx(dakika) cinsinden açık kaldığı süredir.

2.3 Standartlar
ASTM D1729, ISO3668, ISO3664. 
Testin doğru şekilde yapılması için uygun standarda bakın. 

VF0600 

VF1200 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 



2 |

3 ÖZELLİKLER 

• Metamerizm testi: TMikroişlemci sayesinde kabin, farklı ışık kaynakları altındaki ürünlerin renk farklarını
kontrol etmek için anında farklı ışık kaynakları arasında geçiş yapabilir. Işıklar yanarken, normal flüoresan
lambalarda olduğu gibi yanıp sönme olmaz.

• Her lamba grubunun kullanım süresini doğru şekilde kaydedilir. Özellikle D65 standart lambası 2.000
saatin üzerinde kullanıldıktan sonra değiştirilmeli ve böylece eski lambalardan kaynaklanan hatalı
sonuçlardan kaçınılmalıdır.

• Floresan, optik parlatıcılar veya beyazlatıcı boya içeren maddeleri kontrol etmek için veya D65 ışık
kaynağına UV eklemek için UV ışık kaynağı kullanılabilir.

• Her iki renk kabini de, D5000'in grafik endüstrisinde ağırlıklı olarak kullanıldığı, ISO3668'e uyan iki gün ışığı
kaynağı ile birlikte gelir.

4 TEDARİK KAPSAMI 

• VF0600 / VF1200  Colorbox  ve ışık kaynakları;

Kod 
Kelvin/ 
sıcaklık  Watt Lamba Tipi Kullanım 

Lamba 
Tanımı TQC ürün kodu 

vf0600 
D65 6500K 

2x18W 
Floresan

Uluslararası 
standart yapay 
gün ışığı 

D65 18W / 965 vf0607

vf1200 2x36W D65 36W / 965 vf1206 

vf0600 
TL84 4000K 

2x18W 
Floresan 

Avrupa, Japon 
Mağaza Işık Kaynağı 

TL84 18W / 940 vf0606
vf1200 2x36W TL84 36W / 940 vf1205
vf0600 

D5000 5000K 
2x18W 

Floresan 
Uluslararası 
standart yapay 
gün ışığı

D50 18W / 950 vf0610

vf1200 2x36W D50 36W / 950 vf1209 

vf0600 
F/A 2700K 

4x40W 
Akkor Ev ışığı E27 vf0605 

vf1200 6x40W
vf0600 

UV (365 nm) 
1x18W 

Floresan Ultraviole ışık 
UV 18W / BLB vf0609

vf1200 1x37W UV 36W / BLB vf1208

5 MONTAJ TALİMATLARI

5.1 Kabin

Kabin  5 parçadan oluşur: 
1  Taban-paneli 
1  Arka-panel
2  Yan-paneller 
1 Tente 
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1. Önceden delinmiş yan panelleri, verilen kendiliğinden açılan başlık vidalarını kullanarak arka panelin
kenarına yerleştirin ve vidalayın. Yanların arka kenarlarının arkaya doğru hizalandığından emin olun -
bkz. Şekil A.

2. Taban panelini yerine kaydırın.

3. Tüm lambaları doğru konumlarına yerleştirin
D50:   
F:   

floresan type 950
ampul type E27

D65:  floresan type 965 
TL84:  floresan type 940 
UV:        floresan type BLB 

Tüm lambaların doğru bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin.

4. Tenteyi arka ve yan panellerin üst kenarına yerleştirin.

5.2 Gözlem Tablası 

Gözlem Tablası 
2 parçadan oluşur: 

1. Önceden delinmiş 2 delikli dikdörtgen ön
panel
2. Önceden delinmiş 2 delikli üçgen taban
plakası

3. Ön plakayı taban plakasına karşı yerleştirin,
4. Önceden delinmiş deliklerin sıralı
olduğundan emin olun.
5. 2 vidayı yerleştirin ve sıkın.

6 KULLANIM 

1. Güç hattının bir ucunu Colorbox kabininin arkasındaki sokete, diğer ucunu da 220 / 230V 50/60 Hz
elektrik kaynağı kaynağına takın. Sağ taraftaki yan panelde bulunan ana şalteri kullanarak kabini
çalıştırın. Ekran, kabinin çalışır vaziyette gösterecektir.

2. Bir kere "ON/OFF" tuşuna basın; zamanlayıcı kabinin toplam çalışma süresini gösterecektir.

3. D65 tuşuna basın, D65 lambası yanacakıtır. Zamanlayıcı, D65 lambasının total çalışma süresini gösterir.
Zamanlayıcıda her bir ışık kaynağının toplam çalışma süresi kaydedilir ve gösterilir.
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4. İki veya daha fazla ışık kaynağının aynı anda kullanılması gerektiğinde, tuşlara aynı anda basın.

5. Renk kontrolü yapılacak ürünleri ışık kabininin ortasına yerleştirin. İki veya daha fazla öğenin rengini aynı
anda karşılaştırırken, öğeleri üst üste koyarak değil, yatay olarak yerleştirerek gözlemleyin.

6. Gözlemlemeyi Figür 1'e referansla yapın. Işık öğeye dik açıyla yansıtılıyorsa, kişi öğeyi 45° açıyla
gözlemlemelidir.

7. Cihazı kapamak için ON/OFF  tuşuna basın. Uzun süre kullanılmayacaksa, yan paneldeki ana şalterden
kapatın.

8. Yeni lambaları Figure II'de gösterildiği gibi yerleştirin. Daima doğru lambaların doğru konumda
olduğundan emin olun. Değiştirildikten sonra, yeni lambanın çalışma süresini aşağıdaki gibi sıfırlayın:
• yeni lambayı takın,
• CLR'nin orta deliğine küçük bir tornavida sokun ve tuşa basın. (Sadece yanan lambanın zamanlayıcısı

sıfırlanır)
• Lambaların (özellikle D65) 2000 saat sonra değiştirilmesi  tavsiye edilir.

Dikkat: 
• En iyi sonuçlar için kabin, parlama, dış ışıklar veya görsel gözlemi bozabilecek herhangi bir şeyden

kaçınılan bir yere yerleştirilmelidir. Kabinin etrafındaki pencereler panjurla kapatılmalıdır. Görüş alanında
doğrudan ışık olmamalıdır. Etrafı aydınlatmak için yapay gün ışığı 200-300 lux seviyesine kadar
kullanılmalıdır.

• Her bireyin renk algısı farklıdır. Bu nedenle renk koordinasyonu ile ilgili karar vermede yetkili herkes için bir
renk algı testi yapılması avantajlı olacaktır.

D50:
F: 
D65:  

floresan type 950 
ampul type E27 
floresan type 965 

TL84: floresan type 940 
UV: floresan type BLB
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• Kabini çalıştırdıktan ve değerlendirmeye başladıktan sonra gözler, en az beş dakika boyunca kabinin nötr
rengi gibi nötr bir görüş alanına odaklanmalıdır.

• Renkli objelerin birinden diğerine geçerken, gözlerin uyum sağlamak için zamana ihtiyacı vardır.

7 LAMBALARIN KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATIN 

Lambaların ömrü, gerçek çalışma saatlerine ve açma / kapama çevrimlerinin sayısına bağlıdır. 
Lamba her açıldığında / kapatıldığında kullanım ömrü kısalır. Ayrıca, kabin gün içinde birkaç kez kullanılacaksa, 
ana şalterin kapatılmaması önerilir. Sadece gerektiğinde farklı ışık kaynaklarına geçin. Kabin 4 ila 6 saatten uzun 
süre kullanılmayacaksa, ana şalterden kapatılmalıdır. 

8 BAKIM 

• Lambaların uymanız gerekn standartta belirtilen maksimum çalışma süresini geçmediğinden emin olun.
• İç haznenin temiz olduğundan emin olun.
• Tasarımda sağlam olmasına rağmen, bu cihaz hassas işlenmiştir. Asla düşürmeyin veya üstüne vurmayın.
• Cihazı kullandıktan sonra daima temizleyin.
• Cihazı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Cihazı asla tel fırça veya zımpara kağıdı gibi mekanik bir 

yöntemle temizlemeyin. Bu, aynı zamanda agresif temizlik maddelerinin kullanılması gibi kalıcı hasara 
neden olabilir.

• Cihazı temizlemek için basınçlı hava kullanmayın.
• Cihazı, kullanılmadığı zamanlarda daima kutusunda saklayınız.

9 SORUMLULUK REDDİ 

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü burada belirtilen amaç dışında, bizden 
yazılı onay almadan kullanan herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün hakkında 
verdiğimiz tüm tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir şekilde) doğru olduğundan emin olmak için çaba 
gösterirken, ürünün kalitesi, durumu veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını etkileyen birçok faktör üzerinde 
kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, özellikle yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece, ürünün performansı için 
herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar 
(bizim ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma dışında) için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu 
dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişebilir.
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