
TQC ColorBox Renk Kontrol Kabini 
VF0600, VF1200 

ÜRÜN TANIMI

Mürekkep, boya, plastik, kozmetik, tekstil, triko, deri, gıda, kağıt , renklendirici ve 
diğer renkli malzemelerin muayenesi ve renk eşleşmesine yönelik çok kaynaklı bir 
görüntüleme sistemidir. TQC ColorBox'lar, içi nötr mat Munsell N5,5 Gray ile 
boyanmıştır ve güçlü MDF malzemeden üretilmiştir. Her iki modelde de titreşimsiz 
bir "Anında Açılma" için elektronik balastlı kilitli şalterler bulunur. 

İŞ ALANI

Kabin, renk tutarlılığını ve ürün kalitesini korumanın gerekli olduğu tüm 
endüstriler ve uygulamalar için uygundur. Görsel renk değerlendirmesi, renk 
değişimlerinin karşılaştırılması ve metamerizimin (bir ışık kaynağı altında eşleşip 
diğerlerinin altında açıkça farklı olan renkler) tespiti için önemli bir araçtır. 

STANDARTLAR

ASTM D1729, ISO3668, ISO3664 ile uygun
Testin doğru şekilde yapılması için uygun standarda bakın. 
ÖZELLİKLER 

• Güçlü MDF
• Titreşimsiz "anında açılma"
• 5 farklı ışık kaynağı
• Munsell N5,5 gray ile boyalı iç hazne
• 110 / 220 V şalter

VF0600 

VF1200

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



TEDARİK KAPSAMI

Renk kutusu, standart olarak aşağıda açıklanan ışık kaynakları ve  45 ° 'lik bir masa ile donatılmıştır.

ü. kodu Tanım Lamba tanımı Işık yoğunluğu

Işık 
kaynak
-ları

vf0600

vf0605 ışık tübü tipi"A" 40 W E 27 E27 > 2000 lux
vf0606 ışık tübü "mağaza ışığı" TL84 

(F11) 60cm 
TL84 18W / 940 > 2000 lux

vf0607 ışık tübü  "gün ışığı" D65, 60 cm D65 18W / 965 > 2000 lux
vf0610 ışık tübü "gün ışığı" D5000 (D50) 

60cm 
D50 18W / 950 > 100 lux

vf0609 ışık tübü  "siyah ışık" UV 60cm UV 18W / BLB >2000 lux

Işık 
kaynak-
ları 
vf1200 

vf0605 ışık tübü type "A" 40 W E 27 E27 > 2000 lux
vf1205 ışık tübü "mağaza ışığı" TL84 

(F11) 120cm 
TL84 36W / 940 > 2000 lux

vf1206 ışık tübü  "gün ışığı" D65, 120 cm D65 36W / 965 > 2000 lux
vf1209 ışık tübü  "gün ışığı" D5000 (D50) 

120cm 
D50 36W / 950 > 100 lux

vf1208 ışık tübü  "siyah ışık" UV 120 cm UV 36W / BLB >2000 lux

SPESİFİKASYONLAR 

 VF0600 VF1200 
AC 110/220V, 50/60Hz AC 110/220V, 50/60Hz 
680 X 360 X 380 mm. 1280 X 590 X 590 mm. 
710 X 405 X 570 mm. 1310 X 610 X 800 mm. 

 28 Kg 60 Kg 

Güç Kaynağı:   
İç ebatlar: 
Dış ebatlar: 
Ağırlık: 

BAKIM

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.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

• 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.

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



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.

. 

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




