
 

 
 

  دستگاهColoromat 100  
 

آلمان يك نورسنج تابشي است كه به  SCHMIDT+HAENSCHساخت شركت  Coloromat 100دستگاه 
صورت خاصي براي صنعت شكر و جهت تشخيص و تعيين رنگ طراحي و ساخته شده است كه اين كار به 

 . پذيردانجام مي Icumsaوسيله شكر مايع و مطابق با استاندارد و روش 
 100mmج را تا هاي قطب سنچشمي اين دستگاه به گونه اي طراحي شده است كه عمل پذيرش از لوله

تواند در دستگاه اندازه گيري تجزيه و تحليل گردد، بدون آنكه نيازي بنابراين يك نمونه مي. دهدانجام مي
 . باشد كه دوباره پر شود

 

 :از جمله كاربردهاي دستگاه  •
 اندازه كيري رنگ شكر كريستال مايع 
 قهوه( تعيين رنگ عصاره ها( 
  تعيين فهرست رنگ از طريق شمارهAlfa  
  اندازه گيري هايBicromate 
 روشهاي چند استانداردي 
 نظارت بر تغييرات رنگي به عنوان يك كاركرد زماني 

 
 :از جمله ويژگي هاي دستگاه •

 اندازه گيري هاي هدفمند و قابل تكرار 
  نانومتر 720، 420، 340سر طول موج ثابت 
 6  نانومتر 900تا  340در محدوده (طول مورج انتخابي ديگر( 
 تنظيمات اتوماتيك طول موج 
 واحد و يا جريان از طريق اندازه گيري 
 كنترل از راه دور و از طريق كامپيوتر 
 خروجي اطالعات به كامپيوتر يا اتصال مستقيم به پرينتر 
  روش قابل برنامه ريزي 250تا 
  سند سازي تطبيقGLP/GMP 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 اطالعات فني
 نور سنج تك پرتو نورشناسي

 نانومتر 900تا  340 طول موجمحدوده 
 نانومتر 720-430-340 فيلتر هاي از قبل  نصب شده

 0.001 ميزان كاهش نور

 دقت اندازه گيري
 نانومتر 420عصاره در  ± 0.020

 نانومتر  720و  340عصاره در ±  0.010
 عصاره در فيلتر هاي انتخابي±  0.020

 Icumsa روش اصلي
 Icumsa 0-1600 محدوده اندازه گيري

 IU 1 وضوح

 دقت
 tu 20< ±براي رنگهاي  ±١٠

 tu 20>± براي رنگهاي  ± ۵

 منبع نوري
وات با كاركرد محافظت شده براي  20ولت  12المپ هالوژن،

 المپ هالوژن
 درجه سانتي گراد 40تا  10 درجه حرارت كاري

 زبان ها
اسپانيايي انگليسي ، آلماني، قابل تغيير به اندونزيايي، روسي ، 

 به طبق نياز
 
 

 :100لوازم جانبي كلرومات 
 ˚ID-N )سانتي متر مكعب(حجم )ميليمتر(طول 100تجهيزات جانبي دستگاه كلرومات 

 لوله شيشه اي با جام پر كننده مركزي
50 0/3 02611 

100 0/6 02607 

 09212 12 100 لوله استيل قيف دار

 
Cuvettes, Optical Glass 

 
 

10 - 02844 
20 - 02845 
40 - 02846 
50 - 02847 
100 - 02848 

 08343 - - لنز هاي تيره براي كاليبراسيون
 
 


