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Kế đo sắc độ phân quang 

 SUGA SC-T/SC-T45 
 

 

 

 

Đặc điểm của Kế đo sắc độ phân quang SUGA SC-T/SC-T45 

- Áp dụng Dual synchro sensor, đảm bảo kết quả đo có độ tin cậy cao. 

- SC-T có đường kính lỗ 30, 15, 5mm có thể tùy chọn. thêm lỗ xuyên 

thấu có đường kính 30mm. 

- Với thiết kế Dual synchro sensor, đảm bảo độ tin cậy của kết quả thu 
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được. 

- Áp dụng nguyên lí phân quang, trong phạm vi 380-780nm, mỗi 5nm 

tiến hành phân tích tia phản xạ và tia xuyên thấu, đạt được giá trị 

màu tốt nhất. 

- SC-T45 có lưới quang áp dụng cảm quang CMOS 256, cực kì nhạy, 

toàn bộ bước sóng đồng thời đo scan quang. 

- SC-T có độ chính xác dưới 0.01, độ chuẩn xác cao, có phụ kiện 5 bản 

hiệu chỉnh. 

Thông số của Kế đo sắc độ phân quang SUGA SC-T 

Thiết lập 

quang học 

Kế phản xạ Tán xạ, góc nhìn 8 độ 

Độ xuyên thấu 0 độ tán xạ, tầm nhìn 8 độ 

Quang phổ Lưới phản xạ 

Đo bước sóng 380-780mm, 5mm mỗi nấc 

Phương pháp đo Dual synchro sensor 

Đường kính lỗ Độ phản xạ: Ф30，Ф15，Ф5mm  độ xuyên thấu: 

Ф30mm 

Điều kiện đo màu sắc A, C, D65, F6, F8, F10, F11 light (góc nhìn 2 và 10 độ) 

Công sai 
⊿E*ab nhỏ hơn 0.01 

Kích cỡ;  trọng lượng Bộ phận quang học: 27x42x23cm;  15kg 

Đơn vị đo: 23cmx33x16cm;  4kg 

 

Ứng dụng của Kế đo sắc độ phân quang SUGA SC-T/SC-T45 

 Được sử dụng rộng rãi trong ngành hóa dầu, nhựa, sơn, ô tô, dệt may, 

thực phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác. 

http://www.hapoin.com/

