
Komora świetlna Judge II ® 

Wygoda i dokładność podejmowanych decyzji  

To kompaktowe rozwiązanie do oceny wizualnej koloru zapewnia najbardziej zbliżoną 
symulację fluorescencyjnego światła dziennego w obudowie spełniającej Twoje wymagania.  
Uniwersalność i jakość wykonania komory Judge II oraz jej niewielkie rozmiary zapewniają 
najlepsze wartości dla kontroli jakości koloru i jednorodności barwy.  



 

Komora świetlna Judge II 
® 

Udoskonalone oddawanie barw 

Poprzez kombinację ultrafioletowego i dziennego źródła światła komora Judge II 
zapewnia światło najbardziej zbliżone do naturalnego, dostępne z 
fluorescencyjnego źródła, z najwyższym współczynnikiem oddawania barw 
(CRI) w przemyśle. 
Opatentowana technologia fluorescencyjnego światła “Seven-phosphor “ oddaje 
kolory bardziej dokładnie niż inne typowe technologie, które akcentują barwy 
niebieskie i zielone a czerwone są tłumione. Skutkuje to mniej dokładnym 
zestawieniem barw. 

Specyfikacja 

Komora świetlna Judge II 

Kolor wnętrza 

Wymiary 

Munsell N7 

Wysokość: 21.85” (55.5 cm) 

Szerokość: 26.5” (67.3 cm) 

Głębokość: 20.5” (52.1 cm) 

Wymiary wewnętrzne Wysokość: 17.85” (45.3 cm) 

Szerokość: 24” (61 cm) 

Głębokość: 19.30” (49 cm) 

Waga 

Zasilanie 

Źródła światła 
Dzienne* 7500K, CIE D75 Dzienne światło nieba północnego 

6500K, CIE D65 Uśrednione dzienne światło 
nieba północnego  

50 lbs. (22.7 kg) 

110v, 117v, 220v 240v 
50-60 Hz 

Zwiększ liczbę zatwierdzanych barw dzięki wielu 
przełączanym źródłom światła  

Pięć różnych rodzajów oświetlaczy umożliwia wykrycie metameryzmu – różnicy 
w widzeniu koloru w różnym świetle. Światło ultrafioletowe może być używane 
niezależnie bądź w kombinacji z pozostałymi oświetlaczami, aby wykryć 
wybielacze optyczne, wybielacze oraz fluorescencyjne barwniki i pigmenty.  

Zaawansowane cechy komory Judge II pomogą Ci łatwo i pewnie 
podejmować krytyczne decyzje, niezależnie czy chodzi o kolor tekstyliów, 
tworzyw, wydruków, farb, tuszy czy kosmetyków.   

5000K, CIE D50 dzienne światło nieba południowego  

Fluorescencyjne* Białe zimne (4150K), U30 (3000K), U35 (3500K), TL84 
Typowe sklepowe/światło biurowe 

2856K, żarówka, typowe oświetlenie w domu 

Przefiltrowane bliskie UV 

Iluminant “a” 

Zgodność z międzynarodowymi standardami 

Komora świetlna Judge II spełnia wymogi głównych międzynarodowych norm 
dotyczących wizualnej oceny koloru. Przykładowo dla wizualnej oceny koloru 
nieprzezroczystych materiałów - ASTM D1729, do porównania powtarzalności 
produkcji w różnych warunkach oświetlenia ISO 3664, Judge II jest zgodna 
również z normami DIN, AATCC i BSI. Ultrafioletowe 

* Możliwość wyboru rodzaju światła dziennego i fluorescencyjnego. Wybór powinien 
opierać się na standardach dla Twojej branży lub zastosowania. 

Specyfikacja może ulec zmianom bez powiadomienia. 

Światło dzienne D65 Zimne białe fluorescencyjne Iluminant “A” (Żarowe) TL 84 

Aby dowiedzieć się więcej na temat komory świetlnej Judge II skontaktuj się z przedstawicielem  

Komora świetlna Judge II posiada Certyfikat osiągnięć zgodny z NIST (National Institute of Standards 
and Technology). Zapewniamy serwis i certyfikację. Autoryzowany serwis został stworzony, aby zapewnić Cię, że 
system spełnia wymogi stawiane oddawaniu jakości koloru, niezbędne przy wizualnej ocenie i dopasowaniu koloru. 
Certyfikacja spełniająca wymogi ISO 9000 zalecana jest raz w roku.  
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