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LCM IV 
 
LCM IV to niezawodny przyrząd do pomiaru koloru, 
zastępujący konwencjonalne badanie wizualne. 
Przeznaczony do rutynowych badan w kontroli jakości 
produkcji cieczy optycznie klarownych, takich jak żywice, kleje 
czy rozpuszczalniki. 
 
Główne cechy urządzenia: 

• prosty w obsłudze 7-calowy ekran dotykowy   

• automatyczne wykrywanie kuwety – pozwala 
uniknąć błędnych wyników 

• przystosowany do pracy z kuwetami prostokątnymi 
10 oraz 50 mm lub probówkami testowymi o 
średnicy 11 mm 

• specjalna komora do łatwej wymiany kuwet 

• pomiar barwy wg skal: Gardner, Hazen 
(APHA/PtCo), Jodu, Saybolt oraz olei mineralnych 

• zastosowanie układu referencyjnej wiązki światła 
zapewnia maksymalna dokładność i precyzję  

• interfejs USB do komputera lub drukarki 

• łatwy transfer danych do sieci przez interfejs Ethernet 
 
 

Normy  

ASTM D 156, D 1045, D 1209, D 1544, D 1500 

DIN 6162 

ISO 4630, 6271, 2049 

 
 

Informacja handlowa                                  Specyfikacja techniczna   

Nr kat. Opis Zasilanie 

9561 LCM IV 100-240 V, 50/60 Hz  

  Typ fotometr jednowiązkowy z torem referencyjnym 

Zakres dostawy: 
urządzenie LCM IV wraz z pokrowcem, 
zasilacz, adapter do kuwet prostokątnych 
10 mm, standardy koloru addista®, 10 
szt. jednorazowych kuwet z tworzywa 
sztucznego (10x50 mm), 10 szt. 
jednorazowych kuwet szklanych (11 
mm), instrukcja obsługi 

Zakres spektralny 380-720 nm; rozdzielczość 10 nm 

Powtarzalność ± 2 Hazen², ± 0.1 Gardner¹ 

Odtwarzalność³ ± 0.3 Iodine, ± 5 Hazen, ± 0.3 Gardner 

Źródło światła wolframowa lampa halogenowa 

Obserwator C/2° 

  Wskaźniki Hazen / APHA (0 do 1000), Gardner (0 do 18), 
Iodine (0 do 120), Saybolt (-16 do 30), Mineral Oil  
(ASTM D 1500) 0 do 8 

  Pamięć 400 pomiarów koloruEksport  

  Eksport danych plik *.csv na USB pendrive lub przez siec Ethernet 

  Interfejs 2x USB Typ A, 2x USB Typ B, 1x Ethernet (LAN) 

  Temperatura pracy 10 - 40 °C 

  Wilgotność max. 85%, 35°C, bez kondensacji 

  Wymiary 151x350x250 mm 

  Waga 4,5 kg 

 
¹ – Na podstawie danych z kuwet 11mm 
² – Na podstawie danych z kuwet 55mm 
³ – Na podstawie danych z kuwet 55mm dla Hazen oraz 11mm dla Iodine oraz Gardner 
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