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haze-gloss  

  

Referencyjny przyrząd do wszelkich 

zastosowań  

   

Przyrząd haze-gloss został zaprojektowany dla potrzeb 
laboratorium. Pomiar połysku, zamglenia, woalu oraz odbicia 
zwierciadlanego jednym przyrządem, pełny zakres zastosowań, 
od matów do najwyższych połysków.  

  

• pomiar połysku w geometriach 20°, 60°, 85° oraz zamglenie  

• pomiar odbicia zwierciadlanego materiałów takich jak metale  

• strumień referencyjny, zamknięta optyka autodiagnostyka 
gwarantują dokładną kontrolę jakości  

• funkcje statystyczne ze średnią, min/max., odchyłka 
standardowa  

• obszerna pamięć wyników oraz transfer danych do 
komputera PC   

  

Szybki pomiar wielu próbek  
  

• przycisk nożny oraz automatyczny pomiar pozwala na 
szybkie próbkowanie  

• oświetlony celownik ułatwia pozycjonowanie próbki  

• gotowość pomiarowa bez wstępnego rozgrzewania  

• kalibracja długookresowa, obsługa według menu – szybko i 
bezpiecznie   

• obsługa w języku angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim oraz włoskim – opcja przełączalna   

 

 

Normy  

ISO 3813, 13803 

ASTM D 523, D2457, E 430 

DIN 67530 

 

  

  

Informacja handlowa  Specyfikacja techniczna  

Nr kat.  Opis  Połysk    

4601  haze-gloss  Zakres pomiarowy  0 – 2000 GU  

 

Zakres dostawy:  
haze-gloss,  
standard wysokiego połysku oraz zamglenia z 
certyfikatami,  
oprogramowanie,  
kabel interfejsu,  
przycisk nożny,  
karta pamięci,  
instrukcja obsługi.  
  

  

Powtarzalność  0.2 GU  

Odtwarzalność  0.5 GU  

Zamglenie    

Zakres pomiarowy  10 – 2500 HU  

Powtarzalność  1 HU  

Odtwarzalność  7 HU  

Zakres pomiarowy  

  

  

20°: 15 x 15 mm  
60°: 15 x 27 mm  
85°: 8 x 60 mm  

Pamięć  9 x 600 wartości  

Interfejs  port szeregowy RS 232  

Zasilanie  115/230 V, 50/60 Hz, 50 VA  

Wymiary  33 x 52 x 40 cm  

Masa  14.3 kg  
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Dokumentacja danych pomiarowych  
  

Oprogramowanie „easy-link” pozwala na szybki transfer 
danych do arkusza w Excel, do dalszej analizy oraz 
profesjonalnego dokumentowania.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Serwis recertyfikacyjny i kalibracyjny – Eurotom Sp. z o.o.  

Informacja handlowa  Akcesoria  

Nr kat.   Opis    

4616  standard kontrolny 20°  z czarnego szkła, do kontroli średn. połysku, z certyf.  

4617  standard kontrolny 60°  z czarnego szkła, do kontroli średn. połysku, z certyf.  

4618  standard kontrolny 85°  z czarnego szkła, do kontroli średn. połysku, z certyf.  

4624  standard kontrolny lustrzany  wys. połysk, polerowane szkło dla 20°,60°,85°, z cert.  

4614  standard wysokiego połysku  dodatkowy standard kalibracyjny połysku, z certyf.  

4615  standard zamglenia  dodatkowy standard kalibracyjny zamglenia, z certyf.  

4623  stolik  próbek  duży stolik, 28 x 15 cm  

4626  kabel interfejsu  do transferu danych do PC  

4545  oprogramowanie BYKWARE easy-link do transferu oraz dokumentowania danych w Excel’u  


