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LCS IV 
 
LCS IV to precyzyjny przyrząd do pomiaru koloru, który bada 
właściwości spektralne cieczy optycznie klarownych. Poza 
standardowymi wskaźnikami barw (Gardner, Iodine, Hazen 
(ALPHA), itp.) LCS IV może mierzyć barwę także w innych 
systemach, np. CIELab, CIELCh oraz HunterLab przy iluminancie  
typu A, C, D65 oraz standardowym obserwatorem 2°/10°. 

• wolnostojąca jednostka z wbudowanym 7-calowym 
panelem dotykowym pozwala na pomiary bez użycia 
dodatkowego komputera 

• zawarte najważniejsze skale oraz systemy pomiaru 
barwy 

• automatyczne wykrywanie kuwety – pozwala  uniknąć 
błędnych wyników 

• pamięć parametrów zerujących oraz kalibracyjnych 

dla wszystkich typów kuwet - zapewnia użycie 

właściwych danych kalibracyjnych 

• przystosowany do pracy z jednorazowymi kuwetami 
z tworzywa sztucznego, kuwetami szklanymi o 
wysokiej precyzji optycznej lub probówkami 
testowymi o średnicy 11 mm 

• specjalna komora do łatwej wymiany kuwet 

• wysoka niezawodność pomiaru gwarantowana  
przez kompleksowe zestawy weryfikacyjne 

• indywidualna konfiguracja profilów użytkowników 

chroniona hasłem; pliki GLP 

• otwarta komora próbki ułatwia użytkowanie 

• interfejs USB do komputera lub drukarki 

• możliwość łatwego transferu danych poprzez sieć Ethernet (LAN) 

 

Informacja handlowa                                  Specyfikacja techniczna   

Nr kat. Opis Zasilanie 

9562 LCS IV 100-240 V, 50/60 Hz  

  Geometria pomiaru 0° / 180° prostoliniowa 

  Zakres spektralny 
(kolorymetryczny 

380-720 nm; rozdzielczość 10 nm 

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 
(fotometryczny 

320 – 1100 nm, rozdzielczość 1 nm 

Powtarzalność 0.1 ΔE*, 1 σ 

Odtwarzalność¹ ± 0.2% transmisji 

Źródło światła wolframowa lampa halogenowa 

Obserwator C/2° 

  Skale barw CIELab; CIELCh; Hunter Lab 

  Różnica barw ΔE* oraz różnice komponent, opis tekstowy, 
tolerancje 

  Wskaźniki Gardner; Hazen/APHA; Iodine; Saybolt; Lovibond; 
Hess-Ives; European, US and Chinese 
Pharmacopoeia; Mineral oil; Yellowness; Acid Wash 
Test; Chlorophyll A; ADMI 

  Spektrum % transmisji, % absorbancji, steżenie 

  Pamięć 3000 pomiaru kolorów, 100 kolorów odniesienia, 
1000 odczytów fotometrycznych 

  Eksport danych pliki typu *.csv 

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

  Temperatura pracy 10 - 40 °C 

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

¹ – dla wody destylowanej Wymiary 15,1 x 35 x 25 cm 

  Waga 4,2 kg 

 

Normy  

AOCS Method Cc 13e, Method BS 684 ly/Lr 

ASTM D 156,  D848, D 1045, D 1209, D 1544, 
D 1925, D 1500, D5368, E 308 

DIN 5033, 6162, 6174 

ISO 4630, 6271, 2049, 27608 
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