
Acessórios

   Células óticas

   Células de vidro oticamente claro com extensão fixa de trajeto 
   de 10 mm, 20 mm ou 50 mm. Volume de amostra 20 ml, 40 ml 
   e 100 ml respectivamente. Para uso com a bandeja coletora 
   de derrame e suporte de células. 

D02-1009-960  Suporte de células de fluxo contínuo

   Fornece um suporte de células para células de transmissão 
   de fluxo contínuo de 2 mm, 10 mm,  ou 50 mm para a célula 
   de fluxo central na porta de transmissão.

C02-1005-481  Suporte de células de transmissão

   Para usar para colocar células de transmissão na porta 
   de transmissão.

D02-1011-550  Suporte de transmissão para frascos de vidro redondos

   Fornece um suporte de transmissão para frascos de vidro 
   redondos de 24 mm ID (27 mm - 30 mm OD) com volumes 
   de 20 ml, 40 ml ou 60 ml dependendo do tamanho. 

13-8573-40
04-4592-00
13-8573-20

D02-1011-568  Bandeja coletora de derrame de transmissão e suporte 
   de células

   Permite a medida de transmissão de líquidos usando célula 
   de transmissão retangular.

•  Acessórios e dispositivos de manuseio de amostras disponíveis para toda aplicação industrial
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• Grampeadores inoxidáveis de grau de aviação

• Plataforma sólida com ½”, eliminando fator flexível

• Eletrônicas robustas

Estável
Sob seu exterior suave fica 

uma montagem eletrônica, 

robustamente construída 

em excesso de especificação 

sobre uma plataforma ótica 

rígida, garantindo anos 

de serviço preciso e estável.

• Projetado para medir amostras líquidas    
 e sólidas transparentes

• Compartimento de medida de            
 transmissão de grandes dimensões líder  
 da indústria, completamente aberto       
 de três lados

• Inclui escalas de cores e índices usados  
 amplamente para aplicações                 
    de transmissão

Versátil

O ColorQuest® XT é um espectrofotômetro de medida de transmissão 
completamente independente que oferece precisão e exatidão com 
um grande valor. Projetado para operar de maneira ótima em uma coifa, 
o ColorQuest® XT mede com precisão produtos derivados do petróleo 
usando as escalas de cor Saybolt e ASTM. Ele tem as escalas de cor 
PtCo/Hazen e Gardner integradas, bem como as escalas ASBC e EBC 
para destilados e ADMI para corantes de água residual. Também são 
fornecidos escalas e índices adicionais, como APHA, pois o ColorQuest® XT 
é uma solução de medida de transmissão muito popular nas indústrias 
alimentícia, farmacêutica, plástica e química.

• Mede o alcance do comprimento da onda espectral 400 nm - 700 nm, em intervalos de 10 nm

• Processador on-board e software QC. Sem necessidade de PC

• Grande compartimento de transmissão aberto de três lados

• Ótima operação em coifa

• Operação prática com touchscreen

• Múltiplas escalas de cor e índices fornecidas

• Pode ser usado com um PC e com o Software EasyMatch® QC da HunterLab

Características

Excelente valor

A vantagem HunterLab

• Geometria esférica permite medidas de transmissão precisas  
 em material dispersante e soluções turvas

• Fornecido filtro de verificação de calibragem de comprimento  
 da onda

• Elimina subjetividade e maximiza repetibilidade

• Modos de transmissão regulares e totais

O ColorQuest® XT oferece um excelente valor, 
proporcionando uma operação robusta, praticidade 
e baixo custo de posse. A configuração ótica 
eficiente oferece alto desempenho com design 
de um verdadeiro monocromador. Uma lâmpada 
de xenônio de longa vida fornece iluminação 
de alta energia ligada imediatamente para medidas 
precisas de 400 nm a 700 nm. O software prático 
integrado rico em funções com interface de usuário 
em touchscreen tem funcionalidade avançada para amostras mais exigentes, porém, 
é simples e direto para análise de rotina.

O ColorQuest® XT tem o apoio de mais de 60 anos de inovação da qualidade e experiência da HunterLab, 
a especialista em qualidade de cor mais confiada do mundo.  
Com uma reputação sem igual por oferecer a solução certa para qualquer desafio, a HunterLab adapta 
produtos e tecnologias para cada necessidade de medida de cor e orçamento, oferecendo a mais ampla 
variedade de soluções de medida de cor na indústria.

Para mais informações, visite www.hunterlab.com
   ou contate seu representante HunterLab local.
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