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Bàn đặt mẫu 45° VeriVide (FAT) 

Fix Angle Table 
 

 

Để tay bạn tự do điều 

chỉnh thước xám. 

 

 
Mô tả sản phẩm 

Bảng đặt mẫu duy trì góc 45 ° cố định theo yêu cầu của một loạt các tiêu chuẩn quốc 

gia và quốc tế, bao gồm:  

 Quy trình đánh giá AATCC 1, 2 + 9 (Chỉ bảng). 

 BS EN và ISO - Dệt may - Các thử nghiệm về Độ bền màu (105-AO2 105-AO3). 

 ISO 3668 Sơn và Véc ni: So sánh trực quan về màu sắc của sơn. 

 ASTM D1729: Ánh sáng ban ngày nhân tạo để đánh giá màu sắc: Phần 1 Chiếu 

sáng để phối màu và đánh giá màu. 

 Tiêu chuẩn kiểm tra độ bền màu của nhà bán lẻ Anh quốc, bao gồm : Phương 

pháp kiểm tra độ bền màu M & S-Color. 

Người dùng dụng cụ đánh giá thông thường thường vật lộn để giữ mẫu và mặt nạ chọn, 

đồng thời cố gắng điều chỉnh thang độ xám.Điều này đôi khi dẫn đến những đánh giá 

kém chính xác.Giải pháp VeriVide đơn giản nhưng hiệu quả rõ rệt.Bảng đặt mẫu từ tính 

của chúng tôi có thể đặt và loại bỏ các mẫu trong khu vực đánh giá.Điều này cho phép 

tay được giải phóng hoàn toàn khi điều chỉnh thẻ màu xám   
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Bảng góc cố định VeriVide nhẹ hơn, dễ di chuyển và bền hơn các mẫu trước đây và kết 

cấu thép của nó cho phép sử dụng nam châm. Mỗi Bảng góc cố định đi kèm với bốn 

nam châm đen mờ - hai cường độ cao, hai cường độ thấp - để giữ các mẫu tại chỗ trên 

bề mặt xem. 

Mặt nạ phân loại từ tính có hai kích cỡ khẩu độ (phù hợp với các 

mặt nạ không từ tính hiện có) và các tab được nâng ở mỗi đầu của 

mặt nạ cho phép dễ dàng nâng lên. 

Chân cao su đảm bảo rằng bên trong tủ đèn không bị hư hại khi đặt vào. 

Bảng góc cố định VeriVide có sẵn các màu sơn N5, N7 hoặc 5574. Ứng dụng sơn được 

kiểm soát với dung sai cực kỳ nghiêm ngặt. 

     

 
 

Kích thước 

Tổng quát:  (Tall x Deep x Wide )= 235 x 210 x 530 mm  

Bề mặt xem : Wide x Tall = 530 x 300 mm. 

 
Bàn nghiêng 

Để xem kim loại hoặc các bề mặt 

phản chiếu cao khác, VeriVide 

cũng cung cấp Bảng Nghiêng 

(Tilting Table) 
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