
SOLARBOX

KONTROLA PROMIENIOWANIA
Promieniowanie świetlne w urządzeniu Solarbox wytwarzane jest przez specjalną lampę ksenonową,

chłodzoną powietrzem. Moc promieniowania jest stale kontrolowana. Umożliwia to uzyskiwanie

powtarzalnych wyników pomiarów. Jednolity rozkład światła na powierzchni badanej próbki zapewnia

odpowiednie ukształtowanie komory (zwierciadło paraboliczne) i lokalizacja lampy UV.

KONTROLA TEMPERATURY
Temperatura, obok światła, stanowi drugi bardzo ważny parametr mający wpływ na szybkość starzenia się

materiału. Ciepło w naturalnym otoczeniu pochodzi z promieniowania podczerwonego (IR) zawartego w

promieniowaniu słonecznym. Obiekt wystawiony na działanie promieni słonecznych ma zawsze temperaturę

wyższą niż otaczające go powietrze. Identyczne zasady obowiązują w komorze Solarbox. Energia cieplna

dostarczana do próbki przez lampę ksenonową jest ciągle mierzona i kontrolowana przy pomocy B.S.T. (Black

Standard Thermometer).

W przypadku modeli Solarbox 1500e i Solarbox 3000e temperaturę ciała czarnego można ustawiać w zakresie

35°C do 100°C. Temperatura jest bardzo ważnym parametrem, gdyż każdy wzrost temperatury o 10°C podwaja

kinetyczny ruch cząstek w badanej próbce. Temperatura zwiększa równocześnie szybkość starzenia się próbki,

stąd bardzo ważna jest ciągła kontrola B.S.T. podczas trwania testu.

SYMULACJA DESZCZU I WILGOCI

System Solarbox może być rozbudowany o specjalny system zanurzania próbek z regulacją czasu

trwania fazy mokrej.

Podczas wykonywania testu wykorzystującego system zanurzania, lampa może być włączona bądź

wyłączona. System zanurzania jest zasilany wodą destylowaną (demineralizowaną) za pomocą pompy

zanurzeniowej. Materiały, z których wykonana jest konstrukcja jak i wszystkie przewody, zapewniają

długotrwałą i bezawaryjną pracę tego urządzenia.



Specyfikacja systemu Solarbox 1500e Solarbox 3000e 

Pojemność zbiornika: Wymiary 

(DxSxW): 

Waga: 

40 litrów 

750x450x260mm 

20kg 

50 litrów 

890x450x260mm 

22kg 

LAMPA KSENONOWA I FILTRY 
Solarbox 1500-1500e oraz Solarbox 3000-3000e są przyrządami najnowszej generacji, umożliwiającymi symulację naturalnych

warunków atmosferycznych w warunkach laboratoryjnych. Lampa ksenonowa zamontowana w Solarbox emituje całe spektrum

promieniowania. Łatwo wymienialne filtry umożliwiają symulację warunków atmosferycznych, w których nasze produkty będą

pracować.

W systemie można zainstalować następujące filtry:

• 280 nm., odpowiada ostremu nasłonecznieniu na wyższych wysokościach.

• 300 nm., odpowiada normalnemu nasłonecznieniu.

• 310 nm., odpowiada nasłonecznieniu przez szybę.

• filtr IR, redukuje temperaturę próbki mierzonej przy pomocy B.S.T.



MODELE SOLARBOX I ICH MOŻLIWOŚCI

Modele Solarbox 1500/3000 posiadają następujące wyposażenie:

• timer umożliwiający regulację trwania testu

• chłodzoną lampę ksenonową

• płynnie regulowany poziom promieniowania

• system kontroli promieniowania

• standardowy filtr 280 nm.

Modele Solarbox 1500e/3000e wyposażone są ponadto w układ mikroprocesorowy kontrolujący poziom promieniowania, 

temperaturę, system natryskowy jak i przebieg całego testu:

• mikroprocesor umożliwiający zaprogramowanie przebiegu testu

• wyświetlacz LCD (4 liniowy, 20 znaków/linię)

• pomiar i kontrola promieniowania i temperatury odczytanej z B.S.T.

• pomiar temperatury i wilgotności w komorze (opcja)

• 15 wolno definiowalnych programów

• interfejs RS-232

• możliwość podłączenia systemu natryskowego

Radiometr i czujnik temperatury ciała czarnego (B.S.T.)

Multimetr jest przyrządem, zasilanym bateryjnie, specjalnie zaprojektowanym do użytku z systemem

Solarbox. Istnieje również możliwość wykorzystania go do dokona-nia pomiarów zwykłych lamp UV

występujących w przemyśle. Multimetr może zostać wysłany do CO.FO.ME.GRA w celu przeprowadzenia

ponownej kalibracji.

Przy pomocy tego przyrządu można mierzyć promieniowanie bądź temperaturę w zależności od

zainstalowanego czujnika.

• UV 295 – 400 nm., szerokopasmowy czujnik

• UV 340 nm., wąskopasmowy czujnik

• UV 366 nm., wąskopasmowy czujnik

• UV 420 nm., wąskopasmowy czujnik

• czujnik światła (zakres 2 MEGALUX)

• B.S.T., czujnik temperatury ciała czarnego.



ZGODNOŚĆ Z ISO 9000 
Solarbox 1500e i Solarbox 3000e są zgodne z wymogami ISO. Proces rekalibracji jest przeprowadzany z wykorzystaniem

specjalnego programu.

SPEŁNIANE NORMY
Solarbox dostępny w 4 różnych wersjach spełnia najwyższe standardy i normy światowe (m.in. ASTM, ISO, SAE, CEN, DIN, BS,

UNI)

RAPORT KOŃCOWY
Solarbox 1500e oraz Solarbox 3000e umożliwiają wydrukowanie końcowego raportu z przebiegu testu. Raport jest drukowany

na drukarce podłączonej do złącza RS-232.

DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ

• tworzywa sztuczne, tekstylia, żywność, farby 

• tusze, kosmetyki, materiały budowlane 

• podzespoły elektroniczne 

• farmakologia, itp. 

• Duże rozmiary komory umożliwiają przebadanie gotowych gabarytowych produktów końcowych. 




