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SOLARBOXe R.H. 
 

Komora solarna z światłem ksenonowym i testem 
klimatycznym z kontrolą wilgotności. 
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Mocna struktura jest podstawą SOLARBOXe RH. w 
dolnej części znajdują się dwa zbiorniki. Prawa jest do 
zasilania nawilŜacza, lewa do zalewania (opcja). 
Pojemność nawilŜacza i zbiorników zapewnia tygodnie 
ciągłego fukncjonowania. Migające światło na panelu 
informuje kiedy poziom wody jest niski. 
 
Temperatura próbki zaleŜy od natęŜenia przepływu 
pwietrza w komorze testowej. System kontroli 
temperatury zapewia ustawienie dokładnej temperatury 
oraz przepływu powietrza. Wilgotnośc względna jest 
kontrolowana aby osiągnąć zaprogramowane 
ustawienia. Przepływ powietrza moŜe być ustawiany 
przez uŜytkownika. 
 
 
 
 
 
 
 
Obsługiwane zakresu regulacji wilgotności w róŜnych temperaturach komory 

 
 
 
 
Zielony zakres jest dla całkowicie 
zamkniętego obiegu powietrza 
 
Niebieski zakres jest częściowo 
zamkniętego obiegu powietrza 
 
Czerwony zakres jest w pełny 
otwarty obwód obiegu powietrza 
 
 
Temperatura Laboratoryjna 20 °C
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Solarbox 1500e R.H. 
Komora z lampą xenonową do przyspieszonego testowania ekspozycji tworzyw sztucznych, tkanin, 
farb, kosmetyków na słońce. 
Urządzenie wyposaŜone w  

- Chłodzoną powietrzem lampą ksenonową o mocy1500W. 
- Poziome zdejmowane tacki na próbki, o powierzchni ekspozycji 200 x 280 mm 
- Szkło sodowo-wapniowe z filtrem UV o przedłuŜonej Ŝywotności 
- System kontroli oświetlenia. Ustawienie natęŜenia oświetlenia od 300 do 100 W/m2 (300-

800nm) 
- Kontrola i monitorowanie temperatury. Ustawienie BST o temperaturze do 80*C 
- Kontrola i monitorowanie wilgotności względnej 
- Panel kontrolny z wyświetlaczem LCD z 4 liniami (20 znaków) 
- Przyjazny i intuicyjny system operacyjny. 
- MoŜliwość zapamiętywania do 15 trybów 
- Interfejs szeregowy RS-232 
- Ultradźwiękowy nawilŜacz pozwala na uzyskanie wysokiej wartości wilgotności przy 

minimalnym zuŜyciu wody zdemineralizowanej. 
- Zbiornik nawilŜacza dla wody zdemineralizowanej około 50 litrów zapewni tygodnie ciągłego 

funkcjonowania 
- Napięcie zasilania 230V + - 10% 50/60 Hz 
- Wymiary 810 x 550 x 1600 mm 
- Waga 100kg 

 
 
 

 
Solarbox 3000e R.H. 
Komora z lampą xenonową do przyspieszonego testowania ekspozycji tworzyw sztucznych, tkanin, 
farb, kosmetyków na słońce. 
Urządzenie wyposaŜone w: 

- Ksenonowa lampa o mocy 2500W chłodzona powietrzem 
- Poziome zdejmowane tacki na próbki o powierzchni ekspozycji 200 x 400mm 
- Szkło sodowo-wapniowe z filtrem UV o przedłuŜonej trwałości 
- System kontroli oświetlenia. Ustawienie natęŜenia oświetlenia od 300 do 1000 W/m2 (300-

800nm) 
- Kontrola i monitorowanie wilgotności względnej 
- Panel kontrolny z wyświetlaczem LCD z 4 liniami (20 znaków) 
- Przyjazny i intuicyjny system operacyjny 
- MoŜliwość zaprogramowania 15 trybów 
- Interfejs szeregowy RS-232 
- Ultradźwiękowy nawilŜacz pozwala na uzyskanie wysokiej wartości wilgotności przy 

minimalnym zuŜyciu wody zdemineralizowanej. 
- Zbiornik nawilŜacza dla wody zdemineralizowanej około 50 litrów zapewni tygodnie ciągłego 

funkcjonowania 
- Napięcie zasilania 230V + - 10% 50/60 Hz 
- Wymiary 950 x 550 x 1600 mm 
- Waga 125kg 
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Model 1500e RH 3000e RH 
Zasilanie 

Podłączenie 1/N/PE 
Zasilanie 230 Vac 10% 50/60 Hz 
Maks. pobór prądu 16A 

System nawilŜania 
Pojemność zbiornika na wodę 50 Litrów 
Rodzaj wody Demineralizowana, przewodność max 2 µSiemens 

Wielkość i waga 
Wielkość 810 x 550 x 1600mm 950 x 550 x 1600mm 
Waga 100 Kg 125 Kg 
Powierzchnia ekspozycji 280 x 200mm 420 x 200mm 

 

 


