
CÂMARA DE IRRADIAÇÃO RGB

Descrição do Produto

SOFTWARE

A câmara de irradiação 424 RGB é um equipamento compacto e 
robusto que controla o tempo e a intensidade de irradiação de amostras 
nas regiões espectrais das cores Vermelho profundo, Verde e Azul num 
ambiente com controle de temperatura.
A Câmara irradia em cada cor com uma precisão espectral de no 
máximo ±20nm.

A  Ethiktechnology seguindo nos investimentos para inovação, lança mais um novo produto, desta vez 
inaugurando uma nova geração de produtos e serviços com a utilização de LED para  irradiação de 

luz UV, UVA, UVB, UVC, IR e D65.  

Seu exclusivo software de controle Touch-Screen possibilita a con�guração independente de intensidade de irradiação para 
cada cor num tempo de�nido pelo usuário.

Permite também a exportação de dados, via USB.  

Possui saída RS 232 para impressão.

Permite memorizar até 100 diferentes métodos.

Possui diferentes níveis de acesso, o que atende as normas de segurança (CFR 21 parte 11), RDC 301.

O software já sai com a programação de controle da vida útil dos LED (conforme dados do fabricante) através de um cronome-
tro de contagem. Assim que atingir o limite programado, haverá um alarme de indicação do �m da vida útil do LED. Isto 
garante que o LED estará sempre emitindo a correta irradiação indicada pelo fabricante.

Possui ainda um módulo de programação de alarmes permitindo os seguintes controles: 
      Temperatura fora de faixa;
      Fim da dose ou tempo  de exposição;
      Limite de segurança para temperatura (em caso de superaquecimento ocorrerá um desligamento automático).
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LANÇAMENTO

ETHIK A EMPRESA QUE MAIS INOVA EM SEU SETOR NO MERCADO BRASILEIRO!
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INTERFACE HOMEM  MÁQUINA (IHM) COLORIDA 
COM TOUCH-SCREEN.

O seu exclusivo software e um hardware especialmente 
projetado para  controle  de temperatura  da câmara de 
irradiação, permite a conservação de amostras a tempera-
turas entre 20°C e 60°C,  independente da intensidade 
de luz programada para irradiação.

SISTEMA DE CONTROLES CONTROLE DE TEMPERATURA EXCLUSIVO

Possibilita a irradiação de até 6 placas Elisa, equivalente 
a uma área de 300mm x 250mm, com homogeneidade 
ótica de irradiação acima de 90%. 

ÁREA DE IRRADIAÇÃO: 

1. Tratamento de Águas Residuais, ultrapura, água potável;
2. Farmacêutica;
3. Pesquisa; 
4. Cosmética; 
5. Medicina;

6. Bebidas e indústria de alimentos;
7. Microbiologia;
8. Odontologia;
9. Estudo de materiais.

GRÁFICO 1: REGIÕES ESPECTRAIS DE IRRADIAÇÃO DA CÂMARA RGB 

GRÁFICO 2: CALCULO APROXIMADO DA HOMOGENEIDADE DE IRRADIAÇÃO DA CÂMARA RGB

ÁREAS DE APLICAÇÃO DO IRRADIADOR RGB:

O equipamento pode ser customizado em função de 
necessidades especí�cas, tais como:

Tamanho da  área de irradiação;  
Tipo de irradiação (diferentes faixas espectrais);  
Faixas especi�cas de temperatura da câmara de 
irradiação;  
A câmara de irradiação poderá ser construída para  
irradiar nas diferentes regiões espectrais UV-A, UV-B, 
UV-C, IR ou luz do dia D65.

PERSONALIZAÇÃO DE CÂMARAS DE IRRADIAÇÃO


