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CCC-reeks - Lichtkasten voor grafische producten  

Conform : ISO 3664:2009 

Colour Control Cabinets (CCC modelreeks) 
 

Ontwikkeld in samenwerking met PIRA voor de Grafische en 
Drukwerkindustrie, biedt de CCC modelreeks een gestandaardiseerde 

omgeving voor de beoordeling van kleuren, inkthoeveelheid, en 
puntdichtheid. Uniek aan deze lichtkasten zijn de concave 
achterwanden in een neutraal grijze kleur, waardoor glans en reflectie 

worden geëlimineerd en een nauwkeurige kleur- en kwaliteitscontrole 
mogelijk zijn. Het drukwerk wordt met de meegeleverde magneten in 
positie gehouden en zo wordt een ideale omgeving voor bijv. een 
klantenpresentatie geboden.  

De kasten zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarvoor een 
groot beoordelingsvlak voor drukwerkcontrole is vereist. 
 

 

 

 

Ter bevordering van een consistente beoordelingsomgeving is de CCC-modelreeks uitgevoerd met het Verivide 
controlepaneel, waarmee gegevens over o.a. de gebruiksduur van de lampen kunnen worden bekeken. Ook kan in 

dit paneel met een optionele dimmer worden uitgerust. 
 
De CCC- kasten voldoen aan de normen BS 950: Part 1 en Part 2, en ISO 3664.  

 
De CCC-kasten zijn standaard uitgerust met één lichtbron, óf de VeriVide D65 (6500K) of de D50 (5000K).  
 

Sommige beoordelingen kunnen extra lichtbronnen vereisen. Om aan uw specifieke eisen te voldoen kunnen  
combinaties worden gemaakt met Daglicht - D65(6500K), TL84 winkelverlichting en ook met Ultraviolet.  
De ultraviolette lichtbron is belangrijk om de kleur van het papier en andere substraten op fluorescentie te 
controleren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling. 

 
Ten behoeve van een objectieve beoordeling, zonder de invloed van omgeving– of achtergrondkleuren, is 
het interieur in een neutrale matgrijze kleur, Munsell 5 of 7, afgewerkt. 
   

Beschikbare modellen en afmetingen 
 

Model  Breedte 

In mm. 
Hoogte 

In mm. 
Diepte 

In mm. 
Max. aantal 

lichtbronnen  
Voltage 

CCC150 Extern 

Zichtruimte 
1560 

1530 
1085 

985 620 2 230 

CCC120 Extern 

Zichtruimte 
1290 

1260 
1085 

985 620 2 230 

CCC60 Extern 

Zichtruimte 
710 

680 
945 

800 420 2 230 

 

 
Opties en Accessoires 

 
- Dimmer per lichtbron, als een variabele lichtintensiteit gewenst is. 
- Diffuser voor optimale beoordeling van sterk glanzende of reflecterende 

materialen.  
- Interieur afgewerkt met transparante coating. 

 

- Extra lichtbronnen volgens specificatie. D65, TL84 of UV Blacklight. 

Interieurkleur, naar keuze, Munsell 5 of 7. 
 

- Ladenkasten of tafels 
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