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LED Lichtkasten voor kleur- & 

productbeoordeling  
 

 

Colour Assessment Cabinets (CAC-LED reeks)  
 
Aangezien veel retailers overstappen op LED-verlichting in 
hun winkels, hebben de kleurspecialisten van VeriVide, 
lichtkasten voor kleur- en productbeoordeling met LED 
lampen aan hun productenreeks toegevoegd. 
                    

Hierdoor visualiseert en beoordeelt u monsters precies 
zoals ze er uit zien in moderne, LED verlichte, winkels.  
 
 

  
    Optredende waarnemingsverschillen onder 
             invloed van andere lichtbronnen. 
 

 

Beoordeling onder traditionele verlichting, zoals als D65 en 840 is nog steeds een noodzakelijk onderdeel van visuele 
beoordeling. De CAC-LED bevat traditionele lichtbronnen met de toevoeging van een LED lichtbron, welke in de 
hedendaagse winkels niet meer weg te denken is.  
 
 

Normlicht 
Naast de veel toegepaste VeriVide D65 daglichtlampen 
kan voor diverse normlichtbronnen worden gekozen. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
Verivide D75, D50, 840/P15, 830, Tungsten Filament(F), 
Tungsten Halogeen(A), Halogeen(H) en UV. 
 
 

Interieurkleur                                                                                             De LED module 
Standaard uitgevoerd met Munsell N5. 
Opties: Munsell N7 of Grey 5574 

 
Afmetingen 
 
Model   breedte hoogte diepte  aantal lichtbronnen 

max. 
Voltage 

   mm mm mm   

CAC LED 60-5 
Extern 

Zichtruimte 
 710 

680 
545 
360 

540 
495 

 
5 230 

CAC LED 120-5 
Extern 

Zichtruimte 
 1290 

1260 
755 
570 

620 
585 

 
5 230 

 
Opties 

        

- Diffuser, toegepast bij sterk reflecterende producten. 
- Inzettafel met variabele of vaste (45°) zichthoek 

 

- Interieurkleur in Munsell N7 of Grey 5574. 
- Interieur afgewerkt met transparante coating. 

- Levering van lichtbronnen volgens klantspecificatie 
 

Het veranderen van lichtbronnen kan grote besparingen 
leveren, maar de uitwerking ervan kan een drastische impact 
op verkoopcijfers en retouren hebben. 
 
Het blijft belangrijk om monsters en producten volgens CIE-

normen te controleren. Met het gebruik van VeriVide LED-
lichtkasten wordt giswerk voorkomen. Een product dat er 
goed uitziet onder traditionele TL-verlichting kan onder LED-
verlichting visueel, wezenlijk afwijken van het oorspronkelijke 
ontwerp. Zelfs als deze dezelfde kleurtemperatuur heeft. 
 
De nieuwe LED-technologie van VeriVide werkt met kleinere 

toleranties dan andere after-market LED-alternatieven en 
heeft geen last van het fringing-effect. Ook worden met deze 
lampen, flikkeringen vermeden, die de visuele beoordeling 
kunnen verstoren. 
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