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Precyzyjny i szybki pomiar barw

Pamięć na 100 wzorców

Transfer danych do komputera

Różne modele do wyboru

Dokładny i prosty w użyciu kolorymetr do pomiaru barw 

oraz ich różnic w przestrzeni CIE Lab i CNS. 

Pamięć 100 wzorców pozwala na zapisanie barw 

większości produkowanych elementów i korzystanie

z nich w podczas przyszłych pomiarów. Unikalna funkcja 

lokalizacji punktu pomiaru pokazuje na wyświetlaczu 

w formie obrazu (kamera) punkt, w którym została zmierzona

barwa. Urządzenie posiada oprogramowanie do  transmisji 

danych do komputera i ich archiwizowania. 

Model DT-200

Model DT-310

Wymienna końcówka 8mm i 4mm - pomiar na dużych powierzchniach i małych detalach

Pamięć limitów i odchyleń - możliwość  ustawienia wartości granicznych dostosowanych 

do potrzeb i warunków pomiarowych

Możliwość pomiaru zgodnie z metodą SCI i SCE - pomiar barw z pominięciem efektu 

połysku (w bezwzględnych wartościach składowych barwy) oraz z efektem połysku

(w sposób jaki barwę widzi obserwator)

Transfer danych do komputera

Otwór pomiarowy o średnicy 8mm 

- pomiar dużych powierzchni i małych detali

Pamięć limitów i odchyleń - możliwość ustawienia wartości

granicznych dostosowanych do potrzeb i warunków pomiarowych

Brak konieczności kalibracji czerni i bieli

Transfer danych do komputera
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Model DT-200

Model DT-310

Geometria pomiaru 8
o
/d

Otwór pomiarowy Φ8mm

Sonda Fotodioda

Przestrzeń barw CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*

Typ pomiaru ΔE*ab L*a*b* ΔE*C*h*

Źródło światła Lampka LED

Dokładność    0.50?E*ab

Powtarzalność ΔE*ab 0.08

(średnia 30 pomiarów białego wzorca)

Pamięć wyników 100 wzorców 20.000 pomiarów

Masa 500g

Wymiary 205 x 70 x 100 mm

Zasilanie Bateria litowo-jonowa 3.7V@3200mAh

Żywotność diody    1.6 miliona pomiarów

Czas pełnego ładowania 8 h

≥

≥

Geometria pomiaru 8
o
/d

Otwór pomiarowy Φ8mm/ Φ4mm

Sonda Fotodioda

Przestrzeń barw CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*

Typ pomiaru ΔE*ab L*a*b* ΔE*C*h*

Źródło światła D65 D50A

Dokładność    0.40ΔE*ab

Powtarzalność ΔE*ab 0.06

(średnia 30 pomiarów białego wzorca)

Pamięć wyników 100 wzorców 20.000 pomiarów

Masa 500g

Wymiary 205 x 70 x 100 mm

Zasilanie Bateria litowo-jonowa 3.7V@3200mAh

Żywotność diody    1.6 miliona pomiarów

Czas pełnego ładowania 8 h

≥

≥

Parametry techniczne


