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Połyskomierz Rhopoint IQ z pomiarem gładkości - tzw. "skórki 

pomarańczowej" - i zamglenia jest nowoczesnym urządzeniem 

określającym połysk w sytuacjach, w których wiele innych 

połyskomierzy nie jest w stanie przeprowadzić wiarygodnych

pomiarów. Taka dokładność jest zasługą zastosowanej

technologii, która nie tylko mierzy stopień odbitego światła, 

ale sprawdza również sposób, w jaki światło odbiło się od badanej

powierzchni. Wpływ na ten proces ma stopień zamglenia oraz

gładkość obiektu.

Dwa modele miernika

Pomiar zamglenia

i skórki pomarańczowej

Szybki odczyt i długi 

czas pracy

Połyskomierze Rhopoint IQ dokonują szybkich odczytów (poniżej 

2 sekund) mierząc jednocześnie wszystkie parametry. Ich zaletą

jest całkowicie automatyczna kalibracja. Połyskomierze Rhopoint IQ

mogą pracować w trybie ciągłym nawet do 17 godzin lub 20,000

odczytów! 

Połyskomierze Rhopoint IQ są dostępne w dwóch wersjach różniących się kątem badania:

   model trzykątowy: 20º/60º/85º 

   model dwukątowy: 20º/60º

Połyskomierze Rhopoint IQ dokonują pomiarów połysku na powierzchniach matowych pod kątem 

na powierzchniach półbłyszczących pod kątem 60º  i na powierzchniach błyszczących pod kątem 20º.

85º, 

Połysk

Zamglenie

Na powierzchniach zamglonych widoczny jest efekt „mlecznego

wykończenia”, który zmniejsza kontrast odbicia, a także 

wywołuje efekt halo  i przyczynia się do powstania artefaktów 

wokół silnych źródeł światła. Specjalna kompensacja 

zamglenia w połyskomierzach Rhopoint IQ umożliwia 

przeprowadzenia dokładnego pomiaru każdej pokrytej powłoką

powierzchni.

Jakość odbitego obrazu (RIQ)

Odwzorowanie obrazu (DOI)

Pomiar stopnia czytelności obrazu odbitego na badanej powierzchni.

Efekt „skórki pomarańczowej” - przy wykorzystaniu standardowego
połyskomierza te dwa panele osiągnęłyby identyczne odczyty

Efekt zamglenia

Ten nowy parametr oferuje lepszą rozdzielczość niż znany 
do tej pory pomiar DOI, a także bardziej przypomina sposób,
w jaki człowiek postrzega teksturę danej powierzchni. 
To funkcja szczególnie przydatna w branży motoryzacyjnej.
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Połyskomierze Rhopoint IQ dokonują pomiarów wszystkich parametrów jednocześnie. 

Wygodę pracy zapewnia czytelny wyświetlacz prezentujący nie tylko aktualne dane, 

ale również wykresy, statystyki i trendy. 

Wykresy graficzne przedstawiające aktualny
 pomiar i trendy.

Szczegółowe dane statystyczne 
dla każdego z mierzonych kątów.

Połyskomierze wyświetlają wartości:
minimalne, maksymalne, średnie.

Model trzykątowy:  20º/60º/85º

Model trzykątowy: 20º/60º

Pomiar połysku przy kącie 20º

Szybki dostęp do danych:

- po podłączeniu kablem USB komputer automatycznie 

rozpozna urządzenie, co usprawni szybki przesył danych.

- dzięki połączeniu Bluetooth wyniki można od razu 

przeglądać w takich programach jak MS Excel 

na komputerze, tablecie lub smartfonie. 

Transfer danych do komputera:
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Połyskomierze Rhopoint IQ mogą być wykorzystywane w wielu branżach, m.in. malarskiej,

kamien ia rsk ie j ,  ok rę town ic tw ie  i  p rzy  p rodukc j i  jach tów,  motoryzacy jne j  i  meb larsk ie j .  

Cieszą się dużą popularnością wśród producentów powłok i pokryć metalicznych, drewnianych

i proszkowych.

Zalety:

- kolorowy, czytelny wyświetlacz

- wygodna obsługa za pomocą 6 przycisków

- solidna konstrukcja wykonana z aluminium

- zintegrowana podstawka kalibracyjna

- szybki pomiar aktualnych parametrów oraz funkcja statystyki

- 17 godzin pracy ciągłej (lub 20,000 odczytów) na baterii (czas ładowania ok. 4 godziny)

- pamięć 8 MB = 999 odczytów

Obszar pomiaru:
20°: 6mm x 6.4mm
60°: 6mm x 12mm

85°: 4mm x 45.9mm

Wymiary: 65x140x50mm
Waga: 790g

20° 60° 85°

Zakres pomiarowy 20°: 0-2000GU 60°: 0-1000GU 85°: 0-199GU

Rozdzielczość 0.1GU 0.1GU 0.1GU 

Powtarzalność ±0.2GU ±0.2GU ±0.2GU

Normy międzynarodowe

Zamglenie

Rozdzielczość 0.1 0.1 0.1

Powtarzalność ±0.2 ±0.2 ±0.2

Normy międzynarodowe

RIQ

Rozdzielczość 0.1 0.1 0.1

Powtarzalność ±0.2 ±0.2 ±0.2

Zakres pomiarowy 0-100 0-100 0-100

DOI

Rozdzielczość 0.1 0.1 0.1

Powtarzalność ±0.2 ±0.2 ±0.2

Zakres pomiarowy 0-100 0-100 0-100

ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523, ASTM D2457,
DIN 67530, JIS 8741

ASTM E430, ISO 13803

Parametry techniczne


