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Színmeghatározás 
 
Színmér� sph850 
 
Az sph850 hordozható, színmér� spektrofotométer DIN 5033 szerint spektral 
eljárással dolgozó magas min�ség�, rendkívül könnyen kezelhet�, karbantartást nem 
igényl� kézi m�szer.  
Kezelése nem igényel szakembert, rövid bevezetést követ�en bárki megbízhatóan 
végezhet méréseket vele. A készülék különösen alkalmas kicsi és elgörbült felületek 
vizsgálatára. A hordozhatóságot megkönnyíti a vele szállított hordtáska. 
 
Nincs szükség minta el�készítésre, a vizsgálandó termék közvetlenül alkalmas a 
színmeghatározásra. 
 
A vizsgálandó termék fajtájának 
megfelel�en különleges kiegészít�kkel 
és szoftverrel rendelkezik, mint pl. 
folyadékok, porok, kábel, inhomogén 
minták. A nedves környezetben 
történ� munkához vízálló kivitelben is 
készül. 
A színmérés területén felhalmozott 
tapasztalatok és saját fejlesztések 
következtében egyedi megoldások is 
lehetségesek. 
 
A mért adatok kényelmes 
feldolgozására kifejlesztett ColorDaTra 
adatbank-számítógépes program 
került kifejlesztésre. 
 
Felhasználási terület: 
• Ki- és bejöv� áru színének mérése és regisztrációja DIN EN ISO 9000 

min�ségbiztosítási rendszer szerint 
• Gyártásközi objektív szín min�ség ellen�rzés (online kivitel is lehetséges) 
• Adott etalontól való eltérés ellen�rzése 
 
M�szaki paraméterek: 
• Mérési geometria 45°/0° cirkular megvilágítás 45°-nál 

 mérés 0°-nál DIN 5033 szerint 
• Normál fény D65, D55, A, C 
• Normál figyelt szög 2°és 10° 
• színterek XYZ, Yxy, ÖE CIE l*a*b*, ÖE CIE L*u*v* 
• tartomány 400 nm – 700 nm 
• fényforrás fehér világító diódák 
• energia felvétel NimH 6 V/1100mAh  
• mér�fej méret 25 mm átmér�, hossz 60 mm 



 

 

• készülék méretei 180x82x40 mm 
• kijelz� relatív értékek, abszolút értékek vagy  

 remisszion-spektrum 
• áramfelvétel <40 mA 
• adattárolás 1000 színminta és 100 spektrum 
• átlagolás többszöri mérés a pontosabb eredmény  

 érdekében 
• kezelés egyszer� négygombos menü vezérlés 
• kalibráció fehér etalonnal (m�szerrel együtt szállítva) 
• felbontás 10 nm (intern 3,5 nm) 
• számítógép csatlakozás szeriell adatforgalom RS232C csatlakozóval 
 
El�nyei: 
• házon kívüli mér�fej megkönnyíti a hozzáférést 
• könnyen kezelhet� kis mér�fejjel tetszés szerinti szögben mérhet�ség 
• biztos adattárolás független tárolási elemek segítségével 
• cserélhet� akku 
• rugós mintafej automatikus méréssel különösen lágy mintáknál el�nyös 
• színstandard tárolás a színeltérések méréséhez 
• mérési eredmény tárolása dátum és id� megjelöléssel 
 
Szállításra kerül: 
• M�szer sph850 
• mér�fej adapter 25 mm-es 
• kerámia fehér standard, nagy 
• hálózati adapter 6 VDC 1,5A 
• állvány 


