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Bezdotykowy pomiar barwy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aeros® 

 

• Bezkontaktowy, spektralny pomiar koloru z kompensacją wysokości. 

• Pomiar próbek produktów niejednorodnych, materiałów sypkich, małych próbek  

• Solidna konstrukcja  

• Prosta obsługa  

• Zintegrowane, kompleksowe oprogramowanie  

• Długotrwałe źródło światła LED 
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Aeros® 
 

Solidny, precyzyjny i wszechstronny. 
 

Dzięki nowoczesnej konstrukcji   Aeros® idealnie pasuje do 

każdego środowiska laboratoryjnego. Urządzenie jest tak 

zaprojektowane, aby wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz i ciecz) 

nie mogły dostać się do wnętrza aparatu. Wysokiej jakości 

komponenty optyczne gwarantują długotrwałą stabilność 

urządzenia.  Aeros odzwierciedla ludzką percepcję kolorów 

zgodnie ze standardowym systemem CIE.  Urządzenie 

umożliwia bezkontaktowy pomiar różnorodnych próbek z 

przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego 

(pieczywo, orzechy lub makarony) oraz tworzyw sztucznych.  

 

Zarządzanie jakością 

Aeros® bardzo ułatwia procesy zarządzania jakością 

poprzez łatwe przesyłanie danych do istniejących systemów 

LIMS (Laboratory Information and Management Systems) 

lub SPC (Statistical Process Control). 

 W wewnętrznej bazie danych można zapisać i porównać do 

500 000 pomiarów. Ustawienia systemu, standaryzacja i 

pomiary są przeprowadzane szybko i łatwo za pomocą 

panelu dotykowego o wysokiej rozdzielczości. 

 

Łatwy w użyciu. 

 

 

 

Łatwy w obsłudze. 

Zmienna powierzchnia pomiarowa. 

Po naciśnięciu przycisku taca 

pomiarowa automatycznie 

obraca się pod czujnikiem o 

regulowanej wysokości. W ciągu 

7 sekund czujnik wykonuje 

do 35 pomiarów, około 177 

cm2 powierzchni próbki, bez 

konieczności mierzenia przez 

plastik lub szkło.
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Próbki nieregularne: Aeros® 
 

    
 

Prosty pomiar, za jednym dotknięciem, skraca czas szkolenia, optymalizuje przepływ pracy i produktywność. 
 
 
 

Automatyczna regulacja wysokości. 
 

Aeros® posiada zintegrowany czujnik odległości. Odległość 

sensora od powierzchni próbki jest automatycznie 

dostosowywana przy pomocy wbudowanego silnika. 

Aparat wykonuje 5 pomiarów na sekundę. W ramach 

pojedynczego obrotu tacy z próbkami można wykonać 35 

pomiarów. Jest to ogromna zaleta, szczególnie w przypadku 

próbek nie jednorodnych.     

 
 
 

EasyMatch®QC Essentials. 
 

Zintegrowane oprogramowanie EasyMatch ® QC Essentials 

natychmiast oblicza wybrane wartości widmowe i indeksy.  

Prosty w obsłudze kolorowy ekran dotykowy o wysokiej 

rozdzielczości, wyświetla tolerancje, standardy pracy i 

odchylenia. Przy pomocy jednego przycisku możliwa jest 

wizualizacja i konfiguracja wyświetlanych parametrów. 

Wyniki mogą być bezpośrednio wysyłane poprzez wiadomość e-

mail, przesyłane do istniejących sieci laboratoryjnych (interfejs 

Ethernet), zapisywane na nośniku zewnętrznym za 

pośrednictwem interfejsu USB 2.0. lub drukowane. Przyjazny dla 

użytkownika interfejs umożliwia wykorzystanie urządzenia w 

zakresie zapewnienia jakości zarówno w codziennych, 

rutynowych, jak i   bardziej złożonych i wymagających 

zadaniach. 
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Wyjaśnienia techniczne 
 
 

Wiarygodny.  Urządzenie jest zgodne z uznanymi na całym 

świecie normami ASTM, CIE, DIN i ISO w zakresie pomiaru 

barwy.   Funkcje testowe i wzorce referencyjne (biała, czarna i 

zielona płytka) do standaryzacji i monitorowania sprzętu są 

zawarte w standardowym wyposażeniu. 

 

Zorientowany na wydajność i usługi. Niezależnie od tego, 

czy chodzi o wsparcie   internetowe, przegląd na miejscu, szybką 

dostawę części zamiennych i akcesoriów, szkolenie użytkowników 

w zakresie sprzętu i oprogramowania, seminaria kolorymetryczne 

lub indywidualne tworzenie oprogramowania i rozwój 

akcesoriów, zespół HunterLab wspiera użytkowników w każdym 

problemie związanym z urządzaniem. Usługa HunterLab 

charakteryzuje się szybkim czasem reakcji przy zachowaniu 

wysokiego poziomu jakości. 

 

Solidny. Trwałe urządzenie, o nowoczesnym wyglądzie i 

precyzyjnej wydajności. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości 

komponenty gwarantują długotrwałą żywotność nawet przy 

dużych obciążeniach. 

 

Dokładny.  Regulowana wysokość czujnika umożliwia 

dostosowanie pomiaru do każdej aplikacji. Moduł LED 

obejmuje całe spektrum widzialne i gwarantuje 5 lat 

bezawaryjnej pracy. 

Komfortowy. Wszystkie części wokół płyty pomiarowej 

są łatwe do usunięcia i czyszczenia. Pierścień uszczelniający 

pod płytą zapobiega przedostawaniu się brudu, kurzu i 

okruchów. 

 

Rozbudowany. Dodatkowe akcesoria i specjalne rozwiązania 

rozbudowują urządzenie na życzenie zgodnie z indywidualnymi 

wymaganiami.  

 

Wszechstronny. Tace pomiarowe o różnej średnicy pozwalają 

na pomiar wielu rodzajów próbek: drobnych proszków, granulatu, 

gruboziarnistych próbek, chipsów, płynów. Dzięki laserowemu 

czujnikowi odległości spektrofotometr automatycznie 

kompensuje różnice wysokości. 

 

Przyjazny użytkownikowi. Próbki dowolnego rodzaju można 

łatwo umieścić na tacy pomiarowej i zmierzyć. Zintegrowany   

ekran dotykowy jest intuicyjny w obsłudze. 

 
 

 

Wsparcie zdalnego dostępu HunterLab  
 
Wspieramy Cię!  
 
Nasze spektrofotometry Aeros®, Agera® i Vista® mogą być wsparte internetową obsługą klienta. Za Twoją zgodą możemy 
podłączyć się do Twojego urządzenia i zdalnie pomóc Ci w diagnostyce, aktualizacjach oprogramowania lub szkoleniu 
użytkowników. 
 
HunterLab Remote Access Support (RAS) jest dołączony gratis do jednego z urządzeń (Aeros®, Agera® lub Vista®) 
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Specyfikacja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie Bezkontaktowy spektrofotometr dwuwiązkowy 
Metoda pomiaru Obrotowa taca na próbki (12 obr./min)  
Obszar roboczy 65mm - 140mm 
Czas trwania pomiaru 5 sekund (1 cykl pomiarowy) 
Częstotliwość pomiaru 7 pomiarów na sekundę 
Liczba błysków na pomiar 35 błysków (1 cykl pomiarowy) 
Powierzchnia pomiarowa 177,25 cm2 
Zakres spektralny Od 400 do 700 nm 
Rozdzielczość długości fali < 3 nm 
Dane widmowe 10 nm 
Zakres fotometryczny  Od 0 do 150% 
Źródło światła Moduł kombinowany LED, pełne spektrum (min. 5 lat 

żywotności lampy) 
Spektrofotometr 256-elementowy polichromator diodowy; Wklęsła siatka 

holograficzna 
Czujnik wysokości  Rozdzielczość 0.1 mm 
Kompatybilność między 
urządzeniami 

∆ E*≤ 0.30 CIE Lab (Avg), dla zestawu płytek CCSII  (BCRA)   

Powtarzalność kolorymetryczna ∆ E*≤ 0.025 CIE Lab, na białej płytce. 
Wyświetlanie danych EZ View, dane koloru, dane różnicy kolorów, wykres koloru 

Lab, dane spektralne, wykres spektralny, wykres trendu 
Indeksy Indeks bieli E313, Tint, Indeks zażółcenia E313, Indeks 

zażółcenia D1925,  Y Brightness, Z%, jasność 457 nm,  
Baking Contrast Units, HCCI, SCAA 

Skale barwy/Różnice skal barwy CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE L*C*h*, CIE Yxy, CIE XYZ / 
∆L*a*b*, ∆Lab, ∆L*C*h, ∆Yxy, ∆XYZ 

Indeksy różnicy kolorów ∆E*, ∆E, ∆ECMC, ∆E 2000 
Pamięć 500 000 próbek spektralnych 
Oświetlenie standardowe A, C, D50,  D55,  D65,  D75,  F02,  F07,  F11,  TL84,  ULT30,  

ULT35 
Obserwator  2° i 10° 
Języki  Angielski 
Interfejsy USB OTG: połączenie z drukarką / klawiaturą / myszką itp. 

USB 2.0 na panelu przednim: import/eksport danych przez 
dysk twardy, Ethernet RJ45: zapisywanie, przesyłanie  
strumieniowe danych (systemy LIMS/SPC), drukowanie lub  
wysyłanie danych bezpośrednio pocztą e-mail. 

Zdalny support  Gratis przez pierwszy rok. 
Wymiary/ Waga Wysokość: 56 cm (22 in), Szerokość: 38 cm (15 in), 

Głębokość: 51 cm (20 in) / Waga: 23 kg (50 lbs) 
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 

(rozdzielczość 1280x800) 
Zasilanie Od 100 do 240 V AC, od 47 do 63 Hz, 24 V DC (3,75 A 90 W) 

Warunki pracy/ Przechowywania  Temperatura od 4° do 38°C, wilgotność 10 % do 85 % / 
temperatura -20° do 65°C, wilgotność 10 % do 90 %  

Zakres dostawy Spektrofotometr Aeros pudełko ze wzorcami: czarną płytką, 
białą płytką kalibracyjną, zieloną płytką testową, taca na 
próbki o średnicy 15,2 cm i 30,5 cm, 
przewód zasilający , instrukcja obsługi. 
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Akcesoria 
 

Spektrofotometr Aeros jest dostarczany z następującymi akcesoriami: 
 

Pudełko z wzorcami. 

 Zawiera certyfikowaną białą płytkę 

(certyfikat identyfikowalności), zieloną 

płytkę testową i czarne szkło. 

 
 

Tace na próbki o średnicy 305 

mm i 152 mm.  

Tace na próbki mają wysokość 25,4 mm. 

Zasilacz (110-240 VAC). 

 
 
 
 

Instrukcje 

 Aeros Quick Start Guide, dysk USB, 

instrukcja obsługi na płycie CD 

(angielski). 

 
 
 

Dodatkowe akcesoria dostępne są na 

zamówienie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Biosens Marcin Guz 

Telefon +22 243 37 87•info@biosens.pl•  

www.biosens.pl  

www.pomiarbarwy.pl 

 

Chcesz uzyskać dokładne informacje, jak  

działa spektrofotometr Aeros?  

 

Jeśli jesteś zainteresowany prezentacją 

urządzenia skontaktuj się z nami.  

tel. 22 243 37 87 mail: info@biosens.pl 

http://www.biosens.pl/
http://www.pomiarbarwy.pl/
http://www.hunterlab.de/lp-aeros
http://www.hunterlab.de/lp-aeros
http://www.hunterlab.de/lp-aeros

