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Pomiar barwy online
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n Szybki spektrofotometr o rozdzielczości 10 nm, pracujący w zakresie od  400nm do 700 nm
n Wysoka powtarzalność i dokładność pomiarów
n Komunikacja za pomocą połączenia sieciowego
n Zaawansowana technologia do stałej kontroli barwy



SpectraTrend®HT

  
  
  
  
  

Precyzyjny pomiar w czasie rzeczywistym

Pomiar online jest doskonałą alternatywą i uzupełnieniem pomiaru w laboratorium.  Zmierzone dane są od razu dostępne w 
czasie rzeczywistym i pozwalają wprowadzić wszelkie zmiany bezpośrednio w trakcie produkcji. SpectraTrend daje 
wszechstronne możliwości pomiarowe, obszary, w których może być stosowany to produkcja: blach, granulatu, płyt, ale też 
w przemyśle spożywczym. Możliwy jest również pomiar barwy papieru, tkanin oraz różnego rodzaju powłok.

Dla większości produktów barwa jest parametrem świadczącym o jakości. Stała i powtarzalna barwa osiągnięta w trakcie 
produkcji zmniejsza ilość odpadów poprodukcyjnych, tym samym zwiększając wydajność i zmniejszając koszty.

Solidna konstrukcja przemysłowa
Spektrofotometr SpectraTrend HT w obudowie ochronnej NEMA 4/ IPP66 
umieszczany jest na wysokości  od 65 do 115 mm powyżej produktu. Czujnik w 
czasie pomiaru wykonuję 5 odczytów w ciągu 1 sekundy, mierząc jednocześnie 
barwę oraz wysokość produktu. Wyniki pomiarów wyświetlane są  w 1- 
sekundowych odstępach na wyświetlaczu i jednocześnie przesyłane przez port 
sieciowy do komputera. Istnieję również możliwość zamontowania świetlnego 
systemu ostrzegania.

SpectraTrend HT nie potrzebuję bezpośredniego kontaktu z produktem i dlatego 
idealnie nadaję się do pomiaru produktów o zróżnicowanej wielkości.

 



Złącza (Przykłady)
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Opcje:
Obudowa ze stali

   nierdzewnej do zastosowań
   w przemy



śle spożywczym

Chłodzenie dla zastosowań 
do pracy w temperaturze 
otoczenia powyżej >



50°C

    Sygnał alarmowy świetlny         



do kontroli produkcji

Wyjście analogowe 4- 20mA do 
przesy



łania wartości kolorów

Automatyczna kontrola 
zanieczyszcze



ń

Programowanie aparatu pod 
specjalne wymagania klienta

SpectraTrend HT

SpectraTrend HT

Pc

Plc

Sieć   

Sieć

SpectraTrend HT



Funkcję i zastosowania
n

 

Bezdotykowy spektrofotometr z 256 elementową matrycą diodową

   

   

 

Dwuwiązkowy spektrofotometr zapewniający wysoką zgodność z
pomiarami laboratoryjnymi

n Działający w zakresie od 400 nm do 700 nm o rozdzielczości 10 nm
Dokładne i precyzyjne pomiary w całym widmie widzialnym

n Rozdzielczość spektralna wynosi < 3 nm przy interwale 10 nm
Najlepsza dokładność długości fali przy wysokiej powtarzalności między instrumentami

 Mierzona powierzchnia o średnicy 25,4 mm przy odległości 100 mm od próbki
Bezdotykowy pomiar barwy z bezpiecznej odległości od produktu

 n Czas jednego pomiaru wynosi 100 ms i jest aktualizowany co 1s

 

Dokładny pomiar nawet minimalnych róznic przy dużej szybkości pomiaru

n Źródłem światła jest lampa LED o długiej żywotności
Pełne spektrum pomiarowe przy użyciu LED

 n Przemysłowy design ze specjalną obudową NEMA-4/ IPP66
Bezproblemowe stosowanie w trudnych warunkach pomiarowych

 n Pomiar odległości od produktu za pomocą czujnika podczerwieni
Pomiar pojedynczych produktów o różnej wysokości, automatyczne rozpoznawanie 
produktu.

 n Komunikacja za pomocą sieci

 

Bezproblemowa komunikacja oprogramowania z siecią firmową

n Panel LCD z przodu urządzenia                                                                                          
Bezpośredni pomiar produktów i wzorców bez konieczności używania 
oprogramowania PC.

Linia produkcyjna z jednym urządzeniem 1 2 Linia produkcyjna z kilkoma aparatami

Aplikacje

BIOSENS MARCIN GUZ
Górczewska 216 , 01-460 Warszawa, Polska
Tel +48 22 243 37 87 • Fax +48 22 465 93 96 • info@biosens.pl • www.biosens.pl
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Specyfikacja

 

 

 

  
  
  
  

      

    

 

Spektrofotometr dwuwiązkowy
0°/30°
Detektor led, 256 elementowy, siatka dyfrakcyjna wysokiej rozdzielczości    
25.4 mm
400 nm do 700 nm
< 3 nm
10 nm
10 nm
0 do 150%
Moduł LED, pełne spektrum
5 lat
1 sekunda
5-6 błysków
1 mm
65 mm do 115 mm

∆ E*≤ 0.03 (Avg)  CIE L*a*b* na białej płytce, dla 20 pomiarów
∆ E*≤ 0.05 (Max) CIE L*a*b* na białej płytce, dla 20 pomiarów
∆ E*≤ 0.30 CIE L*a*b* (Avg) na wzorcach barwy BCRA II
∆ E*≤ 0.50 CIE L*a*b* (Max) na wzorcach barwy BCRA II

Dane koloru, różnica koloru danych, trójchromatyczny wykres barw,
dane spektralne, różnica danych spektralnych, wykres widma, pass/fail, średnia

A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11
2° i 10°
CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE L*C*h, CIE Yxy, CIE XYZ
∆L*a*b*, ∆Lab, ∆ L*C*H, ∆L*C*h, ∆Yxy, ∆XYZ
∆E*, ∆E, ∆C*, ∆C, ∆ECMC

E313 Indeks Bieli, Tint, E313 Indeks zażółcenia, D1925 Indeks zażółcenia, Y 
  Jasność, Z %, 457 nm Jasność, BCU, Indeks szarości, siła krycia, metameryzm 

250 widm lub wartości trójchromatycznych wzorców z tolerancjami Pass/Fail

Niemiecki, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Japoński, Chiński

Wysokość: 24 cm, Szerokość: 20 cm, Głębokość: 11 cm /Waga: 4.5 kg
Wysokość: 25.4 cm, Szerokość: 20.3 cm, Głębokość: 16.5 cm /Waga: 6.75 kg
7.1 cm x 5.4 cm LCD
RJ45 Ethernet

100 do 240 VAC, 47 do 63 Hz
0° do 50°C, 10 % - 90 % wilgotności
-20°do 65°C, 10 % - 90 % wilgotności
Biała płytka kalibracyjna, certyfikat, zielona płytka diagnostyczna, czarna płytka, 
pudełko na wzorce, kabel sieciowy 20m, kabel podłączeniowy 10 m, instrukcja.
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Cech y
Zasada pomiaru

Geometria

Spektrofotometr
Obszar pomiarowy
Zakres spektralny
Rozdzielczość spektralna

Szczelina

Interwał
Zakres fotometryczny
Źródło światła
Żywotność lampy

 Odstęp między pomiarami
Ilość błysków w pomiarze 
Rozdzielczość pomiaru wysokości

Obszar roboczy
Wydajność

Powtarzalność kolorymetryczna 

Zgodność międzyinstrumentalna

Oprogramowanie
Widok danych

Źródło światła
Obserwator

Skale kolorystyczne
Różnice

Wskaźniki różnicy koloru
Indeksy

Pamięć

Języki
Pozostałe
Wymiary i waga, Sensor

Wymiary i waga, Support Unit        

Wyświetlacz
Interfejs

Zasilanie

Warunki pracy

Warunki przechowywania

Standardowe akcesoria



Harmonogram projektu

Już od samego początku pomagamy dobrać odpowiedni sprzęt. Począwszy od
doradztwa, montażu i instalacji oraz wsparcia w trakcie pracy urządzenia. Eksperci w pomiarze barwy 
HunterLab posiadają niezbędną wiedzę w obsłudze urządzenia, oprogramowania oraz technik 
pomiaru.

Konsultacje
Nasi konsultanci analizują dokładnie każdy przypadek. Pozwala
nam to wybrać rozwiązanie dla konkretnych potrzeb klienta. Na 
podstawie zebranych danych możemy przygotować odpowiednią ofertę. 
Następnym krokiem jest dokładne zdefiniowanie wymagań  aplikacji oraz 
procedur koniecznych do jej wdrożenia. Przygotowywana jest lista 
wymagań jakie musi spełnić system.

 

Po instalacji urządzenia umawiamy się z użytkownikiem w celu 
przeprowadzenia szkolenia z obsługi sprzętu i oprogramowania.

Wspieramy naszych klientów przed pierwszym urochomieniem oraz 
w czasie użytkowania naszego urządzenia. Prowadzimy pełne 
wsparcie techniczne telefoniczne oraz poprzez wiadomość e-mail.
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Instalacja

Zatwierdzenie

Wsparcie

Pomiar barwy online

BIOSENS MARCIN GUZ

Górczewska 216 , 01-460 Warszawa, Polska

Tel +48 22 243 37 87 • Fax +48 22 465 93 96 • info@biosens.pl • www.biosens.pl
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Zakończenie projektu instalacji po wykonaniu wszystkich   
wytycznych według wcześniej sporządzonej listy.
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