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Kolorimetr SC 80  

 
 

Popis 
 
Tento přístroj je poslední novinkou na trhu a odpovídá všem platným normám v oblasti měření barev. Přístroj je 
přesný a je velmi jednoduché ho ovládat. Přístroj je schopen měřit různé hodnoty odstínů barev ze stejného 
materiálu, a to velmi přesně a rychle, k tomuto účelu používá TFT displej. Přístroj může měřit rozdílnost 

barevných odstínů a porovnávat odstíny dvou barev, konkrétně v △E a laboratorních hodnotách. Přístroj 
používá pro analýzu tři zdroje světla. Může provést analýzu sám nebo přes PC software. Tento přístroj má 
mnoho výhod: moderní design, přesnost, mnoho funkcí a jednoduchá ovladatelnost. Přístroj se nejvíce využívá 
v textilním průmyslu, stavebnictví, automobilovém průmyslu. Může se 
používat na plasty, nátěry, porcelán, kovový povrch. Kolorimetr je 
možno napájet ze sítě nebo pomocí baterie.  
 
 

Vlastnosti 
 
 

 2 . 4 ”  barevný displej zajišťuje, že práce s kolorimetrem je 
pohodlná  
 

 3  zdroje světla pro analýzu  
 

  Automatické porovnávání barev zajišťuje, že přístroj můžete 
obsluhovat i bez profesionálních znalostí  
 

 Díky profesionálnímu softwaru můžete dělat analýzy barev 
přímo v počítači  
 

 Přes mini-tiskárnu mohou být data vytištěna  
 
 

Obsah standardního balení  
 

 Hlavní jednotka SC 80  
 Bílá destička 
 Černá dutina 
 USB kabel 
 Software na CD 
 Adaptér 
 Návod 
 Ochranná krabice 

 

Opce  
 

 Mini-tiskárna  
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Model SC 80 

Přesnost 0.08 (průměrná hodnota 30 měření a standardní bíla 
destička 

Osvícení/měřící systém 8/d  (8° úpadek/rozšířený odraz)  
SCI  (zahrnuje světlo rovného zrcadla)  

SCE  (eliminuje světlo rovného zrcadla) 
Zdroj světla  Zdroj bílého světla 
Měřící úhel 10° úhel v CIE 

Měřící podmínky D65, D50, F11 
Přenastavení Přenastavení na bílou 

Přenastavení na černou 
Uskladnění 12 skupin standardních vzorků, 30 skupin hodnot pro 

každý vzorek 
Displej L* a* B*, L*c*h* sytost barvy ΔE* ab Δ (L*C*H*) 

diferenciace barev   
Jazyk Angličtina/Čínština 

Otvor (mm) Ø8 
Napájení 4 ks alkalická baterie nebo niklový speciální adaptér (DC, 

5V) 
Váha (g) 550 g 

Rozměry (mm) 77x86x210 
  


