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Spektrofotometry Datacolor
Spektrofotometr Datacolor 800
Spektofotometr Datacolor 800 je nejnovější generace přístrojů pro měření barvy zahrnující
zlepšenou technologii integrovaných obvodů. Přístroj je určen pro měření a vyhodnocování
barvy v laboratoři i ve výrobě speciálně v oblastech, kde je požadována přesná digitální
komunikace o barvě. Přídavné konfigurace tohoto přístroje včetně spektrofotometru Datacolor
500 jsou popsány v další části tohoto manuálu (v kapitole Charakteristické znaky
spektrofotometru Datacolor 800 a souvisejících konfigurací).

Spektrofotometr Datacolor 800
Níže je shrnutí standardních a opčních charakteristických znaků/vlastností přístroje.
•
•
•
•
•
•
•

Pulzní xenonový světelný zdroj
Několik měřících clon různých rozměrů pro měření vzorků
Automatická lesková past
Integrovaná kamera a displej pro kontrolu přesného umístění vzorků,
Automatická detekce clony
Automatické zoom čočky
Automaticky nastavitelné UV filtry pro měření fluorescenčních vzorků
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Požadavky na elektrické napájení a prostředí
Požadavky na
elektrické napájení

Pracovní prostředí

Napětí: 100-240V AC
Počet fází: jedna
Frekvence: 50/60 Hz
Příkon: 80VA

Teplota: 5°C - 40°C
Relativní vlhkost: 20%-85% nekondenzující
Nadmořská výška: do 2 000 metrů nad mořem
Neskladovat nad 60°C !
Použití ve vnitřních prostorech
Přístroj je třeba chránit před nárazy, zkratem, změnou polarity, nesmí
být demontován. V případě požáru může hořet nebo uvolňovat
toxické látky.

Rozhraní

Sériové: RS232
USB: 2.0
Ethernet
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Bezpečnost
Jestliže je přístroj používán jiným způsobem, než podle určení výrobce, může být ohrožena
bezpečnost.
POZOR
Přístroje neobsahuje
- díly, které by mohly být servisovány uživatelem!

Světelný zdroj
Nedívejte se nikdy do měřícího otvoru umístěného na čelní stěně v okamžiku měření.
Přímý pohled do světelného zdroje může poškodit zrak obdobně jako pohled do blesku
fotoaparátu.
Zajistěte instalaci měřící clony před kalibrací přístroje nebo před provedením
měření.

Napájení
POZOR
Odpojte napájení před provedením. servisu
S přístrojem dodaný napájecí kabel musí být zapojen do uzemněného zdroje (zásuvky).
Spektrofotometr musí být umístěn tak, aby napájení bylo možné kdykoliv snadno odpojit.
Servis přístroje může být proveden pouze kvalifikovaným personálem firmy Datacolor. Nikdy
nesundávejte spodní kryt, na kterém je následující výstraha:
HIGH VOLTAGE (Vysoké napětí)
DO NOT REMOVE SCREWS (Neodstraňujte šrouby)
ONLY TO BE OPENED BY
QUALIFIED SERVICE PERSON (Může být otevřeno pouze kvalifikovaným
servisním technikem)

Zacházení s přístrojem
Přístroj je určen pouze pro stabilní použití na stole. Není určen pro přenosné použití. Pokud
musí být přemístěn, doporučujeme přenos dvěma osobami.
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Přehled charakteristických znaků
Přístroje využívají nejmodernějších vědeckých poznatků v oblasti měření barvy. Níže uveden jejich
přehled.
VLASTNOST

POPIS

ÚČEL/BENEFIT

Integrovaná měřící
koule

Baryem potažený povrch

Průmyslový standard

Měřící geometrie

D/8º, lesková past pro měření
s leskem (SCI) nebo bez
lesku (SCE).

Zajišťuje přesnější měření vzorků
s nerovnoměrným povrchem.

SP2000
Monochromátor

Dvoukanálová holografická
mřížka.
256
fotodiodový
lineární paprsek používaný
jak pro referenční, tak pro
vzorkový kanál.

Dvoukanálové uspořádání zajišťuje
kontinuální monitoring osvětlení
vzorků a kompenzuje změny. 256
fotodiodový paprsek zvyšuje
přesnost měření.

Světelný zdroj

Pulzní xenonový

Filtrovaný k zajištění světla D65
včetně UV složky.

Efektivní šířka
pásma

10nm

Spolehlivá spektrální data pro
určení barvy a barevné odchylky
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Příslušenství
Všechny modely jsou vybaveny následujícím standardním příslušenstvím
•
•
•
•
•
•
•

Síťový kabel
Sériový kabel pro RS232 s konektory
USB kabel
Černý kalibrační tubus
Bílá kalibrační kachle
Zelená kalibrační kachle
Kalibrační data bílé kalibrační kachle na mini CD nebo USB flash paměti

Kalibrační kachle
Černý kalibrační tubus, bílá kalibrační kachle a zelená kalibrační kachle jsou dodávány
s přístrojem.
•
•
•

Černý kalibrační tubus a bílá kalibrační kachle jsou používány při každé kalibraci.
Zelená kalibrační kachle je používána při opčním diagnostickém testu.
Mini CD nebo USB flash paměť s kalibračními daty bílé kachle jsou součástí
dodávky

Clony
Několik clon s měřícími otvory různých rozměrů je standardním příslušenstvím u všech
modelů. Identifikace je vyryta na každé cloně.
Níže vyjmenované clony jsou dodávány s každým modelem (mimo volitelných)
•
•
•
•
•

Velká (LAV)
Ultra malá (USAV)
Střední (MAV) (volitelná)
Malá (SAV)
Extra ultra malá (XUSAV) (volitelná)
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Specifikace clon:
Průměr měřeného
vzorku

Clona

Průměr osvětlení

LAV

26 mm

30 mm

MAV

16 mm

20 mm

SAV

5 mm

9 mm

USAV

2,5 mm

6,5 mm

XUSAV

2,5 mm

3,0 mm

POZNÁMKA
Osvětlená plocha je vždy o 4 mm většího průměru, než je měřený průměr, aby se vyloučili
transluescentní chyby. Výjimkou je clona XUSAV
Tipy pro volbu clony
•
•

Vždy volte co možná největší velikost clony
Velká (LAV) clona je doporučena pro vzorky s nerovnoměrným povrchem a
texturované vzorky.

•

Malá (SAV) a ultra malá (USAV) clona by měly být používány pouze u vzorků, které
nepokrývají otvor větších clon.
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Opce transmise
Spektrofotometry Datacolor 850/550 zarhnují i měření transmise transparentních a
transluescentní vzorků. 850/550 měří „běžnou“ transmisi transparentních pevných i
kapalných vzorků, stejně tak jako „celkovou“ a „difuzní“ transmisi transluescentních vzorků.
Spektrofotometry Datacolor 850/550 mohou být použity k následujícím měřením:
•

Měření zákalu v souladu s ASTM D1003 Standard Test Method pro zákalové a
svítivé transmise transparentních plastů, pro materiály vykazující jemný rozptyl
světla.

•

Hodnocení APHA – měření žlutosti kapalin

U spektrofotometrů 850/550 je transmisní komora dostatečně velká, aby obsluha mohla bez
problémů měnit měřené vzorky. Uvnitř komory je záchytná nádobka pro případ vylití
kapalných vzorků.

Přístup k transmisní komoře
K otevření transmisní komory stlačte západkové knoflíky na obou stranách spektrofotometru
Datacolor 850/550:

Knoflík

Za současného stlačení knoflíků jemně posuňte ochranný kryt směrem vzad. Tak otevřete
transmisní komoru. Obráceným postupem zavřete transmisní komoru. Ochranný kryt se
zamkne v otevřené i v zavřené pozici.
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Příslušenství pro transmisi
Měření transmise vyžaduje instalaci následujícího příslušenství.

Podstavec pro držáky
transmisních vzorků
Namontován z výroby.

Držáky transmisních vzorků
Instalovány na přání zákazníka

Držák Cuvette
(pro kapalné vzorky)

Držák pevných
transmisních
vzorků

Záchytná nádobka
Namontována z výroby – pro
případné ukápnutí kapaliny

POZNÁMKA
Držák Cuvette je navržena pro uchycení Cuvette z optického skla 50 mm × 10 mm (Datacolor Part No.
2950-4000)
.
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Držáky transmisních vzorků
Dva držáky vzorků umožňují uchycení různých druhů transparentních vzorků.
Držák pevných vzorků

Dva nastavovací šrouby umožňují
nastavit držák podle tloušťky materiálu.
Cuvette a držák Cuvette (kapalné vzorky)

Tento držák je navržen pro použití cuvette
z optického skla o rozměrech 50 × 10 mm.
Držáky vzorků jsou montovány na podstavec pro držáky transmisních vzorků pomocí
upevňovacích kolíků vyčnívajících ze zpod držáků.

Upevňovací kolíky
POZNÁMKA
Pro zjednodušení instalace držáku pevných vzorků povolte na něm nastavovací šrouby. Ujistěte se, že
otvor měřící koule/čočky je zcela zakryt vzorkem, který hodláte měřit. K instalaci držáků vzorků není
.
třeba žádného speciálního
nářadí.
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Podstavec pro držáky transmisních vzorků
Pozice 3. Vzorek je blízko k čočce. Použití:
měření „běžné“ transmise transparentních
materiálů.
Pozice 2. Umožňuje snadnou manipulaci se
vzorkem při měření „běžné“ transmise. Používá
se pouze s držákem cuvette.

Pozice 1. Vzorek je blízko měřící kouli. Používá
se při měření transluescentních vzorků a k měření
zákalu.

Podstavec je do spektrofotometru nainstalován z výroby a umožňuje nastavit umístění vzorku
ve třech různých polohách mezi měřící koulí a čočkou.
Umístění držáku vzorku v nějaké z pozic v podstavci závisí na typu materiálu, který je
měřen.
POZNÁMKA
Podstavec by měl zůstat v transmisní komoře. Držáky vzorků (pro pevné materiály a cuvette)
musí být vyjmuty před remisní kalibrací a remisním měřením.
.
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Instalace kabelů
Přehled
Musíte instalovat síťový kabel a kabel rozhraní (buď USB sériový, nebo Ethernet) pro spojení
přístroje s počítačem.
POZNÁMKA
Nepřipojujte všechny kabely rozhraní k přístroji. Musíte zvolit buď Ethernet nebo
sériový nebo USB kabel.
Připojení kabelů je na zadní straně přístroje.
POZOR
Před připojením přístroje si přečtěte kapitolu Požadavky na elektrické připojení a prostředí.

Síťový kabel
Síťový kabel je součástí dodávky.

POZNÁMKA
Síťový kabel musí být připojen k uzemněnému zdroji elektrického napětí
.
Síťový kabel se zasunuje tří pinovým konektorem do přístroje na jeho zadní straně.

Instalace sériového kabelu
Nepřipojujte všechny kabely rozhraní k přístroji. Musíte zvolit buď Ethernet nebo sériový nebo
USB kabel.
Sériový kabel

1. Připojte 9 pinový zástrčkový konektor sériového kabelu k zásuvkovému konektoru RS232
na zadní straně přístroje.
2. Připojte zásuvkový konektor sériového kabelu k sériovému komunikačnímu portu na zadní
straně počítače.

Uživatelská příručka pro Datacolor 500, 550, 800, 850

14

3. Jestliže je na počítači více sériových portů, označte si port, který jste použili. Může být
potřeba vložit tuto informaci do programu.
4. Utáhněte každé spojení pro bezpečné zajištění řádného signálu.
Viz Dodatek s popisem určení pinu RS232C konektoru.

Instalace USB kabelu
Přístroje Datacolor mohou být spojeny s počítačem pomocí USB portu.
Nepřipojujte všechny kabely rozhraní k přístroji. Musíte zvolit buď Ethernet nebo sériový nebo
USB kabel.
POZNÁMKA
Nepřipojujte všechny kabely rozhraní k přístroji. Musíte zvolit buď Ethernet nebo sériový
nebo USB kabel.
Jestliže použijete USB kabel, počítač může vyžadovat instalaci přídavného softwaru pro aktivaci
USB portu. Viz také níže uvedené informace k Instalaci Driveru.
Před spuštěním
•
•

Ukončete všechny programy, které na systému běží.
Pro instalaci budete potřebovat:
USB kabel (dodaný Datacolorem).
USB flash paměť nebo mini CD dodané s přístrojem (toto je požadováno
pouze při instalaci nového přístroje.)

K instalaci je tří kroků:
•
•

Zapojte USB kabel. (podle obrázku)
Nastavte v operačním systému USB port, který budete využívat. (ve Windows přes
Ovládací panely)

•

Zadejte toto číslo portu do softwaru Datacolor

Uživatelská příručka pro Datacolor 500, 550, 800, 850
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Instalace kabelu
USB kabel je na obrázku níže

K přístroje
K počítači

Instalace Driveru
Všechny softwary Datacolor jsou dodávány s nezbytnými drivery pro Datacolor 800. Pokud
používáte software třetí strany, kontaktuje podporu Datacolor:
http://industrial.datacolor.com/industrial-support/
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Prohlížení/změna systémového portu
Součástí instalace USB driveru je určení čísla USB portu. Od výrobce je nastaveno vybírání
nejbližšího volného portu. V závislosti na aplikaci, se kterou pracujete, potřebujete určit tento port,
abyste nakonfigurovali aplikační program Datacoloru.
POZNÁMKY
Některé programy Datacolor si automaticky nakonfigurují USB port. Jiné vyžadují manuální
přiřazení čísla portu.
Jestliže má počítač více USB portů, tak se vybere první dostupný. Jestliže chcete připojit přístroj
k jinému USB portu, musíte tento port určit manuálně v aplikační softwaru.
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Instalace Ethernet kabelu
Přístroje Datacolor mohou být spojeny s počítačem pomocí Ethernet kabelu.

.
POZNÁMKY
Nepřipojujte všechny kabely rozhraní k přístroji. Musíte zvolit buď Ethernet nebo sériový nebo
USB kabel.
Ethernetový kabel

1. Připojte ethernetový kabel ke konektoru na zadní straně přístroje.
2. Připojte jeho druhý konec na Ethernet-LAN portu.

3. Podívejte se na LCD displej stavu a poznamenejte si IP adresu přístroje. Budete
potřebovat zadat tuto informaci do příslušného softwaru (např. do TOOLS).
Informaci k zadání IP adresy naleznete v manuálu.

Viz Dodatek pro přídavné zohlednění ethernetového připojení.
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18

Ovládání a indikace
Ovládací a indikační panel
Na všech stolní modelech spektrofotometrů Datacolor je umístěn LCD displej stavu. Identifikuje
aktuální nastavení přístroje.

LCD displej stavu obsahuje níže uvedené informace:
•

Nastavené měřící podmínky (clona, lesková past, UV)

•

Čas zbývající do příští kalibrace

•

IP adresa (pokud je připojení k internetu)

•

Sériové číslo bílé kalibrační kachle

•

Datum a úroveň posledního servisu

•

Sériové číslo přístroje

•

Instalovaná verze firmware
POZNÁMKA

V závislosti na modelu přístroje může být LCD displej stavu zvednut a pootočen doleva
nebo doprava. Neotáčejte displejem víc než o 45° vlevo nebo vpravo, jestliže je zdvižen-

Uživatelská příručka pro Datacolor 500, 550, 800, 850

19

Spuštění
POZNÁMKA
Musí být použit napájecí kabel, který je součástí dodávky
Postupujte následujícím způsobem:
1. Ověřte si veškerá kabelová spojení. Napájecí kabel musí být zapojen. Některý
z komunikačních kabelů (USB, Ethernet, sériový) musí připojen k počítači i k přístroji
zároveň nebo přístroj musí být připojen přes LAN, pokud je dostupná.
2. Zapněte počítač.
3. Zapněte spektrofotometr.
Po zapnutí jsou všechny mechanismy automaticky resetovány.
Po zapnutí bude LCD displej ukazovat aktualizace, do doby než ukáže konečný stav.
POZNÁMKA
Pokud přístroj nebude zapnut před spuštěním programu Datacolor, nejspíše se objeví
chybové hlášení.
4. V závislosti na modelu může LCD displej ukazovat stav následujících mechanismů:
Clony/poloha zoom čoček
Stav UV filtru
Stav leskové pasti
Když se ukáže hlášení LCD Status Display, tak je přístroj připraven k použití.
5. Spusťte program Datacoloru na vašem počítači.
6. Připravte kalibraci přístroje. Budete potřebovat černý kalibrační tubus, bílou kalibrační
kachli, zelenou diagnostickou kachli.
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Kalibrace přístroje
Přehled
Přístroj musí být pravidelně kalibrován, aby se zajistilo přesné měření. V této sekci jsou
instrukce pro provedení kalibrace.
POZNÁMKA
Doporučená je kalibrace po každých 8 hodinách. Bližší instrukce pro kalibraci jsou v tomto
manuálu.

Instalace kalibračních dat
U nového přístroje není nutné instalovat kalibrační data. Data bílé kalibrační kachle jsou
zadána z výrobního závodu. Nicméně Datacolor doporučuje výměnu kalibrační kachle každý
rok. Pokud potřebujete bílou kalibrační kachli vyměnit, kontaktuje prosím Vašeho lokálního
zástupce firmy Datacolor. Po obdržení nové kachle, naleznete kalibrační data na USB flash
paměti nebo na CD, kterou jsou dodány s kachlí. Instalujte tato data přímo do přístroje
vložením souborů WHITESE.DAT a WHITESI.DAT z USB flash paměti. Na LCD displeji stavu
se objeví menu možností. Níže je příklad postupu Instalace.
POZNÁMKA
Tlačítko dálkového měření slouží k více účelům. Krátká zmáčknutí tlačítka umožňuje pohyb
v menu, zatímco zmáčknutí a přidržení po dobu jedné vteřiny volí možnost v menu.
1. Po vložení USB flash paměti do přístroje, když je zobrazen LCD displej stavu,
uvidíte změnu obrazovky, která je podobná té, která je níže vyobrazená.

Tlačítko dálkového měření slouží k více účelům. Krátká zmáčknutí tlačítka umožňuje pohyb
v menu, zatímco zmáčknutí a přidržení po dobu jedné vteřiny volí možnost v menu.
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Aktivace „Exit USB mode“ potvrdí USB mód a vrátí vás na LCD displej stavu.
2. Aktualizace bílé kalibrační kachle je spouštěna výběrem (krátkým zmáčknutím) a
aktivací (dlouhým přidržením) opce (Update White Tile)

Tato opce přepíše starší soubory na přístroji s novým WHITESE.DAT a WHITESI.DAT na
USB paměti odpovídající nové bílé kalibrační kachli. Přístroj bude automaticky
restartován po aktualizaci dat. LCD displej zobrazí sériové číslo nové kachle.
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Reflexní kalibrace
Přístroj by měl být kalibrován každých 8 hodin, aby se kompenzovaly změny v jeho okolí. Černý
kalibrační tubus, bílá kalibrační kachle a zelená kalibrační kachle pro kalibraci jsou součástí
dodávky.

Černý kalibrační tubus a bílá kalibrační kachle jsou používány ke každé kalibraci přístroje.
Zelená kachle je používána pro provedení diagnostického testu.

Postup reflexní kalibrace
Software vyžaduje kalibraci v závislosti na programu. Všechny postupy zahrnují dvě měření:
•
•

Černý kalibrační tubus
Bílá kalibrační kachle

Než začnete, ověřte si, že clona souhlasí s clonou vybranou v programu.
Otevřete si kalibrační postup v programu, který vy používáte.
Po výzvě od programu nasaďte černý kalibrační tubus.
Po výzvě od programu nasaďte kalibrační kachli.
Program může vyžadovat diagnostickou kachli, pokud se tak stane, vložte
zelenou kachli a spusťte měření.
5. Po té, co jsou tato měření dokončena, ukáže program hlášení o úspěšné
kalibraci. Nyní můžete začít měřit vzorky
1.
2.
3.
4.

Uživatelský manuál pro program Datacolor, se který pracujete (např. Datacolor TOOLS, aj.)
vám poskytuje návod krok po kroku softwarového nastavení spektrofotometru a kalibrační
procedury

Kalibrace UV filtru
Postup kalibrace nastavitelného UV filtru je prováděna v reflexním módu a vyžaduje použití
UV kalibrace standardně získatelné od normalizačních společností. Datacolor dodává
fluorescenční bílou kachli (Flourescent Reference Standart), která může být použita jako
referenční standard poté, co byl přístroj kalibrován pro použití oficiální UV kalibračních
standardů. Aplikovatelná hodnota bělosti může být zadána jako Datacolor Flourescent
Reference Standart poté, co byl přístroj kalibrován pro UV za použití UV kalibračního
standardu. Tento postup vyžaduje výběr ze specifických softwarových opcí. Viz také
uživatelský manuál Datacolor TOOLS, který obsahuje instrukce krok po kroku ke kalibraci
nastavitelného UV filtru.
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POZNÁMKA
Tento kalibrační postup je nezbytný pro přesné měření jak reflexních, tak transmisních i
fluorescentních vzorků.
Jestliže máte reflexní nebo transmisní data pro fluorescentní vzorky, tak musí být nastavitelný
UV filtr v každém přístroji pravidelně kalibrován.

Transmisní kalibrace
Pří transmisní kalibraci přístroje je třeba následující příslušenství.
Bílá plaketa Spectralon®
Umisťuje se na měřící otvor před kalibrací. Navíc je
umisťována během transmisních měření. Poraďte se
ohledně standardních procedur (ASTM, ISO aj.)
kterým podléháte, abyste určili, který ze vzorků je
možné umístit na měřící otvor.
Černá karta
Používá se pro zastínění čočky během kalibrace.
Měřící clona MAV povrstvená baryem

Postup kalibrace
Než začnete s kalibrací, ověřte, že používáte správnou clonu pro kalibraci. Ke kalibraci slouží
střední clona MAV a MAV clona povrstvená baryem (pouze pro transmisní měření). Jedna ze
clon se následně umístí na měřící otvor.

POZNÁMKA
Transmisní kalibrace a měření musí být provedeno za použití MAV clony povrstvenou baryem.
Tato speciální clona se nepoužívá při měření remise.
Postupujte podle následujících kroků, abyste správně provedli transmisní měření:
1. Na měřící otvor vložte měřící clonu MAV clony povrstvenou baryem.
2. Otevřete transmisní komoru a ujistěte se, že v optické cestě mezi měřící koulí a čočkou
není překážka.
3. Spusťte kalibrační proceduru v programu, který používáte. Je možné, že budete muset
změnit výběr měřící clony a měřícího módu (transmission).
Popř. nahlédněte do uživatelské příručky programu, který používáte, pro další informace
ohledně přístupu ke spektrofotometru a kalibračnímu nastavení.
4. Po výzvě programu zastiňte čočku pomocí černé karty.
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5. Po dokončení měření, odstraňte černou kartu z transmisní komory.

6. Nasaďte bílou plaketu Spectralon® na měřící otvor a proveďte další měření.

POZNÁMKA
Bílá plaketa Spectralon® zůstává na měřící otvoru během „běžných“ a „celkových“ transmisních
měření. Nahrazuje se pouze během „difuzních“ transmisních měření, a to černým kalibračním
tubusem.
Viz Transmisní měření.

Vkládání a měření vzorků
Přehled
Musíte věnovat velkou pozornost správnému umístění vzorků, abyste dosáhli přesného
měření. Při správném umístění vzorků spočívá tento mezi držákem vzorku a čelní stěnou
dvířek. Vzorek musí kompletně krýt otvor clony.

Reflexní měření
1. Uchopte držák vzorku a zatáhněte ho dopředu.
2. Umístěte vzorek a pak držák vraťte do provozní polohy.

Uživatelská příručka pro Datacolor 500, 550, 800, 850

25

POZOR
Nedovolte, aby držák vzorku skočil zpět.
U Datacoloru 800 V přitlačuje pružina držák vzorku

Port k pozorování vzorků
Při měření malých vzorků je třeba zkontrolovat správné umístění vzorku na měřícím otvoru.
1. Umístěte vzorek do na měřící otvor. Uchopte černá dvířka za výstupek v horní
části nad clonou.
2. Otevřete dvířka do horizontální pozice.
3. Zadní strana dvířek odkrývá prostor vzorku kryjícího měřicí otvor. Pokud je třeba,
upravte umístění vzorku tak, abyste měřili jeho správnou/celou část.
4. Vraťte dvířka do původní polohy.

Displej pro prohlížení vzorků
Během měření vzorků slouží displej, k umístění vzorků při práci s clonami SAV nebo USAV. Pohled
na vzorek na LCD displeji získáte stlačením a přidržením tlačítka Remote Measure Button (dálkové
měření) po dobu 1 sekundy.

Tlačítko dálkového měření
Tlačítko na horní straně přístroje je používáno pro spuštění měření častěji než spouštění
z programu. V závislosti na modelu přístroje může být také přepnuto do na displej interní kamery
použité pro umístění vzorků při práci s clonami SAV a USAV. Přepínání displeje mezi displejem
ukazování stavu a video kamerou se provede stlačením s přidržením tlačítka po dobu 1 sekundy.
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NOTES
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Údržba
O údržbě spektrofotometru
Certifikát potvrzující správnou funkcí přístroje/ kalibrační protokol je platný 1 rok při splnění
následující podmínek:
•

Přístroj je používán v souladu s určením pro daný typ.

•

S přístrojem je zacházeno a je používán s odpovídající péčí

Datacolor důrazně doporučuje, aby byl přístroj servisován jedenkrát ročně autorizovaným
servisním technikem.
Datacolor nabízí různé servisní a certifikační služby, tak aby vyhověl vašim potřebám.
Kontaktujte prosím lokální zastoupení firmy Datacolor pro další informace.
V tomto odstavci získáte bližší instrukce pro údržbu přístroje a kalibračních kachlí. Tyto
instrukce a typy vám pomohou zajistit správnou funkci přístroje po celou dobu jeho životnosti
POZOR
Přístroj neobsahuje
- žádné komponenty/díly, které jsou opravitelné zákazníkem.

Čištění vnějšího povrchu
Bílý povrch přístroje může být čištěn utěrkou s použitím čistidla na alkoholové bázi. Pro
odolnější znečištění může být použit acetonové rozpouštědlo.

Čištění měřící koule
Měřícím otvorem, může být vizuálně zkontrolována přítomnost prachu, částeček vzorků
vláken a zažloutnutí povrchů v důsledku vlivu okolního prostředí. Tato kontrola by měla být
prováděna pravidelně, jestliže měříte volné materiály. Nečistoty v měřící kouli by měly být
odstraňovány certifikovaným servisním technikem firmy Datacolor.

Manipulace a čištění kachlí
Manipulace
•

Při zacházení s kachlemi je třeba dbát vysoké
opatrnosti. Zabraňte jejich možnému pádu a
poškrábání jejich glazovaného povrchu.

•

K uchopení kachlí použijte jejich hrany

Čištění kachlí
•

Kalibrační kachle by měly být čištěny před každým použitím. Otřete je měkkou,
chlupy nepouštějící utěrkou

•

V případě potřeby odstranění olejové skvrny, otisků prstů nebo jiných usazenin
můžete použít vhodný detergent neobsahující optické zjasňovače, fluorescentní
materiály nebo fotoaktivní barvy. Kapalné detergenty pro mytí nádobí jsou vhodné.
Roztok by měl být v poměru:
1 díl detergentu:250 dílů vody

•

Několika kapkami detergentového roztoku navlhčete měkkou, chlupy nepouštějící
utěrkou a jemně setřete povrch kachle.
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•

Po té očistěte kachli utěrkou zvlhčenou čistou vodou. Nikdy nepoužívejte abrasivní
čistidla, žiletky nebo jiné kovové předměty, které by poškodily povrch kachle.

•

Nikdy neponořujte kachle do vody

•

Kachle, které jsou poškrábané, otlučené nebo mají oděrky či praskliny musí být
vyměněny. Zmíněné stopy opotřebení povrchu by ovlivňovaly přesnost kalibrace.

Čištění černého kalibračního tubusu
Černý kalibrační tubus by měl být udržován bez prachu. Pokud se do něho dostane
prach, vyčistěte ho stlačeným vzduchem.

Skladování kachlí
•

Velké teplotní výkyvy ovlivňují přesnost kalibrace a vyžadují častější kalibraci.
Kalibrační kachle by měly být skladovány v prostředí s teplotou odpovídající teplotě
měřených vzorků.

•

Delší expozice slunečnímu svitu nebo jiným zdrojům UV záření způsobí změnu barvy
kachle. Kachle skladujte vždy v ochranném pouzdře, mimo dosah slunečního záření
a jiného okolního znečištění.
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Stav spektrofotometru
LCD displej stavu zobrazuje stav ve stavových řádcích v různý barvách (v zelené, žluté,
červené). Normálně je řádek zelený a políčko Status Codes je prázdné. Za jistých podmínek,
včetně těch, které jsou uvedeny níže, se může barva řádku stavu přístroje změnit na žlutou
nebo červenou. Ukáže se odpovídající Status Code. Pokud tyto podmínky nastanou,
kontaktujte Vaše lokální zastoupení Datacolor, pro získání potřebných informací a nutné
následné kroky.
Položka

Podmínka

Code a barva

Staří 10-12 měsíců

00111; žlutá

Staří > 12 měsíců

00121; červená

dE >= .5 pro danou sadu
měřících podmínek.

00211; žlutá

>12 měsíců

00311; žlutá

Stáří bílé kachle (výměna
doporučována ročně)

Kontrolní měření
(údaje získány během kalibrace)

Čas od poslední držby a
certifikace
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Export diagnostických dat
Diagnostická data jsou uložena v přístroji. Váš lokální distributor může vyžádat tato data
pro dálkový servis Vašeho přístroje. Tato data mohou být získána z USB paměti.
1. Po vložení USB paměti do přístroje uvidíte obrazovku podobnou té, která je níže:

Výše uvedené menu se ukáže po vložení USB paměti.
Navigace v menu se provádí krátkým zmáčknutím tlačítka dálkového měření/
remote measure button.
Výběr aktuální možnosti se provede stisknutím téhož tlačítka po dobu jedné
sekundy.
(Aktivací možnosti „Exit USB Mode“ se ukončí USB mód a objeví se displej
stavu.)
2. Export diagnostických dat je iniciován volbou, krátkým zmáčknutím, a aktivací,
dlouhým stisknutím volby „Export Data“.

3. Po dokončení exportu dat, objeví se následující obrazovka.
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4. Data jsou uložena do složky pojmenované podle následujícího vzoru:
“Backup”<InstrumentModel>-<InstrumentSerialNumber>-<CurrentDateTime>

Aktualizace firmware
Firmware může být zároveň aktualizován přes USB flash paměť. Prosím, kontaktujte Vašeho lokálního
distributora.
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Dodatek
Datacolor 800 - specifikace
Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení.
POLOŽKA

POPIS

Typ přístroje

Integrovaná měřící koule, dvou paprskový systém
s xenonovou výbojkou

Měřící geometrie

Difuzní osvětlení 8° pohled v souladu s publikací CIE No. 15.2
Colorimetry

Zdroj osvětlení

Pulzní xenonový, filtrovaný na přibližně D65

Průměr měřící koule

152 mm

Lesková past

Automatická lesková past pro měření s leskem a bez lesku

Spektrální analyzátor

SP 2000 monochromátor s duálním 256 diodovým paprskem
a holografickou mřížkou vysokého rozlišení

Rozsah měřících délek

360 – 700nm

Fotometrický rozsah

0 až 200%

Černý kalibrační tubus

Vysoký výkon

Měřící clony

LAV: 30mm osvětlený/ 26mm sledovaný
MAV: 20mm osvětlený/ 16mm sledovaný
SAV: 9mm osvětlený/ 5mm sledovaný
USAV: 6.5mm osvětlený/ 2.5mm sledovaný
XUSAV*: 3mm osvětlený/ 2.5mm sledovaný

Požadavky na napájení

Vstupní napětí: 100-240V AC
Počet fází: 1
Frekvence: 50/60 Hz
Příkon: 80VA

Provozní prostředí

Teplota: 5°C - 40°C
Maximální relativní vlhkost: 20%-85% nekondenzující
Nadmořská výška: do 2,000 metrů nad mořem
Neskladovat při teplotách nad 60°C!
Určeno pro vnitřní použití.
Přístroj je třeba chránit před nárazy, zkratem, změnou
polarity, nesmí být demontován. V případě požáru může hořet
nebo uvolňovat toxické látky.

Rozhraní

Sériové: RS232
USB: 2.0
Ethernet
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LCD

3.5" RGB barevný displej
Rozlišení 320 x 240
Maximální
frekvence

pixelová

28 MHz

Spotřeba el. energie

150mA při 3.3 V

Provozní teplota

-20°C až +70°C

Rozměry

82 x 77 x 11.55 mm

Rozměry přístroje**
Velikost:
420mm hloubka (vzdálenost čelní a zadní stěny)
470mmm hloubka (vzdálenost od ramena vzorku k zadní stěně)
Výška 336 mm x šířka 313 mm
Hmotnost: 16,8 kg
* Transluscence/průsvitnost vzorku může ovlivnit mezi-čočkovou shodu.
** Udané rozměry platí pro horizontální provedení přístroje.
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Specifikace Datacoloru 800 a odvozených konfigurací
VLASTNOST

Datacolor 800

Datacolor 800V

Datacolor 500

Datacolor
500UV

Měřící interval

10nm

10nm

10nm

10nm

Efektivní šíře pásma

10nm

10nm

10nm

10nm

Opakovatelnost při dvaceti
0.01 dE (max)
měření na bílé kachli při užití
dvou záblesků (CIELAB)

0.01 dE (max)

0.03 dE (max)

0.03 dE (max)

Mezipřístrojová shoda –
reflexní měření*
(CIEL*a*b*)

0.15 (max)*
0.08 (průměr)*

0.15 (max)*
0.08 (průměr)*

0.30 (max)*
0.15 (průměr)*

0.30 (max)*
0.15 (průměr)*

Čočky

4 polohový
automatický zoom

4 polohový
automatický zoom

4 polohový
automatický
zoom

4 polohový
automatický
zoom

Clony

3 standard
LAV
SAV
USAV
2 volitelné
MAV
XUSAV

3 standard
LAV
SAV
USAV
2 volitelné
MAV
XUSAV

3 standard
LAV
SAV
USAV
2 volitelné
MAV
XUSAV

3 standard
LAV
SAV
USAV
2 volitelné
MAV
XUSAV

Detekce clony

ANO

ANO

ANO

ANO

Automatická nastavitelná UV ANO
kalibrace

ANO

NE

ANO

UV odřezávací filtry

400 nm
420 nm
460nm

400 nm
420 nm
460nm

Nejsou dostupné

400 nm
420 nm
460nm

Tlačítko dálkového měření

ANO

ANO

ANO

ANO

Kamera

ANO

ANO

Není dostupné

Není dostupné

Vertikální provedení

Není dostupné

ANO

Není dostupné

Není dostupné

* Měření prováděno při 23º C +/- 1º C.
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Další technické informace
Požadavky systému na USB připojení
Níže jsou uvedeny verze software a firmware, které jsou vyžadovány pro spolehlivé spojení
přístroje Datacolor s PC.
Operační systém

Windows 7 nebo vyšší

USB Firmware

2.0 nebo vyšší

Požadavky pro připojení ethernetovým kabelem
Přístroj se připojuje k ethernetovému portu standardně kabelem Cat 5. Protože se požadovaná
délka kabelu je různá v závislosti na požadované instalaci, není kabel dodáván. Obojí, jak
přístroj, tak připojený počítač musí být, na stejné síti LAN. Nejedná se o přímé spojení mezi
přístrojem a počítačem. Jak přístroj, tak počítač, musí být individuálně připojeny k síti LAN.

Připojení/určení pinů konektoru RS232C
Účel
Transmise dat

Směr
K počítači

3

Příjem dat

Od počítače

7

Uzemnění

Pin #
2

POZOR
(1) NEPŘIPOJUJTE jiné piny než 2, 3 a 7.
(2) Pro všechny nevyužité vstupy je aktivní defaultní nastavení.

Globální podpora firmy Datacolor
Kompletní Uživatelská manuál je dodáván s výrobkem. Pokud byste potřebovali jakékoliv další
informace, obraťte se na lokálního zástupce firmy Datacolor.
Pro Česko a Slovensko je příslušná firma
Limex – Technik s.r.o.
Strmá 1429
CZ 464 01 Frýdlant.
limex@limex-technik.cz
+420 482 312 521
www.limex-technik.cz
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