
 

Nejlepší měření barvy v dané třídě spektrofotometrů 

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 
  

   
  

   
   

 

 
 

  

 

 
 

  
   

  

  
   

  
   

 

 
 

  

  

 

 

 

 



Datacolor 800 NEJLEPŠÍ MĚŘENÍ BARVY V   

DANÉ TŘÍDĚ SPEKTROFOTOMETRŮ 

Nejvyšší flexibilita při začlenění v různých 
pracovních prostředích 

• Přístroje mohou být nyní vybaveny  sériovým, USB nebo      
 ethernetovým připojením.   
• Více uživatelů se může jednoduše napojit na jeden a tentýž přístroj. 
• Data mohou být měřena v reálném čase a automaticky využívána 
společně v globálním Citrix- nebo Terminalserver prostředí.   

Servis a Podpora 

• Údržba a opravy se provádějí na místě. Všechny přístroje jsou 
udržovány a kalibrovány  u zákazníka našim lokálním, kvalifikovaným 
servisním technikem.   

*Podmínky okolního prostředí 
 teplota     23°C  +/-  1°C 
 Relativní vlhkost vzduchu   44%  +/-  1% 

FUNKCE DATACOLOR 800 DATACOLOR 800V DATACOLOR 850 

Přístroj  
  

Spektrofotometr s geometrií  d/8° a  

dvoupaprskovým postupem 

Světelný zdroj  Xenonové Impulsní světlo filtrované na ca. D65  
Průměř měřící koule  152 mm 
Rozsah vlnových délek  360 nm -700 nm 
Rozlišení vlnových délek  2 nm 
Měřící interval  10 nm 
Fotometrický rozsah  0-200% 
Spektrální analyzátor  
  

Analyszátor Datacolor SP2000 s dvojitým diodovým   

paprskem (256 prvků) 

Přesnost opakovaného měření při  20 

měřeních na bílé kachli při použití   

dvojitého záblesku (CIELAB) *  

    0,01 (maximum)  

Mezipřístrojová shoda při reflexním    0,08 (průměr)  
měření (CIELAB) *  0,15 (maximum) 
Kamera pro kontrolu polohy vzoeku   4  
Objektiv  Automatický zoom se  4 pozicemi 
Měřící clony  
   

  

  

   

3 x sériově  
LAV (30 mm osvětleno, 26 mm měřeno)  

SAV (9 mm osvětleno, 5 mm měřeno)  
USAV (6,5 mm osvětleno, 2,5 mm měřeno)  

2 x opčně  
MAV (20 mm osvětleno, 16 mm měřeno)  

XUSAV (3,0 mm osvětleno, 2,5 mm měřeno) 
Rozpoznání clony  4 
Automatizovaná, přestavitelná  UV     

kalibrace 
4  

UV odřezávací filtry  
  

  

400 nm  
420 nm  
460 nm 

Spoštěcí tlačítko na přístroji   4  

Vertikální provedení  —  4  —  
Transmise  —  —  4 
Mezipřístrojová shoda při směrované       —  —  ±0,20% při 85% T  
transmisi při 550 nm  

    ±0,10% při 32% T 

Mezipřístrojová shoda při měření  

zákalu (haze) 
—  —  ±0,15% při 10% TH  

Velikost clony při transmisních  

měřeních 
—  —  22 mm  

Provozní prostředí  
  

5 až 40 °C, až do 85 % relativní vlhkosti,  

nekondenzující 

FYZIKÁLNÍ SPECIFIKACE   POPIS 

Barevný displej  3,5“ - RGB-LCD      
Rozlišení displeje  320 x 240 rozlišení pixelů 

Hmotnost  16,6 kg 
Rozměry  31,24 cm (š) x 33,53 cm (v) x 41,66 cm (h)  

ČÍSLO PRODUKTU TYP PRODUKTU 

1030-1614  Datacolor 800 
1030-1617  Datacolor 800V 
1030-1618  Datacolor 850 



For more information on the Datacolor 800, Datacolor 800V and the Datacolor 850 please visit www.datacolor.com/800-family  
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