
  

Espectro-Densitômetro
TECHKON SpectroDens

 Todas as Cores sob
                       perfeito Controle

190 mm / 7.5 in. 65 mm
2.5 in.

 

Funções

SpectroDens é comercializado em três 
níveis de pacotes de desempenho: 
Versão Basic com as funções essenciais
de medição de densidade; 
Versão Advanced soma funções de 
densitometria, colorimetria, e biblioteca 
de cores;
Versão Premium com funções abrangentes 
de medição.  Upgrade disponível depois de
adquirido, via upload, fácil e rápido.

SpectroDens Basic
• Medição automática
• Densidade CMYK
• Medições de Referência
• Área de ponto, ganho de ponto
• Gris e equilíbrio de cores
• Trapping da tinta, Preucil
• Contraste de Impressão

SpectroDens Advanced
como o "modelo básico", mais funções:
• densidade espectral de cores spot
• curva característica de impressão
• Slur/valor de duplicação
• Área de ponto Yule-Nielsen
• Trapping da tinta, Brunner e Ritz
• Densidade do espectro
• CIE Lab, ΔEab, XYZ, círculo cromático
• Remissão espectral
• Biblioteca de cor

SpectroDens Premium
como o "Advanced", mais funções:
• ColorGuide (de acordo com a norma
ISO 12647)
• LChab CIE, XYY, Luv, LCHuv, DIN Lab99
• ΔE94, ΔE2000, ΔE99, ΔEcmc, ΔEuv
• Índice de metameria
• Brancura e amarelado
• Tolerância média
• Avaliação Ugra / FOGRA

Tecnologia de medição
Medição por remissão espectral e
densidade da cor padrão ISO 5-3/4

Geometria de medição
0/45° ópticos para DIN 5033

Range Espectral
400 à 700 nm em 10 nm passos

Abertura
3 milímetros padrão
opcional (facil substituição):
1,5 x 1,5 mm
2,5 x 1 mm
3 milímetros com filtro UV

Iluminação
Tipo A, a gás/filamento

Filtro polarizador
Linear (duplo cruzado)

Tempo de medição
Aproximadamente 1 seg.

Branco referência
Absoluto e relativo
Branco Absoluto padronizado, integrado e
protegido no console de recarga

Padrões de iluminação do observador
A, C, D50, D65 / 2°, 10°

Filtro de densidade
DIN 16536, DIN 16536 NB,
ISO/ANSI T, ISO/ANSI I, ISO E,
Dmax (nas versões Advanced e Premium)

Range de medição densitométrica 
0,00 D - 2,50 D

Repetibilidade
0,01 D
0,03 CIE ΔEab

Interação
0,01 D
0,3 CIE ΔEab

Display
Display LCD, de alto contraste
240 x 160 pixels, 16 níveis de gris
contraste ajustável 

Bateria
Bateria recarregável Ni-MH,
recarga via
console com adaptador A/C,
100-240 V, 47-63 Hz,
Até 10.000 medições
por carga de bateria,
Controle de nível de carga

Porta de comunicação
USB

Peso
520 gramas

Acessórios disponíveis
Pequenas aberturas, filtro UV-Cut
tiras de controle de impressão TCS Film
tiras de controle de impressão TCS Digital
módulos para o Spectrodens Connect:
Padrões Ugra/Fogra, PhotoLab
Cores de referência SpectroCheck
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Coloristas Team  - Assis. Técnica Especializada
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Um dispositivo de medição com várias
aplicações

O uso da tecnologia de medição para garantir da qualidade na
impressão é uma prática comum hoje em dia.
SpectroDens é para todos os fins, o dispositivo de medição
mais moderno. Quer se trate de pré-impressão, para verificação
das provas; para controle de qualidade em curso na impressora;
durante a inspeção de entrega de substratos e insumos; ou em
um laboratório de cor, SpectroDens é totalmente adequado, 
qualquer que seja a sua aplicação.
Graças a individualização de funções e de sua visualização ajustável,
você pode configurar rapidamente o dispositivo para seu trabalho
de maneira customizada.

Dois dispositivos em um

O nome do produto por si só sugere os múltiplos usos da
dispositivo. Como um espectro densitômetro, SpectroDens
combina qualidades de um espectro-fotômetro de alta precisão
e um espectro-densitômetro fácil de usar.  A medição é
espectral, ou seja, todas as informações das cores são precisa-
mente registradas. Os dados espectrais são convertidos em 
dados de medição para a análise descritiva e de exibição:
• Os dados densitométricos são amplamente utilizados no controle
de qualidade durante o processo de impressão.
• Os dados colorimétricos são utilizados na avaliação da impressão
de provas, a criação de perfis de cores em gerenciamento de
cor, para combinação de cores e formulação de tintas.

Densitometria

O toque de um botão fornece a densidade de sólidos, bem como 
todas as informações úteis adicionais, como por exemplo; o ganho 
de ponto, equilíbrio de gris e contraste de impressão.
No modo de medição automática, o dispositivo apresenta sempre
as informações pertinentes instantaneamente.  Você ainda pode de
maneira rápida e facil, produzir curvas completas com as caracte-
rísticas de impressão.  A tecnologia de medição espectral calcula 
os valores de densidade tanto de CMYK,  como para cores 
especiais, com dados exatos.

Colorimetria

Todas as funções de padrão colorimétrico são expostas 
claramente.  Até o círculo inteiro L*a*b* de cores é mostrado
no display. Referência de cores e lista completa de amostras
digitais de cores, podem ser salvos na biblioteca de cor.

Medição padronizada

O dispositivo funciona em estrita conformidade com as normas
válidas para a indústria gráfica. Selecione diferentes tipos
de filtros para medir a densidade nas definições do dispositivo.
Uma característica técnica especial, é a polarização do filtro, que
pode ser ativada através do botão principal.

Software completo

Ligue o dispositivo de medição através de cabo USB à um PC.
O software SpectroDens Connect, que acompanha o 
dispositivo exibe dados de medição no monitor do computador.
Os dados da medição podem ser transferidos para o Excel
ou outras aplitivos compatíveis.  A biblioteca de cores integrada
é muito fácil e simples de usar. Por exemplo, você pode
carregar completamente "amostra digital de cor" no dispositivo.
O software também serve como módulo de ligação
para outras aplicações, por exemplo, programas para produção
de curvas de impressão ou controle colorimétrico de
qualidade.

Além da abertura normal com 
diâmetro de 3 mm, TECHKON
também oferece aberturas com
1,5 x 1,5 e 2,5 x 1 mm,  que são
mais apropriadas para medir
pequenas tiras de controle.
Até mesmo um filtro UV-Cut
pode ser inserido.

SpectroDens é particularmente
bom em avaliar os padrões 
Ugra/Fogra porque o dispositivo
alterna entre a medição colori-
métrica sem filtro de polarização,
e a medição densitométrica, com 
filtro apertando somente um 
botão.

O design sólido faz SpectroDens
uma ferramenta confiável o bas-
tante para garantir a qualidade 
mesmo em ambientes agressivos. 
O fácil posicionamento durante a 
medição garante um trabalho 
seguro e rápido.

Nós fornecemos:
• Dispositivo de Medição
• O console de recarga integrado
 com branco padrão
• Case à prova de choque
• cabo USB
• CD do SpectroDens Connect
• Manual, e certifi cado ISO 9000

  

Colorimetria Redefinida

Múltiplas qualidades

• Engenharia espectral de
alta qualidade
• Cabeça de medição,
patenteada, para posicionamento
direto e exato
• Aberturas adaptáveis
mesmo para as
menores
medições de
pontos
• Medição
rápida
(Aprox. 1 segundo)
• Alta precisão

Display de alta qua idade

• Display de alta resolução gráfica
• Ótimo contraste de tela

Ao clique de um botão

• Ergonomicamente posicionado para o
conforto do usuário
• Funções de medição automáticas
• Valores de medição podem ser salvos
com data e hora

Padronizado

• Filtro de polarização
acionado pelo toque de um botão
• Em conformidade com as
normas ISO e DIN
• Excepcionalmente apropriado
para a medição Fogra/Ugra
• Branco absoluto integrado
e protegido no console de recarga

Menu de operação direcionado

• Todas as funções de medição
são fáceis de selecionar
• Configurações customizadas
dependendo da aplicação
• Operações auto-explicativas
• Várias línguas

Bateria

• Baterias recarregáveis e com alta capacidade
• Recarga rápida em um prático console
• Mais de 10.000 medições por carga de bateria
• Controle do nível de carga

Design atrativo

• Móvel e compacto
• Serve como uma luva
• Leve

Upgrades

• Download de funções
adicionais e upgrade via PC

Conexões externas

• porta USB para transferência
dos dados de medição direto
para o PC

Quatro axiomas da tecnologia de medição perfeita:
A nova série SpectroDens é o resultado de muitos anos de 
experiência no desenvolvimento e fabricação de dispositivos 
de medição de alta qualidade para a indústria gráfica  e de 
impressão. Foram aplicados quatro princípios determinantes:

1. Fácil e rápida operação
2.  Alta precisão de medição
3. Engenharia robusta e confibilidade
4. Design Ergonômico e funcional


