Spektrofotometr

CM-3700A

Instrument klasy referencyjnej do pomiaru
reflektancji i transmitancji

CM-3700A

Najwyższa dokładność

pomiaru barwy

Model CM-3700A to dowód wiodącej pozycji firmy Konica Minolta wśród dostawców urządzeń pomiarowych i
zaawansowanych technologii optycznych. To „dzieło sztuki“ w każdym detalu funkcjonalności, zaprojektowane dla
osiągnięcia najwyższej dokładności. CM-3700A ustanawia punkt odniesienia w globalnej sieci zarządzania barwą i
zapewnia najwyższą precyzję, wymaganą dla specyfikacji wzorców barw w łańcuchu dostaw.

Perfekcyjna konstrukcja
Jakość wykonania spektrofotometru CM-3700A jest absolutnie
bezkompromisowa. W konstrukcji nośnej instrumentu stosowana
jest tylko wysokogatunkowa, nierdzewna stal i aluminium. Układ
optyczny z podwójnym monochromatorem został zaprojektowany
tak, aby jego parametry przewyższały wymagania międzynarodowych norm, a montowany jest na masywnym bloku stopu
aluminium, co przeciwdziała nawet drobnym deformacjom termicznym i zapewnia długoterminową stabilność. Sfera całkująca
jest także wykonana z litego aluminium i pokryta siarczanem baru
skrupulatnie kontrolowanym pod względem czystości i białości
dla uzyskania niemal fizycznie idealnego rozpraszania światła.

Niezrównana precyzja i stabilność
Doskonałość CM-3700A pod względem precyzji i długoterminowej stabilności, zwłaszcza dla kolorów ciemnych lub
nasyconych, została doceniona przez wiodące firmy przemysłowe oraz instytucje branżowe związane z pomiarem barw.
Wysoki poziom jakości konstrukcji oraz uważne dopracowanie projektu i procesu produkcyjnego powoduje, że
spektrofotometry CM-3700A od momentu opuszczenia fabryki posiadają niespotykanie wysoką zgodność międzyinstrumentową. To czyni je idealnymi urządzeniami dla globalnych systemów zarządzania barwą, szczególnie dla systemów
wykorzystujących cyfrowe wzorce barw.

Filtr UV dla badania rozjaśniaczy optycznych
Przy pomiarze próbek zawierających fluorescencyjne rozjaśniacze optyczne (OBA), takich jak papier, detergenty, powłoki
i tekstylia, przydatny jest filtr odcinający ultrafiolet. Regulacja
zawartości promieniowania UV w oświetleniu możliwa jest dzięki
elektrycznemu mechanizmowi przesuwającemu filtr w okładzie
optycznym.

Spektrofotometr

Wysoka dokładność i

uniwersalność

Pomiar barwy w odbiciu i w przeźroczu jednym urządzeniem
Duża i łatwo dostępna komora pomiaru widma transmisji zapewnia elastyczność zastosowań pod względem wielkości
przeźroczystych lub prześwitujących próbek. Specjalnie zaprojektowane akcesoria ułatwiają osiągnięcie optymalnej
dokładności i powtarzalności pomiaru barwy cieczy i preform PET.

Komora transmitancji ma otwierane boki, co umożliwia pomiar próbek o nieograniczonej długości
(maksymalna grubość to około 50 mm).

5 najważniejszych cech
1.

Najwyższa jakość pomiaru barwy (przewyższająca
wymagania międzynarodowych norm)

2.

Doskonała jakość konstrukcji

3.

Doskonała dokładność i stabilność

4.

Niezrównana zgodność
międzyinstrumentowa

5.

Doskonałe rozwiązanie dla
globalnego łańcucha dostaw

Specyfikacja

Spektrofotometr CM-3700A

Układ optyczny

d:8° (oświetlenie rozproszone; kąt obserwacji 8°); przełączane: di:8° SCI (składowa skierowana włączona) lub de:8° SCE (składowa skierowana wytłumiona); spełnia normy ISO i DIN dla
geometrii d:8°; spełnia także normy CIE i ASTM dla geometrii d:0°. Transmitancja: d:0° (oświetlenie rozproszone, kąt obserwacji 0°)

Detektor

Linia krzemowych fotodiod z płaską siatką dyfrakcyjną

Zakres długości fali

Od 360 nm do 740 nm

Odstęp długości fali

10 nm

Szerokość połówkowa

Około 14 nm

Zakres fotometryczny

Od 0 do 200%; rozdzielczość: 0,001%

Źródło światła

Ksenonowa, wyładowcza lampa błyskowa

Czas pomiaru

Od 0,6 d 0,8 s (do rozpoczęcia transmisji danych)

Pole oświetlenia/pomiaru

Reflektancja: wymienne pomiędzy LAV, MAV iSAV
LAV: ø 28 mm oświetlenie / ø 25.4 mm pomiar
MAV: ø 11 mm oświetlenie / ø 8 mm pomiar
SAV: 5 x 7 mm oświetlenie / 3 x 5 mm pomiar
Transmitancja: około ø 20 mm

Powtarzalność

Przy pomiarze białej płytki kalibracyjnej 30 razy w odstępach 10 s, po przeprowadzeniu kalibracji bieli:
Reflektancja spektralna: odchylenie standardowe w granicach 0,05%
Chromatyczność: odchylenie standardowe w granicach ∆E*ab 0,005
Przy pomiarze czarnej płytki (BCRA Serii II; reflektancja: 1%) 30 razy w odstępach 10 s, po przeprowadzeniu kalibracji bieli:
Reflektancja spektralna: od 380 do 740 nm: odchylenie standardowe w granicach 0.02%
360 i 370 nm: odchylenie standardowe w granicach 0,04%
Chromatyczność: odchylenie standardowe w granicach ∆E*ab 0,05

Zgodność międzyinstrumentowa (LAV)

Średnia ∆E*ab 0,08 (typowo) Średnia dla 12 płytek BCRA Serii II;
Max ∆E*ab 0,3 (odpowiada ∆ECMC 0,2) dla każdej z 12 płytek BCRA Serii II względem wartości zmierzonych instrumentem odniesienia.

Dryft temperaturowy

Reflektancja spektralna: w granicach ± 0,10%/°C
Różnica barwy: w granicach ∆E*ab 0,05/°C

Regulacja UV

Sterowana komputerowo; zmienna w sposób ciągły

Warunki próbki dla pomiaru transmitancji

Ciecz albo forma arkusza lub płytki o maksymalnej grubości około 50 mm i nieograniczonej długości

Złącze

USB 1.1

Zasilanie

AC od 100 do 240V 50/60Hz 25VA (przy użyciu dołączonego zasilacza)

Zakres temperatury/wilgotności pracy *1

13 - 33°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (w 33°C) bez skraplania

Zakres temperatury/wilgotności
przechowywania

0 - 40°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (w 33°C) bez skraplania

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)

271 x 274 x 500 mm

Masa

18 kg (39.7 lb.)

Akcesoria standardowe

Biała płytka kalibracyjna; Przesłona (3 x 5 mm); Przesłona (ø 8 mm); Przesłona (ø 25.4 mm); Pudełko kalibracji zera; Zasilacz sieciowy; Kabel USB (3 m); Pudełko na akcesoria; Pokrowiec

Akcesoria opcjonalne

Oprogramowanie SpectraMagic NX; Uchwyt próbek w transmisji; Kuweta szklana (2 mm, 10 mm, 20 mm); Kuweta plastikowa (2 mm, 10 mm, 20 mm); Płytka kalibracji zera transmisji i inne

*1

Zakres temperatury/wilgotności pracy produktów dla Ameryki Północnej: od 13 do 33°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (w 31°C) bez skraplania

•

Specyfikacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

< Konfiguracja systemu >

SPEKTROFOTOMETR
Kuweta
CM-A97
(2 mm)

Kuweta
CM-A98
(10 mm)

Kuweta
CM-A99
(20 mm)

Kuweta plastikowa Kuweta plastikowa Kuweta plastikowa
CM-A130
CM-A131
CM-A132
(2 mm; zestaw 100 szt) (10 mm; zestaw 100 szt) (20 mm; zestaw 100 szt)

Komputer PC

Kabel USB IF-A21
(3 m)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Dla bezpiecznej i prawidłowej pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi instrumentu
przed jego pierwszym użyciem.
• Instrument można podłączać tylko do źródła zasilania określonego
w instrukcji. Niewłaściwe podłączenie może stać się przyczyną
pożaru lub porażenia prądem.
• Można używać tylko wyspecyfikowanych baterii. Stosowanie
niewłaściwych baterii może stać się przyczyną pożaru lub
porażenia prądem.
- Specyfikacja i wygląd produktu może być zmieniona bez powiadomienia.
- Używane nazwy firm i produktów są zarejestrowanymi znakami handlowymi i
towarowymi odpowiednich firm.
- Przedstawione specyfikacje i rysunki mogą być zmienione bez powiadomienia.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących specyfikacji proszę skontaktować się z
przedstawicielem Konica Minolta.

Kabel USB IF-A22
(5 m)
Przysłona
CM-A91 (SAV)
( 3 x 5 mm)

Osaka, Japan
New Jersey, U.S.A.

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

European Headquarter
German Office
French Office
UK Office
Italian Office
Swiss Office
Polish Office
Turkish Office
Belgium Office
Nordic Office
SE Sales Division
Beijing Office
Guangzhou Office
Chongqing Office
Qingdao Office
Wuhan Office

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.

Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd.
Konica Minolta Sensing, Inc.
Optics Company, Korea
Optics Company, Sensing Business
Thailand Represemtative Office

© 2017 Sensing Business Unit of Konica Minolta, Inc.

Płytka kalibracji
zera transmisji
CM-A100

SpectraMagic NX
CM-S100w
TM

CM-A96

Zasilacz
Przysłona
CM-A92 (MAV)
( 8 mm)

Spektrofotometr CM-3700A

Pudełko na akcesoria
CM-A156
Przysłona
CM-93 (LAV)
( 25.4 mm )

Akcesoria standardowe

KONICA MINOLTA, INC
Konica Minolta Sensing Americas, Inc.

Uchwyt próbki
w transmisji

Nieuwegein, Netherlands
München, Germany
Roissy CDG, France
Warrington, United Kingdom
Cinisello Balsamo, Italy
Dietikon, Switzerland
Wroclaw, Poland
Istanbul, Turkey
Zaventem, Belgium
Västra Frölunda, Sweden
Shanghai, China
Beijing, China
Guangzhou, China
Chongqing, China
Shandong, China
Hubei, China
Singapore
Goyang-si, Korea
Bangkok, Thailand

Płytka kalibracji bieli
CM-A154

Pokrowiec
CM-A69

Pudełko kalibracji czerni
CM-A155

Akcesoria opcjonalne

Phone: +1-888-473-2656 (in USA)
Phone: +1-201-236-4300 (outside USA)
Phone: +31 (0) 30 248 -1193
Phone: +49 (0) 89 4357 156 0
Phone: +33 (0) 1 80 -11 10 70
Phone: +44 (0) 1925 467300
Phone: +39 02 84948800
Phone: +41 (0) 43 322 - 9800
Phone: +48 (0) 71 734 52 -11
Phone: +90 (0) 216 - 528 56 56
Phone: +32 (0) 2 7170 - 933
Phone: +46 (0) 31 7099464
Phone: +86-(0) 21-5489 0202
Phone: +86-(0) 10-8522 1551
Phone: +86-(0) 20-3826 4220
Phone: +86-(0) 23-6773 4988
Phone: +86-(0) 532-8079 1871
Phone: +86-(0) 27-8544 9942
Phone: +65 6563-5533
Phone: +82 (0) 2-523-9726
Phone: +66-2361-3730

marketing.SUS@konicaminolta.com
info.sensing@seu.konicaminolta.eu
info.germany@seu.konicaminolta.eu
info.france@seu.konicaminolta.eu
info.uk@seu.konicaminolta.eu
info.italy@seu.konicaminolta.eu
info.switzerland@seu.konicaminolta.eu
info.poland@seu.konicaminolta.eu
info.sensing@konicominolta.com.tr
info.benelux@seu.konicaminolta.eu
info.nordic@seu.konicaminolta.eu
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
hcn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
cn_sensing@hcn.konicaminolta.cn
ssg@konicaminolta.sg
sensing-gc@konicaminolta.jp
sensing-gc@konicaminolta.jp
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