
Spektrofotometr

Rozwijamy to, co najlepsze

CM-3600A/CM-3610A



CM-3600A/CM-3610A

Wysoka dokładność pomiaru barw
w laboratorium i na linii produkcyjnej

Spektrofotometry CM-3600A i CM-3610A wykorzystują sprawdzoną w praktyce technologię Konica Minolta Inno-
vative Optical System, tę samą która przyczyniła sie do popularności wcześniejszych modeli CM-3600d/CM-3610d. 
Dzięki temu zachowana została kompatybilność danych pomiarowych i najwyższa dokładność. W nowych instru-
mentach wprowadziliśmy komunikację USB i wiele innych ulepszeń.
CM-3600A i CM-3610A sterowane są za pomocą komputera i wymagają dodatkowego oprogramowania, takiego 
jak SpectraMagic™ NX.

Opatentowany system numerycznego tłumienia połysku zastosowany w 
CM-3600/3610A pozwala na szybki pomiar z połyskiem uwzględnionym oraz 
wytłumionym (tryb SCI lub SCE). Błysk dodatkowej, odpowiednio skierowanej lam-
py eliminuje czasochłonne mechaniczne przełączanie tradycyjnej pułapki świetlnej. 
Dodatkowo możliwe jest obliczenie połysku próbki pod kątem 8°.

Jednoczesny pomiar w trybie SCI oraz SCE

Dokładny pomiar barwy materiałów zawierających fluorescencyjne wybielacze 
optyczne, takich jak papier lub tekstylia, wymaga bardzo dokładnej regulacji 
zawartości składowej UV w oświetleniu.
Metoda numerycznego sterowania UV zastosowana w CM-3600A i CM-3610A 
eliminuje potrzebę mechanicznej regulacji pozycji filtra odcinającego UV. Dodat-
kowe lampy z filtrami odcinającymi ultrafiolet poniżej długości fali 400 nm lub 
420 nm umożliwiają kalibrację składowej UV metodami indeksu białości, Tint, B 
oraz profilu UV.

Regulacja UV dla dokładnych pomiarów
materiałów fluorescencyjnych

System mechanicznej 
pułapki świetlnej

system numerycznego 
tłumienia połysku

jednym instrumentem
Pomiar w odbiciu i w przeźroczu

Spektrofotometry CM-3600A/CM-3610A mogą mierzyć zarówno reflektancję obiektów 
nieprzeźroczystych, jak i transmitancję próbek transparentnych lub prześwitujących, takich jak folie 
i tworzywa sztuczne. Zastosowanie dodatkowych akcesoriów pozwala też na pomiar transmitancji 
cieczy instrumentem CM-3600A. Model CM-3610A nie może być stosowany do pomiaru cieczy.
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Pomiar transmisji: modele CM-3600A/CM-3610A wykorzystują geometrię d:0° 
(oświetlenie rozproszone, pomiar pod kątem 0°), zgodną z normami ISO, CIE, ASTM i DIN.



CM-3600A wysoka dokładność
Duża uniwersalność

CM-3610A
Unikatowe cechy

Spektrofotometr

Pionowa pozycja CM-3610A na solidnym stojaku dodaje 
do zalet modelu CM-3600A kilka unikatowych cech.

Przesyłanie danych między komputerem a spektrofoto-
metrem CM-3600A lub CM-3610A odbywa się poprzez 
kabel USB, gwarantując dużą szybkość.

Model pionowy

Komunikacja USB

Oba modele wyposażone są w otwierany wizjer umożliwiający wygodną obserwację 
położenia próbki na otworze pomiarowym. Jasne oświetlenie LED zapewnia dobrą 
widoczność nawet przy ciemnych próbkach. W pokrywę wizjera wbudowane jest 
lustro umożliwiające dobrą widoczność i komfortową pracę w pozycji siedzącej.

Jaśniejszy, wygodny podgląd próbki

Ramię uchwytu próbki można zablokować w pozycji otwartej pod kątem 90°. Zna-
cznie ułatwia to  pozycjonowanie próbek o skomplikowanym kształcie. Sprężyna 
uchwytu jest amortyzowana, co zabezpiecza przed przypadkowym zatrzaśnięciem 
i uszkodzeniem próbki.

Ulepszony uchwyt próbki CM-3600A

Pomimo dużej średnicy sfery oświetlającej (152mm) oraz znacznej ilości 
podzespołów elektronicznych, CM-3600A ma niezwykle zwartą konstrukcję. Za-
jmuje on tylko tyle miejsca co arkusz papieru B4 lub przeciętny laptop. Z łatwością 
więc zmieści się nawet na zwykłym biurku, zapewniając podobną dokładność 
i funkcjonalność co większe modele.

Oszczędność miejsca

Uchwyt próbki – łatwiejszy pomiar materiałów w formie arkuszy lub płyt.



Model Spektrofotometry CM-3600A/CM-3610A
Układ optyczny oświetlenia i pomiaru Pomiar światła odbitego: d:8° (oświetlenie rozproszone / 8° kąt obserwacji), możliwy równoczesny pomiar w trybie SCI (di:8° składowa lustrzana włączona) oraz SCE (de:8° składowa lustrzana 

wyłączona). Zgodność z normami kolorymetrycznymi: CIE No.15, lSO7724/1, ASTME1164, DIN5033 Teil7 oraz JIS Z8722 condition C.
Transmitancja: d:0° (oświetlenie rozproszone / 0° kąt obserwacji). Zgodność z normami kolorymetrycznymi: CIE No.15, ASTME1164 and DIN5033 Teil7 standard.

Detektor widma Podwójna 40-elementowa linia fotodiod krzemowych

Element rozszczepiający Siatka dyfrakcyjna

Zakres widmowy Od 360 do 740 nm

Rozdzielczość widmowa 10 nm

Rozdzielczość fizyczna (szerokość połówkowa) Około10 nm

Zakres reflektancji Od 0 do 200%; rozdzielczość: 0,01%

Średnica sfery oświetlającej ø152 mm

Źródło światła 4 ksenonowe lampy błyskowe

Minimalny interwał pomiędzy pomiarami Około 4 s przy pomiarach SCI/SCE.
Pomiar transmitancji: 3 s.
Pomiar z UV odciętym/regulowanym: 5 s.

Średnica pomiaru / oświetlenia 
(Przełączana)

LAV : ø25,4 mm / ø30 mm
MAV : ø8 mm / ø11 mm
SAV : ø4 mm / ø7 mm

Powtarzalność Gdy biała płytka kalibracyjna jest mierzona 30 razy w odstępach 10 s, po kalibracji bieli;
Reflektancja widmowa: odchylenie standardowe max 0.1%
Kolorymetria: odchylenie standardowe max ΔE*ab 0.02

Zgodność pomiędzy egzemplarzami Średnia ΔE*ab = 0,15 (SCI) dla 12 płytek wzorców koloru BCRA serii II w porównaniu do wartości wzorcowych

Regulacja UV Numeryczna, natychmiastowa

Filtry odcinające UV Przy długości fali 400 nm oraz 420 nm

Komora pomiaru transmitancji Szerokość: 133 mm, głębokość: około 50 mm; Średnica pomiaru: około 17 mm
Opcjonalny uchwyt próbek w postaci płytek i cieczy w kuwetach

Komunikacja USB 1.1

Zasilanie AC 100V - 240V 50/60Hz (używając dołączonego zasilacza)

Zakres temperatury / wilgotności otoczenia 
podczas pracy (*1)

13 - 33°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (przy 35°C) bez skraplania

Zakres temperatury / wilgotności otoczenia 
podczas przechowywania

0 - 40°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (przy 35°C) bez skraplania

Wymiary (szer. x wys. x dł.) CM-3600A 244 x 205 x 378 mm, CM-3610A 300 x 597 x 315 mm

Ciężar CM-3600A 11,5 kg, CM-3610A 16,5 kg

Instrument można podłączać tylko do źródła zasilania 
określonego w instrukcji. Niewłaściwe podłączenie 
może stać się przyczyną pożaru lub porażenia prądem

- Przedstawione wyniki pomiarów służą tylko dla ilustracji.

- Przedstawione specyfikacje i rysunki mogą być zmienione bez powiadomienia.

- Nazwa, logo oraz symbol firmowy Konica Minolta a także hasło 
 «Giving Shape to Ideas» są zarejestrowanymi znakami handlowymi i towarowymi   
   KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

*1 Zakres temperatury / wilgotności otoczenia podczas pracy dla Ameryki Północnej: 13 do 33°C, wilgotność względna 80% lub mniejsza (przy 31°C) bez skraplania

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Dla bezpiecznej i prawidłowej pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi instrumentu przed 
jego pierwszym użyciem.

Komputer PC

Walizka na akcesoria 
CM-A215CM-A110

 (CM-3600A)

Przystawka do
pomiaru krycia

CM-A134
(tylko CM-3610A)

Spektrofotometr CM-3600A/CM-3610A

Akcesoria standardowe Akcesoria opcjonalne

Zasilacz sieciowy

Kabel USB IF-A21
(3 m)

Płytka kalibracji bieli
Plate CM-A139

(dołączony CD-ROM z danymi kalibracyjnymi
i oprogramowaniem do wczytania danych)

Przysłona pomiarowa
CM-A106  (MAV)
(   8 mm pomiar /

    11 mm oświetlenie)

Przysłona pomiarowa
CM-A105 (LAV)

(   25.4 mm pomiar /
    30 mm oświetlenie)

Przysłona pomiarowa
CM-A107  (SAV)
(   4 mm pomiar /

     7 mm oświetlenie)

CM-A99
(20 mm)

CM-A98
(10 mm)

Kuweta
szklana

Kuweta
szklana

Kuweta
szklana

Kuweta
plastikowa

Kuweta
plastikowa

Kuweta
plastikowa

CM-A97
(2 mm)

CM-A132
(20 mm; 100 sztuk)

CM-A131
(10 mm; 100 sztuk)

CM-A130
(2 mm; 100 sztuk)

tylko CM-3600A

Płytka kalibracji
zera transmisji
CM-A100

Uchwyt próbki
w transmisji

CM-A96

Pudełko kalibracji zera
CM-A104

 (CM-3600A)

Puszka kalibracji zera
CM-A119

(CM-3610A)

Kabel USB IF-A22
(5 m)

Płytki barwne
(14 kolorów)

Oprogramowanie SpectraMagicTM NX
CM-S100w

CM-A118
(CM-3610A)

Pokrowiec

< Konfiguracja systemu  >

Addresses and telephone numbers are subject to change without notice. 
For the latest contact information, please refer to the KONICA MINOLTA Worldwide Offices web page: www.konicaminolta.com/instruments/network

KONICA MINOLTA, INC
Konica Minolta Sensing Americas, Inc.

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd. 

Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd.
Konica Minolta Sensing, Inc.

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

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

Optics Company, Korea
Optics Company, Sensing Business
Thailand Representative Office

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

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

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

+1-888-473-2656 (in USA)
+1-201-236-4300 (outside USA)

Certificate No: JQA-E-80027 
Registration Date: March 12, 1997
KONICA MINOLTA, Inc., Sakai Site

www.konicaminolta.eu

201903SEU-POL

© 2019 Konica Minolta, INC.

Certificate No.: JQA-QMA15888    
Registration Date : October 26, 2018

KONICA MINOLTA, Inc., Sakai Site
Product design, manufacture/manufacturing 

management, calibration and service


