
Spektrofotometr

Pomiar oświetlenia wszelkiego typu
w tym lamp jarzeniowych i LED

CL-500A



CL-500A jest wyposażony w standardowe, gwinto-
wane złącza statywowe na górnej i dolnej ściance, może 
więc być montowany w zautomatyzowanych stanowis-
kach pomiarowych. Może też stanowić sensor w syste-
mach pomiaru strumienia świetlnego z kulą całkującą. 
Konica Minolta bez dodatkowych opłat udostępnia 
użytkownikom CL-500A zestaw informacji i plików (SDK) 
umożliwiających samodzielne tworzenie własnego opro-
gramowania pomiarowego.

Oprogramowanie z zestawu SDK umożliwia osiągnięcie 
dużej szybkości do 5 pomiarów na sekundę.

Instrument CL-500A wyświetla na dużym ekranie LCD 
wszystkie mierzone wartości: natężenie oświetlenia, 
współczynnik CRI, temperaturę barwową, widmo 
oświetlenia i długość fali maksimum. Przy tym połączenie 
z komputerem nie jest konieczne

Miernik CL-500A waży zaledwie 350g, wyposażony jest 
w pasek na nadgarstek i etui.

CL-500A

Ocena współczynnika oddawania barw CRI
i pomiar natężenia oświetlenia (klasa JIS AA)

Spełnia normy DIN oraz JIS
CL-500A jest pierwszym ręcznym spektrofotometrem do pomiaru natężenia oświetlenia, spełniającym nor-
my DIN 5032 Part 7 Class B oraz JIS C 1609-1:2006 General Class AA.

Może być łatwo montowany 
w systemach pomiarowych

Szybkie pomiary

Wielofunkcyjny i samodzielny

Lekka, poręczna konstrukcja

CL-500A waży zaledwie 350g, dlatego nawet długa praca z nim 
nie jest męcząca.

PASS
FAIL



Wyświetlanie wykresu widma

Sortowanie diod LED

Pomiar wielopunktowy za pomocą sieci mierników CL-500A

Co to jest zdolność oddawania barw?

Dane widmowe mogą być wyświetlone jako wykres lub lista z rozdzielczością 1nm. Wyświetlanie 
długości fali maksimum widma ułatwia precyzyjną klasyfikację źródeł światła.

Za pomocą oprogramowania można zdefiniować i zapisać do pamięci instrumentu kryteria klasyfikacji 
diod LED na podstawie odcienia barwy światła.

Z oprogramowaniem CL-S10w można połączyć jednocześnie do 10 urządzeń CL-500A dla jednoc-
zesnych wielopunktowych pomiarów. Sieć pomiarową można rozbudować jeszcze bardziej za pomocą 
zestawu SDK – skontaktuj się z biurem Konica Minolta Sensing aby uzyskać więcej informacji.

Istnieją setki rodzajów źródeł światła, zarówno naturalnych jak i stworzonych przez człowieka. Wi-
zualna ocena i porównywanie kolorów przedmiotów jest standardowo prowadzona przy naturalnym 
oświetleniu dziennym bądź przy świetle lamp jarzeniowych symulujących światło dzienne. Obecnie 
coraz szerzej stosowane są także źródła światła nowej generacji takie jak LED (diody emitujące światło). 
Ze względu na oszczędność energii i wysoką trwałość stopniowo wypierają one z użycia lampy żarowe 
i fluorescencyjne.
Porównując wygląd obiektów w oświetleniu sztucznym i naturalnym można czasem zauważyć, że nie-
które kolory nie są wiernie odwzorowane. Mówimy, że źródło światła które nie wprowadza zniekształceń 
kolorów ma dobrą ‘zdolność oddawania barw’.
Tę właściwość źródeł światła można obiektywnie mierzyć i wyrażać liczbowo jako współczynnik odda-
wania barw, oznaczany skrótem CRI (Color Rendering Index) lub symbolem R. Wyznaczany jest on dla 
piętnastu kolorów wzorcowych, oświetlanych badanym światłem oraz światłem wzorcowym*. Gdy nie 
ma żadnej różnicy koloru w dwóch oświetleniach współczynnik oddawania barw przyjmuje maksymalną 
wartość 100. Przy skrajnie złym odwzorowaniu barwy wartość R może osiągać nawet wartości ujemne. 
W charakterystykach źródeł światła najczęściej podawany jest tylko ogólny współczynnik oddawania 
barw Ra będący średnią wartości od R1 do R8 dla pierwszych ośmiu barw wzorcowych.

* Światłem wzorcowym jest w obliczeniach teoretyczny iluminant o identycznej temperaturze barwowej jak światło 
badane.

Spektrofotometr oświetlenia

Dołączone oprogramowanie do zarządzania danymi
Darmowy zestaw programistyczny SDK do tworzenia       
          własnych aplikacji sterujących urządzeniem

Zrozumiałe wykresy współczynników 
oddawania barw
W oprogramowaniu można graficznie przedstawić 
współczynniki CRI w postaci zrozumiałych wykresów. 
Wyświetlane są wszystkie szczegółowe współczynniki 
R1-R15 dla piętnastu kolorów testowych oraz ogólny 
współczynnik Ra będący średnią wartości R1-R8.

0 20 40 60 80 100 

Ra

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

0 

100 
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

SPEKTROFOTOMETR OSWIETLENIA



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

MEAS.

165

95

72
11

70

11
.2

MEAS.

165

95

72
11

70

11
.2

MEAS.

165

95

72
11

70

11
.2

•	 Pokazane	obrazy	wyświetlacza	służą	jedynie	do	celów	ilustracyjnych.

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

•	 Specyfikacja	i	rysunki	mogą	być	zmienione	bez	uprzedzenia.

< Konfiguracja systemu >< Wymiary w mm >
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Model Spektrofotometr oświetlenia CL-500A
Klasa dokładności Spełnia	wymogi	norm	Class	AA	JIS	C	1609-1:	2006	"Illuminancemeters	Part	1:	General	measuring	instruments"*1	oraz	DIN	5032	Part	7	Class	B

Zakres widmowy Od	360	do	780	nm

Wyjściowa rozdielczość widmowa 1	nm

Szerokość połówkowa Około	10	nm

Dokładność długości fali ±0,3	nm	(mediana	dla	długości	fali	435,8	nm,	546,1	nm	i	585,3	nm*2,	według	normy	JIS	Z	8724)*3

Zakres pomiarowy Od	0,1	do	100	000	lx	(do	pomiaru	chromatyczności	wymagane	co	najmniej	5	lx)

Dokładność *4,5 (dla iluminantu A) Ev	(Natężenie	oświetlenia):	±2%	±1	cyfra	wyświetlanej	wartości
xy:	±0,0015	(od	10	do	100	000	lx)
xy:	±0,002	(od	5	do	10	lx)

Powtarzalność (2σ, dla iluminantu A) Ev:	0,5%+1	cyfra
xy:	0,0005	(od	500	do	100	000	lx)
xy:	0,001	(od	100	do	500	lx)
xy:	0,002	(od	30	do	100	lx)
xy:	0,004	(od	5	do	30	lx)

Błąd czułości widmowej (f1') W	granicach	1,5%	widmowej	czułości	oka	V(λ)

Błąd korekcji kosinusowej (f2) Ev:	w	granicach	3%

Dryft temperaturowy (fT) Ev:	±3%	wyświetlanej	wartości;	xy:	±0,003

Dryft wilgotnościowy (fH) Ev:	±3%	wyświetlanej	wartości;	xy:	±0,003

Czas pomiaru Tryb	Super	Fast:	ok.	0,2	s	(w	połączeniu	z	komputerem);	tryb	Fast:	ok.	0,5	s;	tryb	Slow:	ok.	2,5	s;	Tryb	automatycznego	czasu	naświetlania	(wysokiej	dokładności):	od	ok.	0,5	do	27	s

Możliwe do wyświetlenia dane XYZ;	X10Y10Z10;	Evxy;	Evu'v';	Ev;	Dominująca	długośc	fali,	Czystość	wzbudzenia;	Najbliższa	temperatura	barwowa,	Δuv;	Ogólny	współczynnik	oddawania	barw	(Ra);	Specjalne	współczynniki	
oddawania	barw	(Ri,	i=1~15);	Wykres	widma;	Długość	fali	maksimum	widma;	Δ	(XYZ);	Δ	(X10Y10Z10);	Δ	(Evxy);	Δ	(Evu'v');	Klasyfikacja

Inne funkcje Pojemność	pamięci:	100	pomiarów;	Funkcja	kalibracji	użytkownika	(w	połączeniu	z	komputerem);	Pomiar	ciągły	(w	połączeniu	z	komputerem);	Automatyczne	wyłączanie

Języki menu Angielski,	japoński,	chiński	(uproszczony)

Złącze USB	2.0

Zasilanie Wewnętrzny	akumulator	litowo-jonowy	(Czas	pracy	po	naładowaniu:	ok.	6	godzin,	dla	nowego	akumulatora);	zasilacz	sieciowy;	zasilanie	przez	port	USB

Zakres temperatury i wilgotności pracy Od	-10	do	45°C,	wilgotność	względna	do	85%	(w	35°C)	bez	skraplania

Zakres temperatury i wilgotności 
przechowywania

Od	-10	do	45°C,	wilgotność	względna	do	85%	(w	35°C)	bez	skraplania

Wymiary (szer. × gł × wys.) 70	×	165	×	83	mm

Ciężar 350g

*1		Dla	rozdziału	7.6.3	‘Response	Time’,	pomiary	wykonano	w	trybie	automatycznego	czasu	naświetlania.
*2		Dla	długości	fali	585,3	nm	ocenę	przeprowadzono	przy	zastępczej	długości	fali	587,5	nm.
*3		W	standardowych	warunkach	testowych	Konica	Minolta	(zmiana	temperatury	nie	większa	niż	2°C	po	kalibracji	zera)
*4		Tryb	automatycznego	czasu	naświetlania	(wysokiej	dokładności)
*5		*5	Liniowy	dla	Ev	(natężenia	oświetlenia)

CL-500A
Akcesoria standardowe

Akcesoria opcjonalne

Spektrofotometr
CL-500A

Kabel USB 
IF-A17 (Europa)

Pasek na nadgarstek
CR-A73

Pokrywka receptora
T-A13

Osłona
CL-A11

Pokrowiec
FD-A05

Zasilacz sieciowy

Oprogramowanie do zarządzania danymi 
CL-S10w

Komputer
(dostępny na rynku)

SPEKTROFOTOMETR OSWIETLENIA

Dla prawidłowego użytkowania i dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcją 
obsługi urządzenia przed jego pierwszym użyciem.

• Podłączaj urządzenie tylko do zasilania o właściwym  
   napięciu znamionowym.

• Nieprawidłowe połączenie elektryczne może być 
    przyczyną pożaru lub porażenia prądem.


