
Persbericht

Konica Minolta Sensing kondigt een firmware update voor de CL-500A aan. 
De CL-500A is een compacte en draagbare verlichtingssterkte spectrofotometer 
voor het meten van de volgende generatie lichtbronnen zoals LED‘s en EL 
verlichting met spectrale precisie.

De belangrijkste veranderingen op een rijtje.

•	 De CL-500A is nu in staat zowel photopic en scotopic verlichtingssterkte weer te geven eve-

nals de S/P ratio van scotopische en fotopische illuminantie

•	 Bijgewerkte gebruikersinterface om makkelijker te schakelen tussen de verschillende kleurru-

imten.

•	 Inclusief de nieuwste versie van de CL-S10w software die het mogelijk maakt om MacAdam 

SDCM (standaarddeviatie van kleuraanpassing) stappen te laten zien.

Scotopische verlichtingssterkte

De gevoeligheid van het menselijk oog onder omstandigheden met weinig 

licht is anders dan die onder heldere omstandigheden. De visie van het 

menselijk oog onder omstandigheden met weinig licht noemen we 

„scotopisch zicht“ waarbij de piek-gevoeligheid in golflengte is verschoven 

naar de kortere golflengten (blauw) vergeleken met zicht onder heldere 

condities, “fotopisch zicht“.

S/P ratio

De S/P ratio is de verhouding tussen fotopische- en scotopische- waarden en wordt vaak 

gebruikt door lamp fabrikanten. Als gevolg van de verschuiving in ooggevoeligheid zal er 

een verschil in helderheid / verlichtingssterkte worden gemeten onder lage luminantie 

omstandigheden. De S/P ratio is een eenvoudige index waarmee de gebruiker de helderheid 

van een lichtbron kan kwantificeren onder scotopische omstandigheden.

SDCM

De Standard Deviation of Colour Matching (SDCM) is 

gebaseerd op MacAdam ellipsen. De nieuwe CL-S10w 

software bevat een sjabloon voor het uitdrukken van de 

variatie in kleurkwaliteit van verlichtings lichtbronnen zoals 

LED‘s of organische LE lichtbronnen in termen van de 

MacAdam SDCM stappen. Dit maakt weergave van 

kleurverschillen mogelijk die nauw aansluiten bij 

een visuele beoordeling. 
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Topklasse nauwkeurigheid volgens DIN en JIS normen

De nauwkeurigheid en de prestaties van de CL-500A zorgen ervoor dat dit de eerste hand-held ver-

lichtingssterkte spectrometer is die volledig voldoet aan DIN 5032 deel 7, klasse B en klasse AA JIS C1609.

Een update voor CL-500A klanten met eerdere firmware en een eerdere versie van de CL-10Sw 

zal beschikbaar zijn op de downloadpagina op de website:

www.konicaminolta.eu/en/measuring-instruments/learning-centre/light-measurement/the-language-of-light.html

Voor meer informatie over de gebruikte termen in dit persbericht verwijzen wij naar onze informatie 

over lichtmeting The Language of Light:

www.konicaminolta.eu/en/measuring-instruments/learning-centre/light-measurement/the-language-of-light.html

CL-500A, een nauwkeurig en veelzijdig instrument die tevens de 

kleurweergave-index (CRI) kan meten

De CL-500A meet niet alleen verlichtingssterkte (photopisch / scotopisch), kleurkwaliteit, 

en kleurtemperatuur, maar ook CRI (kleurweergave-index). De kleurweergave-index is een 

kwantificering van de kleurweergave-eigenschappen van een lamp of andere lichtbron, en werd 

gedefinieerd om in objectieve criteria te voorzien. De kleurweergave-index geeft een waarde voor 

de kleur kwaliteit van de test lichtbron  in vergelijking met een referentie lichtbron.

De CL-500A is ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals:

•	 Lichtmetingen in het veld en analyse van het licht van een breed scala van lichtbronnen 

qua kleurweergave-index, kleurtemperatuur, chromaciteit en verlichtingssterkte

•	 Ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en onderhoud van Matrix-LED-borden

•	 Sensor voor de analyse van de totale flux en lichtverdeling in een integrerende bol

•	 Onderzoek en kleur inspectie van video projectoren

•	 Meting van de fotosynthetische foto fluxdichtheid (PPFD) van lichtbronnen gebruikt voor 

de landbouw

•	 Als Master-instrument in een kwaliteitsmanagementsysteem met luxmeter T-10A en 

Chroma Meter CL-200A



Over Konica Minolta Sensing Europe B.V.:

Konica Minolta Sensing Europe BV, een dochteronderneming van Konica Optics Inc Japan is een toonaangevende 

leverancier van meet-oplossingen voor toepassingen op het gebied van Kleur & Vormgeving, Licht, Displays en 3D vorm 

digitalisering. Konica Minolta Sensing Europa bedient de industrie in de EMEA-regio met vestigingen en distributeurs 

in meer dan 30 landen. Afgeleid van onze state-of-the-art optische en beeldverwerking technologieën levert Konica 

Minolta Sensing meetoplossingen die helpen in de verbetering van kwaliteitscontrole en ondersteuning bij R & D in een 

breed scala van industrieën.

Onze kleurmanagement oplossingen zijn van essentieel belang bij de controle en bewaking van de kwaliteit in veel 

industrieën, zoals automobiel, coatings, plastic, bouwmaterialen, voedsel, chemie en farmacie. In het innovatieve gebied 

van Light & Display-technologie zijn de Konica Minolta Colour analyzers uitgegroeid tot een industrie standaard. Onze 

3D digitizers worden veel gebruikt in toepassingen zoals geneeskunde, cultureel erfgoed en wetenschappelijk onderwijs 

en onderzoek. Konica Minolta Sensing zal blijven innoveren, met behulp van de nieuwste technologie zal Konica Minolta 

Sensing oplossingen blijven leveren die voldoen aan de steeds veranderende behoeften op diverse terreinen.

 


