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Nieuwegein, 18. November 2015

Konica Minolta Sensing, Inc. lanserar den nya lätta portabla Luminans & Färgmätare CS-150 och CS-160

De nya CS-150 och CS-160 är handhållna digitala luminansmätare för att mäta luminans och färgtonskoordinater 
på ljuskällor och föremål.  Dessa lätta instrument kan styras från en dator via USB eller med hjälp av det 
ergonomiska pistolgreppet, vilket innebär att denna mångsidiga mätare kan användas nästan överallt. 
Även objekt med höga temperaturer kan mätas. Datahantering ingår som standard, vilket möjliggör fjärrmätning 
samt hantering och export av data via USB 2.0.

CS-150 och CS-160 mäter luminans & färgvärdet på en punkt och är en värdig efterträdare till CS-100A. 
De nya instrumenten drar nytta av samma användarvänliga designfunktioner som sina föregångare: 
inklusive pistolgrepp för exakt punktfokusering, ett optiskt system som syftar till att praktiskt taget eliminera 
effekterna av sidoljus och en inbyggd display så att mätdata kan ses inifrån sökaren. Fullständiga mätresultat 
visas på en stor extern monokrom display.  Makrolinser (tillval) finns tillgängliga för att göra det möjligt att mäta så 
små ytor som 0,4 mm diameter (CS-160).

För att få den mest exakta färgmätningen, så bör 
mätinstrumentet passa känsligheten hos det mänskliga ögats 
seende. Vid sidan av förbättrad användvänlighet har 
CS-150/160 en förbättrad korrelation till CIE 1931 
färgmatchningsfunktioner. Organisationer som använder
flera instrument kan öka noggrannheten ytterligare med den 
förbättrade inter-instrument överensstämmelsen. 
Integrationstiden kan även anpassas till konstanta eller
flimrande ljuskällor.



Om Konica Minolta Sensing Europe B.V.:

Konica Minolta Sensing Europe BV är en del av Konica Minolta Inc. Japan och är en ledande leverantör av mätlösningar för applikationer inom områdena 

Färg & Utseende och Ljusmätningar. Konica Minolta Sensing Europe finns i mer än 30 länder i EMEA-regionen med egna kontor och kvalificerade 

distributörer.  Det mesta härstammar från vår optiska bildbehandlingsteknik, mätlösningar från Konica Minolta Sensing bidrar till att förbättra kvali-

tetskontrollen och stöder FoU i en mängd olika branscher.

Våra färghanteringslösningar är nödvändiga för att kontrollera och övervaka kvaliteten på många områden inom industrin, såsom fordonsindustri, 

beläggningar, plast, byggmaterial, livsmedel, kemikalier och läkemedel.  I det innovativa området Light & Display-teknik är Konica Minoltas Färganaly-

satorer nu „branschstandard“.  Konica Minolta Sensing kommer att fortsätta att förnya sig, genom att utnyttja den senaste sensortekniken och tillhan-

dahålla lösningar som uppfyller de ständigt föränderliga behoven inom olika områden. 

Kontakt:

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Theo Duncker

Telefon: +31 (0)30 248 1195

Theo.Duncker@seu.konicaminolta.eu 

Besök gärna: www.konicaminolta.eu/measuring-instrumentst

Terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.
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CS-150 och CS-160 erbjuder användaren ett förbättrat mätområde 0,01cd/m2 till 999.900 cd/m2 (CS-150) och 
0,1 cd/m2 till 9.999.000 cd/m2 (CS-160) som ger ett ännu bredare utbud av applikationer. Praktiskt taget allt som 
lyser eller reflekterar ljuset kan mätas med Konica Minoltas nya portabla mätare. De möjliga användningsområdena 
sträcker sig från forskning och utveckling till produktion.


