Komunikat prasowy
Fogra przeprowadza w pełni zautomatyzowane, dokładne
pomiary barw za pomocą FD-9 firmy Konica Minolta.
Nieuwegein, kwiecień 2016 r.
Konica Minolta wprowadziła ostatnio do sprzedaży spektrofotometr autoskanujący
FD-9. Dokładność, wszechstronność i szybkość urządzenia znalazły już uznanie u
wielu przedsiębiorstw z branży drukarskiej.
Posiadając w ofercie opcjonalny automatyczny podajnik arkuszy (Auto-Sheet-Feeder
- ASF), Konica Minolta umożliwia obecnie dokonywanie w pełni zautomatyzowanych
pomiarów barw. Z tego innowacyjnego systemu pomiaru barw korzysta już także
słynny Instytut Badań Technologicznych Fogra Graphic z Monachium. Na początku
kwietnia system został zainstalowany w dziale prasowym. Będzie wykorzystywany do projektów badawczych i certyfikacji odbitek kontraktowych (ISO 12647- 7),
wydruków walidacyjnych (ISO 12647-8) oraz do elektronicznych wydruków produkcyjnych wykonywanych zgodnie z normą Fogra Process Standard Digital Printing
PSD®.„Norma PSD wymaga kontroli stabilności nakładu przeprowadzanego w drodze
pomiaru niezliczonych wydruków. Dzięki spektrofotometrowi FD-9 z ASF udało nam
się istotnie uprościć i usprawnić ten proces, bez uszczerbku dla jakości” – mówi dr
Andreas Kraushaar, szef wydziału prasowego Fogra.
Urządzenia FD-9 i ASF są dostępne od ręki i będą oczywiście pokazane na targach
Drupa w Hali 7A, na stoisku F20.

Informacje o Konica Minolta Sensing Europe B.V.:
Firma Konica Minolta Sensing Europe B.V. jest częścią japońskiego koncernu Konica Minolta Inc. Jest czołowym dostawcą
rozwiązań do pomiaru koloru, wyglądu oraz oświetlenia. Firma Konica Minolta Sensing Europe jest obecna na rynku w ponad 30
krajach. W rozwiązaniach pomiarowych firmy stosowane są najnowocześniejsze technologie optyczne i przetwarzania obrazów.
Rozwiązania te są wykorzystywane w kontroli jakości oraz wspomagają działy badań i rozwoju w wielu różnych branżach.

Nasze rozwiązania do zarządzania kolorami są niezbędnymi składnikami systemów kontroli i monitorowania jakości w wielu
branżach produkcyjnych, takich jak motoryzacja, opakowania, tworzywa sztuczne, materiały budowlane, produkty spożywcze,
substancje chemiczne i środki farmaceutyczne. W nowatorskiej dziedzinie technologii oświetlenia i wyświetlania analizatory kolorów firmy Konica Minolta są uznawane za standard branżowy. Konica Minolta Sensing stawia na innowacyjność i korzystając
z najnowszej technologii bardzo dokładnych detektorów dostarcza rozwiązania, które zaspokajają stale zmieniające się potrzeby
w różnych dziedzinach.

Określenia oraz nazwy produktów mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi prawnych
właścicieli, a ich własność jest niniejszym potwierdzona.
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