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Konica Minolta, Renk ve Parlaklığın Eş Zamanlı 
Ölçümü için CM-26dG’ de Dahil Yeni Taşınabilir 
Spektrofotometre Serisini Piyasaya Sürüyor 
Otomotiv ve BİT Üretim Alanlarında Gelişmiş Verimlilik ve Kalite Güvencesi Sağlayan 
Dijital Renkli Veri Yönetimi için Hazır

Nieuwegein, 19.02.2019

Konica Minolta bugün şirketin yüksek hassasiyetli renk ölçümü için yeni taşınabilir spektrofotometreler 

serisini piyasaya süreceğini açıkladı. Çift açıklıklı model CM-26d ve tek açıklıklı CM-25d Mart 2019’da 

tanıtılırken, eş zamanlı renk ve parlaklık ölçümleri yapabilen amiral gemisi CM-26dG modelini 2019 

yılının ilerleyen zamanlarında tanıtacak.

CM-26dG, CM-26d ve CM-25d, otomotiv ve BT endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan CM2600d 

ve CM2500d spektrofotometrelerin varisi olarak tanıtılıyor. Bu ürünler genel olarak otomobillerin iç 

parçalarının imalatında ve montajında ve akıllı telefon veya tabletlerin dış parçalarında kullanılır. Yeni 

araçlar giderek artan küreselleşmiş tedarik zincirlerinde Dijital Renkli Veri Yönetimi*1’i sağlayarak 

verimliliği ve üretkenliği artıracaktır.
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CM-26dG Serilerinin Yararları

1. Renk ve parlaklığı aynı anda ölçerek denetim işleminin hızını artırmak

CM26-dG yalnızca 660 g ağırlığa sahip kompakt bir gövdeyle aynı anda rengi ve parlaklığı ölçebilen 

“ikisi bir arada” bir spektrofotometredir. Büyük miktardaki numuneleri ölçerken hem verimliliği hem 

de inceleme sürecinin hızını ve doğruluğunu önemli ölçüde artıracaktır.

2. Endüstrinin üst düzey ölçüm doğruluğu ile üstün kalite kontrolünün sağlanması

Yeni cihaz serisi, şimdiye kadar yalnızca referans sınıfı laboratuvar cihazları ile elde edilen, eşsiz yüksek 

cihazlar arası uyum seviyeleri sunmaktadır. Bu da bileşen parça üreticilerinden bitmiş ürünlere kadar 

tedarik zinciri boyunca kalite kontrolü için kullanılmasına olanak tanır. Cihazlar Arası Uyum (12 BCRA renk 

levhası için ortalama) önceki modellerden yaklaşık %40 oranında bir artışı olan CM-26dG ve CM26d için 

en fazla ΔE* 0.12.

Bu mükemmel ölçüm hassasiyeti Dijital Renkli Veri Yönetimini sağlar (üretim tesisleri ve tedarik zincir-

leri boyunca fiziksel renk standartlarını kullanmak zorunda kalmadan yalnızca ölçümlere dayanan renk 

yönetimi). Fiziksel standartların dolaşımını, depolanmasını ve bakımını ortadan kaldırmak maliyetlerden 

önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır ve böylece piyasaya sürme süresini kısaltırken yanlış kullanım, hasar 

ve fiziksel standartların aşınmasından kaynaklanan atıkların da önüne geçer.



3 | 4

3. İşletim verimliliğini artırın ve işlem hatalarını azaltın

İş fonksiyonu*2 rutin görevlerin cihaza kaydedilmesi için ölçüm talimatlarını (fotoğraflar dahil) etkinleştirir. 

Bu fonksiyon, operatör becerisindeki farklılıklardan bağımsız olarak süreç doğruluğunu, üretkenliği ve 

tutarlılığı iyileştirir.

CM-26dG ve CM-26d farklı boyutlardaki parçaları ölçmek için Ø8mm ve Ø3mm ölçüm alanları arasında 

geçiş yapabilir (CM-25d, Ø8mm ölçüm alanına sabitlenmiştir). Tüm modellerde desenli veya küçük 

numuneler üzerinde doğru konumlandırma için ışıklandırılmış bir gözlem portu bulunur.

4. Artan verimlilik ve daha az aksama süresi için daha hızlı ölçüm ve artırılmış dayanıklılık

Akıllı telefonlar gibi toplu olarak üretilen ürünler için günlük binlerce kalite kontrol ölçümü yapılır. Bu 

ölçümler doğal olarak kısa ölçüm süreleri ve yüksek cihaz dayanıklılığı gerektirir. CM-26dG serileri bu iki 

gereksinimi de karşılar. CM-26dG’nin hem rengi hem de parlaklığı ölçerken bile ölçüm süresi iki saniyedir 

ve iki ölçüm arasındaki süre de yaklaşık 1 saniyedir. Buna ek olarak ölçüm döngüsü bakımından dayanıklılığı 

önceki modellere kıyasla önemli ölçüde geliştirildi. Gelişmiş denetim hızı ve dayanıklılığı iş verimliliğini 

artırır ve aksama süresini azaltır.

*1: Renk referans plakalarını kullanmadan sadece sayısal verilere dayanan bir renk yönetimi tekniği

*2: Ayrı olarak bir yazılımla kullanılan bir ayar
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Konica Minolta Sensing Europe B.V. Hakkında
Konica Minolta Inc. ( Japonya) Endüstriyel İş Bölümünün bir parçası olan Konica Minolta Sensing Europe B.V. Renk & Görünüm ve 

Işık ölçümü alanlarındaki uygulamalar için ölçüm çözümleri konusunda lider bir tedarikçidir. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölge-

lerinde Konica Minolta Sensing Europe B.V şubeleri ve nitelikli distribütörleri ile 30’dan fazla ülkede sektöre hizmet vermektedir. 

En son teknolojiye sahip optik ve görüntü işleme teknolojilerimizden elde edilen Konica Minolta Sensing ölçüm çözümleri, çeşitli 

endüstrilerde Ar-Ge ve kalite kontrolünü desteklemeye yardımcı olmaktadır.    

Renk yönetimi çözümlerimiz başlıca Otomotiv, Plastik, Kaplama, Gıda ve İçerik Maddeleri, Kimyasallar, İlaç Endüstrisi ve Grafik 

Sanatlar gibi sektörlerde yapılması gereken Kalite Kontrol için oldukça önemlidir.  

Instrument Systems (Almanya) ve Radiand Vision Systems ( A.B.D.) grup şirketleriyle birlikte Konica Minolta Sensing BTİ, Otomotiv 

ve Aydınlatma endüstrisine Işık ve Ekran ölçümü alanında son teknolojiyi sunar. 

İrtibat bilgileri:   Konica Minolta Sensing Europe B.V.
  Senem Cabar

  E-Mail: senem.cabar@konicaminolta.com.tr


