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color-guide  
 

Pomiar barwy dla nietypowych aplikacji  
  

Pomiar barwy małych elementów  

Małe elementy, jak części klawiatury, pióra lub długopisy, 

uchwyty, klamki wewnętrzne samochodowe itp.  wymagają  

przyrządu o bardzo małym oknie pomiarowym i powtarzalnym 

punkcie pomiaru.  Warunki te spełnia color-guide 45/0 z 4 

milimetrowym oknie pomiarowym z możliwością dodatkowego 

statywu do małych próbek, zapewniając wysoce powtarzalne 

wyniki i wygodne pozycjonowanie próbki.  

•  Minimalna wielkość próbki:  5 x 5 mm.  

  

Pomiar barwy materiałów sypkich i sproszkowanych  

Pomiar materiałów sproszkowanych, sypkich lub granulatów 

(surowce, produkty spożywcze itp.) wymaga ochrony optyki  

spektrofotometru. Przyrząd typu color-guide z przeszklonym 

oknem o  średnicy 20 mm wychodzi naprzeciw tym 

wymaganiom. Okno pomiarowe zamknięte jest szczelnie 

bezbarwnym szkłem optycznym i umożliwia bezpośredni 

reflektometryczny pomiar barwy  wspomnianych wyżej 

materiałów z pominięciem czasochłonnej fazy  

przygotowywania próbek  (np. prasowania)  

  

Kontrola barw – łatwa i pewna  
  

Nasze spektrofotometry zapewniają:  

• prostotę i przejrzystość obsługi, nawet dla nowicjuszy w 

dziedzinie pomiarów kolorów;  

• stabilną, długookresową kalibrację, z reguły powtarzaną co 

trzy miesiące;  

• świetną stabilność temperaturową, nawet w niekorzystnych 

warunkach;  

• zasilanie z popularnych baterii typu AA, wystarczających na 

ok. 10000 pomiarów;  

• 10 letnią gwarancję na źródło światła, nie przewiduje się 

wymiany lamp!  

• niezwykle niską wagę i małe rozmiary – spektrofotometr o 

wadze tylko 500 g!                   

                                                                                                          

kompletny raport QC              Analiza trendu: 

                     kolor – połysk –  

                       grubość warstwy 

Profesjonalne oprogramowanie easy-link  w cenie  

wraz z przyrządem  
  

Standardy  ISO 9000 wymagają dokumentowania danych z pomiarów  

kolorów. Program  easy-link, standardowo  w  dostawie  ze spektrofotometrem,   

oferuje wszystkie konieczne  do tego celu narzędzia:  

• łatwy, bezpośredni  transfer danych ze spektrofotometru do arkusza 

Excel’a  

• gotowe wzory raportów kontroli jakości (typu lab-plot lub wykresy 

trendów)  

• kompilacja wszystkich istotnych danych jakościowych w jednym 

raporcie: kolor – połysk – grubość  warstwy  

color-guide 45/0, 4 mm  

color-guide 45/0, 20 mm, z przeszklonym oknem pomiarowym  
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• łatwe posługiwanie się wzorcami (standardami): możliwość 

przesyłania wzorców z i do spektrofotometru, back-up oraz 

tolerancje do kontroli produkcji.  

• Analizy trendów: kolor – połysk - grubość warstwy  

 

Szkolenie color-guide:  

BYK-Gardner oferuje więcej niż przyrząd. Pomożemy 

Państwu w odczycie wyników pomiaru koloru, rozumieniu 

zasad ustalania tolerancji,  w rezultacie zaoszczędzicie 

Państwo czas i pieniądze i podniesiecie jakość swojej 

pracy. W cenie przyrządu oferujemy  ½  dniowe szkolenie, 

obejmujące następujące zagadnienia:  

  

Teoria barw  

a) Składowe teorii  barw, jak  widmo widzialne, oświetlenie, 

obserwator, obiekt  

b) Różnice kolorów i ich interpretacja  

  

  

  

Posługiwanie się spektrofotometrem i 

oprogramowaniem  

  

a) Pomiary próbek i standardów, pojedyncze i 

uśredniane  

b) Funkcje zapamiętywania, wywoływania i usuwania 

pomiarów  

c) Możliwości zmiany oświetlenia, obserwatora, 

systemów barw  

d) Bezpośredni  transfer danych do Excela  

  

  

Informacja handlowa  Specyfikacja techniczna  

Nr kat.  Opis  Geometria barwy  Okno pomiarowe  

6807  color-guide 45/0  45/0  4 mm  

6692  color-guide 45/0   45/0 20 mm, przeszklone  

6800  1 rok przedłużenia gwarancji      

Zakres dostawy :  
color-guide; standard kalibracji czarny; standard  

kalibracji biały z certyfikatem; standard kontrolny 

zielony ; celownik pola odczytu; BYKWARE easy-

link; kabel USB, 4 baterie alkaliczne; pętla ręczna; 

walizeczka; instrukcja obsługi, także w języku 

polskim; broszurka – teoria barw; szkolenie  

Zakres spektralny  400 – 700 nm, rozdzielczość 20 nm  

Powtarzalność  0.01 ∆E*, 1σ (średnia odczytu na 10 białych płytkach)  

Odtwarzalność  0.2 ∆E*, 1σ (średnia z 12 płytek BCRA II)  

System barwy  CIELab/Ch; Lab(h); XYZ;Yxy  

Różnica barwy  ∆E*; ∆E(h); ∆EFMC2; ∆E94, ∆ Ecmc; ∆E99;  

∆E2000  

Indeksy  YIE313; YID1925; WIE313; CIE; Berger, siła barwy, 

metameria, nieprzezroczystość  

 Rodzaje światła A; C; D50; D65; D75; F2; F6; F7; F8; F10; F11; UL30 

 Obserwator 2°; 10° 

 Pamięć 200 standardów; 999 próbek 

 Język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 

japoński 

 Zasilenie 4xAA baterie alkaliczne; akumulator NiCd lub MH 

 Temperatura pracy 10-42°C 

 Wilgotność <85% wilgotności względnej, bez kondensacji / 35°C 

 Wymiary 9,5 x 8 x 18 cm 

 Waga 0,5 kg 
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Akcesoria 
 

Dodatkowe standardy oraz standardy kontrolne 
Spektrofotometry spectro-guide oraz color-giude dostarczane są  

wraz z białym i czarnym standardem, a także zielonym kontrolnym. 

Zielony standard służy do okresowej kontroli urządzenia oraz pozostałych 

standardów. 

Spektrofotometry spectro-guide mierzą również połysk próbki, dlatego 

dodatkowo zalecane są okresowe sprawdzania urządzenia na standardzie 

połysku, w celu kontroli wyników pomiarów.  

 

Informacja Handlowa    

Nr kat.  Opis  

6810 standard czarny do color-guide 45/0 

6840 standard czarny do spectro-guide 

6844 standard kontrolny połysku do spectro-guide 

6846 standard kontrolny połysku do spectro-guide-S 

Uwaga: w celu wymiany standardów należy skontaktować się z  

autoryzowanym serwisem urządzeń 

 

 

Informacja Handlowa    

Nr kat.  Opis  

6814 celownik pomiaru 4 mm 

6815 celownik pomiaru 11 mm 

6816 celownik pomiaru 20 mm 

4545 oprogramowanie easy-link 

6532 oprogramowanie auto-QC lite  

6822 kabel USB do spectro-guide 

6818 statyw 

 

 

 

Uchwyt do małych próbek 
 

Maska statywu oferowana jest w dwóch wersjach: dla średnicy okna 

pomiarowego 4 mm oraz dla średnicy okna pomiarowego 11 mm. 

Próbka umieszczana jest na podkładce, zawsze w ten sam sposób, 

by zapewnić powtarzalne i porównywalne wyniki. Statyw 

dostarczany jest z trzema standardowymi podkładkami: elastyczna 

podkładką z gąbki do szybkich pomiarów większości detali, 

podkładką z cylindrycznym wyżłobieniem oraz „surową” podkładką do  

indywidualnego ukształtowania przez użytkownika.   

  

  

Informacja Handlowa    

Nr kat.  Opis  

6825  statyw do próbek 4 mm, 60 x 20 mm  

6845  statyw do próbek 11 mm, 60 x 20 mm  

6826  podkładka z gąbki, standardowa  

6827  podkładka z gąbki, z cylindrycznym wpustem  

6828  podkładka z gąbki, uniwersalna  

 


