
Spectro2Profiler - Culoare si topografie 3D

BYK-Gardner GmbH, in parteneriat cu Tecnoservice Equipment SRL va
prezinta cel mai nou produs pentru masurarea culorii, luciului si texturii. 

Masurati culoarea, asa cum
o vedeti

 
Spectro2Profiler utilizeaza o iluminare
circumferentiala la 45° cu vizualizare

0°.
Iluminarea circumferentiala este

esentiala pentru a obtine rezultate de
masurare repetabile pe suprafete

texturate.
Masurarea pe suprafata mare cu

iluminare omogena garanteaza citiri
foarte fiabile si relevante. 

 3D - Analiza structurii

Spectro2Profiler preia mai multe imagini sub diferite
directii de iluminare pentru a calcula si afisa

topografia 3D.
Drept urmare, obtineti masuratori obiective pentru

dimensiunea celulei (mm²) si amplitudinea perceputa
a celulei (P-µm).

Tipurile de granulatii pot fi usor diferentiate - ideale
pentru proiectarea si aprobarea de noi produse in

procesul de fabricatie. 

Masurarea reflectivitatii 2D

Adancimea unei suprafete asemanatoare cu pielea
este perceputa in functie de modul de reflectare a

luminii de catre denivelari. 
Noul Spectro2Profiler ofera o masurare de

reflectivitate bazata pe camere 2D, care este aliniata
la datele imaginii 3D pentru a separa reflectarea

denivelarilor. 
Pentru o comparatie cu datele existente,

Spectro2Profiler masoara si luciul de 60° in
conformitate cu standardele internationale.

Previzualizare live pentru
pozitionare precisa

O camera integrata arata o
previzualizare in direct a locului de

masurare. Acest lucru nu permite citiri
eronate ale imperfectiunilor sau

zgarieturilor.
Inclinarea instrumentului poate fi

recunoscuta prin umbrele din imagine.
Cei patru pini de cauciuc de pe placa
de jos a Spectro2Profiler asigura o

pozitionare stabila pe probe plane si
curbate. 

Analiza culorilor și topografiei 3D
cu smart-chart

smart-chart include un management care permite
definirea tolerantelor de trecere/defectiune pe baza

parametrilor de culoare, luciu si structura.
Rezultatele masurarii sunt afisate simultan intr-un

tabel de date si o varietate de grafice care
evidentiaza probele care corespund si care nu

corespund parametrilor specificati. 
Analiza 2D/3D se realizeaza prin diferite culori

pentru a vizualiza si interpreta mai usor rezultatele. 
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Mai multe detalii

Rezultatele masurarii cu Spectro2Profiler
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