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Kleur

Elcometer 6085  draagbare sphere spectrofotometer
De Elcometer 6085 is een betaalbare 
sphere spectrofotometer ontwikkelt om snel 
nauwkeurige kleurmetingen uit te voeren op 
verschillende materialen zoals papier, verf, 
kunststof of textiel. 

• Licht, compact en draagbaar
• Diffuse/8° sphere meetgeometrie
• Vaste meetspot van 8mm
• Groot en duidelijk LCD display
• Dekkracht en kleursterkte meting
• Gelijktijdige meting van speculair inclusief (SPIN) en 

speculair exclusief (SPEX)
• Robuust
• Betrouwbare vergrendeling
• Oplaadbare batterij voor draagbaar gebruik

NORMEN:
AS/NZS 1580.601.3, ASTM C 609, ASTM D 2244, 
ASTM E 1164, ASTM E 308, ASTM E 313, BS 8493, 
DIN 5033-2, DIN 5033-3, DIN 5033-4, DIN 5033-7, DIN 6174, 
EN 12373-12, EN 13523-15, ISO 7724-2, ISO 7724-3, 
JIS K 5600-4-5, JIS K 5600-4-6, NF T36-006, NF X08-012-1, 
NF X08-012-2

• Meetfuncties en registers
De Elcometer 6085 duidt absolute en verschil metingen aan voor de volgende colorimetrische systemen. Deze 
metingen zijn verkrijgbaar, met eender welke van de negen lichtsoorten, op een meethoek van 2° of 10°: L*a*b*, 
DL*Da*Db*, L*C*h°, DL*DC*DH*, DE*ab, DECMC, DE CIE94 en XYZ. Whiteness en Yellowness per ASTM E 313-98.

• Pass/Fail modus
Het instrument slaat tot 1000 referentiekleuren met toleranties op voor eenvoudige pass/ fail metingen. Een simpel 
groen vinkje of rood kruis geven duidelijk op het scherm aan of iets is goedgekeurd of afgekeurd. De resultaten zijn in 
één oogopslag zichtbaar en geven analisten gedetailleerde kleurvergelijkingsgegevens.

• Snelle kleurvergelijking
Het is mogelijk snel twee kleuren te meten en te vergelijken. De gebruiker kan zo efficiënte en tijdbesparende 
kwaliteitscontrolemetingen uitvoeren zonder toleranties te creëren of gegevens op te slaan.

• Sphere
De lichtverstrooiende sphere van de Elcometer 6085 is gemaakt van Spectralon®, een duurzaam en zeer reflecterend 
materiaal dat speciaal ontworpen is voor zware productieomstandigheden. Het lichtverstrooiend materiaal voorkomt 
voortijdige degradatie, het afschilferen en afbladderen van de wanden van de sphere.

• Sorteren volgens opaciteit, kleursterkte en tint
Het instrument kan zowel de opaciteit als drie kleursterktes meten: chromatische, schijnbare en drie stimuli 
berekeningen. De Elcometer 6085 kan ook tinten sorteren volgens de 555 methode. Deze factoren zijn doorslaggevend 
in de kwaliteitscontrole van kunststof, verf of textiel producten.

• Invloed van structuur en glans
De Elcometer 6085 meet gelijktijdige de SPIN en SPEX om de invloed van de glans component te bepalen.

• Gebruiksvriendelijke vorm
Het instrument geeft niet enkel aanwijzingen om de bediener te assisteren tijdens het meten maar het is bovendien 
uiterst gebruiksvriendelijk. De meter is compact en licht en is voorzien van een ergonomische laag die het instrument 
een gelijkmatige en comfortabele grip geeft. De terugklapvoet is ontworpen voor zwaar gebruik en heeft een 
betrouwbare vergrendeling. De uitlezingen worden groot getoond en zijn goed te zien op het kleuren lcd-scherm met 
hoge resolutie. De oplaadbare batterij heeft een lange levensduur.

Kenmerken



 www.elcometer.com
© 2016 Elcometer Limited. Elcometer is een gedeponeerd handelsmerk van Elcometer Limited. All andere handelsmerken zijn erkend.
Omdat Elcometer Limited beleid voert om producten continu te verbeteren, houdt het het recht om specificaties onaangekondigd te wijzigen.

Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
K6085M001 Elcometer 6085 Ci60 draagbare sphere spectrofotometer ●
K6085M002 Elcometer 6085 Ci62 draagbare sphere spectrofotometer ●
Meetgeometrie d/8°, DRS spectral engine, vaste 8 mm aperture Simultaan SPIN / SPEX
Lichtbron Tungsten lamp
Lichtsoorten  A, C, D50, D55, D65, F2, F7, F11 & F12
Standaard waarnemers 2° en 10°
Spectraal bereik 400-700nm
Geheugen 1,000 referentiekleuren met toleranties, 4,000 monsters
Meetbereik 0 tot 200% reflectie
Meettijd Ongeveer 2 seconden
Inter-Instrument 
betrouwbaarheid 
(Ci60)

CIE L*a*b*:
Gemiddeld 0,40 ∆E *ab op basis van gemiddeld 12 BCRA serie II tegels
(speculaire component inbegrepen)
Maximum 0,60 ∆E *ab op gelijk welke tegel (speculaire component inbegrepen)

Inter-Instrument 
betrouwbaarheid 
(Ci62)

CIE L*a*b*:
Gemiddeld 0,20 ∆E *ab op basis van gemiddeld 12 BCRA serie II tegels
(speculaire component inbegrepen)
Maximum 0,40 ∆E *ab op gelijk welke tegel (speculaire component inbegrepen)

Short-term 
Herhaalbaarheid†

Ci60 - 0,10 ∆E*ab op witte keramiek (standaardafwijking)
Ci62 - ,05 ∆E*ab op witte keramiek (standaardafwijking)

Lamp levensduur Ongeveer 500,000 metingen
Voeding Verwisselbare accu; 7,4 VDC, 2400 mAh
Metingen per 
lading

1.000 metingen op 8 uur tijd

Gewicht 1.05kg (2.32lbs.)
Weergavescherm 3,2 inch kleuren lcd-scherm met schermverlichting
Afmetingen 109 x 91 x 213mm (4.3 x 3.6 x 8.4”)
Paklijst Elcometer 6085 Ci60, kalibratiestandaarden, kalibratiecertificaat voor standaarden, wisselstroom 

adapter, netsnoeren (VK & EUR), draagetui & gebruiksaanwijzing

Paklijst Elcometer 6085 Ci62, kalibratiestandaarden, kalibratiecertificaat voor standaarden, wisselstroom 
adapter, netsnoeren (VK & EUR), draagetui & USB-kabel, gebruiksaanwijzing

Toebehoren

Artikelnummer Beschrijving
KT006085P001 Accu
KT006085P002 Externe acculader

C

†Op basis van 20 metingen op witte tegel● Certificaat standaard bijgeleverd    
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