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Medição de cor online contínua para um
controlo do processo preciso
Flexibilidade através de escalas de cores
completas de acordo com os padrões da
indústria
Integração perfeita no processo de produ-
ção - correlação com outros dispositivos
Sem mais perdas de tempo e custos para
amostragem e medições laboratoriais
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Integração perfeita no processo de produção - Co-
nexão com outros dispositivos
O sistema online Lovibond® TA 4 permite que monitore imediatamen-
te a qualidade da cor dentro do processo de fabricação. Foi concebi-
do como um sistema de monitorização fácil de utilizar com a precisão
da marca Lovibond®.

Exclui a perda de tempo e de custos devido à
amostragem e às medições laboratoriais
O sistema online fornece dados das cores objetivos para o controlo
do processo contínuo, o que permite obter informações do processo
quase em tempo real, a um pequeno custo analítico. O sistema pode
ser usado para medição de concentrações individuais, deteção preco-
ce de contaminação por vestígios e controlo de qualidade. Os valores
analíticos podem ser retroalimentados para otimização e controlo do
processo automáticos.

Em conformidade com sistemas de medição de
cor reconhecidos internacionalmente
Esta nova geração de colorímetros online usa modelos de espectro-
fotómetro de matriz de díodos, que medem uma resposta quase em
tempo real sobre todo o espectro (380 a 780 nm) a 10 nm ou menos.
Esta abordagem espectrofotométrica permite a utilização de sistemas
de medição de cor internacionalmente
reconhecidos, como o CIELAB e o CIE xzY, com a seguinte tradução
de dados das cores em escalas de cor específicas da indústria, con-
forme referenciadas em organismos de normalização como a AOCS,
DGF, ISO e ASTM.

Desfrute da facilidade de utilização com entrada
de display táctil e visualização de gráficos
O display de configuração interativa permite programar detalhes do
espectrofotómetro de referência e das três cubetas de passagem.
Uma vez em uso, o display pode ser ajustado para mostrar diferentes
pontos de medição e a escala de saída pode ser selecionada. Pode
visualizar sua escala de cores em dois formatos: como um gráfico em
tempo real para uma única escala, em um ponto de medição selecio-
nado ou como um conjunto de últimos valores para todas as escalas
em todos os pontos de medição.

Suporta vários locais de medição em operação
A unidade consiste numa unidade de controlo central com um espec-
trofotómetro de referência. A unidade de controlo pode aceitar sinais
de até 3 cubetas de passagem, que podem ser conectados a até 4 si-
nais remotos, por exemplo, vermelho, amarelo, clorofila e CIELAB L*
A unidade de controlo central pode ser armazenada em um local cen-
tral a 45 m de cada cubeta.
Não há limite para quantas configurações pode instalar na operação,
mas cada unidade de controlo central funciona independentemente e
deve ser monitorada separadamente.

Comece com a Equipe Lovibond
Uma equipe de engenheiros treinados da Lovibond® está disponível
para ajudá-lo a começar. Com o profundo conhecimento da ciência da
cor da empresa, podemos fornecer conselhos desde escalas de cor,
através de percursos recomendados até à implementação de "melho-
res práticas".
Também podemos organizar visitas às instalações da empresa pa-
ra uma pré e pós-reunião técnica, para destacar locais considerados,



aconselhar sobre a implementação e supervisionar o processo até a
conclusão.
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Colorímetro de processo TA 4
Essa abordagem espectrofotométrica permite o uso de sistemas de
medição de cor reconhecidos internacionalmente, como CIELAB e
CIE xzY, com a seguinte tradução dos dados das cores em escalas
de cores específicas da indústria, conforme referenciados em corpos
de padronização como AOCS, DGF, ISO e ASTM.

Dados Técnicos
Applicable Standard AOCS Cc 8d-55

AOCS Cc 13a-43
AOCS Cc 13b-45
AOCS Cc 13e-92
AOCS Cc 13j-97
ASTM D1209
ASTM D1544
ASTM D6166
ASTM E308
BS684
ISO 6271
ISO 15305
ISO 27608
MS 252 : Part 16
MS 817 : Part 12

Tipo de Cor Transparent
Princípio de Medição Matriz de fotodíodos de elementos 2048
Repetibillidade AF960 Lovibond
Display PC Embutido com display táctil, unidade de disco rí-

gido interna Sistema operativo Windows XP
Caminho Óptico 1 polegada, 50 mm, 5 1/4 polegada
Calibração Circuito de calibração preenchido com glicerol de

grau alimentício, programa de calibração automática
incluído com o software

Armazenamento In-
terno

Mais de 100000 medições

Tempo de Medição menos de 5 segundos (dependendo do comprimen-
to do cabo de fibra ótica)

Faixa Espectral 320 - 780 nm
Iluminantes CIE Illuminant A
Portabilidade Process
Observador 2°, 10°
Dimensões 500 x 500 x 300 mm

Texto do Escopo de
Entrega
Entre em contato com seu represen-
tante local da Lovibond® para obter
detalhes.
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