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Colour QC Software with Pass/Fail Tolerancing for Fast Answers

Fácil de usar, mas ainda assim Fornece
ferramentas para medição básica de cor
GUI compreensível & e fácil de aprender,
compatível com todos os sistemas opera-
cionais comuns Windows™
Gráfico de cores para relatar diferenças
de cores e classificações de aprovação /
reprovação
Compatível com e fácil de atualizar para
OnColorTM Premium
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Pacote de Software de Plataforma Aberta
OnColorTM não o vincula. Este pacote de software Open Platform
funciona em todos os modelos de espectrofotómetro produzidos em
série atualmente disponíveis em todos os fornecedores ativos e siste-
mas legados.

Comece pequeno, comece grande
O OnColorTM Lite é um pacote de controlo de qualidade de cor de ní-
vel básico acessível que funciona na maioria dos modelos de espec-
trofotómetro e é compatível com Windows®. É compatível e fácil de
atualizar para OnColorTM Premium.

Vasta gama de funções
O OnColorTM Lite oferece uma ampla gama de recursos e displays
gráficos para avaliar e controlar a cor, incluindo o OnColorTM Lite:
Controlo de dispositivos; dados colorimétricos e espectrais; tolerânci-
as de cor; relatórios e arquivamento de dados.

Versatilidade da seleção de dispositivos
O OnColorTM está disponível para todo o espectrofotómetro, desde
instrumentos portáteis, como a série RT de Tintometer® Lovibond®

até instrumentos de bancada. Ele é adequado para soluções rápidas
e portáteis, bem como para a precisão necessária de soluções high-
end.

Flexibilidade
O software pode ser usado pré-configurado com displays pré-progra-
mados ou, alternativamente, totalmente personalizado por de acordo
com suas necessidades, com os modelos fornecidos a partir dos ar-
quivos de propriedade.

Correlação de dados
Designações de ordem e espaços de trabalho permitem a correlação
de dados com processos de fabrico específicos.

Operação simples
As ajudas de navegação ajudam-no rapidamente através do software
com teclas de atalho, teclas de atalho, dicas de ferramentas e um me-
nu de atalho.



Indústria
Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústri-
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Aplicação
Plásticos | Produtos Domésticos | Químicos | Revestimentos | Têxteis

OnColor Lite
Um pacote de controlo de qualidade de nível básico acessível que
funciona com muitos de nossos modelos de espectrofotómetro. Ele
oferece uma ampla gama de funções e exibições gráficas para avalia-
ção e controlo de cores, incluindo: Controlo de dispositivos; dados co-
lorimétricos e espectrais; tolerâncias de cor; relatórios e arquivamento
de dados.

Dados Técnicos
Applicable Standard ASTM 313

ASTM D1925
ASTM E308
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