
 

X-RITE RM200QC SPECTROCOLORIMETER 
VF0620 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

De X-Rite RM200QC Spectrocolorimeter is een handzaam instrument dat 
de ruimte tussen beleving van het kleurbeeld en het meten van de 
daadwerkelijke materiaalkleur biedt bij controle op levering van 
inkomende goederen tot het uitleveren van het eindproduct. Dit 
samengebracht in een functioneel, draagbare meter op zakformaat, 
eenvoudig te bedienen en direct gereed voor gebruik, binnen een 
seconde een meting op uw voorwerp. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Laboratorium, Verf productie, Product controle, Inkomende en uitgaande goederen, Architecten, Adviseurs, 
Kunststof (spuitgiet) productie, Bouwmaterialen, Speelgoed, Huishoud goederen, Verpakking, Inkt, enz. 
 
NORMEN 

ASTM, DIN, ISO. Sla voor correcte uitvoering van de test de betreffende norm(en) erop na. 
 
FEATURES 

• 20 referentie standaarden op te slaan in het instrument met tijd en datum en de optie de naam in te 
voeren via het toetsenbord op het scherm. 

• Een maximum van 350 meetwaarden in het geheugen op te slaan en te vergelijken aan de referentie 
standaarden. 

• Test resultaten op het scherm met grafische Goed/Fout indicatie, 
• Weergave van Delta E(dE) voor alle gebruikelijke methoden, b.v. CIELAB, CMC, CIE 94, 2000 
• Weergave van gemeten en delta verschillen met L*a*b*C*h° voor standaard en monster. 
• Grafische L*a*b* plot 
• Verbaal kleurverschil omschrijving 
• Voor een meer in diepte“ rapport creëert de RM200QC automatisch PDF en CSV files die middels de 

computer toegang geeft als het instrument in de “USB Report Mode” gezet wordt. Net zo eenvoudig als 
het inpluggen van een memory stick. 

 
 
LEVERINGSOMVANG 

• Instrument, Etui, Interface kabel, Database software, Koffer, Beknopte 
handleiding(uitgebreid op CD) 

 
BESTELINFORMATIE 

VF0620, X-Rite RM200QC Spectrocolorimeter 



 

 
SPECIFICATIES 

Meet Geometrie: 45/0 Beeld meting 
Licht Bron:  Onafhankelijk driedirectioneel 25 LED 
 (8* zichtbare golflengten; 1* UV) 
Lichtbron/Zichthoek:  D65/10 en A/10 
Minimaal aanbevolen tolerantie: 1.0 ΔE  
 (begrenst tot 0.8 ΔE als kleinst instelbare tolerantie) 
Kalibratie tegel: Geïntegreerd in instrument, schuifplaat 
Standaard/Sample opslag:  20/350 
Meettijd:  1.8 seconden 
Meet opening:  4 & 8 mm 
Kortste haalbaarheid meting:  Typisch 0.10 DE 94 op wit (D65/10) 
Scherm:  4.5cm Color TFT 
Data Interface:  USB (Mass Storage Device) 
Omgevings temp:  0° to 40°C (50° to 104°F) 
Opberg temp:  -20° to 60°C (-4° to 140°F) 
Vochtigheid range:  20- 80% RH (niet-condenserend) 
Gebruik:  Uitsluitend voor binnen gebruik 
 
GEBRUIK 

Zie handleiding bijgeleverd op CD 
 
ONDERHOUD 

• Dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
• Reinig het instrument direct na gebruik 
• Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

• Gebruik geen perslucht om het instrument te reinigen 
• Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt. 
• Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 
 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• Niet in de felle zon laten liggen. 
• Vermijd gebruik bij extreem hoge en extreem lage temperaturen.  
• Voorkom aanraking met vocht 
 
DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een 
ander doel, dan hierboven omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of 



 

het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die 
we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze datasheet, hetzij via andere wegen) correct zijn, hebben we 
geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die invloed 
hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, accepteren 
we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik 
of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De 
gegeven informatie in deze datasheet is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en 
ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 
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