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Colorímetro 100% nacional

O Colorímetro portátil Colorium2 é compacto e econômico e faz a
medição de cores operando em conjunto com o Software Lab7 para
controle de qualidade de cores. O seu preço é equivalente ao preço de
uma Cabine de Luz, sendo muito acessível. É um produto nacional,
confiável, preciso, com suporte qualificado e acessível. A Delta Color é
uma empresa brasileira com foco em P&D, fabricação e comercialização de
instrumentos para a medição de cores.

Algumas Aplicações

Plásticos, tintas, tecidos, cosméticos, entre outros.

O Colorímetro Colorium faz parte da linha econômica de
colorímetros da Delta Color. É um instrumento para a medição de
cores, indicado principalmente para o controle de qualidade em
indústrias.
É o primeiro colorímetro nacional e, o seu preço é equivalente a
uma Cabine de Luz, sendo muito acessível. Preciso, de fácil
operação e altamente eficiente. F

Geometria óptica: 45/0°
Fácil de operar: Operação facilitada e
comandos simplificados.
Resultados: Fornece os Deltas da
medição no sistema CIE L*a*b*.

Funciona em conjunto com o Software Lab7. As medições são
indiferentes ao local, condição de luz, hora do dia ou tempo.
Colorímetro pequeno, leve e com vídeos de treinamento online.
Atesta a qualidade da cor final.
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Sofwtare Lab7

Controle de Qualidade de Cores com registro de padrões, tolerâncias, comparações, medições e relatórios.

Comparações
Registro de amostras comparando com os
padrões cadastrados. Apresenta os Deltas (Δ) CIE
L*a*b* para cada medição. As amostras podem
ser importadas da memória do equipamento ou
medidas no mesmo instante. Exibe o gráfico de
cor com o padrão no centro e a área de
tolerância em destaque. O relatório pode ser
impresso ou exportado em PDF.

Padrões
Função que permite o registro de padrões de
cores, juntamente com uma tolerância para cada
padrão, validade do padrão físico e fórmula

-

versão Gold. O Lab7 exibe todas as comparações
realizadas com o padrão, listando Lote, OP e
data/hora. Emite relatório com o histórico do
padrão,

informando

quantas

amostras

já

fabricadas estão dentro da tolerância.

Pesquisa por cores

Busca a cor mais próxima no registro de padrões, para
facilitar a criação de novas cores. Ordena os padrões pelo ΔE.
Pode filtrar cores por resina, tipo, etc.

Relatório
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Versões do Software Lab7

Salvar padrões de cores, tolerâncias, validade do padrão, comparar cores com padrões,
gerar relatórios (port. e inglês). Dados em CIELab, LCH, índices de brancura e
amarelamento, dados xy de cromaticidade, DE76, CMC, DE94, DE00, importar cores da
memória do equipamento, exportar dados para planilhas e customizações.

 Cadastrar fórmulas e recalcular.
 Pesquisar cores nos padrões, descobrindo as cores mais próximas.
 Medição de Razão de Contraste
 Imprimir fórmulas
 Compartilhar dados em rede para acesso por mais softwares Lab7
 Requisitos mínimos
para a instalação

















Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 e 10. 1 porta USB. 1 GB de espaço livre no
HD e 1GB de memória RAM. Resolução mínima de 1024x768.

Itens inclusos
Colorímetro Colorium2

Certificado de calibração

 Software Lab7

 Calibrador de cerâmica
flanela para limpeza

 Pilhas alcalinas AA, 2
unidades

 Caixa para transporte e
armazenamento

 Medição de peças curvas – DC01

 Cabo USB

Peça emborrachada e com a maciez necessária
Cabo USB tipo A em ambas pontas
para moldar-se na amostra que será medida
 Suporte técnico direto do fabricante nacional
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Ficha técnica
Modelo
Tipo
Geometria óptica
Fonte de luz
Vida útil - Fonte de luz

Colorium2
Reflectância
45/0°
Leds de alta eficiência
Maior que 1 milhão de medições

Faixa de medição

Três filtros na faixa do visível (RGB)

Faixa fotométrica

0% a 100% / Resolução de 0.05%

Tempo de medição

1 a 2 segundos

Tempo entre medições

2 a 3 segundos

Área de medição

13mm

Memória interna

50 medidas

Memória do sistema
Repetibilidade
Bateria

Maior que 1.4 milhão de medições
<0,10 ΔE*ab médio de 10 medições da cor BCRA-II branco
2 pilhas AA alcalinas

Iluminantes/Observador

D65 / 10°

Espaço de cores e índices

CIE L*a*b* e LCh.

Fórmulas diferença de cor

ΔE76, ΔE94, ΔE2000 e ΔECMC.

Índices
Dimensões e peso
Acessórios

Brancura E313 (WI), Amarelamento E313 (YI), Solidez, Opacidade.
116 x 84 x 52 mm - 130g
Medição de peças curvas - DC01. Medição em pequenas amostras - DC02.

Variação de temperatura

Diferença de cor: Máx. de ΔE*ab 0,10/°C

Condições para operação

Temperatura de 0 a 40°C, umidade relativa < 85% a 35°C sem condensação

Condições para
armazenamento
Requisitos mínimos para o
Software i7

Temperatura de -20 a 40°C, umidade relativa < 85% a 35°C sem condensação
Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 e 10. 1 porta USB. 1 GB de espaço livre no
HD e 1GB de memória RAM. Resolução mínima de 1024x768.
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Material de suporte e Treinamento
A Delta Color é fabricante do Colorímetro Colorium2 e também do Software Lab7. O material de suporte
contempla manuais, guias e vídeos de treinamento, além do suporte técnico direto do fabricante.
Os

vídeos

de

treinamento

com

os

principais

procedimentos do Colorium podem ser acessados de
forma online através de uma senha liberada para
clientes. Na seção de artigos há conteúdo sobre
colorimetria em geral abordando também as Boas
Práticas da Medição de Cores.

Calibração

A Delta Color fornece o serviço de calibração de colorímetros
e

espectrofotômetros

com

certificado

de

calibração

rastreável. A calibração é realizada com padrões de cores
BCRA série II. São padrões de cores de cerâmica de altíssima
durabilidade e confiabilidade. O laboratório é equipado e
climatizado e segue procedimentos padronizados e as
melhores práticas. O serviço pode ser agendado para maior
agilidade na devolução do equipamento.

Opções comerciais
À vista com desconto de 3%. Em 2x sem juros ou até 6x
com juros reduzidos

Cartão BNDES em até 48 parcelas com juros
reduzidos

Sobre a Delta Color
A Delta Color nasceu da paixão pelo estudo da colorimetria. É formada por uma equipe multidisciplinar,
sempre disposta a superar desafios e crescer. Atuamos desde 2011 e conquistamos clientes em diversos
segmentos. Desenvolvemos e fabricamos os nossos próprios produtos, todos focados na medição da
aparência, como cor e brilho. Somos até então, os únicos fabricantes nacionais de instrumentos de medição
para este fim, atestado pela Confederação Nacional das Indústrias. Por conta disto temos um atendimento
especializado e estamos prontos para auxiliar na sua aplicação com soluções adequadas e eficientes.

Acesse a nossa relação de clientes

