
 

Funções

O dispositivo de medição SpectroDrive e
o software TECHKON ExPresso formam
um completo sistema de controle de quali-
dade para aumento da produtividade e da
qualidade de impressão.

Versões disponíveis:

SpectroDrive e ExPresso Basic
Consiste no dispositivo de medição 
espectral SpectaroDrive e o Software
TECHKON Expresso Basic com as 
seguintes funções:
• densidade específica por zona de tinteiro
• densidade de cor para CMYK e cores 
especiais (Densidade espectral)
• Balanço densitométrico do gris
• área de ponto, ganho de ponto e 
contrastede impressão
• valor de duplagem (slur)
• valores de target, referências, tolerâncias,
folha OK
• impressão frente e verso
• funciona com qualquer tira de controle e
formato de folha
• Visualização das medições individuais
quando usado como um dispositivo manual
• Suporta até 6 unidades de impressão

SpectroDrive e ExPresso Pro
contém as mesmas funções que a versão
Basic, mais funções:
• mostra a colorimetria específica por zona
de tinteiro E, Lab, LCH, Lab, LCh
• "InkCheck" para recomendação da tinta
• Visualização e avaliação de acordo com
a ISO 12.647, GracoL G7 ™
• Exportação de dados de medição
(por exemplo, JDFformat)
• Gerador de análise estatística e relatório
• Suporta até 16 unidades de impressão

Tecnologia de medição
Medição por remissão espectral
determinação da densidade de cor
com a norma ISO 5-3/4

Geometria de medição
0 / 45 ° óptica com a norma DIN 5033
Faixa espectral
400-700 nm em passos de 10 nm

Abertura
2 x 1,5 mm
adequados para medir com patches
pelo menos 4,5 mm de altura e 3,5 mm
de largura
filtro UV opcional

Fonte de Luz
lâmpada de gás cheio, tipo de iluminação A

Filtro de polarização
Linear (duplo cruzado)
Acionado por software

Tempo de medição
Cerca de 150 mm / s (aprox. 4 segundos
para folha de 520 milímetros)
Medição pontual aproximadamente 1s (Se
usado como dispositivo manual)

Branco referência
Absoluto e relativo
Branco absoluto padronizado e integrado
e protegido no console de recarga

Tipos de Iluminação / Observador
A, C, D50, D65 / 2 °, 10 °

Filtro de densidade
DIN 16536, DIN 16536 NB,
T ISO / ANSI, ISO / ANSI I, ISO E,
densidade espectral Dmax

Range de medição densitométrica
0,00 D - 2,50 D

Formatos
52: p/ folha impressa 00 (B3+, 370 x 520 mm)
74: p/ folha impressa 0B (B2+, 520 x 740 mm)
102: p/ folha impressa 3B (B1+, 720 x 1020 mm)
105: p/ folha impressa 3B+
(B1+, 780 x 1050 mm)

Repetibilidade
0,01 D
0,03 Eab CIE

Interação
0,01 D
0,3 Eab CIE

Transmissão de dados
Módulo para transmissão de dados sem fio
com interface PC e conexão USB

Alimentação
bateria de NiMH recarregável,
recarga através de console com
adaptador AC, 100-240 V, 47-63 Hz

Peso
Dispositivo de medição: 820 gramas

Conteúdo
dispositivo de medição SpectroDrive,
console de recarga com o padrão branco,
adaptador AC universal,
faixa horizontal com o titular,
Duas barras verticais, módulo de dados sem fio
manual com certificado ISO 9000

Software TECHKON ExPresso
CD com o programa de proteção fundamental
(Dongle USB), além de CD com TCS (tiras de 
controle) Digital
Requisitos do sistema: Windows XP, Vista
Recomendado touch-screen: Elotouch 1727L 17 "

Dimensões

52: 750 mm
74: 970 mm
102: 1250 mm
105: 1280 mm
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Sistema de medição
TECHKON SpectroDrive

Spectrodrive:
 Qualidade e
  Praticidade
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Qualidade e Velocidade

  
  

Compacto e modular

• Funciona com qualquer formato de
folha e impressão
• Trilho horizontal pode ser adaptado a
qualquer comprimento
• Economia de espaço, se encaixa em
qualquer mesa
• Todos os componentes em um estojo
prático

Fácil manuseio

• Rápido, motorizado, leitura pres-
sionando o botão verde na tela
ou no próprio dispositivo
• Calibração automática do branco
• TECHKON PC Expresso software
pode ser operado com por touch-screen
• O dispositivo pode ser facilmente 
utilizado como equipamento portátil 
de mãopara medições pontuais

Fácil de instalar

• Instalação concluída dentro de cinco minutos
• O sistema completo é livre de manutenção
• Sistema de medição pode ser girado 180 °,
se a barra de cor está no lado oposto
da folha impressa
• Transmissão rápida dos dados sem fio
• A mesa pode estar inclinada até 45 °
• Não é necessário a sucção à vácuo para 
segurar a folha impressa

Informações completas

• Compatível com qualquer tira de 
controle
• A tira de controle pode ser impressa em
qualquer lugar da folha
• Nenhuma restrição quanto a espessura
do papel
• Função de filtro polarizador nas
medições densitométrica e colorimétricas

Preciso

• Motor espectral preciso com filtro
polarizador inserível
• Cabeça de medição padronizada para
fácil posicionamento, em conformidade
com norma ISO e normas DIN
• Opção de filtro UV-Cut disponível
• Design robusto para bom desempenho
em ambiente industrial

Rápido

• Medição de alta resolução espectral da
barra de cor completa em poucos segundos
(500 milímetros em apenas 4 segundos!)
• Transmissão de dados sem fio durante o
scaneamento
• Exibe as informações com os parâmetros
relevantes para o controle de qualidade

Veja o quão rápido o sistema de
medição se transforma em um
equipamento manual.

Basta retirar o SpectroDrive do
trilho e medir qualquer ponto.

Usar SpectroDrive como uma
equipamento manual é simples.
Basta posicionar a cabeça de
medição em cima da amostra
e pressione o botão.
O valor da medição é transmi-
tido instantaneamente para
o PC.

TECHKON SpectroDrive é forne-
cido com o sistema completo.
Dentro de alguns minutos
o sistema é instalado e funcional.
Uma característica única é a sua 
flexibilidade, para ser usado com
qualquer tipo de impressão 
e formato.

SpectroDrive é a extensão ideal
dos renomados instrumentos 
TECHKON: SpectroPlate é a 
ferramenta perfeita  para leitura 
de chapas, SpectroDens é um 
polivalente espectro-densitô-
metro,  que pode ser usado 
em qualquer local.

Alta qualidade e produtividade

Hoje, estes são dois fatores essenciais para o sucesso nas
indústrias Gráficas e Editoriais.

TECHKON SpectroDrive, com capacidade de medição 
de cor e densidade, é a solução perfeita para aumentar 
substancialmente a produtividade, garantindo a precisão 
das cores em toda a tiragem.

O sistema consiste em dois componentes: o sistema de 
medição motorizado verifica a barra de cores por com-
pleto em uma amostra impressa dentro de segundos e, 
simultaneamente, envia os dados de medição ao PC, 
onde todas as informações pertinentes para controlar a 
impressão são exibidas.

Aumenta a rentabilidade

Devido ao aumento na demanda dos pequenos pedidos
de impressão, menores tiragens, o tempo de set-up inicial 
da máquina até a efetiva produção, aprovada com a devida 
qualidade, há um custo relevante de hora/máquina. 
SpectroDrive reduz este tempo "não-produtivo" do 
set-up inicial substancialmente. Você irá aumentar a renta-
bilidade, graças à redução do desperdício de papel e tinta. 
O sistema faz seus trabalhos de impressão serem mais 
previsíveis e calculáveis. Além disso, reclamações diminui-
rão de forma significativa, seus clientes irão apreciar o 
aumento da qualidade de impressão, bem como a agilida-
de no serviço. A taxa de retorno do investimento é sur-
preendente. O investimento (relativamente baixo) retor-
nará quase que imediatamente.  Além disso, máquinas 
mais antigas tendem a aumentar a produtividade graças à
SpectroDrive. 

Garantia de qualidade durante toda a 
impressão. 

A crescente demanda de clientes que exigem que a 
tiragem seja produzida de acordo com as definições e pa-
drões de qualidade da Indústria Gráfica. TECHKON 
SpectroDrive e o software PC-Expresso são utilidades 
práticas que aderem aos padrões de qualidade definidos 
pela ISO 12647 e Gracol G7 ™.

Fácil utilização e medição de alta velocidade

O Set-up inicial de uma impressão pode ser comparada
 a decolagem de um avião à jato. É um processo detempo 
crítico, quando o impressor deve, como um piloto
observar e executar uma série de importantes tarefas, ao 
mesmo tempo.
Assim, durante o desenvolvimento do SpectroDrive 
foram tomados todos os cuidados para garantir um sis-
tema que seja fácil de usar, que não distraia a atenção da 

execução da produção, e forneça todas as informções 
significantes, automática e instantaneamente.
O dispositivo de medição tem somente um botão para 
iniciar o processo de medição. O software Expresso tem
uma interface auto-explicativa e simples além de pode ser 
operado por touchscreen.
A instalação é também muito simples. Em alguns minutos
o sistema está operacional e pronto para começar as me-
dições.

Dois sistemas de medição em um

Não é somente pelo fato de que o instrumento permite 
medir dados densitométricos e colorimétricos, mas tam-
bém porque SpectroDrive pode além de ser usado como
dispositivo automático de medição, pode também ser 
usado como um instrumento de mão para medição indi-
vidual. Basta retirar o dispositivo do trilho horizontal
e posicione-o onde quer que você queira efetuar uma 
medição.

O software TECHKON Expresso oferece um abrangente
conjunto de ferramentas, entre elas: medição de cores 
especiais, suporte de até 16 unidades de impressão, im-
pressão frente e verso, visualização da densidade, ganho 
de ponto, o equilíbrio de cinza, área de contraste (gris), 
valores de L * a * b * e recomendações sobre como ajus-
tar os tinteiros. Estes são apenas alugns exemplos de 
toda sua funcionalidade completa.

Graças à sua modularidade, TECHKON Expresso é expan-
sível e versátil. Os dados da medição podem ser exporta-
dos para outras aplicações de software que se conectam 
em tempo real nas máquinas de impressão (close loop)
permitindo soluções imediatas.
Além disso, TECHKON Expresso pode exportar os dados
medidos para aplicativos como o Microsoft Excel.

Quatro axiomas da tecnologia de medição perfeita:
TECHKON, é líder inovador em dispositivos de medição produzidos 
na Alemanha, com mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento e 
fabricação de produtos de alta qualidade para a indústria gráfica. 
Todos os produtos seguem as "quatro regras básicas da medição perfeita", 
estabelecido por TECHKON

1. Fácil e rápida operação
2. Alta precisão de medição
3. Engenharia robusta e confiável
4. Design Ergonômico e funcional


