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Magyarországon, ha ma egy nyomdász azt
hallja, hogy hordozható, (pressroom) szín-
mérõ spektrofotométer, akkor majdnem
biztos, hogy a „legendás” SpectroEye mû-
szerre gondol. Nem túlzás azt mondani,
hogy ezen a mûszeren egy egész mérés-
technikai nemzedék nõtt fel. E komoly pi-
aci sikereket is maga mögött tudó mûszer
most élettartam görbéjének végéhez érke-
zett.
Az X-Rite az idei drupán már bemutatta

az akkor még béta-tesztelés alatt álló új ge-
nerációs hordozható spektrodenzitomé-
terét, az eXact nevû mûszert, amelynek hi-
vatalos kereskedelmi forgalomba helyezé-
sét 2012. szeptember 14-én jelentették be.
A Nyomdavilág felelõs szerkesztõjének

elsõk között adódott lehetõsége arra, hogy
kipróbálja az új mûszert, melyet most így
elsõként tudunk bemutatni Olvasóinknak.

Az eXact tervezésénél a nyomdaiparban
jól bevált billenõfejes konstrukció mellett
döntöttek. A mûszer széles mérõfelület-
választékkal rendelkezik: az újság- vagy
magazinnyomdákban alkalmazott keskeny
nyomtatásellenõrzõ csíkok elemeinek mé-
rését 1,5 mm átmérõjû apertúra teszi lehe-
tõvé, de a mûszer rendelhetõ 2, 4 vagy 6
mm-es mérõfelület-változatokban is.

Az eXact az elsõ olyan hordozható spek-
trodenzitométer az iparban, amely az ISO
13655:2009 szabványban rögzített ún. M-
sorozat szerinti alábbi mérésekre képes:

M0: 2856 K színhõmérsékletû CIE A su-
gárzáselsozlásnak megfelelõ megvilágítás.

M1: a megvilágításra 5000 K színhõmér-
sékletû CIE D50 sugárzáseloszlást ír elõ.

M2: a megvilágító sugárforrás UV-tar-
talmának kizárását írja elõ (a gyakorlatban
UV-cut, No UV megjelölésekkel használt
változat).

M3: polárszûrõs mérést definiál, és lénye-
gében megköveteli az M2 szerinti UV-
kizárását. Mint ismeretes, a polárszûrõk
használatával ki lehet kapcsolni a mérés-
bõl a felületi reflexiót, ami a nedves és a
száraz nyomatok mérési eredményeinek
összehasonlíthatóságát teszi lehetõvé.

Az eXact mûszernél az M0, M2 és M3
szerinti mérések gyakorlatilag egyszerre
történnek, az M1 mérést ugyanakkor me-
chanikusan kell aktiválni: a mérõfej alján
egy csúszka elmozdításával lehet a D50
sugárzáseloszlást szimuláló színszûrõt a
sugárútba fordítani.

Korszakváltás: eXact

AZ X-RITE ÚJ GENERÁCIÓS HORDOZHATÓ SPEKTRODENZITOMÉTERE

Az X-Rite eXact™ fõbb

mûszaki jellemzõi

Monokromátor: DRS (Dynamic
Rotational Sampling) 400–700 nm,
10 nm-es intervallumokkal.

Mérési geometria: 45a:0.

Mérõfelületek (opcionálisan rendel-
hetõk): 1,5 mm; 2 mm; 4 mm és 6 mm.

Sugárforrás: halogénizzó és UV-LED.

Amûszer tömege: 700 g.

Egyéb: érintõképernyõs kijelzõ, USB,
illetve Bluetooth csatlakozás.

Boncza Attila

area sales manager CEE, X-Rite

2005 nyarán a Budapest Mû-
szaki Fõiskolát befejezve a
Goodwill Kft.-nél kezdtem el
dolgozni, mint „színekért” fele-
lõs mérnök. Késõbb közgaz-
dász diplomát is szereztem,
2012 júliusától pedig az X-Rite
area sales manager pozícióját
töltöm be a CEE (Central &
Eastern Europe) területen,
amely a következõ országokat
foglalja magába: Csehország,
Szlovákia, Bulgária, Szerbia,
Horvátország, Montenegro, Al-
bánia, Mecedónia. A késõbbi-
ekben Magyarország és Romá-
nia is csatlakozik az általam
képviselt országok közé.
Magyarországon a Goodwill
Kft. továbbra is kiemelt disztri-
bútorként mûködik. Az X-Rite-
on belül Tátrai Sándor kollé-
gámmal igyekszünk a lehetõ
legjobb támogatást nyújtani
mind a Goodwill Kft. részére,
mind magyarországi nyomda-
ipari partnereink felé.
Az új eXact mûszer mellett
még ebben az évben további
újdonságok jelennek meg
termékpalettánkon, melyek
korszerûsítik a méréstechnoló-
giát és garantáltan a legmaga-
sabb színvonalú szolgáltatást
nyújtják.
Az új eXact mûszer iránt
egyébként már most nagy az
érdeklõdés. Az X-Rite hamaro-
san egy „Trade-In” csereprog-
ramot hirdet meg limitált ideig,
amely akár ezer eurós kedvez-
ményt nyújt a régi, bármilyen
típusú kézi spektrofotométerek
lecseréléséhez. Ezzel párhuza-
mosan pedig a korábbi, népsze-
rû és számos helyen „etalon
mûszerként” definiált Spectro-
Eye gyártása befejezõdik.
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Az ISO 13655:2009 M-sorozat szerinti mérések alkalmazási példái

Mérések típusai M0 M11 M12 M2 M3

Optikai fehérítõk hatásának mérése � �

Fluoreszcens festékek mérése �

Optikai fehérítõt nem tartalmazó minták mérése � � � �

Optikai fehérítés hatásának kivétele a mérésbõl � �

A felületi reflexió kivétele a mérésbõl �

Fontos rögzíteni, hogy amennyiben a színmérési eredmények adatcseréje meghatározó szerepet játszik (pl. megrendelõ és
nyomdász közötti minõség-ellenõrzéseknél), akkor a feleknek meg kell állapodni abban, hogy az M-sorozat melyik változata szerint
fognak mérni!

Az eXact mûszerben két sugárforrás van:
egy halogénizzó és egy UV-LED. Az elsõ
CIE A sugárzáseloszlásnak megfelelõ, a
második a CIE D50 sugárzáseloszlás szi-
mulálásához szükséges UV-komponenst
biztosítja.
A mérési geometria CIE 45a:0, vagyis a

megvilágítás körkörös 45o-os, és a mért min-
táról merõlegesen visszavert sugárzás kerül
értékelésre. Ez a körkörös megvilágítású op-
tika biztosítja azt, hogy az eXact-tal végzett
mérések eredményeit nem befolyásolja a
mérendõ minta felületének struktúrája.
Az eXact fedélzeti számítógépe vala-

mennyi ismert denzitás- és színmérési
funkcióval rendelkezik (külön kiemelhetõ,
hogy „végre” az elsõ olyan mûszer, mely-

ben a mérési funkciók között szerepel az
opacitás is).

Összességében az mondható, hogy az X-
Rite eXact korszerû hardver lehetõségei-
vel, a Color iQC Print nevû adatkiértéke-
lõ, minõség-ellenõrzõ szoftverrel, továbbá
a mûszer NetProfiler 3.0 internetalapú ka-
librálási lehetõségével valóban a ma is-
mert legkorszerûbb hordozható mûszer a
nyomda és csomagolóanyag-gyártó szak-
emberek részére. Nagymértékben segítheti
a szakembereket abban, hogy jobban meg-
értsék, tudatosabban ellenõrizzék és mene-
dzseljék a színeket a teljes reprodukálási
folyamatban, és hogy gondoskodhassanak
a lehetõ legnagyobb pontosságról.

Tátrai Sándor

sales manager CEE/SCAN
X-Rite

Nyomdaiparban pályafutásomat
10 éve a Goodwill Int. Kft.-nél
kezdtem, majd 3 évvel késõbb
a GretagMacbeth cégnél foly-
tattam, mint sales engineer.
Az X-Rite és a GretagMacbeth
egyesülését követõen jelenleg
sales manager-ként dolgozom
a kelet-európai régióban – idén
márciustól pedig a Skandináv
országokért is felelek, mely
utóbbi területre kell késõbb ki-
zárólag fókuszálnom.
Feladatom partnereink, végfel-
használóink támogatása az
X-Rite és PANTONE termé-
kekkel, ide tartoznak a nyom-
daipari, de más, például autó-,
festék-, mûanyagipari színkom-
munikációs és színellenõrzõ
megoldások.
Cégünk folyamatosan olyan
megoldásokat fejleszt, amelyek
lehetõvé teszik a legkorsze-
rûbb, precíz, pontos színmérést
és színkommunikációt akár a
különbözõ iparágak között,
akár globális szinten.

Amárkatulajdonosok, a glo-
bális nyomdák és csomagoló-
ipar számára a közelmúltban
kifejlesztett „felhõ” alapú meg-
oldásunkkal (PANTONE
LIVE) és az általunk kezdemé-
nyezett CxF (ColorExChange-
Format) digitális színleíró fájl-
formátummal – és természete-
sen az internet segítségével –
napjainkra lehetõvé vált, hogy
a színalkalmazások, a színek-
kel kapcsolatos munkafolya-
matok iparágak között, akár
földrészeket átívelõen utazhas-
son az X-Rite mûszerek, így
például a legújabb spektrofoto-
méter, az eXact segítségével.


