
FAÇA HOJE 
A ATUALIZAÇÃO DE 
SEU SISTEMA EM LINHA
Se o seu sistema de medição de cor em linha ER50PA(F) 
ou ERX50 tiver mais de 8 anos, pode ter chegado o momento 
de avaliar sua atualização para nosso sistema líder do setor 
mais recente, o ColorXRA 45.

Com o ColorXRA 45, você terá a mesma precisão, consistência 
e confiabilidade de medição de cor de sua solução atual.
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Entre em contato com o seu representante de vendas em +49 89 85707-0 ou em 
inlinesupport@xrite.com para receber uma cotação de atualização e saber mais sobre 
a simplicidade da atualização para o novo sistema!

Vantagens do ColorXRA

• Faz a medição das cores em uma faixa de comprimento de onda 
de 330 nm a 730 nm com uma resolução óptica real de 1 nm

• Reduz o tempo de manutenção desnecessário com o novo 
aviso de detecção de sujeira que detecta e avisa o operador 
sobre a sujeira e outros elementos intrusivos na linha que 
podem afetar a precisão da medição

• Assegura uma melhor correlação com as medições de 
laboratório e expectativas gerais de cor com o novo pirômetro 
que faz a medição da temperatura do produto

• Possibilita medições mais estáveis com a nova estrutura 
de medição melhorada que exige uma menor largura na 
máquina, é menos sensível a falhas e limpa a cerâmica de 
apoio automaticamente

• Estende o tempo de atividade para 24 horas por dia/7 dias 
por semana com conectividade virtual a PC.

• Garante medições de cor mais estáveis, mesmo em ambientes 
de produção mais instáveis com novos eletrônicos (CPU, 
placa de base), design de lâmpada aprimorado, mecanismo 
de obturador melhorado e detecção de sujeira integrada

• A compatibilidade com sistemas antigos possibilita diferentes 
cenários de atualização para a base instalada

• Instalação rápida

A nova e mais recente solução 

de medição de cor em linha e sem 

contato de 45°:0° para fábricas de papel 

e plástico que proporciona a mesma 

medição de cor confiável e consistente, 

reduz horas do tempo de manutenção 

e oferece uma atualização perfeita com 

compatibilidade com dados anteriores.

ColorXRA 45

Comece hoje

Saiba mais em
xrite.com/colorxra-45


