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All products lettero meet the requirements of ISO 3664:2009
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LETTERO COLOR MATCHING
Program LETTERO COLOR MATCHING zapewnia optymalne warunki oceny i pomiaru
koloru na wszelkiego typu stanowiskach roboczych zgodnie z wymaganiami ergonomii
i normami ISO.

CMY(K)

RGB

CMYK

CIE Lab

W urządzeniach lettero wykorzystywane są źródła światła o temperaturach barwowych:
n D50 światło dzienne 5000 K,
n D65 światło dzienne 6500 K,
n A
światło żarowe 2800 K,
n TL84 światło fluorescencyjne 4000 K
n UV
światło ultrafioletowe.
Standardy oświetlenia ustalane były w ciągu kilkudziesięciu lat przez Międzynarodową Komisję
Oświetlenia (CIE). Obecnie na rynek wchodzi nowa generacja źródeł światła LED o innych
charakterystykach powodujących różnice przede wszystkim przy ocenie zjawiska metameryzmu.

COLOR MANAGEMENT

RGB

Urządzenia lettero a normy ISO

Wrażenie koloru powstaje w wyniku oddziaływania na komórki oka światła o różnych długościach fali
odpowiadających trzem barwom podstawowym RGB.
W procesie poligraficznym kolorowy obraz tworzony jest w urządzeniach, które same są źródłem światła
(monitory) oraz na analogowych wydrukach oglądanych w świetle odbitym. W pierwszym przypadku
wrażenie koloru powstaje pod wpływem wysyłanego przez urządzenie światła o trzech barwach
składowych RGB, czyli w tzw. przestrzeni kolorów RGB. W drugim przypadku pod wpływem światła
achromatycznego (R=G=B), filtrowanego przez farby o barwach uzupełniających CMY i achromatycznej
czerni (K), czyli w tzw. przestrzeni kolorów CMYK.
W każdej z tych przestrzeni możliwe jest uzyskanie innej gamy kolorów, nazywanej gamutem kolorów.
Również każde urządzenie i każda technika druku ma własny, ograniczony gamut kolorów, wynikający z ich
parametrów technicznych (np. właściwości podłoża drukowego). Na przykład gamuty monitorów są
uboższe niż gama kolorów rozróżnianych przez ludzkie oko a gamuty urządzeń drukujących (CMYK) są
uboższe niż gamuty kolorów monitorów RGB. Z tego względu nie jest możliwa idealna reprodukcja kolorów
a jedynie uzyskanie kolorów możliwie najbardziej zbliżonych.
Dla zapewnienia optymalnej reprodukcji koloru wszystkie kolory, jakie rozpoznaje ludzkie oko zostały
zdefiniowane w niezależnej od urządzeń przestrzeni kolorów CIE Lab, a ICC (International Color
Consortium) wprowadziło związane z każdym urządzeniem i techniką druku tabele nazywane profilami
koloru (color profile) umożliwiające przeliczanie koloru między gamutami różnych urządzeń i dobieranie
najbardziej podobnego odpowiednika.
Technika color management polega na przeliczaniu przez moduły CMM (color management module)
kolorów między przestrzeniami kolorów poszczególnych urządzeń za pośrednictwem przestrzeni wymiany
Lab (PCS). Technika ta nie jest doskonała i zawsze występują różnice między kolorami oryginału a
kolorami reprodukowanymi.

COLOR MATCHING

Wszystkie źródła światła wykorzystywane w programie lettero color matching spełniają wymagania
norm ISO 3664, 3668 i 11664-2, oraz branżowych norm stosowanych w krajach UE i malowane są w
neutralnych kolorach zgodnie z zaleceniami tych norm (N7 lub N8 w skali Munsella).

N7

N8

Urządzenia lettero mogą być wyposażone w zdalne sterowanie (RC - romote control).

Oświetlacze PVB
Oświetlacze profi view box (PVB) umożliwiają obiektywną ocenę koloru na
analogowych oryginałach i wydrukach próbnych (proof) w procesie
komputerowej obróbki obrazu oraz projektowania produktów poligraficznych i
przeznaczone są do pracy na stanowiskach komputerowych nie
zabezpieczonych przed wpływem przypadkowego oświetlenia zewnętrznego.
Oświetlacze PVB, w zależności od modelu, wyposażone są w źródła światła o
testowanej temperaturze barwowej 5000 K, 5500 K, 6500 K (D50/D55/D65),
oraz płynną regulację natężenia światła i boczne kurtyny (C) zabezpieczające
obrazy przed przypadkowym światłem zewnętrznym. Kurtyny można
demontować. Model PVB LED 501/3 C może być dostarczany wraz z torbą
transportową /opcja/.
Oferta obejmuje modele od najprostszego oświetlacza z wyłącznikiem
mechanicznym do modeli w pełni profesjonalnych, wyposażonych w źródła
światła o trzech temperaturach barwowych, płynną regulację natężenia
oświetlenia, kurtyny boczne, regulację wysokości i nachylenia oraz licznik
zużycia źródeł światła (pełna oferta na www.lettero.com.pl).
W tabeli podano dane kilku przykładowych modeli.
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Obraz analogowy (np. wydruk na papierze) widzimy dlatego, że odbija on światło padające z innego źródła.
To, jaki widzimy kolor, zależy więc nie tylko od właściwości obrazu analogowego, ale również od składu
światła padającego. Ma ono wpływ nawet na wrażenie kolorów wyświetlanych na monitorach oświetlonych
światłem miejscowym. Jeśli ten sam obraz oświetlimy światłem o różnym składzie (różnym kolorze), to za
każdym razem skład światła odbitego również będzie inny, a więc za każdym razem będziemy widzieć inne
kolory tego samego obrazu.
Nawet najlepsza technika color management nie zapewnia automatycznie idealnej reprodukcji
kolorów i zawsze istnieje konieczność oceny różnic między kolorami oryginału a kolorami wydruku
próbnego i wprowadzenia korekt przed uruchomieniem druku nakładowego. Ten proces nazywany jest
color matching (dopasowanie kolorów). Oceny różnic dokonuje się wzrokowo i z pomocą przyrządów
pomiarowych. Podstawą color matching jest dokonywanie porównania kolorów w takich samych warunkach
na wszystkich etapach produkcji poligraficznej.
Ponieważ w praktycznych zastosowaniach parametrem określającym skład spektralny źródła światła jest
jego temperatura barwowa, jedynym rozwiązaniem zapewniającym profesjonalną kontrolę jakości koloru
jest oświetlanie wszystkich stanowisk pracy światłem o identycznej, testowanej temperaturze barwowej,
oraz izolowanie tych stanowisk od wpływu innych, przypadkowych źródeł światła.
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Oświetlacze PVB LED
PVB LED 151 ONE D65, wyłącznik mechaniczny
PVB LED 151 C
D50 lub D65, wyłącznik membranowym kurtyny boczne
PVB LED 251/1 C
D65 lub D50, wyłącznik membranowy, kurtyny boczne
PVB LED 251/2 C
D65+D50, płynna regulacja natężenia, wył. membranowy, kurtyny boczne
PVB LED 501/3 C
D65+D55+D50, płynna regulacja natężenia, wyłącznik membranowy,
regulacja nachylenia i wysokości, kurtyny boczne

PVB LED 151 ONE

4
Ilustracje przedstawiają tę samą fotografię
oświetloną światłem białym, oraz trzema światłami
o lekko zmienionej temperaturze barwowej.

PVB LED 151 C

PVB LED 251/1 C

190x200x340
190x200x340
325x200x430
325x200x430
480x200x440

PVB 501/3 PRO
Oświetlacze PVB 501/3 PRO mają
certyfikat Fogra zgodności z normami ISO.

PVB LED 251/3 PRO

PVB LED 501/3 C
INTENSITY ADJUSTMENT

D50

D65

D65

D50

Panele sterujące lamp oświetlaczy PVB z jednym, dwoma lub trzema źródłami światła i regulacją natężenia światła.
Wersja PRO z diodowymi wskaźnikami zużycia źródeł światła.

4

5
for color and printing

Kabiny oświetleniowe CMB

Stanowiska komputerowe CTU

Kabiny oświetleniowe CMB (Color Matching Box) stosowane są do oceny
kolorów obiektów gabarytowych, np. w projektowych studiach
designerskich, laboratoriach i działach sprzedaży w przemysłach dóbr
konsumpcyjnych, a przede wszystkim w poligraficznej produkcji opakowań
i obróbce uszlachetniającej i wyposażone są w pięć źródeł światła:
n D50 światło dzienne 5000 K,
n D65 światło dzienne 6500 K,
Pilot zdalnego
n A
światło żarowe 2800 K,
sterowania lamp
/opcja/
n TL84 światło fluorescencyjne 4000 K,
n UV
światło ultrafioletowe.

MENU

ON

OK

COLOR MATCHING SYSTEM

E - elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD

D65

ON

D50

TL84

A

UV

COLOR MATCHING SYSTEM

Kabiny CMB 70 mają certyfikat Fogra zgodności z normami ISO.

COLOR MATCHING SYSTEM

Stanowiska kontroli koloru CTU zostały zaprojektowane do pracy w pozycji
siedzącej w pracowniach projektowych oraz studiach komputerowej obróbki
obrazu i przygotowania publikacji, gdzie najistotniejsza jest stała ocena i
porównywanie kolorów analogowego oryginału lub wydruku próbnego (proof) z
kolorami generowanymi na monitorach komputerowych. Optymalne warunki
pracy zapewnia oświetlenie o testowanej temperaturze oraz możliwość niemal
całkowitej izolacji przestrzeni roboczej od wpływu przypadkowego oświetlenia
miejscowego.
Stanowiska CTU mogą być montowane na istniejących stołach, biurkach i
blatach, albo na dedykowanych stelażach z miejscem na stacje komputerowe.
Oznaczenia:
C - kurtyny, UM - uchwyt monitora, S - stelaż, SK - szuflada na klawiaturę,
SC - półka pod komputer, SSR - stopki ze skokową regulacją wysokości,
E - elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD.

Panele sterujące różnych wersji oświetlaczy CMB

CMB LED 100/5

ON
COLOR MATCHING SYSTEM

Panele sterujące lamp stanowisk CTU

CTU LED 130 E C/S130/SC/SK

CTU kabina
Model
Wymiary SxGxW
Blat roboczy
Temparatura światła
Źródła światła
Kurtyny boczne (opcja)

CTU LED 130
1300x810x1060
1290x650
5000 K
D50
+

CTU LED 160
1600x810x1060
1590x650
5000 K
D50
+

S 130
1300x760x720
regulacja
wysokości
co 50mm

S 160
1600x760x720
regulacja
wysokości
co 50mm

Stelaż S 130 SC

Oświetlacz na stelażu
CMB LED 100/5E
CBU 13
SL 100 K/SSR

CMB LED 70/5E

Stoły pomiarowe
Opcje:
SC
SK
BB
SSR

CBU13 (A3), CBU14 (A4)

Opcje:
SC
SK
BP
UM
SSR
SM

CBU23 (A3), CBU24 (A4)

Kabiny oświetleniowe Color Match Box - CMB
CMB LED 70/3
3 źródła światła, diodowy wskaźnik zużycia źródeł światła
700x450x600
CMB LED 100/3
3 źródła światła, diodowy wskaźnik zużycia źródeł światła
1000x500x600
CMB LED 70/5
5 źródeł światła, diodowy wskaźnik zużycia źródeł światła
700x450x600
CMB LED 100/5
5 źródeł światła, diodowy wskaźnik zużycia źródeł światła
1000x500x600
CMB LED 70/5 E
5 źródeł światła, elektroniczny panel sterujący
700x450x600
CMB LED 100/5 E
5 źródeł światła, elektroniczny panel sterujący
1000x500x600
Akcesoria (opcja)
CBU13 (A3), CBU14 (A4)
uchylny blat roboczy
nachylenie (0, 20, 45, 50)
CBU23 (A3), CBU24 (A4)
uchylny blat roboczy
nachylenie (-15, 0, 15, 30, 45, 60, 75)
S 100
stelaż do CMB 100
1000x600x700/1200

Oznaczenia stelaży: K - stelaż na kółkach; SSR - skokowa regulacja wysokości.

STP 130 SC/SK/BB/SSR

Stanowiska pomiarowe CCS-P są uproszczonymi stanowiskami
kontrolno pomiarowymi CCS przewidzianymi do pracy w
pomieszczeniach oświetlonych źrodłami światła o testowanej
temperaturze barwowej (np. lettero LCL).

CCS-P 130 SC/SK/BP/UM

CCS-CMB 160
Stanowisko CCS
z oświetlaczem CMB

Model
SxGxW

CCS-P 100
1010x810x1200/1500

CCS-P 130
1300x910x1200/1500

CCS-P 160
1600x1040x1200/1500

ST-P 130
1300x810x750

ST-P 160
1600x810x750
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Stanowiska kontrolne CCS
Stanowiska kontrolne CCS zostały zaprojektowane do pracy w pozycji stojącej i kontroli dokonywanej zwykle na halach maszyn w
procesie druku (ale również w laboratoriach badawczych, przemyśle tekstylnym, kosmetycznym, farbiarskim itp.). Optymalne warunki
pracy zapewnia oświetlenie o testowanej temperaturze (D50 i/lub D65, źródła światła fluorescencyjnego lub LED) oraz możliwość
niemal całkowitej izolacji przestrzeni roboczej od wpływu oświetlenia miejscowego.
Stanowiska CCS mają bogate wyposażenie dodatkowe i montowane są na stelażach lub podstawach szufladowo-szafkowych.
Oznaczenia: C - kurtyny, UM - uchwyt monitora, BM - blat standardowy metalowy, S - stelaż, „A”, „B”, „C” - podstawy szufladowo-szafkowe,
SK - szuflada na klawiaturę, SC - półka pod komputer, US uchwyt do spektofotometru, OUS obrotowy uchwyt do spektrofotometru X-Rite
exact, E - elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD.

Wielkoformatowe stanowiska
kontrolne CCS-SP
Stanowisko kontroli koloru CCS-SP przeznaczone jest do oceny
wzrokowej i pomiaru koloru za pomocą spektrometru na wydrukach
o różnych formatach wykonywanych w dowolnej technice druku.
Stanowisko składa się z lampy (lamp) o testowanej
temperaturze barwowej 5000 K (D50 - świetlówki lub LED),
pochylonego blatu roboczego umożliwiającego wygodną
pracę w pozycji stojącej, wózka z wymiennymi uchwytami do
różnych typów spektrometrów, uchwytu do monitora
komputera współpracującego ze spektrometrem i
produkowanego w różnych wersjach stelaża.
Stanowiska kontroli i pomiaru koloru CCS-SP produkowane są w
czterech wielkościach różniących się szerokością płyty roboczej.
Otwory kalibracyjne w blacie roboczym potrzebne są tylko przy
starszych typach spektrometrów i wykonywane są na życzenie.
Stelaż wyposażony jest w stopki ze śrubami niwelacyjnymi lub kółka
jezdne (przednie kółka z hamulcami). W stelażu mogą być montowane
sekcje szufladowe formatu B1.
Opcje: K - kółka; US - uchwyt spektrofotometru, OUS - obrotowy
uchwyt spektrofotometru X-Rite, LD - lampa dolna, C -kurtyna boczna,
E - elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD.

Dwumodułowe stanowisko kontrolne
na stelażu z półką CCS-D-ST

Dwumodułowe
stanowisko kontrolne CCS-D-SZ
z blatem pomiarowym na bazie szafkowej

ON
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Panele sterujące lamp stanowisk CCS i CCS-SP

CCS-SP LED 1600 E SS-B1-3/K/OUS

BP
blat pomiarowy

BU
blat uchylny

CCS LED 130 E "C"/C/BPB-1/2/US/UM/SK
stanowiska CCS 130 posiadają cerftyfikat FOGRA

BS
blat skośny
z podświetleniem pełnym BSB 1
z 1/2-podświetleniem BSB-1/2

BPB
blat pomiarowy
z podświetleniem pełnym BPB 1
z 1/2-podświetleniem BPB-1/2

Uchwyt do miernika Minolta
Uchwyty do miernika X-Rite exact

Stanowisko z blatem
skośnym BS
na stelażu

Model
Wymiary zewnętrzne
Tablica
Blat roboczy
Źródło światła

Stanowisko z blatem
uchylnym BU na stelażu
z szufladą i półkami

CCS LED 100
1010x810x2090
950x890
950x690
D50/D65

CCS LED 130
1300x910x2130
1240x890
1240x790
D50/D65

Stanowisko z blatem
pomiarowym BP
na stelażu

CCS LED 160
1600x1040x2090
1540x890
1540x910
D50/D65

Stanowisko z blatem
skośnym na bazie „A”

CCS LED-D-ST
2570x1350x2090

CCS LED-D-SZ
2570x1350x2090

D50/D65

D50/D65

Stanowisko z blatem
uchylnym na bazie „B”

Stanowisko z blatem
uchylnym na bazie „C”
z zasłoną CF

Kabiny CCS LED 130 mają certyfikat Fogra
zgodności z normami ISO.

CCS-SP LED 1600 KC

Model
Blat roboczy
Pole pomiarowe
Wysokość
Oświetlenie

CCS-SP LED 1600
1600x1500
1200x1500
2345
D50

Uchwyt monitora

CCS-SP LED 1800 C/SS-3

CCS-SP LED 1800
1800x1500
1400x1500
2345
D50

CCS-SP LED 2200
2200x1500
1800x1500
2345
D50

Sterownik lampy

CCS-SP LED 2200 K/SS-2

CCS-SP LED 2800
2790x1500
2400x1500
2345
D50

CCS-SP LED 2800 2xSS-5

Wersje stanowiska:
n na stelażu CCS-SP
n na stelażu z szufladami CCS-SP-SS
n na stelażu z kółkami CCS-SP-K
n na stelażu z kółkami i szufladami CCS-SP-K/SS
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Lampy oświetlenia ogólnego
Lampy oświetlenia ogólnego służą do oświetlania całych pomieszczeń, stanowisk roboczych lub ciągów produkcyjnych.

LML LED
Lampy LML LED są modułowymi lampami LED
przeznaczonymi do łączenia w zestawy i wieszania
pod sufitem lub na naściennych konsolach.
D50

Lampy modułowe LED LML
Symbol
Wymiary S/G/W
LML LED 100
1000x100x25
LML LED 130
1300x100x25
LML LED 160
1600xx100x25

D65
Moc
50 W
75 W
112,5 W

Zestaw
do 6 modułów
do 6 modułów
do 6 modułów

Regulacja natężenia
+
+
+

D65

D50

Panele sterujące lamp
LML LED i LWL LED

Pilot zdalnego sterowania
/opcja/

LWL LED
Lampy LWL LED przeznaczone są do mocowania
na ścianie i do oświetlania przyściennych stanowisk
roboczych, a także tablic informacyjnych i obiektów
wystawienniczych. Opcjonalne wyposażenie lamp
stanowią boczne kurtyny izolujące, oraz metalowe
tablice ekspozycyjne.
Lampy naścienne LED LWL
Symbol
Wymiary SxGxW
Źródło światła
LWL LED 100
1000x600x25/120
D50/D65
LWL LED 130
1300x600x25/120
D50/D65
LWL LED 160
1600x600x25/120
D50/D65
Podano wysokość lamp i lamp ze wspornikiem
Tablice magnetyczne MWB
Symbol
Wymiary SxWxG
MWB 100
1000x700x35
MWB 130
1300x900x35
MWB 160
1600x1150x35
Kurtyny boczne C
C 100 - 600x700, C 130 - 600x900, C 160 - 600x1150

Reg. natężenia
+
+
+

LCL / LCL LED
Lampy LCL/LCL LED są kompaktowymi lampami wyposażonymi w świetlówki lub listwy LED o
testowanej temperaturze barwowej światła,
przeznaczonymi do wieszania pod sufitem.
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Panele sterujące lamp LCL
Lampy kompaktowe podsufitowe LCL
Symbol
Wymiary S/G/W
LCL 130
1240x650x90
LCL 160
1540x650x90
LCL LED 100
950x650x90
LCL LED 130
1240x750x90
LCL LED 160
1540x750x90

Rozpraszacz
kanalikowy
kanalikowy
pryzmowy
pryzmowy
pryzmowy

Regulacja natężenia
+
+
+
+
+
LCL z rozpraszaczem pryzmowym
do lamp LED-owych

LCL z rozpraszaczem kanalikowym
do lamp fluorescencyjnych

