
PaintManager™ pro Selemix
Spectro Module

Školení



Cílem této prezentace je představit hlavní vlastnosti nového 
Spectro Modulu pro PaintManager™ Selemix a projít 
důležité kroky potřebné pro vytvoření receptury odstínu a 
její případné úpravy. 

Cíl



• Hlavní vlastnosti

• Požadavky na systém

• Pracovní postup vytvoření a úpravy receptury pomocí 
Spectro

• Chromatické vyhledávání pomocí Spectro

• Zařízení Spectro a užitečné rady

• Nastavení Systému

• Další vlastnosti

Témata



Modul Selemix Spectro je obsažen v programu PaintManager™, 
a podporuje proces vytvoření nejlepší možné receptury odstínu, 
tak aby odpovídal požadavku zákazníka.

VYLEPŠENÍ oproti předchozí verzi:

• Zcela začleněný do programu PaintManager™

• K dispozici rozpouštědlové a vodouředitelné řady

• Kompatibilní se všemi verzemi MS Windows

• Řízení a vyhledávání zakázky pomocí Spectro

• Vyhledávání uživatelské receptury pomocí Spectro

• Vylepšení kalibrace barev

Hlavní vlastnosti



• Osobní počítač nebo zařízení TouchMix™ se systémem MS Windows XP 
nebo vyšší

• Spectrophotometer X-Rite SP61

• Volitelné :

• Míchací váhy

• Tiskárna etiket

Požadavky na systém



1. Vytvoření zakázky

2. 
Vytvoření 
receptury 
odstínu

3a.
Případná úprava 

receptury

DOBRÝ

ŠPATNÝ

Pracovní postup vytvoření 

receptury pomocí Spectro

3. 
Zhodnocení 
kontrolního 

nástřiku
4.

Navážení 
konečného 

výsledku



1. Zvolte Nová(F2)

2. Zadejte POŽADOVANOU 
informaci o zakázce

3. Klikněte na Změřit(F2)

1. Vytvoření zakázky



4. Umístěte spectro na díl. 
Proveďte měření, při každém 
měření přístroj posuňte. 
Zvolte Hotovo (F7).

Měření se uloží do Zakázky

1. Vytvoření zakázky



1. Vytvoření zakázky

Na obrazovce Vytvoření zakázky můžete jednoduše přidávat Zákazníky do 
databáze kliknutím na tlačítka Zákazník a Nový. 

Vytvoření zákazníka



Vyplňte požadovanou informaci (např. jméno firmy, adresu)

Po dokončení klikněte na Potvrdit, aby se kontakty uložily .

1. Vytvoření zakázky

Vytvoření zákazníka



1. Na stránce editace Zakázky 
zvolte Vytvořit recepturu (F5)

2. Vyberte pojivo

2. Vytvoření receptury odstínu



3. Zvolte RFU nebo pouze 
Pokračovat (F7)

4. Receptura se zobrazí. Podívejte 
se jaké jsou k dispozici možnosti

a v případě potřeby udělejte      
změny

5. Zvolte Navážit (F6) nebo Uložit 
jako namíchaná(F5) pro nalití a 
uložení receptury. Vše 
připraveno k nalévání.

2. Vytvoření receptury odstínu



1. Nastříkejte kontrolní kartu

2. Upravte WIP stisknutím
Změnit (F4)

3. Zhodnocení kontrolního nástřiku



3. Aktualizujte snímání 
Update Reflect(F2)

Přiložte spectro na díl.
Proveďte měření, při každém měření
přístroj posuňte.
Zvolte Hotovo (F7).

3. Zhodnocení kontrolního nástřiku



4. Proveďte vizuální zhodnocení a porovnejte s 
originálním dílem

Je to dobré?

a. Ano: Zvolte Přijmout (F5) a Uložit (F7)

b. Ne: Jděte na Úprava receptury 

3. Zhodnocení kontrolního nástřiku



Po procesu Vytvoření receptury 
odstínu
1. Zvolte Opravit (F4)

2. Zvolte RFU nebo Pokračovat (F7)

Dostali jste novou recepturu. Zopakujte 
krok 4 z části Vytvoření receptury 
odstínu

3a. Úprava receptury



1. Z obrazovky vyhledávání WIP 
zvolte Zákaznická receptura. 
Stiskněte Potvrdit(F7)

2. Zvolte RFU nebo Pokračovat (F7)

3. Zvolte potřebné množství a 
Navážit (F6)

4. Navážení konečného výsledku



Chromatické vyhledávání pomocí 

Spectro

Chromatické vyhledávání  umožňuje vyhledat  barvu v širokém souboru 
knihoven s použitím spectrofotometru.

Vyberte nejlepší výsledek dostupný v těchto knihovnách Color Reflectance:

• Selemix reflectance database

• WIP, Zákaznické receptury

• Vlastní uživatelská databáze Reflectance

Proces lze zahájit pro již vytvořenou Zakázku nebo pro novou přidáním  
měření vzorku, který je třeba vyhledat.



1. Vytvořte Zakázku a nahrajte vzorek 
(viz část 1. Vytvoření zakázky)

2. Zvolte  Hledání Reflect Search
(F2)

3. Vyberte:

a. pojivo

b. RFU (nebo ne)

c. Možnosti vyhledávání barvy

Chromatické vyhledávání pomocí 

Spectro



4. Zvolte požadovanou shodu a 
stiskněte Pokračovat (F7)

Poznámka : Pamatujte na pravidla 
hodnocení shody

Chromatické vyhledávání pomocí 

Spectro



1. Klávesa Tab, posun nahoru

2. Klávesa Tab, posun dolů

3. Klávesa Escape

4. Klávesa Enter

5. Displej

6. Kalibrační stanice

7. Zdířka pro propojení

8. Zdířka pro el. zapojení

Pohled na spectrophotometer



• Kalibrace (viz Uživatelská příručka): 
o Používejte originální stanici: je propojena se zařízením během výroby

o Kalibrujte minimálně každých 12 hodin

• Příprava: vyčistěte díl pro zlepšení přesnosti měření

• Proveďte měření v různých pozicích na vzorku, vyhněte se 
škrábancům

• Nastříkejte vzorek pro rozšíření Zákaznické knihovny

• Zařízení je třeba pravidelně jednou za rok servisovat v X-Rite

Praktické rady



Před započetím práce se Selemix Spectro, nastavte prosím 
správné volby v PaintManageru™ :

• Selemix Spectro Nastavení : hledání spectro a nastavení možností modulu

• Selemix Spectro Tisk: umožňuje tisk etiket a nálepek

• Selemix Spectro UOM : nastavení výchozí měrné jednotky a množství

Nastavení systému



Nastavení Selemix Spectro

Pro zjištění, zda je komunikační port připojen k 
PC, klikněte na tlačítko Nalézt Spectro (F4)

... nastavení bude zobrazeno



Nastavení Selemix Spectro

Lze nastavit další možnosti:

• Režim shody: způsob vytvoření receptury: 

– Vzorek: malé množství pro každý krok

– Šarže: udělá požadované množství jako první 
krok

• Počet měření do průměru: Vyberte kolik 

měření provést pro vytvoření průměrného 
konečného výsledku

• Záznam pryskyřice pro míchání: možnost 

pryskyřice jako součást záznamu o míchání 
(pouze pro režim šarže)

• Nalití pryskyřice: navážení pryskyřice půl jako 

první komponent a půl jako poslední

• Navážení RTS : naváží RTS po jakémkoliv 

kroku WIP



Selemix Spectro Tisk

Pro použití tiskárny nastavte v oddíle Label setup (nastavení etikety) a
Paper Setup (nastavení papíru) parametry pro formát etikety a papíru a 
zvolte výchozí tiskárnu.

Funkci umožníte zakliknutím rámečku ‘’Enable’’ (Umožnit).



Selemix Spectro – Měrná jednotka

Vyberte požadovanou měrnou jednotku (UOM) se kterou chcete 
pracovat. Je možné ji také změnit během práce.



• SMC Statistické měření vzorků

• Odebrání pigmentů

• Přehled detailů zakázky

Další vlastnosti



Čtyři správná měření Jedno nesprávné měření

Statistické měření

Po změření vzorku, systém porovná měření a automaticky 
vyloučí špatně provedené měření.

V tomto případě 5. měření není počítáno do průměru uložených 
náměrů.



Odebrání pigmentů

Zvolte pigmenty, které chcete odebrat z 
receptury a klikněte na Vybrat/Odebrat, poté  
na Potvrdit

Důležité : odebrání pigmentů platí pouze pro 
aktuální tvorbu receptury.

Během vytváření receptury je možné odebrat jeden nebo více 
pigmentů. V okně výběr pojiva klikněte na Odebrat pigmenty.



Zvolte zakázku a klikněte na tlačítko Detaily

Důležité: Tlačítko je k dispozici pouze v případě provedení míchání 
zvolené zakázky

Přehled detailů zakázky



Zvolte požadovaný mix a klikněte na Potvrdit
Zobrazí se okno se všemi detaily míchání

Přehled detailů zakázky


