
 

Informatie over de ColorReader 

Levering bestaat uit: 
- ColorReader 
- USB-Laadkabel 

- Gordeltas met calibreerplaat 

 
 
 Voordelen van het apparaat:  

- Past in iedere broek-, hand-, of jaszak  
- Eenvoudige 1-knop-bediening  
- App vereenvoudigt het zoeken van kleuren 

aanzienlijk, lastig en moeizaam bladeren en 
zoeken in kleurenwaaiers valt weg  

- Een kleur vinden binnen een seconde 

- Ideaal voor klantgesprekken of op de werf  
- Voordelige Hesse prijs 
- Geen verdere gebruikerskosten. Licentiekosten 

zijn bij de prijs inbegrepen.  
 

 

Doelgroepen: 
- Meubelmakers, interieurbouwers, standbouwers, 

architecten, … 
- Om snel kleuren te kunnen zoeken 

 



 

Installatie van de App en inbedrijfsname: 
- Functioneert met een App (Android of Apple) 

Freeware. In de App-Store zoeken naar 
„Colorreader“ 

- Installatie op Smartphone of Tablet 
- Het apparaat wordt met een USB-Kabel geladen. 

Laadduur ca. 1h. (de accu houdt tot 2 dagen vol, 
afhankelijk van het gebruik) 

- Inschakelen van het apparaat door het indrukken 
van de knop 

- Apparaat verbinden 
- Bij het eerste gebruik moet de Hesse-

activeringscode worden ingegeven. 
 
 

- Per eindapparaat kan slechts één Color Reader 
benut worden. Als men nog een Color Reader wil 
gebruiken moet de App van het eindapparaat 
verwijderd en weer opnieuw geladen worden. 

- Iedere Color Reader kan met meerdere 
eindapparaten werken, maar er kan maar één 
eindapparaat met de Color Reader verbonden zijn. 

 

 
Zo functioneert het apparaat: 

- Kleurmeting (LED-technologie) 
- Gegevens worden via Bluetooth naar de 

Smartphone-App gestuurd 
- Vergelijk met kleurwaaiergegevens, die uit “de 

Cloud” afgeroepen worden 

 



 

Calibratie 
- De App meldt zich, als het apparaat gecalibreerd 

moet worden 
- Daartoe het apparaat op de calibreerplaat zetten 

en op de meetknop drukken 

 

 
Kleurenwaaiers synchroniseren 

- Bij het eerste gebruik en met regelmatige 
tussenpozen moeten de kleurenwaaiers 
gesynchroniseerd worden 

 
Data: 

- NCS S 
- RAL Design 
- RAL K5 Classic 

 



 

Functies van de App 
 
Kleurzoeken:  

- ColorReader op het staal zetten, meetknop 
indrukken 

- App geeft aan: 
- linker kleur = gemeten kleur 
- rechts 3 kleuren, die het dichtst bij de kleur van het 

staal komen 
- De meettechnische afwijking wordt als  

∆E-waarde aangeduid 
 
 
 
 
 

 

  
Gebruik als kleurvergelijking: 

- Kleur tegen standaard meten:  
- Een kleur wordt gekozen 
- Wisselen naar de QC-Modus 
- Uitvoeren van een volgende meting 
- Uitlezen van de kleurafwijking 

 

  
 



 

Updates 

- Updates van de App moeten net als bij andere 
Apps ook gedaan worden 

- Kleurenwaaiers moeten regelmatig 
gesynchroniseerd worden 

 

Tonen van details/kleurwaarden:  
- door op een voorstel te klikken opent zich de 

waaierkleur en toont: het Hesse artikelnummer, 
Aanduiding van de kleurwaarde: Lab, RGB, Hex, 
CMYK.  

- Tevens is er de mogelijkheid om de kleur aan een 
kleurenpalet toe te voegen 

- Aanduiding van kleuren volgens diverse Schemata 
voor kleuradviezering 

- Aanduiding van het Hesse Artikelnummer: Het 
nummer van FANTASTIC COLOR  
DB 48885-(Farbton) wordt aangegeven. Er kan 
natuurlijk ook een ander laksysteem worden 
gebruikt, het kleurnummer blijft gelijk:  
bijv. DB 555-20018 of DB 45245-20018 
 

  

Aanleggen van een kleurenpalet (map)  
- Zo kan men gemeten kleuren aan bijvoorbeeld 

een klant toe ordenen 
- De in het palet opgeslagen kleuren kunnen 

voorzien worden van namen. Aan ieder palet 
kunnen aantekeningen worden toegevoegd. 

 

     
Historie:  

- onder „metingen“ worden alle tot dan gemeten 
kleuren opgeslagen. De gemeten Lab-waarden 
worden getoond 

 



 

Kleurenwaaiers: 

- Opgenomen zijn: RAL K5 Classic, NCS-S, RAL 
Design 

 
Display 

- Het apparaat kan ook zonder de App metingen 
uitvoeren. De 3 resultaten worden dan in de 
volgorde van 1 tot 3 getoond. 

- In normale toestand wordt het oplaadniveau van 
de accu getoond  

Seriennummer 
- Ieder apparaat heeft zijn eigen serienummer.  Dit 

nummer wordt bij het inschakelen kort getoond.  
- Bij storingen aan het apparaat heeft Datacolor 

deze code nodig. 
 

  
Nauwkeurigheid: 

- Verbazend goed ondanks de eenvoudige 
kleurmetriek 

- Nauwelijks verschil tussen de verschillende 
apparaten 

- Beste resultaten op gladde, gekleurde vlakken 
- Bij gestructureerde oppervlakken en gedrukte 

oppervlakken wijken de gegevens iets meer af 
- Met Metamerie wordt geen rekening gehouden 
- Als een kleur 100% moet passen kan hij beter 

ingesteld worden op de oude bekende manier 
- Kleurafwijkingen tussen kleurenwaaiers zijn helaas 

normaal en ook bij de Colorreader te verwachten 

 

Verdere info:  
- Youtube Video  

https://www.youtube.com/watch?v=xPboDLbYQuU 
 

 

Bestellen van de apparaten: 
- Het apparaat kan bij Hesse of deelnemende 

dealers besteld worden 
- Bestellnummer: XDCCR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPboDLbYQuU


 

Storingen 

- Als er storingen bij de verbinding optreden: 
o Test de Bluetooth-verbinding van uw 

smartphone 
o Verwijder en installeer de App opnieuw 
o Ontbreken de aangegeven kleurenwaaiers, 

dan moet u bij de hernieuwde installatie de 
toegangscode ingeven 

 
Support 

- Contact Customer Support via App 
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