
 

 

Colortrac  od czasu powstania jest pionierem i innowatorem,  kolorowych i monochromatycznych 
skanerów wielkoformatowych. Colortrac był pierwszym producentem, który dostarczał przystępne 
cenowo urządzenia do przetwarzania wielkiego obrazu w postaci papierowej na postać cyfrową w: 
grafice, budownictwie, inżynierii, GIS, map i wielu innych dziedzinach dużego formatu. 

Colortrac dostarcza wysokiej jakości Skanery wielkoformatowe i rozwiązania do kopiowania kolorowych 
i czarno-białych aplikacji dla klientów zajmujacych się: 

 Architekturą 

 Budownictwem 

 Firm Usługowych 

 Elektronicznym zarządzaniem dokumentacją 

 Elektronicznym Przetwarzaniem Dokumentów 

 Inżynierii (CAD / CAM / CAE) 

 Systemu Informacji Geograficznej (GIS) 

 Reprodukcji Grafiki i Sztuk Pięknych 

 Reprografii 

  

Technologia CIS / skanery wielkoformatowe Colortrac  
Głównym elementem tej technologii są czujnik CIS (Contact Image Sensor).Jest to zintegrowany 
moduł, który składa się z systemu oświetlenia, systemu optycznego i systemu czułości wiązki światła – 
wszystko w jednym elemencie. 

System czułości wiązki światła – jest to krzemowa powierzchnia podzielona na małe, kwadratowe 
cząsteczki – elementy światłoczułe (ok. 5000), których wielkość jest określona w ułamkach milimetra i 
uzależniona od rozdzielczości skanowania. Skaner o rozdzielczości 400 dpi używa czujników CIS, 
których poszczególne cząsteczki mają wielkość ok. 0,06 mm. 

System optyczny – jest to zestaw soczewek który przenosi światło bezpośrednio z powierzchni 
skanowanego dokumentu na krzemową powierzchnię czujnika. System optyczny działa w skali 1:1, co 
oznacza, że podczas skanowania nie ma redukcji lub powiększania obrazu. Dzięki czemu w wyniku 
skanowania uzyskujemy obraz o wysokiej dokładności geometrycznej. Bezpośrednie przechwytywanie 
światła (bez pośrednictwa rozbudowanego systemu luster i optyki tak jak to ma miejsce w skanerach 
CCD) pozwala również uzyskać obrazy o wysokiej ostrości. 

System oświetlenia – oparty jest na diodach (LED - Light Emitting Diode) emitujących światło od 
dołu, które doprowadzane do skanowanego dokumentu, a następnie po skanowaniu i odbiciu od 
powierzchni skanowanego dokumentu jest bezpośrednio odbierane. Za skanowanie w kolorze 
odpowiadają trzy diody (czerwona, zielona, niebieska). Diody LED są bardzo oszczędne i niezwykle 
trwałe. Jednakże, ich spektrum kolorów nie jest tak rozwinięte jak w filtrach kolorów zastosowanych w 
kamerach CCD. Skanery w technologii CIS nie osiągają takich zakresów barw jak skanery w 
technologii CCD. 



 

Technologia CCD / skanery wielkoformatowe Colortrac  
Głównym elementem tej technologii są kamery CCD (Charge Coupled Device). 
 
Element światłoczuły – krzemowa powierzchnia, podzielona na kwadratowe cząsteczki (o wielkość 
kilku mikronów każda), wytwarzająca prąd pod wpływem światła. Dla skanowania dokumentów 
monochromatycznym kamera CCD będzie wykorzystywała linię złożoną z około 5000 takich 
cząsteczek (lub pikseli). W przypadku skanowania w kolorze kamera CCD będzie miała 3 lub 4 
położone równolegle i bardzo blisko siebie linie pikseli, z których każda będzie obsługiwana przez inny 
filtr koloru. Każdy zespół elementów CCD wyposażony jest w trzy filtry (czerwony, zielony, niebieski) 
odpowiedzialne za skanowanie w kolorze. Elementy światłoczułe mogą pochwycić światło dające 
różnorodną intensywność kolorów. Im większa intensywność, tym wyższe napięcie prądu 
emitowanego przez układ CCD i w konsekwencji lepsze, bardziej realistyczne kolory na elektronicznej 
wersji skanowanego dokumentu. 
 
System optyczny  – kamery CCD zlokalizowane są w niewielkiej odległości (kilkanaście mm) od 
powierzchni szyby, po której porusza się skanowany dokument, mimo tego światło odbijane od 
dokumentu musi odbyć dość długą drogę zanim dotrze do CCD. Dokument jest oświetlany przez 
światło z lampy skanera, które następnie odbija się od powierzchni dokumentu. Odbite światło jest 
przejmowane przez system luster i odbijane dalej do soczewek. Soczewki skupiają światło z 
dokumentu na kamerach CCD. Zastosowanie tak zaawansowanego systemu prowadzenia światła 
wpływa na dokładność geometryczną. W celu jej zachowania wymagana jest okresowa kalibracja 
układu oświetlenia i kamer CCD. W zależności od intensywności eksploatacji skanera, taka kalibracja 
może być przeprowadzana nawet kilka razy dziennie. 
 
System oświetlenia  – najczęściej stosuje się jedną lub dwie fluorescencyjne lampy dające 
odpowiednią barwę światła białego, które w połączeniu z zastosowanymi filtrami kolorów umożliwiają 
bardzo dobre odwzorowanie głębi kolorów i przejść tonalnych na obrazach jakości fotograficznej. 
Jednak zastosowanie takich lamp wydłuża czas przygotowania skanera do pracy, ponieważ lampy do 
prawidłowej pracy wymagają nagrzania. W praktyce przed każdorazowym uruchomieniem skanera 
musimy poczekać kilka minut, aż lampy osiągną odpowiednią temperaturę i ustabilizuje się poziom 
naświetlenia. Dodatkowo, czas ten w trakcie normalnego użytkowania skanera może się wydłużyć w 
wyniku naturalnego wypalania się lamp (wzrost kosztów zużycia energii). W skanerach Colortrac 
zastąpiono lampy fluorescencyjne oświetleniem LED. W tym przypadku do oświetlenia dokumentu 
wykorzystywane jest bardzo jasne, białe światło LED dzięki czemu skaner jest gotowy odrazu po 



uruchomieniu. Szacowana żywotnośc diody LED to 50000 godzin pracy co stanowi równowartość 
sześciu lat ciągłego skanowania przez 24h 7dni w tygodniu! 

 

  

Z jaką technologią wybrać skaner wielkoformatowy? / skanery wielkoformatowe 

Colortrac  
Do najbardziej popularnych technologii skanowania zalicza się technologię CCD i CIS. Ta ostatnia, do 
nie dawna stosowana przede wszystkim w małych skanerach biurowych (do formatu A3), w ostatnich 
latach stała się bardzo popularna również w skanerach wielkoformatowych.  
 
Jaką technologię wybrać? Który skaner jest lepszy? Czy skanery CCD, który do nie dawna był 
jedynym rozwiązaniem w wielkim formacie? Czy też skaner CIS, który wszedł dynamicznie na rynek z 
myślą o konkretnej grupie odbiorców? To częste pytania, które zadają sobie Klienci przed zakupem. I 
można powiedzieć, że nie ma odpowiedzi jedno znacznej.  

Z punktu widzenia firmy Colortrac, która jest producentem skanerów wielkoformatowych w technologii 
CCD i CIS, oraz naszych wieloletnich doswiadczeń w sprzedaży, zarówno jedna, jak i druga 
technologia jest dobra. Wszystko zależy od tego, co będziemy skanować, jakie będzie eksploatowany 
skaner, ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na inwestycje. A czasem również ile mamy miejsca na 
nowy „mebel”? Czy skaner będzie wykorzystywany w jednym miejscu, czy też będzie ‘wędrował”? 
 
W „sieci” można znaleźć wiele publikacji na temat porównań. Oczywiście pomijamy w tym momencie 
opinie producentów, którzy oferują skanery tylko w jednej z tych technologii. Jest bowiem oczywiste, 
że w swoich opiniach bardzo źle wypowiadają się o rozwiązaniach konkurencyjnych, a tym samym nie 
do końca są wiarygodni. Większość porównań w „sieci” reprezentuje pogląd wyższości skanerów CCD 
na skanerami CIS. Jest to oczywiste, ponieważ ocena dotyczy porównania skanerów mało 
formatowych, które przysłowiowy Kowalski wykorzystuje głównie do skanowania zdjęć, lub książek - 
do tego typu potrzeb, skanery CCD są wręcz dedykowane. 
 
Przetworniki CCD oraz zastosowany system oświetlenia i filtrów pozwalają na uzyskanie 
obrazu o szerokiej gamie kolorów, z bardzo dobrym odwzorowaniem głębi kolorów, cieni oraz 
przejść tonalnych. Efekt lekkiego rozmycia powoduje, że poszczególne przejścia tonalne są łagodne, 
a uzyskany obraz bardziej realistyczny. Wysoka zdolność przenikania światła i czułość czujników CCD 
powoduje, że skaner jest w stanie skanować efektywnie obiekty (np. rozłożona książka) w pewnej 
odległości od szyby. Skanery CIS w tego typu testach wypadają znacznie gorzej. Nie są w stanie 



odwzorować szerokiej gamy kolorów, zamiast rozmywać wyostrzają poszczególne elementy. 
 
Sytuacja zmienia się w przypadku, gdy zaczniemy przyglądać się technologii CIS poprzez pryzmat 
skanerów wielkoformatowych, które w ponad 90% wykorzystywane są do skanowania dokumentacji 
projektowej. Zamiast kolorowych pejzaży, zachodów słońca mamy przekroje urządzeń, plany 
zagospodarowania terenu, plany budynków, sieci itp., wskazane jest bardzo dobre odwzorowanie 
kreski oraz geometrii rysunku. 
Skanery CIS mają zdolność wyostrzania kreski. Jego system optyczny działa w skali 1:1, bez 
wykorzystywania rozbudowanego zestawu luster i soczewek tak jak to ma miejsce w 
wielkoformatowych skanerach CCD, w związku z tym pozwala również uzyskać obraz o wysokiej 
dokładności geometrycznej. 
 
Podsumowując można powiedzieć, że technologia CCD przy skanowaniu grafiki nie ma sobie 
równych, polecamy ja wszystkim, którzy będą skanować wielkoformatowe fotografie, plakaty, 
reprodukcje, a także zdjęcia satelitarne. Natomiast przy skanowaniu dokumentacji projektowej 
technologia CCD ma bardzo dużego konkurenta - technologię CIS. 


