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Automatic 
Hardness 
Check 
Automatyczne przyrządy do pomiaru 
twardości Shore’ lub IRHD z uchwytem 
próbek sterowanym silnikiem. 
Standardy referencyjne: ASTM D1414; ASTM D1415; ASTM D2240; 
EN 681-1; FIAT 50408; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-2; ISO 48-4; ISO 
12046; VDA 675-202; 
Uwaga: zgodność z niektórymi normami może wymagać 
opcjonalnych akcesoriów lub konfiguracji. 
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Automatyczne twardościomierze jednogłowico-
we są niezależnymi urządzeniami do mierzenia 
twardości zgodnie z określonymi skalami twardości. 
Urządzenia pomiarowe zostały tak zaprojektowane, 
aby spełniały wymagania laboratoriów badawczych 
oraz kontroli produkcji w zakładach przemysłowych. 
Dostępne skale twardości to: Shore A, Shore D, Sho-
re A0, Shore 00, Shore AM, IRHD-Micro, IRHD-Nor-
mal, IRHD-Hard, IRHD-Low.  
Cechy szczególne  
• automatyczne, sterowanie silnikiem przemieszcze-

nie próbki do jej wielokrotnych pomiarów  
• pełna zgodność z międzynarodowymi standardami  
• certyfikat kalibracji ACCREDIA wydany przez akre-
dytowane laboratorium Gibitre ISO 17025.  
 Kontrola urządzenia   
Przyrządem można sterować za pomocą  wyświe-
tlacza dotykowego , który umożliwia natychmia-
stowy podgląd pomiaru uzyskanej twardości. 
Alternatywnie, oprogramowanie  Hardness-Check  
pozwala na bardziej zaawansowaną kontrolę 
przyrządu tj.: wprowadzenie identyfikacji testów, 

automatyczne przeprowadzenie wielu pomiarów, 
sprawdzenie zgodności z granicami tolerancji, za-
pisanie wyników numerycznych i krzywych w bazie 
SQL, w celu zachowania identyfikowalności testów. 
Urządzenia dodatkowe  
• płyta przedłużająca umożliwiająca badanie dużych 
elementów  
• urządzenie centrujące do próbek typu o-ring  
• urządzenie centrujące do węży gumowych. 

Available hardness types: Shore: (A, D, 00, M) ; IRHD: (Micro, Normal, Hard, Low) 
Resolution: 0.01 Hardness point 
Maximum Sample Thickness: 100 mm 
Unit control: Control via Gibitre Hardness Check Software or via Gibitre Digital 
Display 
Test modality: Fully automatic test in different points of the same sample 

Test results calculated for each test: Shore units: Initial hardness, hardness 
values after set test times; IRHD/micro IRHD: Hardness at 30 sec (and at set test 
times), Angle Coeff. of Hardness Vs Time curve, Hysteresis after load removal. 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM
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