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Manual 
Hardness 
Check 
Instrumento portátil para a medição da 
dureza Shore, consistindo da unidade de 
ensaio Shore (Shore A, D, A0, 00) e de uma 
consola digital alimentada por bateria. 
Normas internacionais: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-
4; ISO 12046; ISO 7267-2; VDA 675-202; 
Nota: o cumprimento de algumas normas pode exigir 
acessórios ou configurações opcionais. 
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Durómetro Shore Digital, para a realização de 
ensaios de dureza, que podem ser efectuados 
manualmente ou em combinação com um suporte. 
O instrumento pode ser usado como dispositivo 
autónomo ou pode ser conectado ao software 
HardnessCheck para armazenamento automático 
dos resultados dos ensaios. 
Características Principais  
• Sensor de alta resolução e construção mecânica 
sem atritos, para garantir extrema precisão e repeti-
bilidade das medições.  
• Ecrã digital amplo, com 25x50 mm.  

• Bateria de lítio, de longa duração, recarregável.  
• Cálculo da dureza inicial e da dureza após um 
tempo de ensaio definido.  
• Armazenamento de 20 medições na memória do 
dispositivo, para posterior transmissão ao software. 
• Controle da força de aproximação aplicada ao 
instrumento em uso manual. 
• Fácil inserção do instrumento no orifício de aloja-
mento do suporte (sem necessidade de fixações ou 
ajustes. 
Software de Medidas de Hardness 
Permite adquirir automaticamente dados e curvas 

durante a execução do ensaio, inserir a identificação 
do ensaio, verificar a conformidade com os limites 
de tolerância, guardar os resultados numéricos 
e curvas no banco de dados SQL, para garantir a 
traçabilidade dos ensaios. 
Acessórios  
• Suporte para deslocamento manual da amostra. 
• Suporte adicional para ensaios em superfícies 
redondas.  
• Certificado de Calibração ACCREDIA emitido pelo 
laboratório Gibitre, acreditado de acordo com ISO 
17025. 

Hardness sensors available: Shore (A, D, 00, A0) 
Calculated Results: Initial hardness, hardness values after customer defined 
test times. 
Resolution: 0.01 Shore points 
Digital Display Dimensions: 25x50 mm (128x64 Pixels) 
Battery: Lithium battery for up to 8 hours continuous usage 

Battery Charge: Usb cable and plug for 110/220 V 50/60Hz included 
Support features: Adjustable distance between hardness sensor and sample 
(Max 160 mm) 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM
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