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Micro-
IRHD Laser 
Revolution 
LAZER MERKEZLEME CIHAZLI MICRO-IRHD 
SERTLIK ÖLÇÜM CIHAZI VE O-RING VE KÜÇÜK 
KAUÇUK PARÇALARIN OTOMATIK SERI 
ÖLÇÜMÜ IÇIN DÖNEN ÖRNEK TUTUCU. 
ULUSLARARASI NORMLAR: ASTM D1414; ASTM D1415; FIAT 50408; ISO 
48-2; 
Not: Bazı standartlara uyumluluk için isteğe bağlı 
aksesuarlar veya kurulumlar gerekebilir. 
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Cihaz, numune konumlandırmadaki insan etkisini 
ortadan kaldırarak Micro-IRHD ölçümleri gerçek-
leştirmede üretkenliği ve doğruluğu arttırmaya izin 
verir. Cihaz, her numune için doğru test noktasını 
tespit etmek için lazer ışınını kullanacak ve hareket 
otomatik olarak hedef noktadaki Micro-IRHD sertlik 
ölçüsü gerçekleştirecektir. Diskin tam dönüşü 
gerçekleştirildiğinde ve tüm örnekler test edildiğinde, 
cihaz sizi daha fazla test için hazır olduğu konusun-
da uyaracaktır.  
 
 

Temel Özellikler  
• ISO 48-2 ve ASTM D 1415 standartlarına tam 
uygunluk.  
• Gibitre ISO 17025 Onaylı laboratuvar tarafından 
verilen ACCREDIA Kalibrasyon sertifikası.  
• Gibitre’ye özel Micro-irhd test teknolojisi (yakut 
küre göstergeli, yük hücresi kullanarak test kuvveti 
uygulaması)  
• Her bir numunenin hedef test noktasında 0.005 
mm hassasiyetle tam otomatik konumlandırılması.  
• Kalınlığı 1 ile 60 mm arasında olan öğelerin otoma-
tik kontrolü.  

• Her bir ürün için test pozisyonunu seçmek ve 
kaydetmek üzere standart olmayan test parçaları 
profilinin lazer taraması.  
• Örnek konumlandırma diskinin 4 sektöründeki 4 
farklı ürünün otomatik olarak test edilmesi .  
• Micro-IRHD sertlik ölçüsü, sertlik gevşeme eğrisinin 
açı katsayısı ve histeresis eğrisi.  
• Test edilen her ürün için tolerans limitlerinin otoma-
tik olarak doğrulanması.  
• Standart Gibitre SQL veritabanında sonuçların ve 
eğrilerin depolanması. 

Unit of measure: IRHD-M (micro) 
Resolution: 0.01 irhd point 
Test modality: Serial automatic testing of the parts placed across the test line of 
the sample holding disk 
Calculated Results: • IRHD Hardness; • Angle coefficient of hardness relaxation 
curve; • Hysteresis (sample return after load removal); • Correction of hardness 

according to the thickness of the sample 
Laser Device: Class 2 laser sensor; Resolution: 0.005 mm;  
Sample thickness: Between 1 and 60 mm 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM
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