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Multi-Unit 
Automatic 
Hardness 
Check 
A készülékhez akár 4 különböző Shore 
vagy IRHD keménységmérő egység 
csatlakoztatható. A tartó forgatásával 
egyszerűen kiválasztható az automatikus 
mérésekhez felhasználni kívánt 
keménységmérő egység. 
Szabványok: ASTM D1415; ASTM D2240; FIAT 50408; FIAT 
50411; ISO 868; ISO 48-2; ISO 48-4; ISO 12046; VDA 675-202;  
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A több egységből álló automatikus keménységmérő 
rendszert olyan laboratóriumok számára fejlesz-
tettük, amelyek többféle keménységi skála szerint 
végeznek keménységméréseket.  
A rendelkezésre álló mérőegységek (Shore A, Shore 
D, Shore A0, Shore 00, Shore AM, IRHD-Micro, IR-
HD-Normal, IRHD-Hard, IRHD-Low) közül egyidejűleg 
legfeljebb 4 csatlakoztatható a berendezéshez.  
A használni kívánt keménységmérő egység a 
tartóállvány felső részének elforgatásával hozható 
a mérési pozíciónak megfelelő elülső helyzetbe. 
A forgó rendszer lehetővé teszi a mérőegységek 
néhány másodperc alatt történő cseréjét. A mérések 
teljes biztonsággal történő végrehajtása nem igényli 

kényes alkatrészek eltávolítását vagy cseréjét, sem 
különleges képzést. Ez a megbízható műszaki 
megoldás az egységek igen gyakori cseréje esetén 
is ideális. 
Főbb jellemzők  
• A minta mozgatását motor vezérli, így annak 
többszöri vizsgálata automatikusan történik 
• A készülék teljes mértékben megfelel a nemzetközi 
szabványok előírásainak 
• A készülék a Gibitre ISO 17025 akkreditált laborató-
riuma által kiadott ACCREDIA Hitelességi Tanúsít-
vánnyal rendelkezik 
Vezérlés 
A készülék érintőképernyő segítségével vezérelhető, 

amely lehetővé teszi a mért keménység értékek 
azonnali szemrevételezését. 
Emellett a Hardness-Check szoftver lehetőséget 
ad a készülék kifinomultabb vezérlésére: a mérés 
azonosítására szolgáló információk bevitelére, több 
mérés automatikus elvégzésére, a tűréshatárok 
betartásának ellenőrzésére, valamint a számszerű 
adatok és görbék tárolására az SQL adatbázisban a 
mérések visszakövethetősége érdekében. 
Tartozékok 
• Bővítőlap nagyméretű minták vizsgálatához • 
Központosító eszközök gumigyűrűkhöz 
• Központosító eszköz gumicsövekhez. 

Available Hardness types: Shore A, Shore D, Shore 00, Shore M, IRHD (Normal, 
Hard, Low), Micro-IRHD 
Resolution: 0.01 Hardness point 
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.
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