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Automatic 
Hardness 
Check 
Automatické přístroje pro měření tvrdosti 
Shore nebo IRHD opatřené držákem vzorků 
ovládaným motorem. 
Mezinárodní standardy: 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; 
Poznámka: splnění některých norem může vyžadovat 
volitelné příslušenství nebo nastavení. 
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Samostatné automatické jednotky pro měření 
tvrdosti jsou samostatná zařízení určená k měření 
tvrdosti podle konkrétní stupnice tvrdosti. 
Jednotky jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby 
výzkumných laboratoří a potřeby řízení výroby. 
K dispozici jsou následující stupnice tvrdosti: Shore 
A, Shore D, Shore A0, Shore 00, Shore AM, IRHD-mic-
ro, normální tvrdost IRHD, vysoká tvrdost IRHD, nízká 
tvrdost IRHD. 
 

Hlavní parametry  
• Motorický pohyb vzorku pro automatické vícená-
sobné testy; 
• plně v souladu s mezinárodními standardy; 
• Kalibrační certifikát ACCREDIA vydaný akreditova-
nou laboratoří Gibitre ISO 17025. 
Ovládání zařízení  
Zařízení lze ovládat pomocí  dotykové obrazovky , 
která vám umožní okamžitě zobrazit měření získané 
tvrdosti. 

Alternativně software  Hardness_Check  umožňuje 
sofistikovanější kontrolu přístroje a umožňuje: zadat 
identifikaci testu, automaticky provádět více měření, 
kontrolovat dodržování mezí tolerance, ukládat 
číselné výsledky a křivky do databáze SQL, aby byla 
zachována sledovatelnost testu. 
Příslušenství  
• Prodlužovací deska pro testování velkých dílů. 
• Středicí zařízení pro O-kroužky. 
• Středicí zařízení pro gumové hadice. 

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

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=DuSing&from=wiki_cz



