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Manual Digital 
Hardness 
Check 
جهاز اختبار رقمي محمول لقياس الصالبة 
ٍوفقا لمقياس )SHORE(. المقاييس المتاحة 
 )Shore A, D, A0, 00(هي

Standard: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-4; ISO 12046; ISO 
7267-2; VDA 675-202; 
Note: compliance with some standards may require optional 
tools or setups 
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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

 

جهاز اختبار الصالبة الرقمي هو جهاز ألداء اختبارات الصالبة 
وفقا لمقياس )Shore(، يمكن استخدامه يدوًيا أو بتركيبه على 

دعامة، يمكن استخدام الجهاز كجهاز قائم بذاته او يمكن توصيله 
ببرنامج )HardnessCheck( بهدف التخزين التلقائي لنتائج 

 االختبار.
 الميزات الرئيسية

• مستشعر )حساس( عالي الدقة وهيكل ميكانيكي عديم االحتكاك 
 لضمان الدقة القصوى وتكرار االختبارات.

 • شاشة عرض رقمية عريضة مقاس 25×50 مم.
 • بطارية ليثيوم قابلة إلعادة الشحن طويلة األمد.

 • حساب الصالبة األولية والصالبة بعد وقت االختبار المحدد.
• تخزين 20 نتيجة أو قياس في ذاكرة الجهاز لمزيد من النقل 

 إلى البرنامج.
• التحكم في القوة المطبقة على الجهاز في حالة االستخدام 

 اليدوي.
• إدخال الجهاز بسهولة في فتحة التثبيت )ال يلزم إجراء عمليات 

 تثبيت أو تعديالت(.
 برمجيات فحص الصالبة

يتيح لك الحصول تلقائيًا على البيانات والمنحنيات أثناء تنفيذ 
االختبار، إدخال تعريف االختبار، التحقق من االمتثال لحدود 

التفاوت، وكذلك حفظ النتائج الرقمية والمنحنيات في قاعدة بيانات 
 )SQL( لضمان إمكانية تتبع اختباراتك.

 ملحقات )إكسسوارات(
 • دعامة مع إمكانية اإلزاحة اليدوية للعينة.

 • حامل إضافي لالختبار على األسطح المستديرة.
Gibitri ISO� شهادة معايرة معتمدة صادرة عن مختبر •

17025(( المعتمد. 

 




