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Manual Digital 
Hardness 
Check 
Přenosný nástroj pro měření tvrdosti 
Shore skládající se ze zkušební jednotky 
Shore (Shore A, D, A0, 00) a digitálního 
panelu napájeného baterií.  
Mezinárodní standardy: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-
4; ISO 12046; ISO 7267-2; VDA 675-202; 
Poznámka: splnění některých norem může vyžadovat 
volitelné příslušenství nebo nastavení. 
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Digitální testovací zařízení pro měření tvrdosti meto-
dou Shore. Tvrdoměr může být ovládán ručně nebo 
v kombinaci se stojanem Shore-Digihand. Nabízí 
možnost použití jako samostatného zařízení, nebo 
může být připojen k softwaru HardnessCheck pro 
automatické ukládání výsledků zkoušek.  
Hlavní parametry  
• Senzor s vysokým rozlišením a mechanická 
konstrukce eliminující tření pro zajištění vynikající 
přesnosti a opakovatelnosti měření;  
• Široký digitální displej 25 x 50 mm;  

• Dobíjecí lithiová baterie s dlouhou výdrží;  
• Výpočet tvrdosti výchozí a tvrdosti po nastaveném 
času zkoušky;  
• Ukládání 20 měření do paměti zařízení pro další 
přenos do softwaru;  
• Regulace kontaktní síly aplikované na přístroj při 
ručním použití;  
• Pokud chcete přístroj používat v kombinaci se 
stojanem, jednoduše jej vložte do otvoru v pouzdře 
a můžete začít měření (není třeba upevňování ani 
regulace).  

Software tvrdoměru  
Umožňuje automaticky získávat data a křivky během 
provádění testu, zadávat identifikaci testů, ověřovat 
dodržování mezí tolerance, ukládat číselné výsledky 
a křivky do databáze SQL, aby byla zajištěna sledova-
telnost vašich testů. 
Příslušenství  
• Stojan s ručním posunem vzorku;  
• Ruční držák pro testování na oblém povrchu;  
• Certifikát kalibrace ACCREDIA vydávaný laboratoří 
Gibitre certifikovanou podle 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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