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Manual Digital 
Hardness 
Check 
Hordozható készülék Shore keménység 
mérésére, amely egy Shore mérőegységből 
(Shore A, D, A0, 00), valamint egy 
akkumulátoros, digitális vezérlőegységből 
áll. 
Szabványok: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-4; ISO 
12046; ISO 7267-2; VDA 675-202;  
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A keménységmérések elvégzésére alkalmas, digitá-
lis Shore keménységmérő használható manuálisan 
vagy tartóállványhoz erősítve. A készülék önálló egy-
ségként vagy a HardnessCheck szoftverrel együtt 
működtethető, amellyel megoldható az eredmények 
automatikus tárolása. 
Főbb jellemzők 
• Nagyfelbontású érzékelő, illetve súrlódásmentes 
szerkezet az eredmények rendkívül nagyfokú pon-
tossága és reprodukálhatósága érdekében 
• Széles, 25x50 mm-es digitális kijelző 
• Tartós, újratölthető lítium akkumulátor 

• Számítható mind a kezdeti, mind az adott idő 
elteltével mérhető keménység 
• A készülék memóriájában 20 mérés tárolható, ame-
lyeket később továbbíthatunk a kezelőszoftverbe. 
• Szabályozható nyomóerő kézi használat esetén. 
• Amennyiben a készüléket a tartóállvánnyal együtt 
kívánja használni, azt elég egyszerűen elhelyezni 
a befogadó nyílásban (nincs szükség a készülék 
rögzítésére vagy beállítására) 
A Hardness-Check szoftver lehetőséget ad az 
automatikus adatgyűjtésre és a görbék kirajzolására 
a teszt során, illetve lehetővé teszi a mérés azono-

sítására szolgáló információk bevitelét, több mérés 
automatikus elvégzését, a tűréshatárok betartásá-
nak ellenőrzését, valamint a számszerű adatok és 
görbék tárolását az SQL adatbázisban a mérések 
visszakövethetősége érdekében. 
Tartozékok  
• Tartóállvány a mintadarabok kézi elhelyezéséhez 
• Kézi tartó íves felületen végzett mérésekhez  
• A készülék a Gibitre ISO 17025 akkreditált laborató-
riuma által kiadott ACCREDIA Hitelességi Tanúsít-
vánnyal rendelkezik. 

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)

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=DuroMa&from=wiki_hu



