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Manual 
Hardness 
Check 
SHORE TEST ÜNITESI (SHORE A, D, A0, 00) VE 
PILLE ÇALIŞAN DIJITAL KONSOLDAN OLUŞAN 
SAHIL SERTLIĞININ ÖLÇÜMÜ IÇIN TAŞINABILIR 
CIHAZ. 
ULUSLARARASI NORMLAR: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-4; 
ISO 12046; ISO 7267-2; VDA 675-202; 
Not: Bazı standartlara uyumluluk için isteğe bağlı 
aksesuarlar veya kurulumlar gerekebilir. 
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Manuel olarak veya Shore-Digihand desteği ile 
birlikte kullanılabilecek sertlik testlerinin performansı 
için Dijital Shore test cihazı.  
Cihaz, bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir veya 
test sonuçlarının otomatik olarak saklanması için 
HardnessCheck yazılımına bağlanabilir.  
Temel Özellikler  
• Ölçümlerin hassasiyetini ve tekrarlanabilirliğini 
sağlamak için yüksek çözünürlüklü sensör ve sürtün-
mesiz mekanik yapı  
• Geniş 25x50 mm dijital ekran. • Uzun ömürlü 
Lityum şarj edilebilir pil  

• Ayarlanan test süresinden sonra İlk sertlik ve 
sertliğin hesaplanması  
• Yazılıma daha fazla aktarım için cihazın hafızasında 
20 ölçümün saklanması  
• Manuel kullanımda cihaza uygulanan yaklaşma 
kuvvetinin kontrolü  
• Testin yürütülmesi sırasında doğrudan veri ve 
eğrilerin elde edilmesi için isteğe bağlı Windows 
tabanlı yazılım  
• Cihazı desteğiyle kullanmak istediğinizde, destek 
ayağını kullanmaya başlamak için aleti yuva deliğine 
yerleştirmeniz yeterlidir (sabitleme veya düzenleme 

gerekmez)  
HardnessCheck Yazılımı  
Yazılım test sırasında verileri ve eğrileri otomatik 
olarak almanıza, test tanımlamalarının girilmesine, 
tolerans limitlerinin doğrulanmasına, testlerinizin 
izlenebilirliğini sağlamak için sayısal sonuçların ve 
eğrilerin SQL veritabanına kayıt etmenizi sağlar. 
Aksesuarlar  
• Shore-Digihand desteği  
• Yuvarlak yüzeylerde test için manuel tutucu 
• Gibitre ISO-17025 Sertifikalı laboratuvar tarafından 
verilen ACCREDIA kalibrasyon sertifikası. 

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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