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Micro-
IRHD Laser 
Revolution 
جهاز اختبار )Micro�IRHD( للصالبة مع جهاز 
تمركز بالليزر وحامل دوار للعينة بهدف القياس 
 )O�rings( االوتوماتيكي المتسلسل لحلقات
واألجزاء المطاطية الصغيرة. 

Standard: ASTM D1414; ASTM D1415; FIAT 50408; ISO 48-2; 
Note: compliance with some standards may require optional 
tools or setups 
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Unit of measure: IRHD-M (micro) 
Resolution: 0.01 irhd point 
Test modality: Serial automatic testing of the parts placed across the test line of 
the sample holding disk 
Calculated Results: • IRHD Hardness; • Angle coefficient of hardness relaxation 
curve; • Hysteresis (sample return after load removal); • Correction of hardness 

according to the thickness of the sample 
Laser Device: Class 2 laser sensor; Resolution: 0.005 mm;  
Sample thickness: Between 1 and 60 mm 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

Mi� )يسمح الجهاز بزيادة اإلنتاجية والدقة في إجراء قياسات 
cro�IRHD( من خالل القضاء على التأثير البشري في تحديد 

وضع العينة، ما عليك سوى وضع العناصر المراد اختبارها على 
خط االختبار الخاص بقرص تحديد وضع العينة، يستخدم الجهاز 

شعاع الليزر الكتشاف نقطة االختبار الصحيحة لكل عينة وإجراء 
قياس صالبة )Micro�IRHD( تلقائيًا في النقطة المستهدفة، 

يسمح الجهاز بتحديد ووضع أنواع مختلفة من القطع على مستوى 
القياس ويدير تلقائيًا التنفيذ والحفظ الصحيح لتسلسل القياسات 

 بأكملها.
 الميزات الرئيسية

.ISO 48-2( )ASTM D 1415- التوافق التام مع معايير • 
 Gibitri( )ISO( شهادة معايرة معتمدة صادرة عن مختبر •

 17025( المعتمد.
 Gibitry الحصرية من )Micro�IRHD( تقنية اختبار •

. Ruby Spere Identor 

• وضع آلي بالكامل لكل عينة في نقطة االختبار المستهدفة بدقة 

 0.005 مم.
 • التحكم اآللي في العناصر التي يتراوح سمكها بين 60�1 مم.

• المسح بالليزر للقطع الغير قياسية بالنسبة لالختبار وذلك بهدف 
 اختيار وتسجيل وضع االختبار بالنسبة لكل منتج على حدة.

• قياس صالبة بمقياس )Micro�IRHD( ومعامل زاوية منحنى 
 استرخاء الصالبة ومنحنى التباطؤ.

 • التحقق التلقائي من حدود التفاوت لكل منتج تم اختباره.
 SQL Gibitri( )تخزين النتائج والمنحنيات في قاعدة بيانات •

القياسية. 

 




