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Multi-Unit 
Automatic 
Hardness 
Check 
اختبار للصالبة متعدد الوحدات مع إزاحة 
أوتوماتيكية للعينة، تصل إلى أربع وحدات صالبة 
الختبارات )Shore or IRHD( يمكن تركيبها 
 على الجهاز.
 وحدة الصالبة التي يتم استخدامها إلجراء االختبار 
االوتوماتيكي يمكن اختيارها بسهولة عن طريق 
تدوير الدعامة. 

Standard: ASTM D1415; ASTM D2240; FIAT 50408; FIAT 50411; ISO 868; 
ISO 48-2; ISO 48-4; ISO 12046; VDA 675-202; 
Note: compliance with some standards may require optional 
tools or setups 

W
IK
I_
11
/2
2_
AR

Available Hardness types: Shore A, Shore D, Shore 00, Shore M, IRHD (Normal, 
Hard, Low), Micro-IRHD 
Resolution: 0.01 Hardness point 
Unit control: Control via Gibitre Hardness Check Software or via Gibitre Digital 
Display 
Test modality: Fully automatic test in different points of the same sample 

Test results calculated for each test: Shore units: Initial hardness, hardness 
values after set test times; IRHD/micro IRHD: Hardness at 30 sec (and at set test 
times), Angle Coeff. of Hardness Vs Time curve, Hysteresis after load removal. 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

تم تصميم نظام اختبار الصالبة األوتوماتيكي متعدد الوحدات 
للمعامل التي تحتاج إلى إجراء اختبارات الصالبة وفًقا لمقاييس 
الصالبة المختلفة ، يمكن تطبيق ما يصل إلى 4 وحدات اختبار 

 Shore A، Shore( على الجهاز من بين االختبارات المتاحة
D، Shore A0، Shore 00، Shore AM، IRHD-Mi�
 ،)cro، IRHD-Normal، IRHD-Hard، IRHD-Low

يجب وضع وحدة اختبار الصالبة التي سيتم استخدامها في 
الوضع األمامي عن طريق تدوير الجزء العلوي من الدعامة، 

يسمح النظام الدوار بتبادل وحدة االختبار في غضون ثوان قليلة، 
ال يلزم فك أو استبدال األجزاء الحساسة وكذلك ال يوجد تدريب 
محدد ألداء هذه العملية بأمان كامل، يعتبر هذا الحل التقني مثاليًا 

 حتى في حالة االستبدال المتكرر للوحدة.

 الميزات الرئيسية
• في حالة االختبارات المتعددة يتم التحكم في إزاحة العينة عن 

 طريق المحرك. 
 • التوافق التام مع القياسات العالمية.

 ISO 17025(( شهادة معايرة معتمدة صادرة عن مختبر •
 Gibitri(( المعتمد.
 التحكم في الجهاز

يمكن التحكم في الجهاز باستخدام شاشة لمس التي تتيح لك 
عرض قياس الصالبة الذي تم الحصول عليه على الفور، بدالً من 

ذلك يتيح برنامج )Hardness�Check( تحكًما أكثر تفصيال 
في الجهاز ويسمح لك بما يلي، إدخال تعريفات االختبارات، 

إجراء قياسات متعددة تلقائيًا، التحقق من االمتثال لحدود التفاوت 
 )SQL( وكذلك حفظ النتائج العددية والمنحنيات في قاعدة بيانات

 للحفاظ على إمكانية تتبع االختبارات.
 ملحقات )إكسسوارات(

 • لوحة ممتدة الختبار األجزاء الكبيرة.
.))O�Rings أجهزة تمركز لحلقات • 

• جهاز تمركز للخراطيم المطاطية. 

 




