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Manual 
Hardness 
Check 
Przenośne urządzanie do pomiaru 
twardości Shore’a, składające się z 
jednostki testowej Shore (A, D, A0, 00) i 
konsoli cyfrowej zasilanej bateryjnie. 
Standardy referencyjne: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 868; ISO 
48-4; ISO 12046; ISO 7267-2; VDA 675-202; 
Uwaga: zgodność z niektórymi normami może wymagać 
opcjonalnych akcesoriów lub konfiguracji. 
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Badania twardościomierzem cyfrowym Shore’a 
wykonywane są manualnie lub z wykorzystaniem 
statywu. Urządzenie może być używany samo-
dzielne lub też zostać podłączone do komputera za 
pomocą oprogramowania HardnessCheck w celu 
automatycznego przechowywania wyników testu.  
Cechy szczególne  
• czujnik o wysokiej rozdzielczości i bez tarciową 
konstrukcja mechaniczna zapewniają wyjątkową 
dokładność i powtarzalność pomiarów  
• szeroki wyświetlacz cyfrowy o wymiarach 25x50 
mm.  
• akumulator litowy o wysokiej trwałości  

• możliwość pomiaru twardości wstępnej oraz 
twardości po zadanym upływie czasu  
• przechowywanie w pamięci urządzenia wyników 
20 pomiarów w celu dalszego ich przesłania do 
oprogramowania  
• kontrola przykładanego, zadanego urządzeniu 
obciążenia podczas stosowania manualnego  
• w przypadku konieczności korzystania z 
urządzenia na statywie, wystarczy tylko umieścić 
je w otworze obudowy statywu bez konieczności 
dodatkowego mocowania czy regulacji 
Oprogramowanie Hardness-Check   
Umożliwia automatyczne pozyskiwanie danych 

i krzywych z wykonanych testu, wprowadzanie 
identyfikacji testu, weryfikację zgodności z limitami 
tolerancji, zapisywanie wyników i krzywych w bazie 
danych SQL w celu zapewnienia identyfikowalności 
testów.  
Urządzenia dodatkowe  
• statyw z manualnym przemieszczeniem próbki 
• uchwyt do przeprowadzania badań na zaokrąglo-
nych powierzchniach  
• certyfikat kalibracji ACCREDIA wydany przez akre-
dytowane laboratorium Gibitre 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

 

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



