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Micro-
IRHD Laser 
Revolution 
Medidor de dureza Micro-IRHD, com 
dispositivo laser de centragem e um 
porta-amostras rotativo, para a medição 
automática e  em série de O-Rings e pequenas 
peças de borracha. 
Normas internacionais: ASTM D1414; ASTM D1415; FIAT 50408; ISO 
48-2; 
Nota: o cumprimento de algumas normas pode exigir 
acessórios ou configurações opcionais. 
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O instrumento permite aumentar a produtividade 
e a precisão na realização de medições de dureza 
Micro-IRHD, eliminando a influência humana no 
posicionamento da amostra. Somente é necessário 
colocar os itens a serem ensaiados na linha de 
ensaio do disco de posicionamento de amostras. O 
instrumento usará um feixe de raios laser para de-
tectar o ponto correcto de ensaio para cada amostra 
e executa automaticamente a medida da dureza 
Micro-IRHD no ponto seleccionado.  
Características principais  
• Total conformidade com as normas ISO 48-2 e 

ASTM D 1415.  
• Certificado de Calibração ACCREDIA emitido pelo 
laboratório Gibitre, acreditado de acordo com ISO 
17025.  
• Tecnologia exclusiva de ensaio Micro-IRHD Gibitre 
(penetrador com esfera de rubi, força aplicada no 
ensaio controlada por célula de carga).  
• Posicionamento totalmente automático de cada 
amostra no ponto de ensaio seleccionado, com uma 
precisão de 0,005 mm.  
• Controle automático de itens, com espessura entre 
1 e 60 mm.  

• Digitalização a laser do perfil das peças a ensaiar 
não normalizadas, para escolher e registar a posição 
de ensaio de cada produto.  
• Medidas da dureza Micro-IRHD, coeficiente angular 
da curva de relaxamento da dureza e curva de 
histerese.  
• Verificação automática dos limites de tolerância 
para cada produto ensaiado.  
• Armazenamento de resultados e de curvas na base 
de dados SQL Gibitre Padrão. 

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

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=DuMiRe&from=wiki_pt



