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Multi-Unit 
Automatic 
Hardness 
Check 
Até 4 diferentes unidades de dureza Shore ou 
IRHD podem ser instaladas no instrumento. A 
unidade de dureza a ser usada para realizar 
o teste automático pode ser facilmente 
selecionada girando o suporte. 
Normas internacionais: ASTM D1415; ASTM D2240; FIAT 50408; 
FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-2; ISO 48-4; ISO 12046; VDA 675-202; 
Nota: o cumprimento de algumas normas pode exigir 
acessórios ou configurações opcionais. 
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O sistema de ensio automático de dureza Multi-Unit 
foi projetado para laboratórios, que precisam 
executar testes de dureza de acordo com diferentes 
escalas de dureza. O instrumento pode comportar 
4 unidades de ensaio, das que estão disponíveis 
(Shore A, Shore D, Shore A0, Shore 00, Shore AM, 
IRHD-Micro, IRHD-Normal, IRHD-Hard, IRHD-Low). 
A unidade de ensaio de dureza a ser usada deve ser 
colocada na posição frontal, rodando a parte supe-
rior do suporte. O sistema rotativo permite trocar a 
unidade de teste em poucos segundos. Nenhuma 
desmontagem ou substituição de peças delicadas 
e nenhum treinamento específico são necessários 

para executar esta operação com total segurança. 
Esta sólida solução técnica é ideal, mesmo no caso 
de substituição frequente das unidades de medida.  
Características principais  
• Deslocamento do provete de ensaio, controlado 
por motor, para ensaios múltiplos no mesmo 
provete.  
• Total conformidade com as normas internacionais.  
• Certificado de Calibração ACCREDIA emitido pelo 
laboratório Gibitre, acreditado de acordo com ISO 
17025.  
Controlo do Instrumento 
O instrumento pode ser controlado utilizando o ecrã 

táctil Gibitre Touch Screen, o qual permite visualizar, 
imediatamente, o valor medido da dureza. 
Alternativamente, o software Hardness-Check per-
mite um controlo mais sofisticado do instrumento, 
como: inserir a identificação dos ensaios, realizar au-
tomaticamente múltiplas determinações, verificar a 
conformidade com os limites de tolerância, guardar 
resultados numéricos e curvas na base de dados 
SQL, para manter a traçabilidade dos ensaios. 
Acessórios  
• Placa de extensão para o ensaio de peças grandes.  
• Dispositivos de centragem para O-rings.  
• Dispositivo de centragem para mangueiras. 

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
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