
                  

alphaDUR II 
Portable Hardness Tester 

 

 

AlphaDUR II, uzun yıllardan beri güvenilir ve çok yönlü bir sertlik test cihazı olduğunu kanıtlamıştır. Basit 

manuel ölçümlerden kullanılabilir. 

AlphaDUR II'nin kullanımı çok kolaydır çünkü tüm bilgiler büyük ekraanda gösterilir. Sertlik ölçeği ve malzeme 

hızla tarafından değiştirilebilir 

Bağlama duyarlı fonksiyon tuşları. 

Ölçümler hızlı ve doğru yapılabilir. Ölçülen değer, test yükü uygulandıktan hemen sonra görüntülenir.  

Uygulama ve numune yüzeyine bağlı olarak 10 kg seçilebilir. 

 

Uygulama alanı 

Gelen mal muayenesi. Üretimde metallerin sertlik testi. 

Makine parçalarının, kaynak dikişlerinin, kaplamaların ve sertleşmiş parçaların bile konumlara erişmek ve 

herhangi bir açıda difcult. Üretimde tam otomatik SPS güdümlü sertlik testi 

 

 



                  
 

• Hızlı ve kolay sertlik testi. 

• Fonksiyon tuşlarıyla temiz bir kullanıcı arayüzü. 

• DIN 50159 ve ASTM A1038'e göre ölçüm yöntemi. 

• Sağlam metal kasa. 

• Bireysel malzeme kalibrasyonu. 

• Geniş depolama ve istatistiksel fonksiyonlar. 

• Otomatik ölçümler için uygulanabilir. 

Teknik veri 

Sertlik ölçeği: HRC, HV, HB, HRB ve çekme dayanımı 

Test yükü: UCI sondasına bağlı olarak 10, 20, 30, 49 veya 98 N 

Ekran: renkli LCD 320 x 240 piksel 

Arayüz: USB Host, USB Aygıt, RS232 

Veri hafızası: Tarih, saat ve İYİ / ÖDEN derecelendirmesine sahip 500.000 veri kaydı 

İstatistikler: ortalama değer, minimum, maksimum, standart sapma 

Batarya: Dahili NiMH batarya, batarya ömrü yakl. 7 saat, şarj edilebilir 

güç kaynağı / şarj cihazı ile 100 - 240 V AC 

Boyutlar: 198 x 160 x 78 mm 

Ağırlık: Cihaz 1400 g, Prob 190 g Minimum numune kalınlığı yakl. Bağlı olarak 5 mm numunenin boyutu ve 

şekli. 

Teslimat kapsamı 

Dahili batarya ile temel cihaz, kablo ve kalibrasyon sertifikası olan UCI probu, güç kaynağı / batarya şarj 

cihazı, çanta ve kullanım kılavuzu 

İsteğe bağlı Aksesuarlar 

Eğri yüzeyler için eğri destek, yüksek hassasiyetli stant, Windows 

veri yönetimi yazılımı alphaSOFT, taşıma çantası, Taşınabilir prob kolu,  

mini yazıcı, erişilmesi zor yerlerde ölçümler için özel prob SL,  

MPA / DKD sertifikalı sertlik test blokları (Ø 90x16mm), otomatik test için SPSinterface 


