
                  

 

Dijital Mikro Sertlik Test Cihazı Dokunmatik Ekranlı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek kaliteli dijital dokunmatik mikro sertlik ölçüm cihazı 7 inç renkli endüstriyel LCD, kaliteli görünüm, 

menu ayarı, tek tuşla işlem, cihazın daha stabil çalışmasını sağlayan ithal bileşenler. Test sonuçları daha 

hassastır. Güçlü veri ölçüm kontrol sistemi kalite kontrol için kapsamlı veri sunar. Geliştirilmiş tasarım, çok 

amaçlı fonksiyonlar. Yüksek gereksinimli müşteriler için ideal bir seçimdir.  

 

 

 

 

 



                  

 

 

Ana fonksiyonlar ve Özellikler: 

1. Gelişmiş operasyon arayüzü, müşterinin alışkanlığa göre ekranın açısını ayarlayanabilir, farklı 

durumlardaki talepleri karşılar. 

2. Dijital Omron mercek ve hassasiyeti 0.01um’a ulaşabilen veri hesaplama sistemi ile donatılmıştır. Tek 

bir tıkla sertlik değeri doğrudan ekrana gelir. 

3. Cihazın daha stabil ve uzun çalışma ömrüne sahip olmasını sağlayan Amerikan 3M, Allegro ve Japon 

Omron, NKK marka ana bileşenler. 

4. Kaldırma ve indirme sistemi resmi patent başvurusu ile korunmaktadır. Cihaz daha kolay odaklanmakta 

ve daha stabil çalışmaktadır.  

5. Üst düzey optik mühendisler tarafından tasarlanan optik sistem sadece sertlik test gereksinimleri 

tanımını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda malzemenin mikro yapısını gözlemleyebilir, görüntü çok 

nettir. 

6. Işık kaynağının gücü ayarlanabilir. 

7. Vickers sertlik ve Knoop sertlik ölçme yetenekleri  

Otomatik ölçüm girinti diyagonal uzunluğu, sertlik ve dönüşüm sertliği daha kolay kalite kontrol yapmak 

için doğrudan ekranda gösterilmektedir. 

8. Endüstriyel dijital ekran doğrudan sertlik değerini, dönüşüm sertliğini, test yöntemini, test kuvvetini, 

bekleme süresini, test sayısını ve test sürecini gösterir. Dahili yazıcı ile test süresi, sertlik değeri, ortalama 

değer, maksimum değer, minimum değer, Xmax – Xmin yadırılabilir ve operatör tarafından kolaylıkla 

kaydedilebilir. 

9.  RS232 yoluyla bilgisayara aktarılabilir. Dahası verileri bilgisayarda düzenlenebilir ve kaydedilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 



                  

Teknik Özellikler 

 

Model MHVS-1000 AD 

Sertlik Ölçeği HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1,  

Dönüşüm Ölçeği HRA, HRB, HRC, HRD, HK, HBS, H15N, H30N, H45N, H15T, H30T, H45T 

Test Kuvveti 
10g (0.098N), 25g (0.245N), 50g (0.49N), 100g (0.98N ), 200g (1.96N), 300g (2.94N), 500g 

(4.9N), 1000g (9.8N)   Test force error: ±1.0% 

Yükleme Hızı ≤50μm/saniye 

Uç Standart Dikdörtgen piramid elmas  (136º±0.5º) 

LCD Ekran Ebatı 7 İnc 

Min. Ölçüm Birimi 0.01μm 

Sertlik Değer Aralığı 1HV-4000HV 

OkunanSertkik Değeri Dijital LCD Ekran  

Toplam Büyütme 100X (Gözlem için) , 400X (Ölçüm için)   

Yükleme Yöntemi Otomatik (Yükleme, bekleme ve boşaltma) 

Bekleme Süresi 1-99s (her adım bir saniye) 

Taret Sistemi Otomatik Taret 

Maksimum Numune 

Yüksekliği 
85mm 

Boğaz Derinliği 115mm 

Ekipman Ebatı ve Ağırlığı 490×185×515mm (L×W×H)       45kg 

Işık Kaynağı LED soğuk ışık kaynağı (24 saatlik sürekli kullanımda dahi ısınma meydana gelmez.  

Güç Kaynağı 220V + 5%, 50/60 Hz   

X-Y Test Tablosu 

Ebat:100×100 mm,  Max. Hareket Aralığı: 25×25mm,  

Hareket Çözünürlük Oranı: 0.01mm 

(Opsiyonel olarak Dijital X-Y Test Tablosu ile dijital LCD Ekran) 

Veri Çıkışı USB üzerinden Bilgisayara aktarma 

 Standartlar GB/T4340, ASTM E384 & E92, EN-ISO 6507, JIS B-7734 



                  

Standart Aksesuarlar 

1 adet: 10X Omron Dijital mikrometre gözmerceği ; 10x ve 40x objektif merceği; Vickers uç, X-Y test 

tablası, düz fikstür, ince numune fikstürü, küçük parçalar fikstrürü, eğimölçer, güç kablosu, toz koruma 

kılıfı, kullanma kılavuzu, sertlik dönüşüm tablosu, kalite sertifikası, garanti kartı, aksesuarlar çantası 

2 adet: standart sertlik bloğu 

4 adet: yatay ayarlama vidası 

Opsiyonel Aksesuarlar 
Sertlik ölçüm yazılımı, metalurjik apparat, Knoop ucu, Standart sertlik bloğu, 15X 

mikrometre göz merceği 

 

  

 

   


