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Avantajları 

 En geniş ekran Oled ekranı, tüm fonksiyonları ve parametreleri gösteren, okunması kolay ve işletilebilen en yüksek parlaklıklı 

ekranıdır, ayrıca çok fazla enerji tasarrufu sağlar. Leeb sertlik test cihazının en büyük ekranı 

 Ekranda iki sertlik skalası çift ekran. 

 Ölçüm yönünü 360 ° dereceye getirip, ölçümü kolay ve hassas yapmak için otomatik ölçüm yönünü ekleyebilirsiniz. 

 HRA,HB D çentik açıcı pro bile takım çeliği alaşımı ve dökme aluminyum alaşımı için HV, dört yeni skala eklenmiştir. 

 kullanıcı malzeme fonksiyonu ekleyip, kullanıcının ihtiyacını karşılamak için özel malzemeyi test edebilirsiniz. 

 Herhangi bir açıdan, hatta baş aşağı test edebilirsiniz 

 Geniş ölçüm aralığı. Tüm metalik malzemelerin sertliğini ölçebilirsiniz. HRB, HRC, HV, HB, HS, HL ve üç tür mukavemet değeri 

derhal ölçekli sertlik ölçeğinde görüntülenebilir. 

 Özel uygulama için yedi çentik açıcı prob mevcuttur. Etkilenen probların türünü otomatik olarak belirleyebilirsiniz 

 Geniş kapasiteli bellek, tek ölçüm değeri, ortalama değer, test verileri, etki yönü, etki süresi, malzeme ve sertlik ölçeği gibi 600 grup 

(Ortalama süreler 32 ± 1'e göre) bilgi saklayayabilirsiniz. 

 Üst ve alt limit önceden ayarlayabilirsiniz. Sonuç değeri limiti aştığında otomatik olarak alarm verecektir. 

 Pil bilgisi, pilin kalan kapasitesini ve şarj durumunu gösterir. 

 Kullanıcı kalibrasyon fonksiyonu., PC portalı, çok fonksiyonlu veri işleme yazılımı olan USB bağlantı noktası. 

 Orijinal ithal edilmiş yüksek hızlı termal yazıcı ani baskı işlevini destekler. Verileri kalıcı olarak kayadedebilirsiniz. 

Güç kaynağı olarak Li şarj edilebilir pil. Şarj devresi cihazın içine entegredir. En az 200 saatlik sürekli çalışma süresi (EL kapalıdır 

ve baskı yapılmaz). 

 Enerji tasarrufu yapmak için otomatik kapanma. 

Ana uygulamalar Teknik Özellikler 

Kalıp kalıp boşluğu   Ölçüm aralığı: HLD (170 ~ 960) HLD

Rulmanlar ve diğer parçalar   Ölçüm yönü: 360 °

Basınçlı kap, buhar jeneratörü ve diğer ekipmanların arıza analizi   Hassasiyet:+/- 3 HLD

Ağır iş parçası.   Sertlik skalaları：HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS

Kurulu makineler ve kalıcı olarak monte edilmiş parçalar   Ekran：OLED ekran, 3 inç, Çin'deki en büyük ekranın biridir.

Küçük boşluklu yüzeyin yüzeyini test etme.   Veri belleği: 600 grup maksimum (çarpma sürelerine göre 32 ~ 1)

Metalik malzemeler depoda malzeme tanımlama.   Baskı kağıdı: genişlik (57.5 ± 0.5) mm, çap 30 mm

Büyük ölçekli çalışma parçası için çok aralıklı ve çok ölçümlü 

alanlarda hızlı test 
  Pil paketi: 7.4V Li pil.

  Pil şarj cihazı: 9V / 500mA

  Sürekli çalışma süresi: Yaklaşık 200 saat (Arka ışık kapalı, baskı 

yok)

  Haberleşme arayüzü: USB2.0

  Dış boyutlar：225mm×85mm×35mm
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OPTIONAL PC-DATAPRO SOFTWARE

Function:

On-line measuring management

Various function keys of data test, store, read, delete, clear, print, input and output to excel etc.

PC Software sample

OPTIONAL IMPACT DEVICES OPTIONAL SUPPORT RINGS

MEASUREMENT RANGE


