
 

Twardościomierze Wizhard Rockwell, Rockwell 
Superficial, Brinell serii HR-500

Specyfikacja techniczna

Sterowanie 
obciążeniem

Automatyczne (obciążanie, 
działanie, odciążanie)

Czas obciążania, 
działania

0-120 s (co 1 s)

Maks. wysokość 
obiektu

205 (dla standardowego 
kowadełka płaskiego)

Maks. głębokość 
obiektu

150 mm (od środka trzpienia 
wgłębnika)

Konwersje na 
inne skale 
twardości

HV, HK HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, 
HRG, HR15T, HR30T, HR45T, 
HR15N, HR30N, HR45N, HS, HB, 
HBS, wytrzymałość na rozciąganie

Funkcje 
statystyczne

Liczba wartości, wartość 
maksymalna, wartość minimalna, 
wartość średnia, rozstęp, górna i 
dolna granica, odchylenie 
standardowe, liczba porównań 
GO/NG, przechowywanie 1024 
wartości, OFFSET, wartość 
twardości, ustawienia pomiaru, 
pomiar ciągły. Karta kontroli X-R, 
edycja 1024 wartości, konwersja 
twardości, wyniki obliczeń 
statystycznych, korekcja 
powierzchni cylindrycznych i 
sferycznych, korekcja 
wielopunktowa.

Wyjście danych RS-232C, Digimatic (SPC) i 
Centronics

Wymiary (SxGxW) Jednostka główna
250 x 670 x 605 mm
Sterownik
165 x 260 x 105 mm

Zasilanie 100/120/220/240V AC, 50/60Hz

Wyposażenie
opcjonalne

Szczegółowe informacje na temat 
wyposażenia standardowego i 
opcjonalnego, patrz następna 
strona.

Waga 65 kg

Seria 810

Twardościomierze Wizhard Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell HR-500 zapewniające wysoką ja-
kość i wydajność pomiarów posiadają następujące zalety:
• Wytwarzanie obciążeń dla pomiarów twardości Rockwella, Super-Rockwella i Brinella.
• Ramię wgłębnika w kształcie dzioba ułatwia dostęp do powierzchni zewnętrznych i wewnętrz-

nych (min. ø40 mm / ø22 mm, przy stosowaniu opcjonalnego wgłębnika diamentowego).
• Elektroniczne sterowanie siłą nacisku w czasie rzeczywistym zapewnia właściwą precyzję obciąża-

nia. Funkcja ta doskonale eliminuje przekroczenia siły nacisku obciążania.
• Funkcja wycofywania wgłębnika dla ciągłych pomiarów ze stałą pozycją stołu, która eliminuje 

niestabilność spowodowaną ruchem stołu.
• Automatyczne zatrzymywanie podnoszenia stolika oraz automatyczne obciążanie wstępne za-

pewnia stabilną generację nacisku pomiarowego.
• Oprogramowanie EXPAK dla prostej akwizycji danych pomiarowych 11AAC237.
 

HR-521 / HR-522 HR-523

Model HR-521 HR-522 HR-523
Nr 810-202D 810-203D 810-204D

Cena
[€]

13049,00 14747,00 17929,00

Panel operatorski Typ z ekranem dotykowym Typ z ekranem dotykowym
Typ z ekranem 

dotykowym

Podnoszenie stolika
Ręczny (z automatycznym 

zatrzymywaniem)
Ręczny (z automatycznym 

zatrzymywaniem)
Posuw motoryczny

Nacisk wstępny 29.42 ; 98.07 N 29.42 ; 98.07 N 29.42 ; 98.07 N
Super Rockwell 147.1 ; 294.2 , 441.3 N 147.1 ; 294.2 , 441.3 N 147.1 ; 294.2 , 441.3 N

Rockwell 588.4 ; 980.7 ; 1471 N 588.4 ; 980.7 ; 1471 N 588.4 ; 980.7 ; 1471 N

Brinell 1839 N
61.29 ; 98.07 ; 153.2 ; 245.2 ; 
294.2 ; 306.5 ; 612.9 ; 980.7 ; 

1226 ; 1839 N

61.29 ; 98.07 ; 153.2 ; 
245.2 ; 294.2 ; 306.5 ; 

612.9 ; 980.7 ; 1226 ; 1839 
N

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2015). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnej wyrażonej zgody.     
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Seria 810

Uzupełniająca specyfikacja techniczna i wyposażenie serii HR-500

Moduły sterujące

Typ z ekranem dotykowym
• Obsługa za pomocą graficznego ekranu dotykowego LCD z podświetleniem.
• Zdalne ustawianie nacisku pomiarowego powiązanego z wybraną skalą twardości.
• Wybór języka menu: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński i hiszpański.
• Kompensacja powierzchni cylindrycznych i sferycznych.
• Offset danych.
• Konwersja do innych skali twardości.
• Rozbudowana funkcja obliczeń statystycznych z elastyczną edycją danych i pamięcią 1024 wartości.
• Edycja danych pomiarowych.
• Ocena tolerancji OK/±NG.
• Analiza statystyczna, Histogram i karta X-R
• Expak - oprogramowanie do prostej akwizycji danych pomiarowych 11AAC237

Możliwość dokonywania pomiarów przedmiotów o 
różnych kształtach (zastosowanie mechanizmu z 
wydłużonym ramieniem wgłębnika).
Mechanizm ramienia typu dziób pozwala na 
wykonanie pomiaru twardości wewnątrz rury tak, 
jak na górnej powierzchni obiektu płaskiego.

Wyposażenie standardowe

Nr Opis

810-039 Stolik płaski Ø 64 mm

810-040 Kowadełko pryzmowe Ø40mm,120°

19BAA517 Pokrowiec

Płytki kontrolne, wgłębnik diamentowy, kulki stalowe i poziomnica 
stanowią wyposażenie standardowe.

Wyposażenie specjalne

Nr Opis Cena €

11AAC237 EXPAK program do 
przetwrzania danych

Kowadełka

810-037 Okrągły stolik Ø 180 mm 626,00

810-038 Okrągły stolik Ø 250 mm 1315,00

810-041 Kowadełko pryzmowe 
Ø40mm, 90°

239,00

810-042 Kowadełko pryzmowe Ø10 
mm, 120°

197,00

810-029 Kowadełko pryzmowe, dł. 
400 mm, szer. 50 mm, 120°

2154,00

810-030 Kowadełko punktowe 
(diament-Super Rockwell)

2398,00

810-043 Kowadełko punktowe 
Ø12mm

197,00

810-044 Kowadełko punktowe 
Ø5,5mm

197,00

Mikroskopy stałe dla twardościomierzy Brinella

19BAA161D Mikroskop 20X 573,00

19BAA318D Mikroskop 40X 623,00

19BAA319D Mikroskop 100X 673,00

Wgłębniki

19BAA292 Informacji na temat 
wgłębników i płytek 
kontrolnych należy szukać 
w rozdziale Płytki kontrolne 
dla twardościomierzy

19BAA072 Informacji na temat 
wgłębników i płytek 
kontrolnych należy szukać 
w rozdziale Płytki kontrolne 
dla twardościomierzy

Wyposażenie komputerowe

264-504-5D Mini procesor Digimatic 445,00

Dodatkowe wyposażenie twardościomierzy Brinella, patrz broszura 
poświęcona twardościomierzom.
Informacji na temat wgłębników i płytek kontrolnych należy szukać w 
rozdziale Płytki kontrolne dla twardościomierzy

Ramię wgłębnika w kształcie dziobu

Hardness Testing

Broszura Twardościomierze dostępna na żądanie
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