
15X Mikrometre mercek, 2.5X objective, 20X Objective,                      

60X Objective

Standart GB/T4340.2 national standard ; JJG151 inspection rules ; ASTME ; EN 572-2

Numune Max.Yükseklik 85mm

LED Soğuk ışık kaynağı

Görüntü analiz yazılımı - metalografik ekipman                                                       

Vickers ucu -  Vickers sertlik blok                                 

1-99s

Dijital LCD EkranSertlik değeri okuma ekranı

Bekleme Süresi
Objektif lens ve İndentör tipi geçiş

Mikroskop Toplam Büyütme

Conversion Scale

ÇİFT UÇLU ÇOK FONKSİYONLU DİJİTAL KNOOP VE MİCRO VİCKERS SERTLİK ÖLÇME CİHAZI (MHVKD-1000AP)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çok-fonksiyonlu dijital Mikro Vickers sertlik cihazının uzun süre boyunca stabil olarak çalışmasının sağlayan yüksek kaliteli ithal komponentlerle donatılmıştır. Kalite kontrol 

için 5.6 'dijital LCD ekran ile birlikte gelişmiş veri ölçüm ve kontrol sistemi kullanılmıştır. Müşterilerin yüksek beklentilerini karşılayan kolay operasyon (çalışma etkinliğini 

arttıran) ve iyi görünüm. 

GENEL ÖZELLİKLERİ

KULLANIM ALANLARI

1.Seramik ve cam  malzemeler.

2. En yumuşaktan en sert malzemeye kadar metallerin metalografik yapısını test eder.

3.Karbürlenmiş,Nitrürlenmiş,Sertleştirilmiş tabakalar, yüzeyi kaplanmış,çelik ve demir içeren metaller.

TEMEL FONKSİYONLARI

10X Omron dijital mikro mercek; 10X ve 40X objektif lens; Knoop elmas batıcı;XY Test

Tablosu; Düz Armatür; Küçük Parçalar Fikstürü; Seviye kabarcık vail, Güç Kablosu, toz

geçirmez kapağı ; Aksesuar Kutusu ; sertlik Standart blok 4 adet: yatay ayar vidası

Kullanma Kılavuzu-Kalibrasyon sertifikası ; Garanti Belgesi 

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Otomatik (Objektif Lensler-Indentor-Objektif Lensler Otomatik anahtarlama)

Boyut: 110 × 110 mm, maksimum hareket: 25 × 25mm Minimum okuma: 0.01mm

(İsteğe XY dijital çalışma platformu, dijital LCD ekran (opsiyonel))
X-Y Test tablosu

Ebatlar (LxWxH)

Ağırlık (Brüt / net)

Veri Çıkışı Dahili Yazıcı (Sertlik Değeri, Max. Ve Min. Değer, test süreleri ve ortalama değer) - RS-232 arabirimi Dahili

120mm

490×185×515mm（L×W×H）

Boğaz Derinliği

Işık Kaynağı

Güç Kaynağı 220V + 5%, 50/60 Hz

45 kg

1. Yüksek kalitede mercek ve very hesaplama sistemi ile donatılmış 0.01um’ye ulaşabilen hassasiyet.                                                                                                                                                               

Sadece tek bir tıklama ile ekranda doğrudan görünen sertlik değeri.

2. Ana komponentler Amerikan 3M, Allegro ve Japon Omron, NKK markaları ile uyumludur ve uzun süre stabil olarak uzun süre çalışmasının sağlar.

3. Kaldırma ve indirme sistemi devlet patent başvurusu ile korunmaktadır. Cihaz daha kolay odaklanmakta ve daha stabil çalışabilmektedir. Tescilli top konumlandırma sistemi, tüm 

test sürecinin tekrarında hassasiyet ve tekrarlanabilirliği sağlar. 

4. Optik sistem sadece sertlik testi gereksinimlerinin tanımını sağlamaz, aynı zamanda malzemelerin mikro yapılarını çok net resimlerle gözlemleme imkanı sunar.

5. Uzun süreli operasyonlarda görsel yorgunluğu engellemek için ayarlanabilir aydınlatma. 

6. Vickers sertlik ve Knoop sertlik test yetenekleri ve test kuvveti 2KG’ye (HV2) genişletilebilir. Diyagonal uzunluk, sertlik ölçümü ve dönüşümü ekranda doğrudan kolyca 

görüntülenebilir.

7. Endüstriyel ekran sertlik değerini, dönüşüm değerini, test yöntemini, test gücünü, bekleme süresini, test sayısını ve sürecini doğrudan görüntüler. Dahili yazıcı test sayılarını, sertlik 

değerini, ortalama değeri, Maks. Değeri, Min Değeri, Xmax-Xmin yazdırabilir ve kullanıcı kolayca kaydedebilir. 

8. Veri transfer yazılımı ile donatılmış, tüm test verileri RS232 port aracılığıyla bilgisayara taşınabilir, sonrasında düzenlenebilir ve bilgisayara kaydedebilir.

9. Ayrılmış görüntü kanalı bilgisayara bağlanabilir, malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini analiz etmek için görüntü analiz yazılımı kullanılabilir. (Opsiyonel)

Test Skalası
HV0.01 - HV0.025 - HV0.05 - HV0.1 - HV0.2 - HV0.3 - HV0.5 - HV1 - HV2

STANDARD AKSESUARLAR

HK0.01 - HK0.025 - HK0.05 - HK0.1 - HK0.2 - HK0.3 - HK0.5 - HK1 - HK2

10g (0.098N)-25g (0.245N)-50g (0.49N)-100g (0.98N )-200g (1.96N) 300g(2.94N)-500g (4.9N) - 1000g (9.8N)

Otomatik (yükleme, bekleme ve test kuvveti kaldırma)

0.01μm

100X（Gözlem）400X（Ölçüm）（Genişletilebilir  200X  ve  600X）

1HV-4000HV  / 1HK-4000HK

HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HBW, H15N, H30N, H45N, H15T, H30T,H45T

Test yükleri  

Yükleme Metod

 Min.Birim Ölçüm
 Sertlik Değeri 


