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SADT LEEB KOVUUSMITTARI HARTIP 1800 / D&DL 

HARTIP1800 on kehityksen huippu, kämmenen kokoinen metallin kovuusmittari monilla uusilla ominaisuuksilla. 
Se on erittäin tarkka. Mittaus tiedot voidaan siirtää tietokoneeseen ja mikro-tulostimeen USB-portin ja 
langattomasti sisäisellä langattomalla moduulilla. Akun voi ladata helposti USB-portista, siinä on myös käyttäjän 
uudelleen kalibrointi ja tilasto toiminto. 

HARTIP1800 D & DL on varustettu ainutlaatuisella 2-in-1 anturilla. Iskuria vaihtamalla voidaan iskulaite D 
muuntaa iskulaitteeksi DL. Se on edullisempi kuin jos ostaisi iskulaitteet erikseen. Kokoonpano on muuten sama 
kuin HARTIP1800. 

 

EDUT 

+ Iskun suuntaa ei tarvitse asettaa, tunnistaa automaattisesti 
+ Digitaalinen korkean kontrastin OLED-näyttö 
+ Iskun suuntaa ei tarvitse asettaa, tunnistaa automaattisesti 
+ Jopa 10 erilaista valikkokieltä 
+ Voidaan liittää tietokoneeseen USB’n tai Bluetooth’n välityksellä 
+ USB- ja Bluetooth-liitäntä, voidaan liittää mikro-tulostimen langattomasti 
+ Laaja toimintalämpötila: -40 … 70 °C 
+ Korkea tarkkuus: +/- 2 HL (tai 0,3 % @ HL800) 
+ Kahdet arvot (leeb arvo ja yksi muuntoarvo) voidaan näyttää samanaikaisesti 
+ Kaksi näyttö tyyppiä: yksittäinen arvo näkyy isona tai multi-arvot näytetään erissä  
+ Näytön näkymä neljään eri suuntaan 
+ Voidaan liittää PC:lle ja tulostimeen USB kautta tai langattomasti 
+ Käyttäjän uudelleen kalibroitavissa 
+ 3.7 V Li-ion akku, voidaan ladata USB:n kautta tai virtalähteellä 
+ Tilastoarvot voidaan laskea automaattisesti 
+ Lujuus muuntoarvoilla 
+ Automaattinen virta päälle/pois päältä

 

Malli  SADT  HARTIP 1800 /1800 D&DL  
Mittausperiaate  Leeb  kovuusmittaus 
Tarkkuus /  toistettavuus ±0.3% @  HL=800 /  ±2HL 
Näyttö  OLED 
Kovuusskaalat  HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA/σb 
Mittausalueet  HL100-960 / HRC0.9-79.2 / HRB1.2-140 / HB1-1878 / HV1-1698 / HS0.5-128 / HRA7-88.5 / σb(rm)24-

6599N/mm2 
Iskulaite D/  D-DL 2-in-1 (sisäinen)* 
Materiaalit  11 yleisintä metallia ja 75 käyrää 
Muisti 3000 lukemaa   
Tilastofunktiot Keskiarvo /  Max. /  Min.  
Uudelleen kalibrointi Käyttäjän toimesta 
Ilmaisin Alhaisen paristojännitteen 
Liitännät USB/langaton, tietojen siirto PC:lle tai kirjoittimelle, USB lataamiseen 
Virta on/off Automaattinen 
Virtalähde Ladattava 3.7V Li-ion paristo 
Toimintalämpötila -40 °C … + 70 °C  
Mitat 148 x 44 x 22 mm 
Nettopaino 110 g 
Standardit  ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998 mukainen 
HARTIP 1800 toimitukseen 
sisältyy: 

HARTIP 1800 iskulaitteella D, testikappale D, puhdistusharja, ladattava akku (sisäinen), langaton moduuli 
(sisäinen), langaton mikro-tulostin, verkkolaite, USB-kaapeli, käyttöohje, testi sertifikaatti, kuljetuslaukku 

HARTIP 1800 D&DL 
toimitukseen sisältyy: 

HARTIP 1800 2in1 iskulaite D/DL muuten kuten yllä 

*:  D-DL  2-in-1 iskulaite on saatavissa vain DL malleille. 


