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Korkea tarkkuus, 
helppokäyttöisyys ja 

luotettavuus edulliseen 
hintaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCI anturi Leeb anturi 

 
 
 

Kovuusmittarin NOVOTEST T-UD2 edut: 
✓ Minkä tahansa metallituotteen, jonka paksuus 

on 1 mm, kovuuden mittaus - dynaamisen 
(Leeb) kovuusmittarin saavuttamattomissa 
(pienet osat, ohutseinäiset rakenteet, 
erimuotoiset kappaleet, metallipinnoitteiden 
kovuuden mittaus jne.) 

✓ Pieni jälki mittauksen jälkeen 
✓ Mittaa pintakovetetun pinnan kovuuden  
✓ Laaja kovuusskaala 
✓ Vain perustoiminto, ei mitään ylimääräistä 
✓ Soveltuu kenttäolosuhteisiin, joissa on kosteaa 

ja pölyistä 

✓ Kätevä ja helppokäyttöinen  
✓ Optimoitu painikkeiden määrä 
✓ Kontrastinäyttö kirkkaalla taustavalolla 
✓ Automaattinen anturin tunnistus 
✓ Liitetyn anturityypin ilmaisin 
✓ Kalibroinnin tallennus anturin muistiin 
✓ Helposti kalibroitavissa 
✓ Sisäinen muisti ja tiedonsiirto PC:lle 
✓ Uusi, intuitiivinen valikko, Laajennettu 

lämpötila-alue, (pakkasenkesto jopa - 20 °C) 
✓ Veden kestävä kotelo 
✓ Kotelo on varustettu kumisuojalla 



 
 

Laite toimii sekä ultraääni (UCI) että dynaamisten (Leeb) anturien kanssa. 
Käyttäjä saa kaksi mittausmenetelmää - se on enimmäismäärä, joka voidaan 
saada kannettavalla kovuudenmittauslaitteella. 
 
 
 
 
 

Dynaamista (Leeb) anturia käytetään ei-
rautametallien, valuraudan, karkeiden 
materiaalien, massiivisten tuotteiden jne. 
kovuuden mittaamiseen. 

 
 
 
 
 

 
Ultraäänianturia (UCI) 
käytetään pienten kohteiden 

kovuuden mittaamiseen, 
ohuiden ja monimuotoisten kohteiden sekä pintakovetettujen  
kerrosten, kovuuden mittaaminen.  

 
 

 

Voidaan varustaa kolmella eri UCI tyypin anturilla: 
Voima Edut ja ominaisuudet Tyypillinen käyttökohde 

 
98N 

(22.0 lbf) 
Jättää suhteellisen suuren jäljen. Vähäinen 
pinnan valmistelu. Pinnankarheus yhtä kuin 
30 tai parempi. 

Pienet taotut tuotteet, valetut materiaalit, 
lämpökäsitellyt materiaalit jne. 
Turbiinin siivet, putkien sisäpinnat ø> 
90mm. 

 
50N 

(11.2 lbf) 

Katsotaan olevan yleisanturi ja soveltuvan 
yleiskäyttöön. Vaaditaan 50N painallus 
aktivoimaan anturi.  
Pinnankarheus yhtä kuin 80 tai parempi. 

Induktio- tai karbidi-pinnoitetut koneistetut 
kappaleet, esim. kampi-akselit, putkilinjat, 
hitsien tarkastus, HAZ.  
Mittaaminen urista, hammaspyörän 
hampaan sivut ja juuret. 
Turbiinin siivet, putkien sisäpinnat ø> 
90mm. 

 

10N 
(2.2 lbf) 

Kevyt painaa; helppo hallita mitattaessa 
jyrkkiä säteitä. Vaaditaan vain 10N painallus 
aktivoimaan anturi.  
Pinnankarheus yhtä kuin 150 tai parempi. 

Ioni- nitridoidut leimasintyökalut ja muotit, 
puristimet, ohutseinämäiset kappaleet. 
Laakerit, hammaspyörät. 
Turbiinin siivet, putkien sisäpinnat ø> 
90mm. 

Kannettavan T-UD2 kovuusmittarin mittaustavat: 
 

Normaalitila Tilastotila Älykästila Signaalitila 



 
 

Tiiviskotelo, jossa on kumitiivisteet – Kovuusmittari soveltuvat erinomaisesti työpaja- ja 
kenttäolosuhteisiin, joissa on korkea kosteus, pöly jne. Kovuusmittarissa on pakkasenkestävä 
näyttö, jonka avulla käyttäjä voi käyttää laitetta mihin tahansa vuodenaikaan.  

 
Yhdistelmä kovuusmittarin NOVOTEST T-UD2 tekniset tiedot: 

 

UCI anturi tyypit 1kgf (10N) 2.2 lbf, 5kgf (50N) 11lbf, 10kgf (98N) 

Leeb anturi tyypit D, DC, DL, C, D+15, E, G 

Painin Timantti painin (UCI), Karkaistu punnus (Leeb) 

Mittaussuunta Mistä suunnasta tahansa 360° 

Musti Rajoitettu vain muistikortilla 

Kovuuden mittausalueet: 
- Rockwell, HRC 
- Brinell, HB 
- Vickers, HV 
- Hetkellinen vastus (vetolujuus), MPa 

 
20 - 70 
90 - 450 
230 - 940 
370 - 1740 

Mittaustarkkuus HV ±3%; HRC ±1,5%; HB ±3%; 

Kovuusasteikot HRC, HB, HV, MPa 
 
Materiaalit 

UCI anturi – esikalibroituna on teräs. 
Leeb anturi – esikalibroituna on teräs, 
seosteräs, valurauta, ruostumaton teräs, 
alumiini, pronssi, kupari, messinki. 
Lisäksi asiakkaan materiaalit ovat 
kalibroitavissa. 

Käyttölämpötila -20 °C…+50 °C 

Virtalähde 2 x 1.5V AA paristoa 

Mittalaitteen mitat 120 x 60 x 25 mm 

Paino paristoineen 0.2 kg (ilman antureita) 

Pariston käyttöikä n. 20 tuntia 

 
 
 
 

Laitteelle on PC-ohjelmisto, 
jossa on mukava ja intuitiivinen 
käyttöliittymä 



 
 

Kovuusmittarin 
NOVOTEST T-UD2 vakiokokoonpano; 

✓ Näyttöyksikkö 
✓ UCI anturi 50N 
✓ Leeb anturi D 

✓ 2 x AA paristoa 
✓ Laturi 
✓ USB kaapeli 

✓ Käyttöohje 
✓ Ohjelma 
✓ Laukku 

 
Saatavilla olevat valinnaiset tarvikkeet: 

 
✓ UCI anturi 
✓ Leeb anturi 
✓ Paristot 
✓ Laturi 

✓ USB-kaapeli 
✓ Kovuuden testikappaleet 
✓ Laukku 

 
 
 
 

NOVOTEST T-UD2 
käyttökohteet 


