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PCE-DDD 10 /PCE-DDA 10 
Shore kovuusmittarit 

 
 

Shore A -menetelmä soveltuu pehmeille muoveille ja kumeille, kun taas Shore D - 
menetelmä soveltuu kovempien muovien mittaamiseen.  
Testattavan materiaalin tulee olla paksuudeltaan vähintään 6 mm.  
Shore A- ja Shore D - durometrien eroavaisuudet löytyvät kuormitusjousen voimasta  
sekä painimen muodosta 
 
Shore A durometreissä kartiomainen mittapää on katkaistu,  
kun taas Shore D - mittapää on hieman terävämpi sekä kärjestä pyöristetty.  
 
D-tyypin durometria suositellaan käytettäväksi, kun A-tyypin durometrin lukema on  
yli 90, ja A tyypin durometria, kun D-tyypin durometrin lukema on alle 20. 
 
ü Sisältää USB-portin ja PC-ohjelmiston tietojen siirtoa varten. Tiedot voidaan 

(jotka ovat tuolloin kaaviossa) viedä eri tiedostomuotoon milloin vain. Voidaan 
valita kahdesta eri tiedostomuodosta, Excel- tai CSV-tiedosto.  

ü Suuri ja helposti luettava taustavalaistunäyttö 
ü Yksittäis- ja sarjamittaukset 
ü Kolme erilaista mittaustilaa: keskiarvotila (AVE), maksimi (MAX) ja maksimi keskiarvotila (MAX-

AVE) 
ü Asetettavissa olevat toleranssirajat, kun mittaustiedot ylittävät asetusarvon, saadaan näkyvä ja 

kuuluva hälytys. 
 

Malli PCE-DDA 10 PCE-DDD 10 
Shore skaalat HA HD 
Käyttökohteet Kumi, muovi, nahka ja muut 

pehmeät materiaalit 
Kovat kumit ja muovit, epoksit, 
elastomeerit, polykarbonaatit. 

Mittausalue 0-100HA 0-100HD 
Tarkkuus ≤±1% HA ≤±1% HD 
Erottelukyky 0.1 HA 0.1 HD 
Painauma 35 ° ± 0,25 ° 
Muisti Tallentaa jopa 500 mittausta 
Standardit GB / T 531.1, ISO7619-1, ASTM D 2240 
Parametrin näyttö Kovuusarvo, keskiarvo ja maksimi arvo 
Toimintaympäristö 0 ˚C – 50 ˚C / kosteus 20%… 85% RH 
Virtalähde 3.6 V ladattava Ni-MH-akku. Jopa 20 h jatkuva käyttö täydellä latauksella 

Latausaika noin 3 h 
Mitat 153 x 50 x 29 mm 
Paino Noin 300 g 
Varastointi -30… +80 ° C / 5… 95% RH 

 
 
 
 
 
 

jatkuu 
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Toimitukseen sisältyy:  

· Shore kovuusmittari 
· Kalibrointilevy 
· Laturi / verkkolaite 
· Mini USB –kaapeli 
· PC-ohjelmisto 
· Käyttöohje ja säilytyskotelo 

 
 

 
 

 
 

Lisätarvikkeet 
 

 
Testausjalusta STAND-PCE-DDx10 
 

- Testausjalusta PCE-DDx-sarjan kovamittareille.  
- Mittausten toistettavuuden parantamiseksi durometri voidaan asettaa 

sille suunniteltuun testaustelineeseen, joka mahdollistaa tasaisemman ja 
kohtisuoran kuormituksen 

- Kovuusmittari asennetaan testitelineeseen roikkuvaan asentoon ja 
testattava kappale asetetaan pyöreälle testipöydälle. Kun mittauspenkin 
kahvaa käännetään, durometrin testikärki painuu testikappaleeseen. 

- Mittauspenkkiä käytettäessä tarkkuus voi olla jopa 25 % parempi kuin 
manuaalisesti suoritetussa testissä. 

 
 
 
Kalibrointitodistus CAL-PCE-DX 

- Standardin DIN ISO 9000 täyttävä kalibrointisertifikaatti 
 

 
 
 
 

 
 

 


