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HRA - HRV HR15-N/T/W/X/Y

HR30-N/T/W/X/Y HR45-N/T/W/X/Y

Plastic test
EN ISO 2039 szerint

Teljesen automatikus képkiértékelés folyamatos adat nyilvántartással.

Bevált technika a 3. Generációban.

49.03 N 132.9 N 357.9 N 961 N

Vickers
EN ISO 6507, ASTM E-92, ASTM E-384 szerint

HV 1 HV 2 HV 3 HV 5

HV 10 HV 20 HV 30 HV 50

HV 100 HVT (nem szabványos)

Brinell
EN ISO 6506, ASTM E-10 szerint

1/1 1/2.5 1/5 1/10

1/30 2.5/6.25 2.5/15.6 2.5/31.25

2.5/62.5 2.5/187.5 5/25 5/62.5

5/125 5/250 5/750

HBT (nem szabványos)

Változat 025/250 alkalmas a Knoop eljárásra is

(HK1) EN ISO 4545, ASTM E-384 szerint

Rockwell
EN ISO 6508, ASTM E-18 szerint

Univerzális az egyedülálló nagy terhelési tartományával.
Az elektronikus terhelés ráadási technológia teszi lehetővé szemben a hagyományos súlyterhelésessel a

nagy terhelési tartományt. Alapvetően két különböző vizsgálati terhelés variációt alkalmazunk :

Variáció 025/250 • 9,8 - 2450 N (1 - 250 kg)

Variáció 075/750 • 29 - 7350 N (3 - 750 kg)

Tárgyasztal emelés
kézikerékkel

Tárgyasztal emelés
DC-motorral
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Széleskörű alkalmazás.
Gyors egyedi mérések teljesen automatikus vizsgálati ciklussal.

Hengeres alakú munkadarabok
Az opcionálisan kapható prizma asztalokkal probléma mentesen

lehetséges hengeres munkadarabok megfogása és mérése. Az

integrált átmérőkorrekció segítségével a keménység érték megfelelően

átszámításra kerül.

Nehezen elérhető helyek
Keménységmérés megfogás nélküli helyzetben is elvégezhető.

Ahogyan ezen a példán látható a Vickers vizsgálat a sülyesztett

fogszegmensen vizsgálófej nélkül történik.

Szúrópróba vizsgálat a dugattyún
Ezen a példán egy teljesen automatikus kiértékelés látható HBW

2,5/62,5. Kiegészít leg a revolver segítségével másodpercek alatt

egy szabványos Rockwell- vagy Vickers vizsgálatra átválthanak.

Keménységmérés kovácsolt darabokon
Nagy flexibilitást biztosítanak a szabadon választható vizsgálati móds-

zerek és átszámítások melyek a berendezésben standard el vannak

mentve. A vizsgálat HBW 5/750 -ben történik. A mérési érték kiadása

pedig HBW 30 -ban.
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Intuitiv kezelési koncepció.
ecos Compact az LCD-érintő képernyővel új lehetőségeket nyit meg.

Áttekinthet statisztika
A vizsgálat adatait hisztogramként vagy vonal diagramként - a specifikusan

megadott és elmentett tolerancia határokkal - meg lehet jeleníteni, vagy

kiadni. A vizsgált adagok statisztikai ábrázolása ill kiértékelése és ezen

mérési eredmények szórása természetesen rendelkezésre állnak.

Vonal diagram manuális fényerőszabályozás

Zoom funkció Információk a mérési értékhez

Gyors egyedi mérések
A manuális képkiértékelés induló változat kiválóan alkalmas különböző

változatos munkadarabokmérésére.Avlós képen található toloszabályozóval

a megvilágítást az adott munkadarab felületének megfelelően lehet beállítani.

Ezt a funkciót az automatikus képkiértékelő variáció is tartalmazza.

Egyszerű kezelés
AzM4C egy 8,4” méretű képernyővel rendelkezik mely a kezelést logikussá, egyszerűvé teszi. Minden beállítás a vizsgálati módszerhez, a munkadarab felületéhez,

tolerancia határok, statisztikák, manuális utánmérések és a kezelői szint management, áttekinthetően egyesítve vannak az ecos Compact software-ben.
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Legmodernebb autofókusz - technológia
Ez a megoldás összehasonlítva a hagyományos fókuszáló rendszerekkel

azt az előnyt kínálja, hogy a gyors és megbízható fókuszálás, gyakran

nehéz próbafelületeken is mint pl maratásokon teljesen automatikusan

lehetséges. Az autofókusz a direkt erőmérés elvén alapul, ahol a beépített

mérőcella egzakt módon regisztrálja amikor a behatoló test megérinti a

munkadarab felületét. A fókuszálás síkja már a vizsgálat közben megha-

tározásra kerül. Ennek következtében a mérés nem párhozamosan

csiszolt próba felületen is lehetséges időveszteség nélkül.

Magas fokú automatizálás.

Időmegtakarítás.

Maximális ismétlési precizitás a teljesen
automatikus képkiértékeléssel

A felületek különböző módon reflektálják a fényt, ezért nagyon fontos feltétele

a keménységi lenyomatok automatikus kép kiértékelésnek az optimális

megvilágítás és kontraszt beállítás. Az M4C keménységmérő berendezés

lehetővé teszi különböző felületi beállítások meghatározását az anyag és

felületi karakterisztikák függvényében, mint pl maratott, nagyon sötét vagy

reflektáló felületek. Ezek a beállítások a terhelő erővel és a nagyítással

együtt elmentésre kerülnek. Ezáltal biztosított, egy anyag vizsgálata -

függetlenül a kezelőktől - mindig azonos feltételek mellett történik, és ez

garantálja a legmagasabb reprodukálhatóságot.

Vizsgálati módszer váltás 2 másodperc alatt
Számos vizsgálati módszert el lehet mentei a software-ban és igény esetén

bármikor elő lehet hívni. Az M4C vagy egy kétszeres billentő egységgel,

vagy egy automatikus mérőrevolverrel kapható. Az 5 - szeres mérőrevolver

kombinációval automatikusan a megfelelő behatoló test kerül bebillentésre.

Ezután a vizsgálati lenyomat a megfelelő objektívvel kerül megmérésre. A

behatoló testek és az objektívek cseréjére nincs szükség. Ezáltal az

időigényes kalibrálás és az esetleges kezelői tévedések elkerülhetőek.
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Exporttool - Folyamatos adatnyilvántartás.
Valamennyi vizsgálati információ áttekinthetően kiadásra kerül.

Individuális adatexport funkció

Direkt nyomtatás
& Individuális Vizsgálati jegyzőkönyvek

Valamennyi adat a keménységmérésről az opcionálisan kapható

Exporttool segítségével, mint CSV - vagy TXT dokumentum az USB

csatlakozón vagy az Ethernet - kimeneten keresztül (LAN hálózat)

kiadható. Ezeket a legkülönbözőbb alkalmazásokban fel lehet dolgozni,

ill központilag archiválni. Különböző Export sémák tetszés szerinti

adatszűrővel szabadon meghatározhatók. Az “ecos SPC” software

modul segítségével lehetőség van az Önök Q-DAS adatrendszerükhöz

való individuális csatlakozásra.

Az A4-vizsgálati jegyzőkönyvek kinyomtatása komfortosan a direkt

csatlakoztatott USB- nyomtatón keresztül történik. A vizsgálati jegyzőkönyv

a próbájuk vagy próba sorozatuk összes releváns információját tartalmazza.

Mérési érték listák , szabadon programozható mezők, hisztogramok, vonal

diagramok, statisztikai számítások (CP, CPK), és az Önök cég logo -ja

integrálható a vizsgálati jegyzőkönyvbe..

USB-Pen drive
Azösszesmérési adat direkt egyUSB-Stick

-re elmenthető. Az adatok kiértékelését

(pl.: Excel táblázat) elvégezhetik a saját

munkahelyi gépükön.
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A döntő előnyök gyors összegzése.
Növeljük az Önök rentábilitását.

Univerzálisan alkalmazható

Kezelőbarát

Legnagyobb pontosság

Időmegtakarítás automatizálással

Karbantartás mentes
terhelés ráadás

Speciális, az EMCO-TEST által kifejlesztett software

ecos Compact az Önök rendelkezésére bocsátja a

szabványos keménységmérés lehetőségeit. A

legmagasabb autumatizálási fokkal és az intiutív

kezelői koncepcióval az LCD érintő képernyőn

keresztül a munkatársaiknak lehetőségük van

minimális gyakorlattal szabványos mérési feladatokat

probléma mentesen végrehajtani.

Minden vizsgálati módszer a software -ben el van

mentve, és szükség esetén előhívható. Az 5 - szeres

mérőrevolveres kombinációval automatikusan a

mérési módszernek megfelelő behatoló test kerül

bebillentésre, és utána a vizsgálati lenyomat a

megfelelő objektívvel megmérésre kerül. Amegkapott

képelemzés a teljesen automatikus kép kiértékelése

néhány másodperc alatt történik, és a legnagyobb

pontosságot biztosítja a reprodukálhatósági precizi-

tásban. Ahhoz, hogy a képelemzés ilyen gyorsan

elvégezhető legyen, egy speciális Auto Fokusz

rendszer lett kifejlesztve, mely a direkt erőmérés

elvén alapul. Ezáltal a releváns fókusz sík már a

vizsgálat alatt meghatározásra kerül és a fókuszálás

időveszteség nélkül megtörténik.

Az elektronilusan szabályozott és folyamatosan

ellenőrzött terhelés ráadás döntő előnyöket biztosít.

A zárt szabályozó rendszerrel a vizsgálati terhelés

közvetlenül kerül ráadásra, és ezáltal az erő túllépése

- vagy -el nem érése ki van zárva.

Az egyedül álló nagy vizsgálóerő tartományon

keresztül 9,8 N -tól 2450 N -ig (1 - 250 kg) vagy

29 N-tól 7350 N -ig(3 - 750 kg) sok szabványos

vizsgálati eljárás végrehajtásához elegendő egy

berendezés.

A megvezető rendszer surlódási hatásai függenek a

szennyeződéstől és a környezeti feltételektől. Ezeket

az elektronikus mérőrendszer automatikusan felismeri

és kiegyenlíti.Rugók, vagy súlyterhelések körülményes

mechanikus kalibrálása, mint a hagyományos

rendszereknél a gyakorlat, itt elmarad.

Folyamatos adatnyilvántartás
Valamennyi a keménységmérésre vonatkozó adatot

az ecos Exporttool segítségével ASCII Formátumként

ki lehet adni, hogy ezeket a legkülönbözőbb

alkalmazásokban tovább feldolgozhassák, ill

archiválhassák. Különböző export sémák tetszés

szerinti adatszűrővel szabadon definiálhatók.

Ugyanúgy lehetséges A4-vizsgálati jegyzőkönyvek

áttekinthető kiadása az összes releváns informá-

cióval és statisztikával.
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Amire még szükségük van.
Behatolótestek és objektivek az alkalmazási területükhöz.

Behatoló testek

Objektivek

Vickers L 28 mm, Ø 6.5 mm

Vickers L 28 mm, Ø 3.8 mm

Knoop L 28 mm, Ø 6.5 mm

Brinell 1 mm L 28 mm, Ø 6.5 mm

Brinell 2.5 mm L 28 mm, Ø 6.5 mm

Brinell 5 mm L 28 mm, Ø 6.5 mm

Brinell 10 mm L 28 mm, Ø 12 mm

Brinell 1 mm golyó cserélhető L 28 mm, Ø 7 mm

Brinell 2.5 mm golyó cserélhető L 28 mm, Ø 7 mm

Brinell 5 mm golyó cserélhető L 28 mm, Ø 10.5 mm

Brinell 10 mm golyó cserélhető L 28 mm, Ø 14 mm

Rockwell L 28 mm, Ø 6.5 mm

Rockwell L 28 mm, Ø 3.8 mm

Rockwell 1/16” L 28 mm, Ø 6.5 mm

EMCO-TEST széles spektrumát kínálja a behatoló̈testeknek. Minden

certifikált behatoló̈test megfelel a nemzetközi szabványoknak. Válasszák

ki a megfelelő behatolótestet az Önök vizsgálati feladatához.

Az optikai vizsgálati módszereknél Vickers, Brinell és Knoop a lenyomat

megjelenítéséhez objektívekre van szükség . Általánosan érvényes

szabály: Minnél kisebb a vizsgáló erő, annál nagyobb az optikai nagyítás.

A www.emcotest.com honlapon megtalálhatják az alkalmazási területüknek

megfelelő objektívet.
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Asztal / szerszámszekrény, Sz=750 x M=705 x H=700 mm Keresztszán digitális kijelzővel

Exporttool G3 / Q-DAS® Ready

Kép - és adatexport extern PC - ről/ re

ecos Basis áttekinthető elrendezési struktúrát kínál, és az M4C -

vel kombinálva adatgyüjtőként is szolgál

Tartozékok.
Teljes tartozék katalógus megtalálható a www.emcotest.com honlapon

számos prizma asztal és sík asztal különböző vizsgálófejek
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M4C 250 G3M4C 025 G3M4C 075 G3 MM4C 025 G3 M

260 mm 260 mm 260 mm 305 mm

Light Premium

M4C G3 Termékismertetö

Terhelési tartomány

Tárgyasztal

Képkiértékelés

5-szeres revolver

Találják meg az Önöknek megfelelő variációt.

9.8 - 2450 N

(1 - 250 kg)

390 mm

28
0
m
m

Magasság állítás kézikerékkel

An
vil

Ø 90 mm

29 - 7350 N

(3 - 750 kg)

Magasság állítás DC-motorral

An
vil

Vizsgálati magasság

2-szeres billentő
egység

9.8 - 2450 N

(1 - 250 kg)

9.8 - 2450 N

(1 - 250 kg)

Magasság állítás kézikerékkel

An
vil

Ø 90 mm

Magasság állítás kézikerékkel

An
vil

Ø 90 mm

Általános műszaki adatok:

Változat 025/250 9.8 - 2450 N (1 - 250 kgf)

Változat 075/750 29 - 7350 N (3 - 750 kgf)

Mélység 025/075 változat 200 mm

Mélység 250/750 változat 190 mm

max. munkadarab súly 50 kg

Szabványos megfogók DIN szerint Ø 25 mm

A lehetséges változatok és müszaki adatok áttekintése

manuel manuel fully automatic fully automatic
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M4C 750 G3 RM4C 075 G3 RM4C 750 G3M4C 075 G3

260 mm 305 mm 215 mm 260 mm

High End

Mérőkamera nagyfelbontású 1/2” kamera, 1280 x 1024 px

Kimenetek 2 x USB, 1 x RS232, 1 x RJ45 (Ethernet)

Méretek Sz x M x H 250 x 1055 x 720 mm

Alapberendezés súlya ca. 160 kg

Feszültség ellátás 230~1/N/PE, 110~1/N/PE

max. teljesítmény felvétel 600 W

390 mm

28
0
m
m

Magasság állítás DC-motorral

An
vil

390 mm

28
0
m
m

Magasság állítás DC-motorral

An
vil

29 - 7350 N

(3 - 750 kg)

29 - 7350 N

(3 - 750 kg)

29 - 7350 N

(3 - 750 kg)

29 - 7350 N

(3 - 750 kg)

Magasság állítás kézikerékkel

An
vil

Ø 90 mm

Magasság állítás kézikerékkel

An
vil

Ø 90 mm

fully automatic fully automatic fully automatic fully automatic

M4C G3 Termékismertetö



EMCO-TEST Prüfmaschinen GmbH
5431 Kuchl-Salzburg/Austria • Brennhoflehen-Kellau 174
Tel. +43 62 44 20 4 38 • Fax +43 62 44 20 4 38-8
office@emcotest.com • www.emcotest.com

Ami felkészített szerződéses partnereink több mint 40 országban garantálják

az EMCO-TEST kompatens szaktanácsadását és segítséget a nagy értékű

kewménységmérő berendezések ismertetésénél, vételénél és alkalmazásánál.

Világszertemegelégedett ügyfelek.
M1C Sorozat

M4C-E Sorozat

M5C Sorozat

V Sorozat

VR5C Sorozat

Mikro- Kisterhelésű keménységmérő berendezés

Terhelési tartomány 0,1-től 31,25-ig (kg)

Specális több minta méréséhez

Terhelési tartomány 1 -től 750-ig (kg)

Univerzális keménységmérő berendezés

Terhelési tartomány 20-tól 3000-ig (kg)

Nehéz munkadarabokhoz

Terhelési tartomány 20-tól 3000-ig (kg)

felület előkészítő maróegységgel

Terhelési tartomány 60-tól 3000-ig (kg)
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