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Cihazın Kodu: TH-170 

 
Cihazın Adı: DİJİTAL PORTATİF SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI 
 
Konu: Bu teknik şartname çeşitli malzemelerin ölçümlerinde kullanılan sertlik ölçme cihazının teknik 
özelliklerine dairdir.  
 
 

A- Teknik Özellikler: 
 

1. Cihaz HRC(20-68), HRB(60-100), HB(80-650), HV(80-940), HS(32-100), HLD 
parametrelerini ölçebilmelidir. 

2. Cihazın hassasiyeti  ±6HLD olmalıdır. 
3. Cihaz çarpma metodu ile ölçüm yapmalıdır 
4. Cihaz D tipi dahili proba sahip olmalıdır. 
5. Cihaz tüm metalik malzemeler için uygun olmalıdır. 
6. Cihazın ekran aydınlatması olmalıdır 
7. Cihazda tüm fonksiyon ve parametreleri gösteren LCD ışıklı dijital ekran olmalıdır 
8. Cihaz  9 grup altında 270 verilik hafızaya sahip olmalıdır 
9. Cihaza alt ve üst limit girilebilmelidir. 
10. Cihaz ölçüm yönünü otomatik olarak tanımlayabilmelidir 
11. Cihazın USB bağlantı arayüzü 2.0 olmalıdır. 
12. Cihazın entegre kalibrasyon fonksiyonu olmalıdır 
13. Cihaz her açıda ölçüm alabilmelidir. (+90,+45,0,-45,-90) 
14. Cihazın çalışma parçası max sertlik değeri: 900HLD olmalıdır 
15. Cihazın çalışma parçası minimum radyüsü(konveks/konkav) Rmin:50mm olmalı, 

opsiyonel destek ringleriyle bu radyüs 10mm’ye kadar düşürebilmelidir. 
16. Cihazın çalışma parçası minimum ağırlığı 2-5kg olmalıdır. 
17. Cihazın çalışma parçası minimum kalınlığı 5mm olmalıdır. 
18. Cihazın çalışma parçası minimum sertleştirilmiş yüzey derinliği 0.8mm olmalıdır. 
19. Cihazın çalışma parçası ortalama yüzey pürüzlülüğü Ra: 1.6µm olmalıdır 
20. Cihaz 0-40°C arası sıcaklıkta çalışabilmelidir. 
21. Cihazın batarya durum göstergesi olmalıdır. 
22. Cihaz otomatik olarak kapanmalıdır. 
23. Cihazın boyutları 155x55x25mm, ağırlığı 166gr olmalıdır. 
24. Cihaz ile birlikte HLD sertlik test bloğu, aktarım kablosu, software, AAA 1.5V Batarya ve 

temizleme fırçası verilecektir. 
25. Cihazın özel taşıma çantası olmalıdır. 

 
B- Diğer Koşullar: 

 
1. Cihazın imalattan doğabilecek hatalara karşın garanti süresi .....(......) yıl olmalıdır. 
2. Bakım ve arızalar garanti süresince satıcı firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır. 
3. Satıcı firma garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere en az ..... (......) yıl 

süreyle ücret karşılığı teknik hizmet, danışmanlık, servis ve yedek parça sağlamayı 
garanti edecektir.   

 
 


