
Pierścień wspierający.
Dzięki swoim wymiarom umożliwia stabilny

pomiar na powierzchniach zakrzywionych.

Mechanizm napinający bijaka.
Napięcie i zwolnienie wykonywane jeddnym płynnym ruchem.    

Personalizacja wyświetlania danych na ekranie.
Dostosuj ekran do własnych potrzeb.

Ekran dotykowy o dużych możliwościach
Zwiększona funkcjonalność

Chronione połączenia sprzętowe.
Gniazdo bijaka, porty USB oraz Ethernet.

equotip 550 Leeb
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Nowoczesna platforma do badania twardości materiałów w rolach
(papier, folie, plastik...) 

Equotip 550 Leeb U pozwala użytkownikowi na szybką i dokładną diagnozę niedoskonałości 

materiałów w rolach, umożliwia wykrycie niespójności twardości oraz nierówne nawinięcie

dzięki czemu zapobiega problemom w druku lub przetwarzaniu. 

Przenośny i lekki Equotip 550 Leeb U doskonale nadaje się do badania twardości rol w magazynie 

lub bezpośrednio na hali produkcyjnej, dostarczając natychmiastową, wizualną ocenę profilu twardości.

Equotip 550 Leeb U współpracuje z dotychczas stosowanymi bijakami urządzeń Parotester, 

dodatkowo może zostać wyposażony w czytnik kodów kreskowych, 

co pozwala na szybką identyfikację mierzonego asortymentu.
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Equotip 550 Leeb U PaperSchmidt Original Schmidt (L/LR)

Skala rodzima HLU R 1) R 1)

Energia uderzenia 200 Nmm 735 Nmm 735 Nmm
Czas pomiaru Mniej niż 1 sek. ~ 1 sek. ~ 1 sek.
Korekcja kierunku uderzenia Wybór manualny: ↓→↑ Automatycznie
Wytrzymałość Niesamowicie trwały Bardzo trwały Trwały
Duże role papierowe • • •
Średnie role papierowe • • •
Małe role papierowe •
Materiały grubopowłokowe • •
Materiały cienkopowłokowe •
Role folii •
Role powlekane •
Odczyt wyników Kolorowy ekran dotykowy Wyświeltacz monochromatyczny Wskaźnik mechaniczny
Pamięć (ilość pomiarów)

> 1'000'000 ~ 4'000
< 4'000 na rolkę papieru 
rejestracyjnego (tylko typ 

LR)
Obsługiwane języki 11 języków
Kreator weryfikacji •
Podgląd profilu roli Cyfrowy Cyfrowy uproszczony Analogowy
Regulacja granic tolerancji • •

Numeracja rol

językowo niezależny językowo niezależny

Klawiatura lub zewnętrzny 
czytnik kodów kreskowych

Predefiniowana lista lub tabela 
wyboru znaków

Odręcznie (tylko typ LR)

Oprogramowanie PC 
(darmowe)

Raporty niestandardowe •
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Raportowanie bezpośrednie

1) Wartości R młotków PaperSchmidt oraz Original Schmidt nie mogą być porównywane ze sobą wzajemnie.
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Zasada działania

Pomiar prędkości masy 
udarowej przyspieszonej 

sprężynowo przeciw 
powierzchni badanego 

elementu

Pomiar odbicia masy naciąganej sprężynowo przeciw 
powierzchni badanego elementu
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W urządzeniach rodziny Equotip 550 dzięki wspólnej 

platformie można dostosować urządzenie do swoich 

potrzeb. Dodając odpowiednie bijaki dynamiczne Leeb

lub sondę statyczną Rockwell można uzyskać doskonały 

twardościomierz do metali, szczegółowo opisane w 

odrębnych prospektach.


