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Beton sertliği ölçümü için Durometre/ dijital LCD-Ekran / Ölçüm değer okumalı sesli 

kontrol fonksiyonu / sağlam ve kolay kullanılabilir / USB Arayüz / 200 ölçüm değeri 

için ölçüm değer kaydı / veri değerlendirilmesi için yazılım 

 

Durometre PCE-HT 225E betonun basınç sertliğinim ölçümü ve beton sınıfın zararsız 

ölçümü için vazgeçilmez Cihazdır. Durometre PCE-HT 225E elektronik çeviriciye sahiptir ve 

bununla geri tepme sayısını direkt olarak ölçüm değeri olarak hesaplar ve dijital ekrana taşır. 

Ekran Beton Test Çekicin tasarımına entegre edilmiştir. Ayrıca USB-Arayüz sayesinde 

veriler bilgisayara aktarılabilir. Böylece kullanıcı zaman alıcı kayıt işlemleri yapmaksızın 

beton kontrolüne konsantre olabilir. Yazılım sayesinde Dijital Beton Test Çekici ile kaydedilen 

veriler hızlı ve kolay olarak aktarılabilir, görüntülenebilir ve hazırlanabilir. Durometre ile darbe 

yönü, form faktörü ve zaman faktörü ve ayrıca karbonasyon gibi çeşitli parametreler 

sorunsuzca ayarlanabilir. Durometre ayrıca sesli kontrol fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon 

sayesinde ölçüm değerleri ingilizce okunur. Ölçümler zor ulaşılabilecek yerlerde 

gerçekleştirildiğinde ekrandan okumada zorlu hale gelmektedir ve bu sesli kontrol fonksiyon 

sayesinde değerler zorluk çekilmeden tespit edilebilir. Burada Durometre ve bu cihaza 

benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Durometre teknik bilgileri 

için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız. 

 

Özellikler 

- Dijital LCD-Ekran 

- Ölçüm değer okumalı sesli kontrol 

fonksiyonu 

- USB-Arayüz 

 

 

- Verilerin değerlendirilmesi için dahili  

  Yazılım 

- 200 Ölçüm değeri için ölçüm değer kaydı 

- zararsız ölçüm 

 

Teknik Özellikleri 

Nominal kinetik enerji 2.207 J (2,207 Nm) 

Yay sabiti 785 N/m 

Yayın esnemesi  75 mm ± 0,3 mm 

Kalibrasyon değeri (Kalibrasyon normaline) 80 ± 2 

Yuvarlak formlu ucun yarıçapı 25 mm ± 1 mm 

Arayüz USB 2.0 
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Hafıza kapasitesi 200 ölçüm değeri için hafıza 

Ekran LCD, 176 x 220 

Güç kaynağı 4 x AAA-Alkalin Piller 

Ağırlık 1,1 kg 

Boyutlar  Ø 54 x 280 mm 

 

Teslimat İçeriği 

1 x PCE-HT 225E Durometre,  

1 x Taşıma Çantası,  

1 x USB-Kablo,  

1 x Pürüzlü yüzeyleri düzlemek için Bileme Taşı,  

1 x Yazılım,  

1 x Kullanım Kılavuzu 

 

 

 


