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FALCON600
Mikrotvrdoměr | Vickers, Knoop, Brinell

PLNĚ AUTOMATICKÝ
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5kgf *

1 gf 10 gf 2 kgf   FALCON 601  62,5 kgf

1 gf 1 0gf                 10 kgf   FALCON 603  62,5 kgf 

1 gf  200 gf                   31,25 kgf FALCON 605  62,5 kgf

1 gf 10 gf                                     31,25 kgf FALCON 607  62,5 kgf

1 gf                                              31,25 kgf                    FALCON 608  62,5 kgf

1 gf               200 gf   FALCON 609  62,5 kgf

1 gf            10gf 200g  FALCON 610  62,5 kgf

1 gf    FALCON 611  62,5 kgf

1 gf  2 kgf   FALCON 602  62,5 kgf

ROZSAH ZATÍŽENÍ, KTERÝ POSOUVÁ HRANICE MOŽNOSTÍ

 * rozšířený rozsah zkušebního zatížení

FALCON 600

0.1gf - 50kgf  *

1gf - 2kgf  *

1kgf – 62.5kgf *

VICKERS

KNOOP

BRINELL

HARDNESS SCALES

Multi Load Cell, Closed Loop force application system, error <0,25%

18 Mega Pixel, 4K, full color integrated camera system

Large CNC X-Y stage 300 x 225mm, Z-axis with ball bearing spindle (standard)

Integrated system controller, i7 processor, Dual MSSD Raid system storage

Industrial 15"touch screen, option for second screen 15'', to 55'' or projector

Top-class replaceable body parts, shock proof ABS covers 
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HIGHLIGHTS

6 position turret, 2 indenter positions, 4 LWD objectives installed (included)

Our vision, your future...

Turret collision detection and workpiece retraction safety system
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603 10 kgf

1gf 611 62.5 kgf

603 10 kgf

10gf 10kgf

31.25kgf

* All scales
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Dead weight systems

Electronically controlled
Force application

Load cell, closed loop, 
force feedback system
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FALCON 600

VYBAVENÍ
Vysoce přesný siloměr, aplikace zatížení pomocí uzavřené silové smyčky, chybovost < 0,25 %.

6 pozicová revolverová hlava, možnost instalace až 2 vnikacích tělísek a 4 objektivů.

Rozpoznání kolize revolveru a zkušebního vzorku s bezpečnostním vratným systémem.    

18 Mpx, Full HD+, integrovaný TTL kamerový systém.

HD přehledová kamera (barevná) s variabilním zorným polem + kalibrovaným optickým zoomem. 

TTL LED dioda s barevným fi ltrem, LED osvětlení vzorku.

Motorizovaný CNC XY stolek o rozměrech 300 x 225 mm, 

motorizovaná osa Z s vřetenem a kuličkovým šroubem (standard).

Integrovaný řídicí systém, procesor i7, integrovaný mSSD Raid disk.

15”dotyková obrazovka s možností připojení druhé obrazovky od 15” do 55” nebo projektoru.

Vysoce kvalitní vyměnitelné části krytu z nárazuvzdorného z ABS plastu.
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Vize pro budoucnost
Pomocí plně automatického tvrdoměru FALCON 600 lze provádět měření tvrdosti dle Vickerse, Knoopa a Brinella.

Zařízení bylo vyvinuto v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti měření. Jedinečné konstrukční řešení činí toto 
zařízení lídrem ve své třídě. V základním vybavení tvrdoměru FALCON 600 se nachází například motorizovaný CNC 
XY stolek nebo 18Mpx, 4K barevná kamera. Vše je pak zastřešeno intuitivním a snadno ovladatelným softwarem. 
Rozsah možného zkušebního zatížení se pohybuje od 1 gf do 62,5 kgf, a v případě specifi ckých požadavků zákazníka 
lze spodní hranici zatížení snížit až na 0,1 gf. Nevídané hardwarové vybavení a vynikající software nabízí nadčasové 
řešení pro měření tvrdosti, které Vám bude zajišťovat potřebné výsledky nejen dnes, ale i v budoucnu.

d

Systém mrtvé váhy

Elektronicky řízená zátěž

Aplikace zátěže pomocí
uzavřené silové smyčky vazbou

SÍLA

ČAS

SOUCASNÉ TECHNOLOGIE

STUPNICE TVRDOSTI

VICKERS 0,1 gf - 50 kgf*

KNOOP 1 gf - 2 kgf *

BRINELL 1 kgf - 62,5 kgf *

  * všechny stupnice
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NEOMEZENÉ
INOVACE
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Objevte, přemýšlejte o něm, vyzkoušejte ho
Klíčovými vlastnostmi pro dosažení geometricky co nejpřesnějšího vtisku je tuhost a přesnost pozicování 
vnikacího tělíska. Systém pozicování vnikacího tělíska u tvrdoměru Falcon 600 je zajištěn pomocí vysoce 
přesného servopohonu, díky němuž lze dosáhnou plynulé a vysoce přesné změny zkušebního zatížení. 
Konstrukce upnutí vnikacího tělíska umožňuje jeho rychlou a snadnou výměnu. Integrovaná přehledová 
kamera s optickým zoomem dramaticky snižuje čas potřebný pro ustavení vnikacího tělíska a tím i čas potřebný 
k provedení zkoušky.

OSA Z: KULICKOVÝ ŠROUB
pro přesné zaostřování

Vysoce přesný siloměr,
kuličková ložiska,
servopohon.

Přehledová kamera s 
optickým zoomem a 
automatickým zaostřením.

4 5
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Tvrdoměr Falcon 600 je ve všech verzích standardně vybaven revolverovou hlavou 
se 6 pozicemi. Díky jednoduché manipulaci s vnikajícím tělískem lze snadno 
provádět zkoušky tvrdosti dle Vikerse, Knoopa a Brinella (kulička 1 mm, 2,5 mm 
a 5 mm). Dle potřeby je možno vybírat z objektivů umožňujících zvětšení 2,5x, 
5x, 10x, 20x, 50x nebo 100x. Toto v kombinaci s digitální 18 Mpx HD kamerou se 
4x digitálním zoomem umožňuje pořizování vysoce kvalitních a ostrých snímků 
vzorku.

6 POZICOVÁ REVOLVEROVÁ HLAVA & OPTICKÝ SYSTÉM 1

Pomocí barevné přehledové kamery s funkcí automatického zaostřování, 
optického a digitálního zoomu lze pořizovat vysoce kvalitní snímky vzorku. Díky 
digitálnímu zoomu není uživatel limitován pouze na jedno specifi cké zorné pole, 
ale může se pohybovat v rozmezí od 45 x 35 mm do 155 x 125 mm bez nutnosti 
zdlouhavého skenování povrchu a následného spojování snímků. 

Je-li požadovaná oblast větší než zorné pole kamery, lze použít funkci skenování 
vzorku a následně všechny dílčí snímky spojit v jeden přehledový snímek. Jednou 
ze standardních funkcí přehledové kamery je funkce Click and go. Její pomocí lze 
jednoduše na přehledové kameře zvolit pozici na vzorku a po stisknutí tlačítka 
start je provedena zkouška v daném bodě. Pro volitelné skupiny vtisků disponuje 
tvrdoměr funkcí umožňující nastavení pozice vtisku a uchování daných pozic v 
paměti zařízení bez ohledu na aktuální polohu kamery.

PREHLEDOVÁ KAMERA 

Vřeteno s vysoce přesným kuličkovým šroubem je jedním z defi nujících prvků 
tvrdoměru Falcon 600. Díky tomuto způsobu řešení posuvu v ose Z lze docílit 
vysoce přesného, rychlého pozicování a zaostřování. Rozsah v ose Z umožňuje 
vysokou fl exibilitu měření. Pohyb je možné ovládat pomocí dotykového displeje, 
kolečkem myši, popřípadě manuálně kolečkem umístěným přímo na přístroji. 
Rychlost posuvu se pohybuje v rozmezí od 0.01 do 20 mm/s. Pro eliminaci kolize 
vnikacího tělíska a zkušebního vzorku je tvrdoměr vybaven funkcí detekce kolize, 
díky které v případě nebezpečí dojde k okamžitému a bezpečnému vzdálení 
vnikacího tělíska od vzorku.

DYNAMICKÉ OVLÁDÁNÍ OSY Z & DETEKCE KOLIZE3

2

Ušetřete čas a zvyšte efektivitu testování pomocí vysokorychlostního a vysoce 
přesného motorizovaného XY stolku. K dispozici je široká škála motorizovaných 
stolků s možností upnutí vzorků různých velikostí. Motorizovaný stolek umožňuje 
velice přesné a rychlé pozicování vzorku, upnutí více vzorků a snadné opětovné 
vyhodnocení vtisku.  Motorizované stolky umožňují pozicování s přesností 3 µm.

CNC MOTORIZOVANÝ XY STOLEK4

Veškeré funkce lze intuitivně a snadno ovládat pomocí 15” dotykové obrazovky. Dle 
potřeby lze připojit druhou 15” popřípadě i větší obrazovku.

5 15” HD DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 

Krytování tvrdoměru je vyrobeno z vysoce odolného, nárazuvzdorného ABS plastu. 
Díky tomu je zajištěna maximální odolnost zařízení a eliminována možnost 
poškození. 

NÁRAZUVZDORNÉ KRYTY Z ABS6

The system has bi-directional in and output channels. 
Tester control can be conducted remotely and supports 
for instance, but not limited to robotic systems. Test values 
can be exported as single values or as string of data to be 
handled by 3rd party quality evaluation software.  

Q-DAS certifi ed. (Optional)

CONNECTIVITY, CONTROL & QUALITY ASSURANCE

Měníme pravidla hry

6 7

TECHNOLOGIE

KONEKTIVITA, OVLÁDÁNÍ A 
JISTOTA KVALITY 

Řídicí systém disponuje dvoucestnými 
vstupními a výstupními kanály. Tvrdoměr je 
možné ovládat dálkově a lze ho propojit s 
nejrůznějšími robotickými systémy. Výsledky 
měření lze exportovat, a to jak v podobě 
jednotlivých naměřených hodnot, tak jako 
skupinu naměřených hodnot, aby bylo možno 
je použít v externím SW třetí strany pro 
vyhodnocení zkoušek. 

Certifi kace Q-DAS. (volitelně)
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EVALUATION
AUTOMATIC IMAGE

3

4

Too bright OK Too dark

Irregular surface Regular surface Poor surface

Tato funkce programu IMPRESSIONS® umožňuje rychlé a 
přesné zaostření zkušebního vtisku. Celý proces probíhá 
plně automaticky a zaostřování lze provádět v jakékoliv 
pozici, ve které se zrovna nachází revolverová hlava. 
Algoritmus použitý pro zaostřování na velice malou 
vzdálenost umožňuje zaostření v krátkém čase.

AUTOMATICKÉ ZAOSTRENÍ

Funkce systému IMPRESSIONS® automatické 
měření eliminuje nutnost manuálního nastavování 
přímek ohraničujících vtisk za účelem měření 
jeho úhlopříček. Program disponuje funkcí 
automatického umístění ohraničujících přímek, 
a to i na vzorku s horší kvalitu povrchu. Vždy je 
samozřejmě možné přepnout do manuálního 
režimu a umístit přímky manuálně pomocí myši. V 
případě potřeby lze změnit barvu hraničních přímek 
tak, aby byl zajištěn optimální kontrast s pozadím 
(vzorkem). Pro ověření, zda vtisk splňuje požadavky 
na symetrii, lze použít funkci kontroly vtisku. 
Všechny výsledky měření lze přepočítat do stupnic 
dle ISO 18 265, ISO 20150 a ASTM E140. 

AUTOMATICKÉ MERENÍ VTISKU

NASTAVENÍ OSVETLENÍ

Software IMPRESSIONS® přizpůsobuje osvětlení snímků s ohledem na okolní prostření. Na tuto funkci 
nemá vliv kvalita povrchu vzorku ani jeho materiál (ocel, karbid, lakovaný povrch nebo keramický 
materiál). Kontrast a jas lze pro každé měření nastavit jak manuálně, tak automaticky. Nastavení ostrosti 
lze uložit spolu s přednastaveným testem.

Komplexní a propracované algoritmy zajišťují reprodukovatelnost jednotlivých 
měření pro různé materiály a různě kvalitní povrchy vzorků. Měření lze úspěšně 
provést například na porušeném nebo poškrábaném povrchu.
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4Změřte cokoli potřebujete VYTVORENÍ DOKONALÉHO OBRAZU
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AUTOMATICKÉ
VYHODNOCENÍ 

Příliš světlé

Nepravidelný
povrch

Normální
povrch

Nekvalitní 
povrch

OK Příliš tmavé
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HIGHLIGHTS

6 position turret, 2 indenter positions, 4 LWD objectives installed (included)

Our vision, your future...

Turret collision detection and workpiece retraction safety system
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603 10 kgf
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FEATURED BY

ADVANCED SOFTWARE APPLICATIONS

-

IMPRESSIONS v2 

Science fi ction?
Ne, pouze nadčasová technologie

Grafi cké uživatelské rozhraní (GUI) disponuje funkcemi, které uspokojí uživatele v jakémkoliv odvětví průmyslu.
Práce se zařízením je díky tomuto intuitivnímu a přehlednému rozhraní velice snadná a nenáročná. Nejjednodušší 
test lze nastavit a provést během 3 vteřin. Pomocí uživatelského rozhraní IMPRESSIONS lze spravovat práva 
jednotlivých uživatelů, a tím přizpůsobit zařízení pro potřeby jednotlivých operátorů.

Jedineční dotykový 15” monitor pracující ve vertikálním režimu nabízí dostatek prostoru pro zobrazení 
nejrůznějších aplikací. Po připojení druhého monitoru lze přejít do režimu dual screen. Pro náročné uživatele 
je k dispozici  možnost připojení nejen druhého vertikálního 15” monitoru, ale i 24” horizontálního monitoru. 
Pro vzdělávací  účely lze přímo k přístroji pomocí výstupu HDMI připojit promítací zařízení a efektivně tak 
prezentovat výsledky měření. 
Toto vše společně s pravidelnými ročními aktualizacemi dělá ze systému IMPRESSIONS jedničku ve své třídě.

10 11

ROZHRANÍ

POKROCILÉ SOFTWAROVÉ APLIKACE
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Program  IMPRESSIONS® umožňuje uživateli 
vytvořit libovolný počet volitelných skupin 
vtisků s velkým množstvím nastavitelných 
parametrů. V případě užití volitelných 
skupin vtisků je zajištěna vysoká přesnost 
měření. Nastavení skupin vtisků lze 
ověrovat přímo na monitoru. Skupinu lze 
snadno přesunout z jednoho zkušebního 
vzorku na druhý.  Díky kameře disponující 
zoomem není nutné pro zobrazení větší 
oblasti spojovat jednotlivé snímky. Skupiny 
vtisků lze libovolně spojovat a vytvářet tak 
vlastní vzory. Pro každý bod skupiny lze 
taktéž definovat jeho specifické zkušební 
zatížení. Veškeré výsledky měření lze 
snadno exportovat ve formě  přehledného 
protokolu. 

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ 
SKUPIN VTISKU

1

Pro splnění specifických požadavků náročných 
uživatelů je možné rozhraní rozšířit o moduly pro 
měření tloušťky CHD/SHD/NHD vrstev. Testu lze 
provést z pohledu přehledové kamery, i z pohledu 
jakéhokoliv objektivu. Tyto testy jsou v souladu 
s oficiálními normami, které definují rozestup a 
umístění jednotlivých vtisků. Vzdálenost mezi 
jednotlivými vtisky je automaticky nastavena 
na minimální možnou což umožňuje získání co 
nejpřesnějších výsledků. V případě měření NHD 
vrstvy lze definovat i přídavné body. Dobu zkoušky 
lze efektivně snížit pomocí funkcí „complete all 
indentations – then evaluate” a „auto - stop”. V 
případě použití  tohoto nastavení dojde k zastavení 
a vyhodnocení měření ihned po dosažení spodní 
hranice tvrdosti.

CHD, SHD, NHD VRSTVY2

Tento speciálně vyvinutý modul umožňuje 
provádět zkoušky tvrdosti svarových 
spojů nebo segmentů v souladu s 
odpovídající ISO normou. Přednastavené 
skupiny vtisků pro jednotlivé druhy svarů 
umožňují rychlé a snadné nastavení a 
provedení testu.  Vzdálenosti a umístění 
jednotlivých vtisků jsou přednastaveny 
tak, aby odpovídaly výše zmíněné ISO 
normě. Průběh měření jednotlivých bodů 
probíhá plně automaticky a po provedení 
všech vtisků dojde k automatickému 
vyhodnocení zkoušky.

KONTROLA SVARŮ (ISO 9015)3

Specializovaný softwarový nástroj IMPRESSIONS® umožňuje 
nastavit a provádět plně automatické testování dle 
ISO 898-1 pro měření (de)karbonizované části závitů.

Tento modul umožňuje automatické rozpoznání hrany
 zkoušeného vzorku, hranu je také možné vybrat manuálně 
pomocí myši. Tato funkce značně usnadňuje určení počáteční 
pozice u měření CHD a podobných funkcí. 

Pomocí této funkce lze snadno a rychle provést naskenování 
celé kontury zkušebního vzorku. Pro skenování lze použít 
objektiv, případně pro výrazné zrychlení procesu je 
doporučeno skenování provést pomocí přehledové kamery 
(pokud je k dispozici). Po naskenování dojde k uložení dat 
do zkušebního programu, následně lze tato data použít 
pro vytvoření křivky jdoucí paralelně s obrysem objektu. 
Na této křivce se bude nacházet předem definovaný 
počet zkušebních bodů, jejichž rozestup je možné předem 
nastavit. Po spuštění dojde k testu všech bodů nacházejících 
se na křivce, přičemž průběh testu je plně automatický. 
Obzvláště efektivní je použití této funkce společně s funkcí 
pro vytváření 2D nebo 3D grafu tvrdosti vzorku. 

AUTOMATICKÁ DETEKCE HRANY

AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBRYSU

TVRDOST ZÁVITU
DEKARBONIZOVANÉ ZÓNY (ISO-898-1)

4
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Snadná obsluha, snížení časové náročnosti
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6

The IMPRESSIONS pattern editor allows the user to create any number of test patterns with a large 
number of variable settings. Create test patterns with great precision and freedom. Verify the settings 
in the preview mode. Drag & drop patterns from one test sample to the other test sample. Live vision 

test results overview and print out. An important function for later sample analyses.

1

he IMPRESSIONS pattern editor allows the
number of variable settings. Create test pat

the preview mode. Drag & drop patterns

est results overview and print out. An impo

Pomocí tohoto modulu lze snadno provádět měření lomové 
houževnatosti materiálu (Kic). Díky této aplikaci lze získat 
hlubší znalosti o chování křehkých materiálů. Pomocí 
této metody lze zkoumat způsob šíření praskliny pod 
napětím, popřípadě provádět analýzu únavových vlastností 
materiálu. Pro měření lze použít jednu ze standardních 
metod, Palmqvist nebo Median/Radial.

V případě potřeby je k dispozici volitelný modul pro 
vytváření 2D grafů tvrdosti vzorku (barevné mapování). 
Pomocí této pokročilé funkce lze názorně zobrazit průběh 
tvrdosti zkušebního vzorku v rámci celého řezu. Tato 
funkce je maximálně nápomocná při analyzování tvrdosti 
svárů, analýze trhlin nebo při zkoušení tvrdosti tepelně 
zpracovaných materiálů.

V případě potřeby lze generovat také 3D grafy průběhu 
tvrdosti. Tvorba 2D a 3D grafu tvrdosti jsou součástí jednoho 
modulu.

Pro frekventované úlohy nabízí program 
IMPRESSIONS® možnost nastavení a uložení 
vlastních testovacích programů. Pro každý 
úkol může být vytvořena ‘’úloha’’. Všechny 
parametry specifi cké pro dané zadání, jako 
je například stupnice tvrdosti, zatěžující síla, 
doba zkoušky, použité volitelné skupiny 
vtisků, konverze a nastavení protokolu, 
budou v rámci tohoto programu uloženy.

Generátor protokolů umožňuje 
přizpůsobení na míru každému uživateli. 
Součástí může být logo a informace o 
společnosti, výsledky měření zobrazené v 
grafu a snímky jednotlivých vtisků s jejich 
popisem. Vše lze snadno a intuitivně 
nastavit přímo v programu tvrdoměru. 
Tisk protokolu lze provádět přímo ze 
zařízení, případně lze report exportovat 
jako PDF, nebo CSV soubor, který lze 
následně poskytnout třetí straně za 
účelem další analýzy.

Tato užitečná funkce sytému 
IMPRESSIONS® Vám umožní vytvářet 
snímky obrazovky a uchovat tak vizuální 
informace o vzorku. Jednotlivé snímky 
lze ukládat a následně včetně komentáře 
vkládat do zkušebního protokolu.

MERENÍ PRASKLIN V KERAMICKÉM MATERIÁLU (Kic)

2D GRAF TVRDOSTI

3D GRAF TVRDOSTI ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

PROGRAMY DEFINOVATELNÉ UŽIVATELEM

FUNKCE SNAPSHOT
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Je to možné
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POSSIBILITIESPOSSIBILITIES

Tato aplikace byla vyvinuta v úzké 
spolupráci s výrobci nábojnic a 
kulek. Umožňuje jednorázové a 
vícenásobné testování nábojnic a 
kulek dle specifi ckých požadavků 
daného oboru. Plně automatický 
zkušební program vygeneruje 
zkušební protokol, který obsahuje 
jednotlivá měření a statistiky včetně 
informace, zda se naměřená hodnota 
nachází v požadovaném rozmezí 
tvrdosti. Program rovněž zahrnuje 
možnost provedení opětovného 
měření. Pro více informací prosím 
kontaktujte naše obchodní oddělení.

TESTOVÁNÍ VZORKU MUNICE
NASTAVENÍ A PROTOKOL

Flexibilita tvrdoměru FALCON 600 je zajištěna pomocí široké škály upínacích přípravků a držáků 
vzorků, které lze umístit a připevnit přímo na motorizovaný XY stolek. Velikost tvrdoměru 
umožňuje zkoušení i větších vzorků. Díky rozsáhlé nabídce příslušenství a softwarovým funkcím 
lze pomocí tvrdoměru FALCON 600 měřit téměř jakýkoliv vzorek bez ohledu na jeho tvar a 
velikost.

NEOMEZENÉ

MOŽNOSTI
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Přípravky a svěráky5

Přídavný monitor11

15”          55”
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Zkušební stolky3
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Univerzální 
upínač vzorků
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2 Vnikací 
tělíska

1 Objektivy

9 Projektor 10 Tiskárna

12 Klávesnice a myš

8 Antivibrační deska

Fixtures  & vices5

C D

E

F

A B

Držáky a adaptéry 
pro metalogra�cké vzorky

6

Prizmata4

25 mm

30 mm

40 mm

PRÍSLUŠENSTVÍPRÍSLUŠENSTVÍ FALCON 600
Schematický přehled konfi gurovatelných pozic, standardní a volitelné příslušenství

Na této stránce není zobrazeno veškeré příslušenství. Naleznete je na následující stránce (Detaily pro objednání).

19

Díky našim speciálně vyvinutým pevným stolům

UN-STAND/960     71 x 75 x 80 cm

UN-STAND/965     150 x 75 x 80 cm

•  Extrémně pevná konstrukce stolu.
• Zásuvka, ložiskové vedení, max. zatížení až 100 kg.  
 Gumové protiskluzové podložky.
• Uzamykatelná skříň, výška 300 mm.
• Nastavitelné nohy (nastavitelnost ± 50 mm,   
 umožňuje optimální ergonomické nastavení 
 desky stolu).
• Vyrobeno z pozinkované oceli, odolné proti korozi,  
 opatřené práškovým nátěrem RAL.
• Nosnost až 400 kg.
• Horní pracovní deska je zhotovena z překližky 
 o tloušťce 50 mm a je opatřena nátěrem o síle 
 1,5 mm, který zajišťuje odolnost povrchu vůči   
 chemikáliím. Hrany jsou z ABS o tloušťce 3 mm.
• Průmyslová kvalita, určeno pro zkušební 
 prostory a laboratoře.

 Zkušební stoly jsou lakovány v provedení   
 INNOVATEST® RAL tak, aby odstíny odpovídaly  
 barevnému provedení tvrdoměrů INNOVATEST.

ZAJIŠTĚNÍ
NEJLEPŠÍCH 
MOŽNÝCH
VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ

18



FALCON 600

0.1gf - 50kgf  *

1gf - 2kgf  *

1kgf – 62.5kgf *

VICKERS

KNOOP

BRINELL

HARDNESS SCALES

Multi Load Cell, Closed Loop force application system, error <0,25%

18 Mega Pixel, 4K, full color integrated camera system

Large CNC X-Y stage 300 x 225mm, Z-axis with ball bearing spindle (standard)

Integrated system controller, i7 processor, Dual MSSD Raid system storage

Industrial 15"touch screen, option for second screen 15'', to 55'' or projector

Top-class replaceable body parts, shock proof ABS covers 

1

3
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HIGHLIGHTS

6 position turret, 2 indenter positions, 4 LWD objectives installed (included)

Our vision, your future...

Turret collision detection and workpiece retraction safety system

2

10

603 10 kgf

1gf 611 62.5 kgf

603 10 kgf

10gf 10kgf

31.25kgf

* All scales

d

Dead weight systems

Electronically controlled
Force application

Load cell, closed loop, 
force feedback system

FORCE

TIME

TECHNOLOGY OF TODAY

Objektivy 2,5x objektiv, zorné pole 2000 μm ASSUN-OBJ2.5X

5x objektiv, zorné pole 1000 μm BM-05-0001

10x objektiv, zorné pole 500 μm BM-05-0002

20x objektiv, zorné pole 250 μm BM-05-0003

50x objektiv, zorné pole 125 μm BM-05-0004

100x objektiv, zorné pole 75 μm BM-05-0005

Přehledová kamera s vysokým rozlišením, HD UN-OVCAM2C

Druhá pozice vnikacího tělesa – standard FALCON/IP2

Vnikací tělesa Vnikací tělísko podle Vickerse – certifi kát ISO/ASTM IN-8105

Vnikací tělísko podle Knoopa – certifi kát ISO/ASTM IN-8205 

Vnikací tělísko podle Brinella 1 mm – certifi kát ISO/ASTM IN-7001

Vnikací tělísko podle Brinella 2,5 mm – certifi kát ISO/ASTM IN-7006

Vnikací tělísko podle Brinella 5 mm – certifi kát ISO/ASTM IN-7011

Stoly XY Motorizovaný CNC stolek 250 x 205 mm, posuv 100 x 100 mm,
Motorizovaný CNC stolek 250 x 205 mm, posuv 120 x 100 mm,
Motorizovaný CNC stolek 300 x 225 mm, posuv 170 x 120 mm,
Motorizovaný CNC stolek 350 x 225 mm, posuv 220 x 120 mm, opakovatelnost 
+/-0,003 mm; vyžaduje: Sada kabelů

UN-XY561010
UN-XY571210
UN-XY571712
UN-XY572212

Kabel pro připojení CNC stolků s integrovaným řídicím systémem (sada XY) UN-XY2CABLENBS

Manuální XY stolek 100 x 100 mm s manuálními mikrometrickými šrouby, 
pojezd 25 x 25 mm, opakovatelnost 0,01 mm, max. zatížení 100 kg, vyžaduje: 
Montážní deska AS500XL-450-02

UN-XYSTAGE/120

Digitální mikrometr, posuv 25 mm, rozlišení 0,001 mm IMP-DIGMIC

Prizmata Prizma pro malé vzorky Ø 3–20 mm, vyžaduje základní desku UN-ANVILSV/105

Prizma pro větší vzorky Ø 20–75 mm, vyžaduje základní desku UN-ANVILLV/106

Základní deska pro prizmata UN-ANVILLV-105/106 UN-VANVILBASEPL

FALCON 601 v2 Tvrdoměr, 10 gf - 2 kgf FALCON 601

FALCON 602 v2 Tvrdoměr, 1gf - 2 kgf FALCON 602

FALCON 603 v2 / 603 FA v2 Tvrdoměr, 10 gf - 10 kgf FALCON 603 / 603 FA

FALCON 605 v2 Tvrdoměr, 200 gf - 31,25 kgf FALCON 605

FALCON 607 v2 Tvrdoměr, 10 gf - 31,25 kgf FALCON 607

FALCON 608 v2 / 608 FA v2 Tvrdoměr, 1 gf - 31,25 kgf FALCON 608 / 608 FA

FALCON 609 v2 Tvrdoměr, 200 gf - 62,5 kgf FALCON 609

FALCON 610 v2 Tvrdoměr, 10 gf - 62,5 kgf FALCON 610

FALCON 611 v2 / 611 FA v2 Tvrdoměr, 1 gf - 62,5 kgf FALCON 611 / 611 FA

Rozšíření zkušebního zatížení 0,1 gf - 0,99 gf pro modely 608/611 F600/FE01

1

2

3

4

FALCON 600

PRÍSLUŠENSTVÍ

A

A

B

B

C

Upínací přípravky 
a svěráky

Upínací přípravek s drážkou tvaru V pro malé kruhové díly, průměr:
0,8 - 5 mm

UN-VGROOVECLAMP

Axiální upínací pouzdro (sklíčidlo) UN-AXLECHUCK

Svěrák pro malé díly, šířka 55 mm otvor 50 mm, samocentrovací UN-VICE/115

Svěrák pro tenké plechy UN-CLAMP/115

Vysoce přesný svěrák: šířka 25 mm, tloušťka 20 mm UN-VICE/210

Vysoce přesný svěrák: šířka 36 mm, tloušťka 42 mm UN-VICE/215

Vysoce přesný svěrák: šířka 48 mm, tloušťka 75 mm UN-VICE/220

Upínač pro zkoušení drátů UN-WIRE/105

Vkládací držák
vzorku

Držák metalografi ckých vzorků pro 1 vzorek, ø 50 mm UN-ESH1

Držák metalografi ckých vzorků pro 4 vzorky, ø 50 mm UN-ESH4

Držák metalografi ckých vzorků pro 6 vzorků, ø 50 mm UN-ESH6

Vložka ø 25 mm, pro držáky vzorků UN-ESHI25

Vložka ø 30 mm, pro držáky vzorků UN-ESHI30

Vložka ø 40 mm, pro držáky vzorků  UN-ESHI40

Držák zkušebních 
vzorků

Univerzální držák zkušebních vzorků s nivelačním zařízením a upínáním UN-CLAMP/105

Antivibrační deska Pasivní antivibrační deska UN-AVS-150

Projektor Na vyžádání, jakýkoliv požadovaný výrobce a typ UN-PROJECTOR

Tiskárna Laserová tiskárna UN-PRINT

LCD monitor Kapacitní dotykový displej 15“, orientace na výšku UN-SCREEN1

Klávesnice a myš Klávesnice a myš Logitech UN-SKBSET

Joystick 3osý joystick pro jemné ovládání os X, Y, Z UN-JSTICK

Stoly Stolek pro tvrdoměr, 71 x 75 x 80 cm, se zásuvkou UN-STAND/960

Stolek pro tvrdoměr, 150 x 75 x 80 cm, se zásuvkou UN-STAND/965

Předinstalace, kalibrace z výroby, manipulace, standardní zabalení 
(námořní/letecká doprava)

SEAPACK/032
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FALCON 600

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

* Je nainstalováno / zahrnuto pouze u FA modelů

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

*

*

*
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DETAILY PRO OBJEDNÁNÍ
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STANDARD

STANDARD

STANDARD
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Manuální vyhodnocování UN-MANM

Automatické vyhodnocování UN-AUTOM

Automatické zaostřování UN-AUTOFOC

Generátor protokolů UN-REPORTA

Nastavení uživatelských úrovní (práv) UN-LEVMAN

Přehledová kamera s digitálním zoomem, zorné pole od 45 x 35 mm do 155 x 125 mm UN-OVCAM2C

CHD, SHD, NHD modul a grafi cké rozhraní UN-PATCHD

CHD, SHD, NHD modul a grafi cké rozhraní pouze pro analogové a digitální mikrometrické stoly 
(neobsahuje editor pro vícebodové měření).

UN-MCHD

Editor pro vícebodové měření. UN- TESTPAT01

Pokročilý 3osý konfi gurátor zahrnující CHD, SHD, NHD a EDGE DETECTION modul 
(podporuje pouze manuální a digitální mikrometrické stoly).

UN-TESTPAT02

Kontrola svarů (ISO 9015) UN-WELDPAT

Testování nábojnic, konfi gurátor a úprava reportu UN-SHELLCONF

Tvrdost závitů dekarbonizované zóny (ISO 898-1) UN-ISO898/1

Automatická detekce hran UN-EDGEDTC

Automatické skenování obrysu UN-CSCAN

Aplikace kreslení a měření UN-DRMEAS

Funkce snapshot UN-SNAPSH

Skenování celého vzorku UN-STAGESC

Měření lomové houževnatosti KIc při zatížení. Palmqvistova a Median / Radial lomová odolnost UN-CRKPAR

Graf tvrdosti 2D/3D (skenování / mapování, zahrnuje automatické skenování obrysu) UN-CSCAN2D3D

Technologie DualView, software pro propojení dvou obrazovek; obrazovka, kabely UN-DVTECHSET

Virtuální joystick, joystick na obrazovce

Pokročilý tříosý komunikační protokol pro robotické systémy UN-REMC

Certifi kovaný protokol připojení Q-DAS UN-QDAS

SOFTWARE
STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

 UPÍNACE A SVERÁKY

ANTIVIBRACNÍ DESKA

DRŽÁKY METALOGRAFICKÝCH VZORKUŮ

Vnikací tělísko Vickers, certifi kát ISO/ASTM

Vnikací tělísko Knoop, certifi kát ISO/ASTM

2,5x, zorné pole 2 000 µm

20x, zorné pole 250 µm5x, zorné pole 1 000 µm

10x, zorné pole 500 µm 50x, zorné pole 125 µm

100x, zorné pole 75 µm

VNIKACÍ TELÍSKA

OBJEKTIVY (LWE): ZVETŠENÍ / ZORNÉ POLE

ZKUŠEBNÍ STOLKY

Vnikací tělísko Knoop, certifi kát ISO/ASTM

V-PRIZMATA

UNIVERZÁLNÍ 
UPÍNACŮ 

Vnikací tělísko Brinell 1 mm, certifi kát ISO/ASTM

Vnikací tělísko Brinell 2,5 mm, certifi kát ISO/ASTM

Vnikací tělísko Brinell 5 mm, certifi kát ISO/ASTM

ACCESSORIESPRÍSLUŠENSTVÍ DETAILY PRO OBJEDNÁNÍ

* Je nainstalováno / zahrnuto pouze u FA modelů

*
*

*
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VICKERS

ISO 6507 
ASTM E384, E92
JIS B 7725

*Rozšíření zkušebního zatížení

HV0,001 | HV0,002 | HV0,003 | HV0,004 | HV0,005 | HV0,006 | HV0,007 | HV0,008 | HV0,009 

HV0,010 |  HV0,015 | HV0,020 | HV0,025 | HV0,050 | HV0,1 | HV0,2 | HV0,3 | HV0,5 | HV1 | HV2 

HV2,5 | HV3 | HV4 | HV5 | HV10 | HV20 | HV25 | HV30 | HV40 | HV50

LOMOVÁ ODOLNOST Kic Všechna zkušební zatížení a stupnice dle Vickerse. 

KNOOP
ISO 4545
ASTM E92
JIS Z 2251

HK0,001 | HK0,003 | HK0,005 | HK0,015 | HK0,01 | HK0,02 | HK0,025 | HK0,05 | HK0,1 | HK0,2 

HK0,3 | HK0,5 | HK1 | HK2 | HK5 

BRINELL
ISO 6506, 
ASTM E10
JIS Z 2243

HB1/1 | HB1/1,25 | HB1/2,5 | HB1/5 | HB1/10 | HB1/30 | HB2,5/6,25 | HB2,5/7,8125 

HB2,5/15,625 | HB2,5/31,25 | HB2,5/62,5 | HB5/25 | HB5/62,5

KONVERZE Přepočet do jiných stupnic tvrdosti v souladu s normami ASTM E140, ISO 18265, GB/T 1172

Aplikace zkušební síly Více siloměrů, uzavřená smyčka, systém zpětné kontroly 

Rozsah zkušebního 
zatížení

0,0001 kgf  – 62,5 kgf

Zkušební zatížení dle 
modelu

FALCON 601                  10 gf - 2 kgf        

FALCON 602                  1 gf - 2 kgf

FALCON 603 / FA         10 gf - 10 kgf

FALCON 605                  200 gf - 31,25 kgf   

FALCON 607                 10 gf - 31,25 kgf

FALCON 608 / FA         1 gf - 31,25 kgf

FALCON 609                  200 gf - 62,5 kgf

FALCON 610                 10 gf - 62,5 kgf

FALCON 611/ FA          1 gf - 62,5 kgf

Odchylka zkušební síly < 0,25 % pro zkušební zatížení 100 gf až 62,5 kgf

< 0,5 % pro zkušební zatížení nižší než 100 gf

Nastavení času zkoušky Přednastaveno 10 sekund, nastavitelné od 1 do 999 s

STUPNICE TVRDOSTI

ZKUŠEBNÍ ZATÍŽENÍ

*(Rozšíření HV 0,0001 až HV 0,0009 v krocích po HV 0,00005)

Motorizovaná
revolverová hlava

Velmi rychlá, 6 pozic, 2 pozice pro vnikací tělíska, 4 pozice pro  objektivy 

Objektivy S velkou pracovní vzdáleností, zvětšení 2,5x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x 

Vnikací tělíska Certifi kovaná vnikací tělíska (ISO/ASTM), volitelně jako příslušenství 

Kamera 1 (objektiv) 18 Mpx, HD, 4K+

Kamera 2 (přehledová) Full HD, optický ZOOM, variabilní zorné pole FOV 35 x 50 mm - 200 x 180 mm

Operační systém
Standard
(doporučujeme)

Integrované PC, procesor i7, mSSD 120 GBxx, operační systém MS Windows® 10, 

až 8 let* záruka INNOVATEST

Operační systém
(volitelný)

Integrované PC, procesor i7, mSSD 120 GBxx, operační systém MS Windows® 10, 

1 rok záruka výrobce

Podpora CNC 5osý CNC ovladač pro motorizované stolky

Obrazovka Dotykový 15“ displej, druhý monitor volitelně

Zobrazovací rozlišení 0,01 HV, HK, HB

Statistika Počet, max, min, střední hodnota, rozsah, směrodatná odchylka, vše v reálném čase

Přepočet tvrdosti Rockwell, Super-Rockwell, Vickers, Brinell, Knoop, Leeb a pevnost v tahu

Software IMPRESSIONS™ V2, systém řízení průběhu měření a ovládání tvrdoměru

Paměť Interní a externí mSSD, SSD nebo HDD  

Datový výstup PDF, XML, CSV, certifi kováno pro Q-DAS (volitelně)

Připojení 5 portů USB, RJ45 Ethernet LAN, W-LAN, RS-232, BlueTooth, 5osý konektor pro připojení CNC XY 

stolku, Dual HDMI konektory

Tiskárna A4, A3 plně barevná laserová tiskárna (volitelně)

Rozměry zařízení 777 mm x 350 mm x 506 mm

Hmotnost zařízení 80 kg

Napájení 100VAC to 240VAC, 50/60Hz, single phase

Provozní teplota 10 °C až 35 °C, nekondenzující prostředí

Spotřeba energie 100 W

Vlhkost 10 až 90 %, nekondenzující prostředí

SYSTEM

OBECNÉ

REVOLVEROVÁ HLAVA

* Ověřte si individuální záruční podmínky

SPECIFIKACE
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FALCON 600

0.1gf - 50kgf  *

1gf - 2kgf  *

1kgf – 62.5kgf *

VICKERS

KNOOP

BRINELL

HARDNESS SCALES

Multi Load Cell, Closed Loop force application system, error <0,25%

18 Mega Pixel, 4K, full color integrated camera system

Large CNC X-Y stage 300 x 225mm, Z-axis with ball bearing spindle (standard)

Integrated system controller, i7 processor, Dual MSSD Raid system storage

Industrial 15"touch screen, option for second screen 15'', to 55'' or projector

Top-class replaceable body parts, shock proof ABS covers 
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HIGHLIGHTS

6 position turret, 2 indenter positions, 4 LWD objectives installed (included)

Our vision, your future...

Turret collision detection and workpiece retraction safety system

2

10

603 10 kgf

1gf 611 62.5 kgf

603 10 kgf

10gf 10kgf

31.25kgf

* All scales

d

Dead weight systems

Electronically controlled
Force application

Load cell, closed loop, 
force feedback system

FORCE

TIME

TECHNOLOGY OF TODAY

Díky novým technologiím 
a neustálému vývoji může 
dojít ke změně výrobku 
nebo jeho specifi kace.

Vyhrazujeme si právo 
změnit nebo upravit 
specifi kace výrobků bez 
předchozího upozornění. 
Doporučujeme Vám, 
abyste se pro aktuální 
informace obrátili na naše 
obchodní oddělení.

Katalog B19F600/01/CZ

© Všechna práva vyhrazena, 2018

TECHNICKÉ VÝKRESY

Všechny rozměry udávané v těchto výkresech 
jsou uvedeny v mm a jsou přibližné. Rozměry 
se reálně mohou lišit v závislosti na zvoleném 
modelu a použitém stolku.

Pro podrobnější informace prosím kontaktujte 
naše obchodní oddělení.
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FALCON 400 FALCON 450

FALCON 5000 FALCON 5003XL

Aplikace zatížení pomocí 
uzavřené silové smyčky. 
Mikro/makro  zkoušky tvrdosti 
dle  Vickerse, Knoopa & 
Brinella. Manuální pozicování 
v ose Z pomocí otočného 
kolečka.
Viz katalog B18F400/XX

Aplikace zatížení pomocí 
uzavřené silové smyčky. 
Mikro/makro  zkoušky 
tvrdosti dle   Vickerse, 
Knoopa & Brinella. Manuální 
pozicování v ose Z pomocí 
otočného kolečka. 
Viz katalog B18F450/XX

Aplikace zatížení pomocí 
uzavřené silové smyčky. 
Automat, 8pozicová 
revolverová hlava, 
polohování pomocí laseru.
Mikro/makro zkoušky tvrdosti 
dle Vickerse, Knoopa & 
Brinella. Pohyblivá zkušební 
hlava, pevná poloha vzorku.
Viz katalog B18F5000/XX

Aplikace zatížení pomocí uzavřené 
silové smyčky. Automat, 8pozicová 
revolverová hlava, polohování 
pomocí laseru.
Mikro/makro zkoušky tvrdosti 
dle Vickerse, Knoopa & Brinella. 
Pohyblivá zkušební hlava, pevná 
poloha vzorku.
Viz katalog B18F5003XL/XX

FALCON 500

Aplikace zatížení pomocí 
uzavřené silové smyčky. 
Polo/plně automatický, s 
možností rozšíření.
Mikro/makro  zkoušky
tvrdosti dle   Vickerse, 
Knoopa & Brinella. Posun v 
ose Z pomocí servopohonu a 
kuličkového šroubu.
Viz katalog B18F500/XX 
kuličkového šroubu.
Viz katalog B18F500/XX 

DALŠÍ MODELY 
V RÁMCI RADY FALCON
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INNOVATEST Europe BV
Výroba, prodej a servis
Borgharenweg 140
6222 AA MAASTRICHT
The Netherlands

Phone: +31 43 3520060
Fax: +31 43 3631168
info@innovatest-europe.com
www.innovatest-europe.com

SÍDLO SPOLECNOSTI

INNOVATEST Shanghai Co., Ltd.
Sales & Service

Phone: +86 21 60906200
info@innovatest-shanghai.com
www.innovatest-shanghai.com

INNOVATEST Japan Co., Ltd.
Sales & Service

Phone: +81 3 3527 3092
info@innovatest-japan.com
www.innovatest-japan.com

INNOVATEST South East Asia
Sales & Service

Phone: +65 6451 1123
info@innovatest-singapore.com
www.innovatest-singapore.com

INNOVATEST Polska sp. z.o.o
Sales & Service

Phone: +48 697 099 826
info@innovatest-polska.pl
www.innovatest-polska.pl

INNOVATEST USA Company
Sales & Service

Phone: +1 267 317 4300
info@innovatest-usa.com
www.innovatest-usa.com

INNOVATEST Deutschland GmbH
Sales & Service

Phone: +49 245 670 59 500
info@innovatest-deutschland.com
www.innovatest-deutschland.com

Smluvní partner:
JD Dvořák, s.r.o.
V Holešovičkách 14
CZ-180 00 Praha 8

T: +420 284 688 050
E: obchod@testsysteme.cz
W: www.testsysteme.cz


