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ROZSAH ZATÍŽENÍ, KTERÝ POSOUVÁ HRANICE MOŽNOSTÍ

1gf 5 kgf   NEMESIS 9103  3000 kgf

1gf 200 gf   NEMESIS 9104  3000 kgf

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

Full X-Y stage overview camera, optical zoom system, variabele �eld of view

TTL power LED with color �lter, Dual bank power LED stage illumination

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

0.1gf 603 10 kgf

1gf 611 62.5 kgf

A FORCE RANGE, THAT SETS NEW STANDARDS!

* Extended range

0.1gf 603 10 kgf

0.1gf 62.5kgf

10gf 10kgf FALCON 603

31.25kgf FALCON 608

FALCON 611

1gf

1gf

* All scales

d

Dead weight systems

Electronically controlled
Force application

Load cell, closed loop, 
force feedback system

FORCE

TIME

TECHNOLOGY OF TODAY

1gf 200 gf                  250 kgf NEMESIS 9102  3000 kgf

500 gf   1kgf                  250 kgf NEMESIS 9101  3000 kgf

Skutečně univerzální
Univerzální tvrdoměr NEMESIS 9100 je vybaven nejmodernějšími technologiemi, díky kterým splňuje i ty 
nejnáročnější požadavky na výkon a funkčnost. Díky speciálním prvkům je dosaženo výjimečné přesnosti a 
spolehlivosti, a právě díky těmto vlastnostem v kombinaci se speciálně vyvinutou ergonomií pro snadné ovládání 
se jedná o zařízení, které uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Softwarové prostředí IMPRESSIONS® nabízí uživateli 
nepřeberné množství funkcí, které umožňují použití zařízení i v případě vysoce speci�ckých aplikací. Pomocí tohoto 
programu lze například měnit dobu zatížení, nastavit uživatelské skupiny vtisků, měřit hloubku vrstev CHD, NHD a 
další speci�cké aplikace vyvinuté dle požadavků uživatelů.

Vzhledem ke své univerzálnosti je tvrdoměr NEMESIS 9100 použitelný jak pro zkoušení tvrdosti široké škály kovových 
materiálů, tak pro zkoušení tvrdosti plastů. Mezi typické oblasti aplikace patří například letectví, automotive a vývoj.

STUPNICE TVRDOSTI

VICKERS 200 gf - 150 kgf 

KNOOP 200 gf - 5 kgf 

BRINELL 1kgf - 3000 kgf

ROCKWELL 3 kgf - 150 kgf

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

Pohyblivá revolverová hlava a pevný stolek pro upínání vzorku. 

8 pozicová revolverová hlava s laserovým pozicováním.

Revolverová hlava standardně osazena 3 LWD objektivy a 3 vnikacími tělísky.

Integrovaná 18 Mpx 4k barevná kamera.

Snadná a rychlá výměna upínacích přípravků a prizmat, CNC motorizovaný XY stolek.

Přehledová kamera s optickým zoomem a variabilním zorným polem.

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

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

Integrovaný řídicí systém, procesor i7, integrovaný 120 GB mSSD disk.

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

Vysoce kvalitní vyměnitelné části krytu z nárazuvzdorného ABS plastu. 
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SOUČASNÁ TECHNOLOGIE 

SÍLA

ČAS

APLIKACE ZÁTĚŽE PO-
MOCÍ UZAVŘENÉ SILOVÉ 
SMYČKY 

ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ ZÁTĚŽ

SYSTÉM MRTVÉ VÁHY

NEMESIS 9100

* Více informací k jednotlivým stupnicím naleznete na straně 28

VYBAVENÍ
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TECHNOLOGIE

Řídící systém disponuje dvoucestnými vstupními a 
výstupními kanály. Tvrdoměr lze ovládat dálkově a lze ho 
propojit s různými 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. 

Certi�kace Q-DAS (volitelně)

KONEKTIVITA, OVLÁDÁNÍ A JISTOTA KVALITY
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Tvrdoměr NEMEIS 9100 je ve všech verzích standardně vybaven revolverovou hlavou s 8 
pozicemi. Vnikací tělísko lze snadno vyměnit, a díky tomu lze provádět zkoušky tvrdosti dle 
Vikerse, Knoopa, Brinella a Rockwella (kulička 1 mm, 2,5 mm, 5 mm a 10 mm). Standardně je 
tvrdoměr vybaven objektivy se zvětšením 0,7 ×, 5 × a 10 ×. Dle potřeby je možné vybírat z 
objektivů umožňujících zvětšení 0,7 ×, 2,5 ×, 5 ×, 10 ×, 20 ×, 40 ×, 60 × nebo 100 ×. Zařízení 
je zároveň vybaveno laserovým pozicovacím systémem.

8 POZICOVÁ REVOLVEROVÁ HLAVA & OPTICKÝ SYSTÉM1
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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

Překonáváme hranice

5 15”  HD DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
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Veškeré funkce lze intuitivně a snadno ovládat pomocí 15” dotykové obrazovky. Dle 
potřeby lze připojit druhou 15”, popřípadě větší obrazovku.

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

NÁRAZUVZDORNÉ KRYTY Z ABS 

Vřeteno s vysoce přesným kuličkovým šroubem je jedním ze zásadních parametrů tohoto 
tvrdoměru. Díky tomuto způsobu řešení posuvu v ose Z lze docílit vysoce přesného, 
rychlého pozicování a zaostřování. Rozsah v ose Z umožňuje vysokou �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 KOLIZE

Pomocí volitelné 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 speci�cké zorné pole, ale lze se pohybovat v rozmezí od 50 × 
35 mm do 200 × 180 mm bez nutnosti zdlouhavého skenování povrchu a následného spojování 
snímků. 

Je-li požadovaná oblast větší, než umožňuje 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, pomocí které lze jednoduše na přehledové kameře 
zvolit pozici na vzorku, stisknout start a následně provést zkoušku v tomto bodě. V případě použití 
uživatelských skupin vtisků disponuje tvrdoměr funkcí, která umožňuje nastavit pozice vtisků a 
následně s kamerou dané zorné pole opustit; přesto si zařízení bude pozici uchovávat v paměti na 
daném místě.

PŘEHLEDOVÁ KAMERA (VOLITELNĚ)
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TECHNOLOGIE
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SÍLA

INOVACÍ

Jedinečný vysoce přesný lineární servopohon pro vyvození zkušebního zatížení. Špičkové 
technologie, vysokorychlostní přesná revolverová hlava, aplikace zatížení pomocí uzavřené 
silové smyčky, přehledová kamera, LED osvětlení pracovního prostoru, laserové pozicování, 
automatická detekce kolize a funkce odskoku revolverové hlavy v případě rizika kolize.

6 7

Nejde o myšlenky, ale o jejich uskutečnění
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REVOLVEROVÁ
HLAVA

Vertikální pohon 
se zpětnou 
vazbou

3 osý joystick 
pro přesné 
pozicování

Systém pro upevnění 
přípravků a svěráků.

Zajištění přesného 
pohybu

Speciální servosystém
pro modely s nízkou 
zkušební zátěží

VÝKONNÉ LED OSVĚTLENÍ

Na bocích revolverové hlavy jsou instalovány dvě výkonné 
LED diody zajišťující spolehlivé osvětlení pracovního 
prostoru. Toto umožňuje dosažení maximálně kvalitních 
snímků vtisku a zajišťuje spolehlivé vyhodnocení zkoušky.

3 OBJEKTIVY

Tvrdoměr je standardně vybaven třemi objektivy s velkou 
pracovní vzdáleností a 18 Mpx 4k+ kamerou. Toto vybavení 
garantuje pořízení vysoce kvalitních snímků vtisků a 
umožňuje přesné automatické měření.
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LASEROVÉ POZICOVÁNÍ

Dalším unikátním prvkem, kterým je tvrdoměr NEMESIS 9100 
vybaven, je laser, který umožňuje velice přesné pozicování 
vzorku. 

OCHRANA REVOLVEROVÉ HLAVY

Pro eliminaci rizika 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 a nemůze tak dojít k 
jeho poškození nebo poškození objektivů.

Systém je zároveň schopen na základě 
neočekávaného  odporu rozpoznat přítomnost 
částí těla, automaticky přerušit test, a následně 
oddálit revolverovou hlavu.

Revolverová hlava je rovněž po obvodu každého 
vnikacího tělíska a objektivu opatřena pevným 
ochranným krytem, který je chrání před 
poškozením.
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Vysokorychlostní 8 pozicová revolverová hlava zajištuje maximální výkon tvrdoměru NEMESIS 9100

Tvrdoměr NEMESIS 9100 je navržen pro zkušební zatížení až 3000 kgf a v souladu s nejnovějšími poznatky a poža-
davky z oblasti metrologie. Aplikace zatíženi pomocí uzavřené silové smyčky a použití vysoce přesných siloměrů 
zajišťuje dosažení maximálně přesných výsledků.

Tvrdoměr je zároveň opatřen přehledovou kamerou s vysokým rozlišením, optickým zoomem 
a funkcí automatického zaostřování. Kamera disponuje jedinečnou funkcí variabilního zorného pole, díky
které není potřeba spojovat jednotlivé snímky, což přináší výraznou úsporu času. 

PŘESNÉ URČENÍ POZICE
Vřeteno umožnuje horizontální posun až 320 mm a je 
vybaveno lineárním měřicím systémem vyrobeným 
německou společností HEIDENHEIM. Tento způsob 
pozicování poskytuje systému neustálou zpětnou vazbu, 
a díky tomu zajišťuje vysokorychlostní automatické 
zaostřování kamery. Díky tomuto systému lze pomocí 
tvrdoměru NEMESIS 9100 provádět i měření ve stupnicích 
HVD (HVT) a HBD (HBT), které není na běžných zařízeních 
možné.

VÍCE SILOMĚRŮ
Vzhledem k tomu, že tvrdoměr NEMESIS 
9100 disponuje širokou škálou možných 
zkušebních zatížení, je zároveň vybaven 
i třemi siloměry s rozdílným rozsahem 
měření, což umožňuje získání maximálně 
přesných výsledků měření. 

SERVOPOHON
Pohon vřetene je zajištěn pomocí vysocepřesného 
servopohonu. Systém neustále poskytuje zpětnou 
vazbu v rámci pozice, zatížení, odporu a dalších 
parametrů důležitých pro zajištění přesných 
výsledků. Lineární pohyb je pak vyvozen kuličkovým 
šroubem, který zároveň zajišťuje maximální přesnost 
pozicování hlavy.

Výhodou systému s pohyblivým vřetenem je 
možnost upnutí vzorků větších rozměrů a přesnější 
pozicování revolverové hlavy vůči vzorku než v 
případě tradičních tvrdoměrů s pevným vřetenem a 
pohyblivým stolkem.

OSA – Z KULIČKOVÝ ŠROUB



Fast & precise, observe how IMPRESSIONSTM �nds 
focus from a large distance, as far as the travel of 
the Z-axis allows. Algorithms used for close distance 
autofocusing set new standards in AF speed. 

AUTO FOCUS

Manual positioning of �lar lines is no longer 
required. IMPRESSIONS® re�ned measurement 
algorithms detect indents even on very poor or 
scratched surfaces and measure the relevant indent 
dimensions according to standards. Stay in control 
by switching to manual measure mode and have the 
option of adjusting measurements by touching the 
screen or using the mouse. Filar lines can be colored 
to give the best contrast against the specimen’s 
surface. To assure that measurements meet relevant 
standards on symmetry, enable the automatic 
indent check. All hardness values can be converted 
to other scales according to ISO 18265, ISO 50150, 
ASTM E140.

AUTOMATIC MEASUREMENT
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Fast & precise, observe how IMPRESSIONSTM �nds 
focus from a large distance, as far as the travel of 
the Z-axis allows. Algorithms used for close distance 
autofocusing set new standards in AF speed. 

AUTO FOCUS

Manual positioning of �lar lines is no longer 
required. IMPRESSIONS® re�ned measurement 
algorithms detect indents even on very poor or 
scratched surfaces and measure the relevant indent 
dimensions according to standards. Stay in control 
by switching to manual measure mode and have the 
option of adjusting measurements by touching the 
screen or using the mouse. Filar lines can be colored 
to give the best contrast against the specimen’s 
surface. To assure that measurements meet relevant 
standards on symmetry, enable the automatic 
indent check. All hardness values can be converted 
to other scales according to ISO 18265, ISO 50150, 
ASTM E140.

AUTOMATIC MEASUREMENT
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VYHODNOCENÍ
AUTOMATIC IMAGE
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Too bright OK Too dark

Irregular surface Regular surface Poor surface

NASTAVENÍ OSVĚTLENÍ

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 manuálně i 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.

3

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

AUTOMATICKÉ ZAOSTŘENÍ

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 jeho symetrii, lze použít funkci kontrola vtisku. 
Všechny výsledky měření lze přepočítat do stupnic 
dle ISO 18 265, ISO 20150 a ASTM E140. 

AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ VTISKU
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Změřte, cokoli potřebujete

AUTOMATICKÉ

Nepravidelný povrch Nekvalitní povrchNormální povrch

Příliš světlé Příliš tmavéOK
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FEATURED BY

POKROCILÉ SOFTWAROVÉ APLIKACE

-

IMPRESSIONS v2 

Science �ction? 
Ne, pouze nadčasová technologie

12 13

Gra�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 velkého množství různých aplikací. Po připojení druhého monitoru lze přejít do režimu 
dual screen. Pro náročné uživatele se zde nabízí 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.

ROZHRANÍ
IMPRESSIONS v2

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
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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 
kontrolovat 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 
rovněž definovat jeho specifické zkušební 
zatížení. Veškeré výsledky měření lze 
snadno exportovat ve formě  přehledného 
protokolu. 

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ SKUPIN VTISKŮ1

Pro splnění specifických požadavků náročných 
uživatelů je možné rozhraní rozšířit o moduly 
pro měření tloušťky CHD/SHD/NHD vrstev. 
Testy lze provést z pohledu přehledové kamery 
i z pohledu libovolného / jakéhokoli 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 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
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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; 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 
a zároveň se nabízí možnost nastavení jejich rozestupu. 
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 OBRYSŮ

TVRDOST ZÁVITŮ DEKARBONIZOVANÉ ZÓNY (ISO-898-1)4

5

6

Snadná obsluha snižuje časovou náročnost

15
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1

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 
svarů, analýze trhlin nebo při zkoušení tvrdosti tepelně 
zpracovaných  materiálů.

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

MĚŘENÍ PRASKLIN V KERAMICKÉM MATERIÁLU (Kic)

2D GRAF TVRDOSTI

3D GRAF TVRDOSTI

7

8

9
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Pro opakovaně se vyskytující úlohy nabízí 
program IMPRESSIONS® možnost nastavení 
a uložení vlastních testovacích programů. 
Pro každý úkol může být vytvořena „úloha“. 
Všechny parametry speci�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 
z 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.

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

PROGRAMY DEFINOVATELNÉ UŽIVATELEM

FUNKCE SNAPSHOT10

11

12

17

Je to možné



NEOMEZENÉ

MOŽNOSTI

NEMESIS 9100

Flexibilita tvrdoměru NEMESIS 9100 je zajištěna pomocí široké škály upínacích přípravků a držáků 
vzorků, které lze umístit přímo na motorizovaný XY stolek. Velikost rámu umožňuje umístění a 
zkoušení i nadměrně velkých vzorků. Díky rozsáhlé nabídce příslušenství a softwarových funkcí lze 
pomocí tvrdoměru NEMESIS 9100 měřit téměř jakýkoli vzorek bez ohledu na jeho tvar a velikost.

Tato aplikace byla vyvinuta v úzké 
spolupráci s výrobci nábojnic a 
projektilů. Umožňuje jednorázové 
a vícenásobné testování nábojnic a 
projektilů dle speci�ckých požadavků 
v daném 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 taktéž zahrnuje možnost 
provedení opětovného měření.
Pro více informací prosím kontaktujte 
naše obchodní oddělení.oddělení.

TESTOVÁNÍ VZORKŮ MUNICE

NASTAVENÍ a PROTOKOL
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Díky našim speciálně vyvinutým pevným stolům

• Extrémně pevná konstrukce stolu.
• Zásuvka, ložiskové vedení, 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 tloušťce 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.

20 21

UN-STAND/950     71 x 75 x 70 cm

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

A

B

C

4 Vnikací tělíska

2 Objektivy
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NEMESIS 9100
Schematický přehled kon�gurovatelných pozic, standardní a volitelné příslušenství

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

PRÍSLUŠENSTVÍZAJIŠTĚNÍ
NEJLEPŠÍCH 
MOŽNÝCH
VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ
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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 

1

3

4

5

6

7

8

9

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

Univerzální tvrdoměr, rozsah zatížení 500 gf - 250 kgf NEMESIS 9101

Univerzální tvrdoměr, rozsah zatížení 200 gf - 250 kgf NEMESIS 9102

Univerzální tvrdoměr, rozsah zatížení 5 kgf - 3000 kgf NEMESIS 9103

Univerzální tvrdoměr, rozsah zatížení 200 gf - 3000 kgf NEMESIS 9104

Před instalace, kalibrace, zabalení P&PSEAPACK140

NEMESIS 9100
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Přehledová kamera
Přehledová kamera s vysokým rozlišením + softwarové funkce, zorné pole 40 x 
30 mm až 210 x 160 mm, zahrnuje přehledová světla

SA-05-0019

Objektivy 0,7x objektiv s kruhovým světlem pro Brinella AS9000-0,7OBJ

2,5x objektiv s velkou pracovní vzdáleností ASSUN-OBJ2.5X

5x objektiv s velkou pracovní vzdáleností ASSUN-OBJ5X

10x objektiv s velkou pracovní vzdáleností ASSUN-OBJ10X

20x objektiv s velkou pracovní vzdáleností ASSUN-OBJ20X

Vysokorychlostní 8 pozicová revolverová hlava, 3 vnikací tělíska, 3 objektivy, 
laserové pozicování  

UN-8POSTUR

Kruhové osvětlení CrystalTM, LED kruhové osvětlení, využití pro 0,7x objektivy SA-05-0008

CrystalTM LED kruhové osvětlení, využití pro 5x objektivy SA-05-0014

CrystalTM LED kruhové osvětlení, využití pro 2,5x objektivy SA-05-0015

CrystalTM kruhové osvětlení, široké využití pro 0,7x objektivy SA-05-0020

CrystalTM LED kruhové osvětlení, široké využití pro 2,5x objektivy SA-05-0021

CrystalTM LED kruhové osvětlení, široké využití pro 5x objektivy SA-05-0022

Vnikací tělíska Vnikací tělísko podle Rockwella IN/6005

Vnikací tělísko podle Brinella 1 mm,  certi�kováno ISO/ASTM IN/7000

Vnikací tělísko podle Brinella 2,5 mm, certi�kováno ISO/ASTM IN/7005

Vnikací tělísko podle Brinella 5 mm, certi�kováno ISO/ASTM IN/7010

Vnikací tělísko podle Brinella 10 mm, certi�kováno ISO/ASTM IN/7015

Vnikací tělísko podle Rockwella 1/16”, certi�kováno ISO/ASTM IN/7506

Vnikací tělísko podle Rockwella 1/8”, certi�kováno ISO/ASTM IN/7606

Vnikací tělísko podle Rockwella 1/4”, certi�kováno ISO/ASTM IN/7706

Vnikací tělísko podle Rockwella 1/2”, certi�kováno ISO/ASTM IN/7806

Vnikací tělísko podle Vickerse, certi�kováno ISO/ASTM IN/8010

Vnikací tělísko podle Knoopa, certi�kováno ISO/ASTM IN/8220

Zkušební stolky Manuální X-Y stolek s analogovými mikrometry, 180 x 160 mm, posuv: 25 x 25 
mm, velikost kroku 0,01 mm, max. zatížení 300 kg

UN-TESTTABLE/030

Upínací kroužek UN-XYZ BUSH50

Montážní deska pro upínací kroužek UN-XYZ30FP50-55

Rychlovyměnitelný adaptér pro výměnu zkušebních stolků AS5000-450

Motorizovaný CNC X-Y stolek, 257 x 188 mm, celkové  zatížení až 400 kgf, posuv: 
170 x 120 mm, opakovatelnost +/- 0,003 mm

UN-XY571210

Motorizovaný CNC X-Y stolek, 307 x 208 mm, celkové  zatížení až 400 kgf, posuv: 
170 x 120 mm, opakovatelnost +/- 0,003 mm

UN-XY571712

1

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Motorizovaný CNC X-Y stolek, 337 x 188 mm, celkové  zatížení až 400 kgf, posuv: 
200 x 100 mm, rozlišení +/- 0,001 mm, opakovatelnost +/- 0,003 mm

UN-XY572010

Motorizovaný CNC X-Y stolek, 357 x 208 mm, celkové  zatížení až 400 kgf, posuv: 
220 x 120 mm, opakovatelnost lepší než +/- 0,003 mm

UN-XY572212

Motorizovaný CNC X-Y stolek, 337 x 238 mm, celkové  zatížení až 450 kgf, posuv: 
200 x 150 mm, rozlišení 0,001 mm, opakovatelnost lepší než +/- 0,003 mm

UN-XY902015

Motorizovaný CNC X-Y stolek, 437 x 238 mm, celkové  zatížení až 450 kgf, posuv: 
300 x 150 mm, rozlišení 0,001 mm, opakovatelnost lepší než +/- 0,003 mm

UN-XY903015

Motorizovaný CNC X-Y stolek, 630 x 238 mm, celkové  zatížení až 450 kgf, posuv: 
400 x 150 mm, rozlišení 0,001 mm, opakovatelnost +/- 0,003 mm

UN-XY904015

Motorizovaný CNC X-Y stolek, 410 x 280 mm, celkové  zatížení až 4000 kgf, posuv: 
200 x 150 mm, rozlišení 0,001 mm, opakovatelnost lepší než +/- 0,003 mm

UN-XY932015

Motorizovaný CNC X-Y stolek, 510 x 280 mm, celkové  zatížení až 4000 kgf, posuv: 
300 x 150 mm, rozlišení 0,001 mm, opakovatelnost lepší než +/- 0,003 mm

UN-XY933015

Motorizovaný CNC X-Y stolek, 630 x 238 mm, celkové  zatížení až 4000 kgf, posuv: 
400 x 150 mm, rozlišení 0,001 mm, opakovatelnost lepší než +/- 0,003 mm

UN-XY934015

Propojovací kabely Čep montážní desky CM-08-0033

Sada kabelů pro připojení CNC stolku k tvrdoměru (sada X-Y), 105 cm UN-XY2CABLENBS

Prizmata Plochý podstavec 60 mm AS3000-19-04

Plochý podstavec 80 mm UN-TESTTABLE/002

Podstavec 5 mm UN-ANVIL/010

Podstavec 10 mm UN-ANVIL/011

Válcovité V-prizma 6 - 80 mm UN-CVANVIL680

Válcovité V-prizma 50 - 200 mm UN-CVANVIL50200

V prizma se svorkami 40 x 40 x 50 mm UN-VBLOCK404050

V prizma se svorkami, 60 x 120 x 100 mm, pro vzorky o prům. 8 - 90 mm UN-CROSSBLOCK01

V-prizma prům. 40 mm, 6 - 60 mm UN-ANVIL/005

V-prizma prům. 63 mm, 6 - 60 mm UN-ANVIL/006

V-prizma prům. 80 mm, 3,5 - 20 mm UN-ANVIL/040

V-prizma prům. 80 mm, 12 - 80 mm UN-ANVIL/045

V-prizma prům. 80 mm, 20 - 140 mm UN-ANVIL/050

Zkušební stolek 100 x 100 mm s drážkou ve tvaru V o šířce 20 mm a hloubce 10 mm UN-TESTTABLE/040

Prizmata pro malé vzorky 3–20 mm, vyžaduje základní desku 
(manuální/automatický X-Y stolek)

UN-ANVILSV/105

Prizmata pro velké vzorky 20 - 75 mm, vyžaduje základní desku 
(manuální/automatický X-Y stolek)

UN-ANVILLV/106

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

Upínací adaptér Rychlovyměnitelný adaptér pro zkušební stolky AS5000-450

Zkušební stolky Plochý zkušební stolek prům. 200 mm UN-TESTTABLE/010

Plochý zkušební stolek prům. 235 mm UN-TESTTABLE/012

Velký plochý zkušební stolek se 2 T drážkami, 350 × 250 mm, tloušťka 30 mm, 
pro objemné vzorky

UN-TESTTABLE/015

Velký plochý zkušební stolek se 2 T drážkami, 450 × 350 mm, tloušťka 35 mm, 
pro objemné vzorky

UN-TESTTABLE/016
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Upínací kroužek AS9000-21-01

Upínače a svěráky Vysoce přesný svěrák, uzamykací systém; čelist 25 mm, tloušťka 20 mm UN-VICE/210

Vysoce přesný svěrák, uzamykací systém; čelist 36 mm, tloušťka 42 mm UN-VICE/215

Vysoce přesný svěrák, uzamykací systém; čelist 48 mm, tloušťka 75 mm UN-VICE/220

Vysoce přesný svěrák, uzamykací systém; čelist 75 mm, tloušťka 100 mm UN-VICE/230

Axiální upínací pouzdro (sklíčidlo) pro díly ve tvaru válce, prům. 0,4 až 5 mm UN-AXLECHUCK

Univerzální upínací a vyrovnávací přípravek UN-CLAMP/105

Svěrák pro tenké plechy UN-CLAMP/115

Upínací přípravek s drážkou ve tvaru V pro malé kruhové díly, prům. 0,8 až 5 mm 
(není určeno pro zkušební zátěž větší než 62,5 kg)

UN-VGROOVE- CLAMP

Upínač pro zkoušení drátů UN-WIRE/105

Upínací přípravek pro JOMINIHO test, pro 1 testovací vzorek, funkce rychlého upnutí UN-JOMFIX1

Upínací přípravek pro JOMINIHO test, pro 3 testovací vzorky, funkce rychlého upnutí UN-JOMFIX3

Svěrák pro malé díly, šířka 55 mm, max. vzdálenost čelisti 50 mm, samo centrovací UN-VICE/115

Držáky vzorků Držák metalogra�ckých vzorků pro 1 vzorek, prům. 50 mm UN-ESH1

Držák metalogra�ckých vzorků pro 4 vzorky, prům. 50 mm UN-ESH4

Držák metalogra�ckých vzorků pro 6 vzorků, prům. 50 mm UN-ESH6

Vložka prům. 25 mm, pro držáky metalogra�ckých vzorků UN-ESHI25

Vložka prům. 30 mm, pro držáky metalogra�ckých vzorků UN-ESHI30

Vložka prům. 40 mm, pro držáky metalogra�ckých vzorků UN-ESHI40

Vložka prům. 1”, pro držáky metalogra�ckých vzorků UN-ESHI1

Vložka prům. 1 1/4”, pro držáky metalogra�ckých vzorků UN-ESHI125

Vložka prům. 1,5”, pro držáky metalogra�ckých vzorků UN-ESHI15

Stoly Stůl pro tvrdoměry s úložným prostorem 71 x 75 x 70 cm UN-STAND/950

Box pro lodní přepravu 950/960 PACK/100

Izolace vibrací Pasivní antivibrační podložka, pro zkoušky s malým zkušebním zatížením UN-AVS-300

Tiskárna Laserová tiskárna UN-PRINT

Ověření dle 
ISO/ASTM

Přímé a nepřímé ověření/kalibrace a certi�kace dle Brinella v souvislosti s ISO 
a ASTM, NADCAP. Zahrnuje certi�kát potvrzující aplikovanou sílu a hloubku, 
certi�kát o hysterezi přístroje

CALCEFRDW/1B

Přímé a nepřímé ověření/kalibrace a certi�kace dle Rockwella v souvislosti s ISO 
a ASTM, NADCAP. Zahrnuje certi�kát potvrzující aplikovanou sílu a hloubku, 
certi�kát o hysterezi přístroje.

CALCEFRDW/1R

Přímé a nepřímé ověření/kalibrace a certi�kace dle Vickerse v souvislosti s ISO 
a ASTM, NADCAP. Zahrnuje certi�kát potvrzující aplikovanou sílu a hloubku, 
certi�kát o hysterezi přístroje.

CALCEFRDW/1V

Přímé a nepřímé ověření/kalibrace a certi�kace dle Knoopa v souvislosti s ISO 
a ASTM, NADCAP. Zahrnuje certi�kát potvrzující aplikovanou sílu a hloubku, 
certi�kát o hysterezi přístroje.

CALCEFRDW/1K

Obal Antistatický obal na přístroj 800 x 680 x 1450 mm UN-TESTERCOVER04
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UN-OVCAM2C

VNIKACÍ TĚLÍSKA

ZKUŠEBNÍ STOLKY

UN-XY571210
UN-XY571712
UN-XY572010
UN-XY572212
UN-XY902015
UN-XY903015

UN-XY904015
UN-XY932015
UN-XY933015
UN-XY934015

UN-TESTTABLE/030UN-TESTTABLE/030

2,5× objektiv s velkou pracovní vzdáleností

20× objektiv s velkou pracovní vzdáleností5× objektiv s velkou pracovní vzdáleností

0,7x objektiv s kruhovým osvětlením pro Brinella0,7x objektiv s kruhovým osv

KRUHOVÉ OSVĚTLENÍ

SA-05-0008
SA-05-0020

SA-05-0014
SA-05-0022

10× objektiv s velkou pracovní vzdáleností

A B

A B

SA-05-0015
SA-05-0021
SA-05-0015
SA-05-0021

C

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E

F

L

PRÍSLUŠENSTVÍ
OBJEKTIVYPŘEHLEDOVÁ KAMERA

Vnikací tělísko podle Brinella 2,5 mm, 
prům. 6,35 mm

Vnikací tělísko podle Brinella 5 mm, prům. 6,35 mm

Vnikací tělísko podle Brinella 10 mm, 
prům. 6,35 mm

Vnikací tělísko podle Brinella 1 mm, 
prům. 3 mm

Vnikací tělísko podle Brinella 1 mm, 
prům. 6,35 mm
Vnikací t
pr

Vnikací tělísko podle Rockwella 1/16”

Vnikací tělísko podle Rockwella 1/8”

Vnikací t

Vnikací t
pr
Vnikací t

Vnikací t

Vnikací t

Vnikací diamantové tělísko podle Rockwella
A

B

Vnikací tělísko podle Knoopa 
prům 6,35 mm

Vnikací tělísko podle Vickerse 
prům. 6,35 mm

Vnikací tělísko podle Rockwella 1/2”

Vnikací tělísko podle Rockwella 1/4”

Vnikací tVnikací t

Vnikací t

Vnikací tC

D
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UN-ANVIL/050

UN-ANVIL/005

UN-ANVILSV/105 UN-ANVILSV/106 UN-VANVILBASEPL

UN-ANVIL/006UN-VBLOCK404050 UN-ANVIL/040UN-CROSSBLOCK01

UN-ANVIL/045

ZKUŠEBNÍ STOLKY

UN-TESTTABLE/010
UN-TESTTABLE/012

UN-TESTTABLE/015
UN-TESTTABLE/016
UN-TESTTABLE/015

UPÍNAČE A SVĚRÁKY

UN-VICE/210 UN-VICE/230UN-VICE/215 UN-VICE/220UN-VICE/210 UN-VICE/220 UN-VICE/230

A B C D

F

H I J K

L M N O P

A B

AS3000-19-04 UN-ANVIL/010 UN-CVANVIL680
UN-CVANVIL50200

UN-ANVIL/011UN-TESTTABLE/002 UN-ANVIL/010 UN-ANVIL/011UN-TESTTABLE/002

A B C D E

PRIZMATA

STOLY

DRŽÁKY VZORKŮ

UN-ESHI25 UN-ESHI1

UN-ESH1 UN-ESH4 UN-ESH6

UN-AXLECHUCK

UN-ESHI30 UN-ESHI125

UN-ESHI40 UN-ESHI15

UN-ESHI25

UN-ESHI40

E

A B C

UN-STAND/950 UN-AVS-300

ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKA 

2726 27

D

E

F

UN-VGROOVE- CLAMP

UN-WIRE/105 UN-JOMFIX1

UN-CLAMP/105 UN-CLAMP/115

UN-JOMFIX3

E F H

I J K

UN/VICE115

L

H
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Rozšířitelný software Automatické vyhodnocování UN-AUTOM

Automatické zaostřování UN-AUTOFOC

Kon�gurátor zkušebních protokolů UN-REPORTA

Funkce snímkování (snapshot) UN-SNAPSH

Pokročilý 3osý kon�gurátor s funkcí uživatelského nastavení skupin vtisků 
(podporuje pouze motorizované stoly).

UN-TESTPAT01

Pokročilý 3osý kon�gurátor s funkcí uživatelského nastavení skupin vtisků 
zahrnující CHD, SHD, NHD a modul pro detekci hran (podporuje pouze ma-
nuální a digitální mikrometrické stoly)

UN-TESTPAT02

Měření lomové houževnatosti KiC při zatížení. Palmqvistova a Median/Radial lomová 
odolnost

UN-CRKPAR

Automatické skenování obrysů UN-CSCAN

Graf tvrdosti 2D/3D (skenování/mapování, zahrnuje automatické skenování 
obrysů)

UN-CSCAN2D3D

Aplikace kreslení a měření (vzdálenost a úhly) UN-DRMEAS

Automatická detekce hran UN-EDGEDTC

Síla, hloubka, čas diagram UN-FDDIAGR

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

Tvrdost závitů (ISO-2702) UN-ISO2702

Nastavení uživatelských úrovní (práv) UN-LEVMAN

Manuální a automatické vyhodnocování UN-MANM

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

UN-MCHD

CHD, SHD, NHD modul a gra�cké rozhraní, vyžaduje funkci uživatelské 
nastavení skupin vtisků (TESTPAT01)

UN-PATCHD

Q-DAS certi�kovaný komunikační protokol UN-QDAS

Pokročilý 3-osý komunikační protokol pro robotické systémy UN-REMC

ISO testováni nábojnic, kon�gurátor a úprava reportů UN-SHELLCONF

ISO 9015 kontrola svarů (automatická),  vyžaduje přehledovou kameru 
nebo AS9000-0,7OBJ

UN-WELDPAT

Virtuální joystick

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD
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SOFTWARE
Ovládací PC Výkonné externí PC Intell Core i7, 16 gb RAM, 512 gb SSD disk, Windows 10 UN-SYSPCIMP01

Připojení Blue Tooth UN-BTADAPT

Propojení zkušebních protokolů s MS Excel UN-SW/905

Prodlužovací kabel USB 2,5 m BE-99-0025

Bezdrátová klávesnice a myš UN-SKBSET STANDARD

DETAILY PRO OBJEDNÁNÍ
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Motorizovaná hlava Velmi rychlá, 8 pozic, 3 pozice pro vnikací tělíska, 3 pozice pro objektivy

Objektivy S velkou pracovní vzdáleností, zvětšení 0,7 ×,2,5 ×, 5 ×, 10 ×, 20 ×

Vnikací tělíska Certi�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 40 x 30mm - 210 x 160mm

 Laser Systém pro určování pozice (standard)

Operační systém
(doporučujeme)

Vysoce výkonný integrovaný software, i7, mSSD 120 GB, operační systém MS Windows® 10, až 8 
let* záruka INNOVATEST

Operační systém
(volitelný)

Externí PC, procesor i7, mSSD 120GBxx, operační systém Windows 10,

1 rok záruka výrobce 

Podpora CNC 5osý CNC ovladač (pro motorizované stolky) nebo k jejich příslušenství

Obrazovka 15" vertikální dotyková obrazovka, možnost připojení druhé obrazovky

Rozlišení displeje 0,01 HV, HK, HB, HR

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

Stupnice tvrdosti Rockwell, Micro Rockwell, Vickers, Brinell, Knoop, Leeb & Tensile

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

Paměť Interní a externí mSSD, SSD nebo HDD

Výstup XML, CSV, certi�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 barevná laserová tiskárna (volitelně)

Rozměry zařízení 1100 mm × 425 mm × 695 mm

Hmotnost zařízení 280 kg

Napájení 100 VAC až 240 VAC, 50/60 Hz, jednofázové připojení

Provozní teplota 10 °C až 50 °C, nekondenzující prostředí

Spotřeba energie 100 W

Vlhkost 10 % až 90 %, nekondenzující prostředí

OBECNÉ

SYSTÉM

REVOLVEROVÁ HLAVA 

ROCKWELL

EN-ISO 6508 
ASTM E-18
JIS Z 2245

Standardní stupnice Rockwell, předzatížení 10 kgf, zkušební zatížení 60 kgf, 100 kgf a 150 kgf

A,B,C,D,E.F,G,H,K,L,M,P,R,S.V

Super Rockwell, předzatížení 3 kgf, zkušební zatížení 15 kgf, 30 kgf, 45 kgf.

15 N, 30 N, 45 N, 15 T, 30 T, 45 T, 15 W, 30 W, 45 W, 15 X, 30 X, 45 X, 15 Y, 30 Y, 45 Y

VICKERS

ISO 6507 
ASTM E384, E92
JIS B 7725

HV0,2, HV0,3, HV0,5, HV1, HV2, HV2,5, HV3, HV4, HV5, HV10, HV20, HV25, HV30, HV40, HV50, 

HV100, HV120, HV150

Všechna zatížení jsou k dispozici také pro HVD (stupnice HVT)

Lomová odolnost Kic Všechna zatížení a stupnice dle Vickerse

KNOOP

ISO 4545
ASTM E92
JIS Z 2251

HK0,02, HK 0,3 HK0,05, HK1, HK2, HK5

BRINELL

ISO 6506, 
ASTM E10
JIS Z 2243

    HBW1/1 kgf, HBW1/1,25 kgf, HBW1/2,5 kgf, HBW 1/5 kgf, HBW 1/10 Kgf, HBW 1/30 kgf, HBW 

2,5/6,25 kgf, HBW 2,5/7,8125 kgf, HBW 2,5/15,625 kgf, HBW 2,5/31,25 kgf, HBW 2,5/62,5 kgf, 

HBW 2,5/187,5, HBW 5/25 kgf, HBW 5/31,5 kgf, HBW 5/62,5 kgf, HBW 5/125 kgf,  HBW 5/250 

kgf, HBW5/750 kgf, HBW 10/100 kgf, HBW 10/125 kgf, HBW 10/250 kgf, HBW 10/500 kgf, 

HBW 10/1000 kgf, HBW 10/1500 kgf, HBW 10/3000 kgf.

Všechna zatížení jsou k dispozici také pro HBD (HBT stupnice). 

HVD (HVT) Všechna zatížení dle Vickerse > 5 kgf 

HBD (HBT) Všechna zatížení dle Brinella > 5 kgf 

PLASTIC

ISO 2039

49 N, 132 N, 358 N, 961 N.

CARBON HR 2.5/7 | HR 5/7 | HR 5/15 | HR 5/20 | HR 5/40 | HR 5/60 | HR 5/100 | HR 5/150 | HR 10/20 

HR 10/40 | HR 10/60 | HR10/100 | HR 10/150

KONVERZE Konverze na jiné stupnice tvrdosti dle ASTM E140, ISO 18265, GB/T 1172

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

Rozsah zkušebního 
zatížení 

0,2 kgf  – 3000 kgf

Zkušební zatížení dle 
modelu

NEMESIS 9101 1 kgf - 250 kgf       

NEMESIS 9102 200 gf - 250 kgf      

NEMESIS 9103 5 kgf - 3000 kgf

NEMESIS 9104 200 gf - 3000 kgf

Odchylka zkušební síly < 0,25 % pro zkušební sílu 100 gf až 250 kgf

< 0,25 % pro zkušební sílu 250 gf až 3000 kgf

< 0,5 % pro zkušební sílu pod 100 gf 

Nastavení času zkoušky Výchozí nastavení 10 sekund, de�nováno uživatelem. Nastavitelné až do 250 sekund.

STUPNICE TVRDOSTI

ZKUŠEBNÍ ZATÍŽENÍ

SPECIFIKACE
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  TECHNICKÉ VÝKRESY

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

Pro podrobnější informace prosím kontaktujte 
naše obchodní oddělení.
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DALŠÍ MODELY V RÁMCI  
UNIVERZÁLNÍ ŘADY

VERZUS 750CCD

Univerzální automatický 
tvrdoměr řízený uzavřenou 
silovou smyčkou. Elektronický či 
analogový okulár, IMPRESSIONS 
barevný 8,5” displej.
Viz brožura B19V750CCD/XX

NEXUS 8100

Plně automatický univerzální 
tvrdoměr pro rozměrné vzorky s 
HD zoom přehledovou kamerou. 
IMPRESSIONS 15” dotykový 
displej.
Viz brožura B19N8100/XX

NEXUS 605U

Univerzální automatický 
tvrdoměr řízený uzavřenou 
silovou smyčkou. 
Elektronický či analogový 
okulár, i-Touch barevný 6,5” 
displej.
Viz brožura B19N605U/XX

VERZUS 750CCD NEMESIS 9600

Plně automatický univerzální 
tvrdoměr pro rozměrné vzorky s 
HD zoom přehledovou kamerou. 
IMPRESSIONS 15” dotykový 
displej.
Viz brožura B19N9600/XX

NEXUS 8100XL

Plně automatický univerzální 
tvrdoměr pro rozměrné vzorky s 
HD zoom přehledovou kamerou. 
IMPRESSIONS 15” dotykový 
displej.
Viz brožura B19N8100/XX

NEXUS 7700

Plně automatický univerzální 
tvrdoměr s HD zoom 
přehledovou kamerou. 
IMPRESSIONS 12” dotykový 
displej.
Viz brožura B19N7700/XX

NEMESIS 5100
Aplikace zatížení pomocí
uzavřené silové smyčky.
Automat, 8 pozic revolverová
hlava, polohování pomocí
laseru. Mikro/makro zkoušky 
tvrdosti dle Vickerse, Knoopa & 
Brinella.Pohyblivá zkušební hlava, 
pevná poloha vzorku.
Viz brožura B18N5100/XX

NEMESIS 5100

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

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

Katalog B18N9100/01/CZ  

© Všechna práva vyhrazena, 2018



36

Distributor :
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

INNOVATEST Shanghai Co., Ltd.
Prodej a servis

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

INNOVATEST USA Company
Prodej a servis

Telefon:+1 267 317 4300
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INNOVATEST Deutschland GmbH
Prodej a servis

Telefon: +49 245 670 59 500
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www.innovatest-deutschland.com

INNOVATEST Japan Co., Ltd.
Prodej a servis

Telefon: +81 3 3527 3092
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www.innovatest-japan.com

INNOVATEST South East Asia
Prodej a servis

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

INNOVATEST Polska sp. z.o.o
Prodej a servis

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

INNOVATEST Europe BV
Výroba, prodej a servis

Borgharenweg 140
6222 AA MAASTRICHT
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Telefon: +31 43 3520060
Fax: +31 43 3631168
info@innovatest-europe.com
www.innovatest-europe.com
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