
Puha fémek, megerősített műanyagok és más 
anyagok keménységméréséhez

Barcol Kerménységmérő Készülék



For a complete comparison of the Standard and Advanced 
features visit www.defelsko.com/bhi

All Gages Feature...

Ordering Guide

Standard gage body and probe BHI1

Advanced gage body and probe BHI3

Probe only PRBBHI

Barcol Hardness Impressor

Conforms to ASTM B648/D2583, DIN EN 59 and AS/NZS 3572.22 

PosiTector BHI Specifications

Typical
Applications

Soft metals such as aluminum, aluminum alloys,
copper, brass, and other materials such as 
harder plastics, and fiber-reinforced plastic

Range 20 – 100 Barcol

Resolution 0.1 Barcol

Accuracy + 2 Barcol

  Advanced Models
   Includes ALL features as shown on left plus...
n  NEW Storage of 250,000 readings from multiple probes in up to 1,000 
   batches and sub-batches
n  Auto Sub-Batch—automatically create new sub-batches after the 
   desired number of readings are taken
n  Live graphing of measurement data
n  NEW Touchscreen keyboard for quickly renaming batches, adding
   notes, and more
n  WiFi technology wirelessly synchronizes with PosiSoft.net and 
   downloads software updates
n  4.0 Technology for data transfer to a mobile device 
   running the PosiTector App or optional portable printer. BLE API
   available for integration into third-party software.
n  Store thickness, profile, environmental, salt contamination, 
   hardness, and wall thickness measurements in individual batches

  Standard Models
   Includes ALL features as shown on left plus...
n  NEW Storage of 1,000 readings per probe—stored readings can be
   viewed or downloaded

Accessories
n  Test Disks (pack of 5) for verifying the operation of Barcol hardness 
    impressors. Choose from hard or soft aluminum alloys
n  Replacement Indentors includes additional indentors (2) 
    with replacement tool
n  Replacement Glass Plate for zeroing worn or 
    replaced indentors

ALL GAGES COME COMPLETE with
test disks (2), leveling plate,
replacement indentor with replacement
tool, glass plate, protective rubber
holster with belt clip, wrist strap, 3 AAA
batteries, instructions, hard shell case,
protective lens shield, Long Form
Certificate of Calibration, USB cable,
PosiSoft Software, two year warranty.

GAGE BODY
*Size: 127 x 66 x 25.4 mm 
(5” x 2.6” x 1”)
*Weight: 137 g (4.9 oz.) 
without batteries

* Size and weight are for the PosiTector 
gage body only and do not include the probe. 

PROBE 
Size: 145 x 97 x 64 mm (5.7" x 3.8" x 2.5")
Headroom: 140 mm (5.5”)
Weight: 400 g (14.1 oz.)

Simple
n  Easy-to-read digital display
n  Comparable to 934-1 Barcol Hardness Tester
n  User-adjustable measurement time with on-screen countdown
n  Includes spare, field replaceable indentor with replacement tool
n  NEW Larger 2.8” impact resistant color touchscreen with redesigned keypad 
    for quick menu navigation 
n  NEW On-gage help explains menu items at the touch of a button
n  RESET feature instantly restores factory settings

Durable
n  NEW Weatherproof, dustproof, and water-resistant—IP65-rated enclosure
n  NEW Ergonomic design with durable rubberized grip 
n  Shock-absorbing protective rubber holster for added impact resistance
n  Hard-shell carrying case included
n  Two year warranty on gage body AND probe

Accurate
n  Certificate of Calibration showing traceability to NIST or PTB included
n  Hi-RES mode increases displayed resolution for precision applications
n  Includes hard and soft aluminum alloy test disks with leveling plate to verify 
    gage operation
n  Conforms to national and international standards including ASTM

Versatile
n  PosiTector body accepts all PosiTector BHI, SHD, 6000, 200, DPM, IRT, RTR, 
   SPG, SST, and UTG probes easily converting from a hardness tester to a 
   coating thickness gage, dew point meter, infrared thermometer, surface 
   profile gage, soluble salt tester, or ultrasonic wall thickness gage
n  1 and 2 point calibration options with Cal Reset to restore factory settings
n  Selectable display languages 
n  NEW Auto rotating display with Flip Lock

Powerful
n  Continually displays/updates average, standard deviation, min/max and 
   number of readings while measuring 
n  NEW Screen Capture—save 100 screen images for record keeping and review
n  HiLo alarm audibly and visibly alerts when measurements exceed 
    user-specified limits
n  NEW Instant-on feature quickly powers up the gage if recently powered down 
n  NEW Up to 30% longer battery life
n  USB port for fast, simple connection to a PC and to supply continuous 
    power. USB cable included.
n  PosiSoft USB Drive—stored readings and graphs can be accessed using 
    universal PC/Mac web browsers or file explorers. No software required.
n  Every stored measurement is date and time stamped
n  Software updates via the internet keep your gage current
n  Includes PosiSoft suite of software for viewing and reporting data
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 Készüléktulajdonságok

Egyszerű

Tartós

Pontos

Sokoldalú

Kiegészítők

Erőteljes

Egyszerűen leolvasható kijelző
Megfelel a 934-1 Barcol keménységmérőnek
Beállítható mérési idő visszaszámlálóval
Tartalék, cserélhető behatolótest a hozzá tartozó szerszámmal 
2,8” ütésálló, színes érintőkijelző újratervezett billentyűzettel a menüben való
gyorsabb navigáció érdekében
Súgó menü, mely egy érintésre elmagyarázza az adott funkció lényegét
A RESET funkció azonnal visszaállítja a gyári beállításokat

A PosiTector készülékek az összes szondával kompatibilisek: 6000, 200 , DPM, 
IRT, RTR, SPG, SST, SHD, BHI, UTG, GLS. Ennek köszönhetően egyszerűen 
változtathatjuk készülékünket pl. rétegvastagságmérőből hartmatpont mérővé, 
felszínprofilmérővé, keménységmérővé vagy ultrahangos falvastagságmérővé
Egy- és Kétpontos kalibráció és reset opció a gyári visszaállításhoz
Választható nyelvek
Automatikusan elforduló képernyő Flip Lock opcióval

Időjárás, por- és cseppálló - IP65 minősítésű burkolat
Ergonomikus kialakítás és strapabíró gumi markolat
Ütéselnyelő gumi védőtök a még nagyobb ellenállóságért
Kemény hordtáska
Két év garancia a készülékre ÉS a szondára

Kalibrációs Tanúsítvány NIST/PBT nyomonkövethetőséggel
A Hi-RES mód növeli a felbontást a precíziós alkalmazásokhoz
Kemény és puha alumínium ötvözet tesztkorongok és szintező lapka a készü-
lék működésének ellenőrzéséhez
A készülék megfelel a különböző nemzetközi szabványoknak pl.: ASTM

Az átlag, a standard szórás, a min/max érték és a mérések számának folyamatos 
megjelenítése/frissítése a kijelzőn
Képernyőfotó - mentsen 100 képernyőfotót az adatok megőrzéséhez
A HiLo Alarm látható és hallható riasztást ad, ha a mérési eredmények meghalad-
ják a felhasználó által beállított limiteket
Instant-on - Közvetlenül a kikapcsolás után a készülék gyorsabban kapcsol be 
Akár 30%-kal hosszabb akkumulátor élettartam egy töltéssel
USB port a PC-hez való gyors és egyszerű csatlakozáshoz, illetve az áramellátás-
hoz. Az USB kábel alaptartozék
PosiSoft USB Drive - a tárolt adatok és grafikonok univerzális PC/Mac fájlkezelő-
kön és böngészőkön keresztül is hozzáférhető, nincs szükség szoftverre
Minden tárolt mérés dátum- és időbélyeggel kerül ellátásra
Az online szoftverfrissítések naprakészen tartják a készüléket
PosiSoft szoftvercsomag az adatok megtekintéséhez és jegyzőkönyvezéshez

tesztkorongok (2), szintező lapka, tartalék 
behatolótest és szerszám, üveglap, gumi 
védőtök övcsattal, csuklópánt, 3 AAA 
elem, kézikönyv, kemény hordtáska, 
kijelző fólia, Kalibrációs Tanúsítvány, USB 
kábel, PosiSoft szoftver, két év garancia

Tesztkorongok (5-ös csomag) a készülék működésének ellenőrzéséhez. 
Kemény és puha alumínium ötvözetek is elérhetők
Tartalék behatolótestek és kiegészítő behatolótestek
a hozzájuk tartozó szerszámmal
Tartalék üveglap a kopott vagy cserélt
behatolótestek nullázásához

1.000 mérés tárolása szondánként - a tárolt mérések megtekinthetők 
vagy letölthetők

Minden balra felsorolt tulajdonsággal rendelkeznek, plusz...

Minden balra felsorolt tulajdonsággal rendelkeznek, plusz...

Standard modellek

Advanced modellek

250.000 mérés tárolás különböző szondákból akár 1.000 batchben és 
al-batchben
Auto Sub-Batch - a kívánt mérésszám elérése után a készülék automa-
tikusan új al-batcheket hoz létre
A mérési adatok élő grafikonos megjelenítése
Érintőkijelzős billentyűzet a batchek átnevezéséhez, megjegyzések 
hozzáadásához stb.
A WiFi technológia vezeték nélkül szinkronizál a PosiSoft.nettel és letölti 
a szoftverfrissítéseket
Bluetooth 4.0 technológia az adatok PosiTector Appot futtató mobilesz-
közre vagy opcionális hordozható nyomtatóra történő továbbítására. A 
harmadik féltől származó szoftverbe való integrációhoz BLE API érhető el
A készülék a különböző szondákból származó adatokat külön batchek-
ben tárolja
A Standard és Advanced készülékek részletes összevetéséhez 
lásd: www.defelsko.com/bhi

PosiTector BHI Specifikációk

Jellemző
alkalmazások

Puha fémek, mint pl.: alumínium, alumínium 
ötvözetek, sárgaréz, vörösréz és más anyagok, 
mint pl.: keményebb/üvegszálas műanyagok

20 - 100 Barcol

0,1 Barcol

± 2 Barcol

Tartomány

Felbontás

Pontosság

A CSOMAG TARTALMA:

KÉSZÜLÉK

Rendelési segédlet

Standard készülék és szonda

Advanced készülék és szonda
Csak szonda

Méret: 145 x 97 x 64 mm
Távolság: 140 mm 
Súly: 400 g

Megfelel az ASTM B648/D2583, DIN EN 59 és AS/NZS 3572.22 szabványoknak

*Méret: 127 x 66 x 25,4 mm
*Súly: 137 g elemek nélkül

* A méret és súlyadatok a PosiTector 
készüléktestre vonatkoznak szonda nélkül
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