
 

TQC SLINGER HARDHEID TESTER 
SP0500 

 

PRODUCTBESCHRIJVING 

De Slingerhardheidstest is gebaseerd op het 

principe dat de dempingstijd van een slinger 

op een monster een indicatie geeft van de 

hardheid van een verf- of coatinglaag.   

 

Er zijn twee typen slingers, die beide gebaseerd 

zijn op hetzelfde principe, maar onderling 

verschillen in uitvoering, testperiode en de 

grootte van de uitslag. Het type slinger dat 

wordt meegeleverd hangt af van wat wordt 

besteld. 

 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Laboratorium, coating en verf industrie, auto 

industrie. 

 

NORMEN 

ISO 1522, ASTM D4366,  NBN T22-105, BS3900 E5.  Sla voor een correcte uitvoering van de test de 

betreffende norm(en) erop na. 

 

FEATURES 

  

  

 

De Slinger Hardheid 

Tester is geschikt voor 

zowel Persoz als König 

Tests. Met een druk op 

de knop kan van 

meetmethode worden 

gewisseld. 

 

Het automatische 

elektronische 

telmechanisme is 

ongevoelig voor 

reflecties. 
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ART NO. 

SP0500  Slinger hardheid Tester (basis instrument) , inclusief kalibratie certificaat 

SP0505  König Slinger, inclusief kalibratie certificaat 

SP0510  Persoz Slinger, inclusief kalibratie certificaat 

VF2063  Vlakglasplaat 

  Europese stekker met kabel. (Continental European plug). Andere types dienen zelf te 

worden   aangeschaft.  Het instrument kan werken op 230V en  115 V.  

 

Intuïtieve 

menugestuurde 

bediening met druk-

/draai knop. 

 

Gasgeveerde 

tochtkap voor 

eenvoudige toegang 

tot alle onderdelen. 

 

De waterpas is 

geplaatst op het 

monster. Eenmaal 

waterpas is verdere 

kalibratie overbodig. 

 

Akoestisch en visueel 

signaal bij einde 

meting. 

 

Design 'Solid 

Supports' voor snel 

waterpas stellen. 

 

Geïntegreerde 

opbergmogelijkheden 

voor slingers en 

glasplaat 

 

Automatische 

positionering en 

vrijgave van de 

pendulum via een 

stappenmotor.  Dit 

sluit fouten door 

menselijk handelen 

uit.  

Menugestuurd 

kalibratiemenu 

vereenvoudigt zowel 

de Persoz- als de König 

kalibratie. 
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SPECIFICATIES 

SP0500 - Basis instrument 

Afmetingen (H x B x D)  740 x 430 x 430 mm (gesloten kap);  960 x 430 x 650 mm (open kap) 

Gewicht  26000 gram 

Materiaal  Roestvast staal (plaat voor en kleine onderdelen) 

   Gepoedercoat staal (behuizing) 

   Geanodiseerd aluminium (linker paneell) 

   Perspex (tochtkap)  

Voeding  230 V / 115 V 

Dikte glasplaat  6 mm 

 

 

 

*De minimale dikte is niet gedefinieerd. Het monster moet stijf zijn. Voor dunne monsters is een  

  opvulpaneel   noodzakelijk om contact met het meetvlak te kunnen maken. 

 

LEVERING 

 Persoz methode– SP0510 

 

König methode – SP0505 

 

 

Productbeschrijving Roestvast stalen slinger Roestvast stalen slinger met 

instelbaar gewicht. 

Gewicht 500 gram 200 gram 

Draaikogel 2, gemaakt van 

wolfraamcarbide (hardmetaal), 

diameter 8 mm 

2, gemaakt van wolfraamcarbide 

(hardmetaal, diameter 5 mm) 

Ruimte tussen 

draaikogel 

50 mm 30 mm 

Duur slingering 1 seconde 1.4 seconde 

Uitslag Van 12° tot 4° Van 6° tot 3° 

Dempingstijd (op 

glas) 

Minimum 430 +/- 15 seconden 250 +/- 10 seconden 

Telmethodes Aantal slingeringen = tijd Aantal slingeringen en tijd 

Aantal slingeringen  179 +/- 7 

Min. Formaat 

monster 

50 x 71 x * mm 50 x 55 x * mm 

Max.  formaat 

monster 

105 x 200 x 11 mm   105 x 200 x 8.3 mm   



 

 

 

 

   slingerhardheid-tester-sp0500-d31.doc - Page 4 of 5 

 

• Het instrument wordt geleverd in een speciaal ontworpen box 

• Het openen  van de box: Verwijder de tape en til de bovendoos omhoog, zoals getoond op de foto  

• Het pakket weegt 26 kg. 
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VOORZORGSMAATREGELEN / ONDERHOUD 

• Vergewis u ervan dat het instrument is aangesloten op een geaard stopcontact 

• Vergewis u ervan dat het instrument is uitgeschakeld  als u een elektrisch component wil 

aanpassen.  

• Zorg dat de SP0500 wordt opgesteld op een werkbank/tafel die geschikt is voor dit soort 

instrumenten, en er voldoende ruimte is (zowel aan de boven- als achterzijde, zie spec.’s) om de 

tochtkap open te kunnen schuiven. 

• Gebruik een zachte droge doek om het instrument schoon te maken. Gebruik nooit 

schuurmiddelen of schurende  gereedschappen.  

• Til het apparaat nooit op aan de stofkap. 

 

DISCLAIMER 

De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor 

een ander doel, dan hierboven omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te 

vragen of het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat 

alle adviezen die we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze datasheet, hetzij via andere wegen) 

correct zijn, hebben we geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of 

over de vele factoren die invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit 

specifiek schriftelijk bevestigen, accepteren we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen 

zoals verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik of de werking van het product (behalve dood of 

persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De gegeven informatie in deze datasheet is 

onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan 

productontwikkeling. 

 

. 
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