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Elcometer 6910/3 Setaflash série 3  

S nerezovým pohárkem a aktivním chlazením 

 

Elcometer 6910 Setaflash série 3 s nerezovým 
pohárkem a aktivním chlazením byl navržený pro 
provádění testů na určení bodu vzplanutí kapalin a 
polotuhých látek v tepelném rozsahu 10 až 135 °C.   

Elcometer 6910 obsahuje pohárek vhodný pro 
testování korozních vzorků a integrovaný zásobník 
plynu, s přepínačem on/off a s jemným 
nastavením množství plynu a možností 
opakovaného plnění.  

 

Vlastnosti 

� rozšířený teplotní rozsah – určení bodu vzplanutí kapalin a polotuhých látek v teplotním 
rozsahu od 10 do 130 °C.   

� přesnost a bezpečnost – přístroj je tepelně aktivovaný na určení bodu vzplanutí a pro 
redukci rizika vdechnutí výparů. 

� přenosnost – díky nízké hmotnosti a kompaktnímu tvaru může být přístroj přenášen. 
� všestrannost – široký rozsah teploty pro většinu aplikací. 
� malá velikost vzorku – přístroj vyžaduje jen 2 nebo 4 ml vzorku, včetně korozních vzorků 

 

Elcometer 6910/3 Setaflash série 3 s pohárkem pro testování korozních vzorků může být 
použit v souladu s následujícími normami: ASTM D1655, ASTM D3278, ASTM D3828, ASTM 
D7236, ASTM E502, BS 2000-523, DEF STAN 91-91, EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680, 
UN Class 3 Neviskózní hořlavé kapaliny 
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Technická specifikace 

 Popis 

Teplotní rozsah 10 °C – 135 °C 

Velikost vzorku 2 ml pro body vzplanutí do 100 °C 
4 ml pro body vzplanutí nad 100 °C 

Doba testu 1 minuta pro testy pod 100 °C , 2 minuty pro testy nad 100 °C nebo vlastní 
nastavení v rozmezí 1 – 99 minut 

Základné 
hodnoty 

1 minuta pro body vzplanutí do 100 °C 
2 minuty pro body vzplanutí mezi 100 a 300 °C 

Materiál pohárku nerezová ocel 

Rozměry 195 x 295 x 140 mm 

Hmotnost 3 kg 

Obsah balení Elcometer 6910 série 3 s aktivním chlazením, injekční stříkačka 2 ml, 
zásobník plynu se zažehovačem, silikonová gumová hadice pro zásobník 
plynu, silikonový těsnící kroužek pro pohárek/víko, napájecí kabel, 
automatická sonda pro detekci bodu vzplanutí, návod k obsluze 

 
Objednávací čísla 

K0006910M013  (220 V) 

K0UK6910M013 (240 V) 

K0US6919M013 (110 V) 
 

Související produkty 

 
 

Elcometer 6910 Přístroj pro hodnocení bodu vzplanutí – uzavřený nabízí 
nejrychlejší a nejpřesnější měření bodu vzplanutí za nejlepší cenu.   
 
 
 
 

 Elcometer 6910 Přístroj pro hodnocení bodu vzplanutí – otevřený je 
podobný jako přístroj Elcometer 6910 uzavřený, ale má otevřenou misku 
pro konečné určení vzplanutí nebo trvalý test hoření. 
 
 
 

 

 

https://www.gamin.cz/elcometer-6910/  

 


