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ELCOMETER 6910/1 Setaflash  
„3-as szériájú”zártéri lobbanáspont-meghatározó  

 

Számos tulajdonsága teszi a könnyűvé a használatát és minimális 

szakértelmet igényel. A vizsgálati paramétereket beállíthatók a  

klaviatúrán és egy digitális képernyő biztosítja a hőmérséklet,  

mintaméret, vizsgálati idő, és a lobbanáspont észlelésének állapotát.  
 

Alapértelmezett „auto” értékek használhatók standard vizsgálati 

körülményekhez. Az ELCOMÉTER 6910-es zártterű lobbanás- 

pont meghatározó készülék a környezeti hőmérséklettől egészen  

300 
o
C-ig használható. A hőmérséklet gyárilag kalibrált, de a  

felhasználó megnyugtatására szolgáló kalibrálás megejthető.  
 

A lobbanáspont automatikusan észlelhető, egy hő aktivált detektor révén, ami csökkenti a 

működési hibát, és minimálisra csökkenti a vizsgálat során jelenlévő gőzök belégzésének veszélyét.   

Egy ki/be-kapcsolóval és finom beállítóval ellátott újratölthető gáztartály van beépítve a készülékbe. 

Egy 2 ml-es fecskendővel és gyújtó szerkezettel kerül szállításra.  
 

A környezeti hőmérséklet alatti vizsgálhatóság és választható hűtési üzemmód, akár 0 
o
C –ig 

terjedően is, külön igény esetén rendelhető! 

 

  
 

ELCOMETER 6910/2 Setaflash  
„3-as szériájú”nyitott téri lobbanáspont-meghatározó  

 

Az ELCOMÉTER 6910/2-es Setaflash, „3-as szériájú”  

nyitott téri lobbanáspont meghatározó készülék a leggyorsabb és  

legpontosabb lobbanáspont-meghatározó készülékek, költség- 

hatékony formában.   

 

Bizonyos anyagok értékelhetők „gyúlékony”-nak zártéri lobbanás- 

pont vizsgálat alapján, de az éghetőségi vizsgálat révén átérté- 

kelődhetnek „nem gyúlékonnyá”: 
 

Ez számos anyag esetében jelentős költségcsökkentő tényezőkkel jár a csomagolás, tárolás, és a 

szállítás vonatkozásában. 
 

Az ELCOMÉTER 6910 Setaflash rendelkezik egy lobban/nem lobban végső meghatározási 

képességgel és a fenntartható égés vizsgálatával, hang-, és képernyőn megjelenő jelzésekkel, 

valamint könnyű kalibrálhatósággal. A lobbanáspont meghatározás 2 percen belül elvégezhető, a 

környezeti hőmérséklettől egészen 300 
o
C-ig. Egy kézileg működtetett lángbevető kar van a 

készülékre szerelve, és a gáz egy beépített tartályból érkezik szabályzó szelepen keresztül. A minta 

lobbanási és a fenntartható égési tulajdonságait vizuális figyeljük meg, a lángnak a minta feletti 

átpásztázása révén.  
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Az alábbi szabványok szerint alkalmazhatók: 
 

Zárttéri készülék     Nyílttéri készülék 
ASTM D 1655 BS 3900-A13    ASTM D 4206 

ASTM D 3278 BS 3900-A14    BS 3900-A11 

ASTM D 3828 BS 6664-3    ISO 9038 

ASTM D 3934 BS 6664-4 

ASTM E 502  EN 456 

BS 3900- A11  ISO 3679 

   ISO 3680 

 

 

 

Az ELCOMÉTER 6910-as készülékek technikai adatai 
 

Műszaki adatok Zártéri Nyílttéri 
Mintaméret és hőmérséklet-

tartomány 

2 ml a lobbanáspont meghatározáshoz; környezetitől 100 
o
C-ig, 

4 ml a lobbanáspont meghatározáshoz; 100 
o
C től  300 

o
C -ig 

Vizsgálati idő 1 – 30 perc (felhasználó által) 1- 99 percig 

Alapértékek 1 perc a lobbanáspont meghatározáshoz; környezetitől 100 
o
C-ig, 

2 perc a lobbanáspont meghatározáshoz; 100 
o
C től  300 

o
C -ig 

A serleg anyaga Alumínium 

Méretek 256x280x256 mm 

Súly 4 kg 

Cikkszámok (EUR 220V) K0006910M010 K0006910M011 

Szállítási terjedelem 

Az ELCOMÉTER 6910 Setaflash 3-as 

széria zártterű lobbanáspont meghatározó 

készülék, 2 ml-es fecskendő, gáz tartó és 

gyújtó készülék, szilikon-gumi 

csővezeték a gáztartóhoz, szilikon minta, 

piros O-gyűrű tömítés, fekete  O-gyűrű 

tömítés, 
hálózati kábel, automata láng-detektor 

szonda, 3 szériás kezelési utasítás 

(magyarul is) 

Az ELCOMÉTER 6910 Setaflash 3-as 

széria nyíltterű lobbanáspont 

meghatározó készülék, 2 ml-es 

fecskendő, gáz tartó és gyújtó készülék, 

szilikon-gumi csővezeték a gáztartóhoz, 

szilikon minta, piros O-gyűrű tömítés, 

fekete  O-gyűrű tömítés, 
hálózati kábel, automata láng-detektor 

szonda, 3 szériás kezelési utasítás 

(magyarul is) 

 

 


