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Vlampunt

Setaflash ‘Series 3’ tester met gesloten beker

De Elcometer 6910/1 tester met gesloten beker is een gebruiksvriendelijk instrument 
dat in minder dan twee minuten kan bepalen of er wel of geen ontbranding plaatsvindt 
en het vlampunt kan bepalen van een monster binnen een temperatuurbereik van 
omgevingstemperatuur tot 300°C (omgevingstemperatuur tot 572°F).

De tester verschaft een snelle en betrouwbare vlampuntmeting waarvoor minimale 
vaardigheden nodig zijn. Testparameters, instrumentstatus en testresultaten zijn 
toegankelijk via het touchscreen en een drukknop. Deze bedieningselementen 
leiden u door het ongecompliceerde testproces.

Er klinkt een signaal zodra een monster ontbrandt. Een automatische 
ontbrandingsdetector verkleint de kans dat gebruikers de testresultaten verkeerd 
interpreteren en zorgt voor een betere herhaalbaarheid. Voor een overzichtelijke 
administratie kan het instrument 100.000 testresultaten registreren die u kunt 
opslaan en overzetten via de USB-poort.

Het gas voor de testvlam wordt geleverd door een geïntegreerde gastank, die 
gevuld kan worden met standaard butaangas (aanstekergas). 
• Vlampuntbepaling in minder dan 2 minuten
• Kleine monstergrootte - 2ml (0,067fl oz) of 4ml (0,135fl oz)
• Automatische ontbrandingsdetectie
• Automatische barometrische correctie
• USB-poort en opslag voor meetresultaten
• Kleuren touchscreen
• Mobiel inzetbaar
• Eenvoudige kalibratie 

Toebehoren

KT006910N001 Koelmodule voor 5°C (41°F) omgevingstemperatuur 
KT006910N009 Gecertificeerd vlampuntmateriaal (50ml/1,7fl oz)

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
K6910M010 Elcometer 6910/2 Setaflash serie 3 gesloten bekertester ○
Temperatuurbereik Omgevingstemperatuur tot 300°C (omgevingstemperatuur tot 572°C)
Monstergrootte 2ml (0,067fl oz) of 4ml (0,135fl oz) 
Brandstofvoorziening Geïntegreerde gastank (verwisselbaar)
Bekermateriaal Aluminium
Afmetingen 195 x 295 x 140mm (7,6 x 11,6 x 5,5”)
Gegevensopslag en download 1GB intern geheugen en geïntegreerde USB-poort
Drukcorrectie Automatische barometrische correctie
Gewicht 3kg (6,6lb)
Paklijst Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 3’ tester met gesloten beker, 2ml (0,067fl oz) spuit, gasklep 

& kap, viton O-ring, voedingskabel, 2mm inbussleutel, snelstartgids, USB-geheugenstick met 
gebruiksaanwijzing, kwaliteitsborgingscertificaat en registratieformulier voor garantie

○ Kalibratiecertificaat optioneel leverbaar.

NORMEN:
ASTM D1655, ASTM D3278,  
ASTM D3828, ASTM E502,  
BS 2000-523, CLP Regulations EC 
No 1272/2008, DEF STAN 91-91, 
EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680, 
UN Class 3 Non-viscous Flammable 
Liquids 

Elcometer 6910/1

Technische specificaties
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Vlampunt

Setaflash ‘Serie 3’ open bekertester

De Elcometer 6910/2 Setaflash serie 3 open bekertester is, voor een renderende 
prijs het snelste en meest nauwkeurig vlampuntbepaling toestel. 

Bepaalde producten kunnen op basis van een gesloten bekertest geclassificeerd 
zijn als ontvlambaar en door een brandbaarheidtest uit te voeren herclassificeerd 
worden als niet ontvlambaar. Dit heeft belangrijke kostbesparende gevolgen wat 
betreft verpakking, opslag en transport van talrijke materialen.

De Elcometer 6910 Setaflash beschikt over een open beker voor beperkte vlam/
geen-vlam bepalingen of langdurige verbrandingstests, hoorbare en zichtbare 
aanwijzingen en een eenvoudige kalibratie procedure. Vlampunttests kunnen, in 
minder dan twee minuten, binnen een temperatuurbereik van omgeving tot 300°C 
(572°F) uitgevoerd worden.

De beker is met een manueel bediende vlam-sleeparm uitgerust en het gas wordt van 
de ingebouwde fles naar de regelaar gevoerd. De testvlam wordt over het monster 
gebracht om visueel de ontvlamming of langdurige verbranding eigenschappen van 
het monster te bepalen.

• Vlampuntbepaling in minder dan 2 minuten
• Kleine monstergrootte - 2ml (0,067fl oz)
• Akoestische meldingen en schermmeldingen
• Mobiel inzetbaar
• Eenvoudige kalibratie

NORMEN:
ASTM D1655, ASTM D3278,  
ASTM D3828, ASTM E502,  
BS 2000-523, CLP Regulations EC 
No 1272/2008, DEF STAN 91-91,  
EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680,  
UN Class 3 Non-viscous Flammable 
Liquids

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
UK 240V EUR 220V US 110V
K0UK6910M011 K0006910M011 K0US6910M011 Elcometer 6910/2 Setaflash serie 3 open 

bekertester
○

Temperatuurbereik Omgevingstemperatuur tot 300°C (omgevingstemperatuur tot 572°C)
Monstergrootte 2ml (0,067fl oz)
Standaardwaarden 1 minuut voor vlampunten van omgevingstemperatuur tot 100°C (212°F)

2 minuten voor vlampunten van 100°C tot 300°C (212°F tot 572°F)
Temperatuurmeting 0,5°C (1,0°F) resolutie 0,5°C (1,0°F) nauwkeurigheid
Bekermateriaal Zwart aluminium
Afmetingen 260 x 280 x 260mm (10,2 x 11,0 x 10,2”)
Gewicht 5kg (11,0lb)
Paklijst Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 3’ tester met open beker, 2ml (0,067fl oz) spuit, gasklep & kap, 

105mm siliconen slang, hoogtemeter testvlam, voedingskabel, inspectiecertificaat, registratieformulier 
voor garantie en gebruiksaanwijzing

○ Kalibratiecertificaat optioneel leverbaar.

Toebehoren

KT006910N001 Koelmodule voor 5°C (41°F) omgevingstemperatuur 
KT006910N009 Gecertificeerd vlampuntmateriaal (50ml/1,7fl oz)

Technische specificaties

Elcometer 6910/2
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Vlampunt

Setaflash serie 3 Active-Cool

De Setaflash serie 3 Active-Cool tester biedt dezelfde functies als de  
Elcometer 6910/1 Setaflash maar met een beker die geschikt is voor het testen van 
corrosief materiaal.

Het toestel is ontworpen om snel en efficiënt vlam/geen-vlam tests uit te voeren en 
zodoende het vlampunt te bepalen van vloeibare of halfvaste producten binnen een 
temperatuurbereik van 10°C tot 130°C (50°F tot 266°F). Een monsterbeker wordt 
verwarmd en vervolgens gekoeld met Peltier-elementen. Dit geeft zeer nauwkeurige 
en stabiele sub-omgevingstemperaturen en heeft het voordeel dat de temperatuur 
tussen tests snel normaliseert.

Het vlampunt wordt automatisch door een thermisch geactiveerde detector bepaald 
wat het risico op menselijke vergissing vermijdt en reduceert tijdens de test het 
gevaar op damp inademing. Het toestel is uitgerust met een navulbare gasfles met 
aan-/uitschakelaar en een regelaar voor een precieze instelling. Geleverd met 2ml 
(0,067fl oz) spuit en ontstekingsmechanisme.

• Modi voor bepaling van wel of geen ontbranding & Versnelling
• Vlampuntbepaling in minder dan 2 minuten
• Kleine monstergrootte - 2ml (0,067fl oz) of 4ml (0,135fl oz)
• Automatische ontbrandingsdetectie
• Elektronische Peltier-koeling
• Akoestische meldingen en schermmeldingen
• Mobiel inzetbaar
• Corrosievaste bekerinzet

NORMEN:
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 Non-viscous Flammable 
Liquids

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
K6910M013 Elcometer 6910/3 Setaflash serie 3 Active-Cool ○
Temperatuurbereik 10°C tot 135°C (50°F tot 275°F)
Testmodi Snelle evenwichtsmethode en Versnelling
Monstergrootte 2ml (0,067fl oz) voor een vlampunt tot 100°C (212°F) 

4ml (0,135fl oz) voor een vlampunt boven de 100°C (212°F)
Testduur 1 minuut onder 100°C, 2 minuten boven 100°C, of door gebruiker opgegeven tijd van 1 tot 99 minuten
Versnelling 2°C/min Versnelling (3,6°F/min Versnelling)
Bekermateriaal Corrosievast staal
Afmetingen 195 x 295 x 140mm (7,6 x 11,6 x 5,5”)
Gewicht 3kg (6,6lb)
Paklijst Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 3’ Active-cool tester met gesloten beker, 2ml (0,067fl oz) 

spuit, gasklep & kap, voeding, voedingskabel, 2mm inbussleutel, kwaliteitsborgingscertificaat, 
registratieformulier voor garantie en gebruiksaanwijzing

Toebehoren

KT006910N009 Gecertificeerd vlampuntmateriaal (50ml/1,7fl oz)

Technische specificaties

Elcometer 6910/3
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