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Vlampunt

Setaflash ‘Series 8’ tester met gesloten beker

De Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 8’ is een geautomatiseerde tester met 
gesloten beker met een temperatuurbereik van omgevingstemperatuur tot 300°C 
(omgevingstemperatuur tot 572°F). 

Testparameters, instrumentstatus en vlampuntresultaten worden getoond via het 
heldere kleuren lcd-scherm, makkelijk toegankelijk via de menu’s en navigeerbaar 
met het toetsenblok. Deze bedieningselementen leiden u door het ongecompliceerde 
testproces. 

Het instrument maakt gebruik van een elektrische ontsteker en heeft twee modi 
voor vlampunt: Bepaling van wel of geen ontbranding en Versnellingsmodus. In 
Versnellingsmodus wordt de temperatuur met 2°C/min verhoogd en de ontsteker 
elke 1°C in de beker gestoken tot 100°C (elke 2°C boven de 100°C), tot een 
ontbranding wordt gedetecteerd of het einde van de testtemperatuur bereikt is.

Tijdens automatische vlampuntdetectie worden halo-effecten en andere ongeldige 
ontbrandingseffecten genegeerd, wat de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de 
testresultaten verhoogt. Aan het einde van de vlampunttest wordt de monsterbeker 
gekoeld met stuwlucht, wat de cyclus tussen tests verkort.

Het geheugen kan maximaal 64 resultaten opslaan die u voor rapportagedoeleinden 
kunt overzetten naar een pc of printer via USB.

• Kleine monstergrootte -2ml (0,067fl oz) of 4ml (0,135fl oz)
• Modi voor bepaling van wel of geen ontbranding & Versnelling
• Elektrische ontsteker
• Automatische dompeling en bepaling van wel of geen ontbranding
• Luchtkoeling voor snelle testcycli

NORMEN:
ASTM D3278, ASTM D3828,  
ASTM D7236, ASTM E502,  
BS 2000-523, CLP Regulations EC 
No 1272/2008, EPA 1020 A & B,  
ISO 3679, ISO 3680,  
UN Class 3 Non-viscous Flammable 
Liquids

Toebehoren

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

● Certificaat standaard bijgeleverd.

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
K6910M020 Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 8’ tester met gesloten beker ●
Temperatuurbereik Omgevingstemperatuur tot 300°C (omgevingstemperatuur tot 572°C)
Monstergrootte 2ml (0,067fl oz) of 4ml (0,135fl oz) conform methode
Testmodi Snelle evenwichtsmethode en Versnelling
Testduur Snelle 
evenwichtsmethode

1 minuut onder 100°C (212°F),  
2 minuten boven 100°C (212°F)

Testduur Versnellingsmodus Doorgaans 7 minuten
Afkoeltijd 80°C tot 20°C (176°F tot 68°F) in 4 minuten
Bekermateriaal Aluminium
Afmetingen 300 x 340 x 380mm (11,8 x 13,4 x 15,0”)
Gewicht 8kg (17,6lb)
Paklijst Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 8’ tester met gesloten beker, 2ml (0,067fl oz) spuit, 

voedingskabel, programmeerplug, 2mm inbussleutel, 2,5mm inbussleutel, aangebrachte 
O-ring, gecertificeerd vlampuntmateriaal (50ml/1,7fl oz), kwaliteitsborgingscertificaat en 
gebruiksaanwijzing

Technische specificaties

Elcometer 6910
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Vlampunt

Setaflash ‘Series 8’ Active-cool tester met gesloten beker

De Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 8’ Active-cool tester met gesloten beker heeft 
dezelfde functies als de Setaflash ‘Series 8’ tester met gesloten beker, maar is 
geschikt voor een temperatuurbereik van -30°C tot 135°C (-22°F tot 275°F) zonder 
benodigde externe koeling. 

Deze Active-cool tester met gesloten beker maakt gebruik van Peltier-elementen 
voor verwarming en koeling, wat zorgt voor een exacte temperatuurregeling en 
snelle afkoeling nadat de test is voltooid. 

• Kleine monstergrootte -2ml (0,067fl oz) of 4ml (0,135fl oz)
• Modi voor bepaling van wel of geen ontbranding & Versnelling
• Elektrische ontsteker
• Automatische dompeling en bepaling van wel of geen ontbranding
• Active-cool elektronische Peltier-koeling
• 1 GB intern geheugen en geïntegreerde USB-poort

● Certificaat standaard bijgeleverd.

Toebehoren

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

NORMEN:
ASTM D3278, ASTM D3828,  
ASTM D7236, ASTM E502,  
BS 2000-523,  
CLP Regulations EC No 1272/2008, 
EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680, 
UN Class 3 Non-viscous Flammable 
Liquids

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
K6910M021 Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 8’ tester met gesloten beker ●
Temperatuurbereik -30°C tot 135°C (-22°F tot 275°F)
Monstergrootte 2ml (0,067fl oz) of 4ml (0,135fl oz) conform methode
Testmodi Snelle evenwichtsmethode en Versnelling
Testduur Snelle 
evenwichtsmethode

1 minuut onder 100°C (212°F), 2 minuten boven 100°C (212°F), 
FAME 1 minuut of door gebruiker opgegeven van 1 tot 99 minuten 

Testduur Versnellingsmodus Doorgaans 7 minuten
Afkoeltijd 80°C tot 20°C (176°F tot 68°F) in 4 minuten
Bekermateriaal Aluminium
Afmetingen 300 x 340 x 380mm (11,8 x 13,4 x 15,0”)
Gewicht 8kg (17,6lb)
Paklijst Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 8’ tester met gesloten beker, 2ml (0,067fl oz) spuit, ontsteker, 

voedingskabel, programmeerplug, 2mm inbussleutel, 2,5mm inbussleutel, gecertificeerd 
vlampuntmateriaal (50ml/1,7fl oz), kalibratiecertificaat, registratieformulier voor garantie en 
gebruiksaanwijzing

Technische specificaties

Elcometer 6910
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De Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 8’ Active-cool bezit dezelfde kenmerken als de 
Active-cool tester met gesloten beker, maar wordt geleverd met een corrosievaste 
bekerinzet voor het testen van corrosieve monsters.

Deze tester bepaalt of er wel of geen ontbranding plaatsvindt bij een temperatuurbereik 
van -30°C tot 135°C (-22°F tot 275°F) zonder benodigde externe koeling.

In Versnellingsmodus wordt de temperatuur met 2°C/min verhoogd en de ontsteker 
elke 1°C in de beker gestoken tot 100°C (elke 2°C boven de 100°C), tot een 
ontbranding wordt gedetecteerd of het einde van de testtemperatuur bereikt is.

• Kleine monstergrootte -2ml (0,067fl oz) of 4ml (0,135fl oz)
• Modi voor bepaling van wel of geen ontbranding & Versnelling
• Elektrische ontsteker
• Automatische dompeling en bepaling van wel of geen ontbranding
• Active-cool elektronische Peltier-koeling
• 1 GB intern geheugen en geïntegreerde USB-poort
• Corrosievaste inzet

NORMEN:
ASTM D3278, ASTM D3828,  
ASTM D7236, ASTM E502,  
BS 2000-523, 
CLP Regulations EC No 1272/2008, 
EPA 1020 A & B, ISO 3679,  
ISO 3680, UN Class 3 Non-viscous 
Flammable Liquids

Setaflash ‘Series 8’ Active-Cool (corrosievast)Elcometer 6910

Vlampunt

Toebehoren

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

● Kalibratiecertificaat optioneel leverbaar.

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
K6910M022 Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 8’ tester met gesloten beker ●
Temperatuurbereik -30°C tot 135°C (-22°F tot 275°F)
Monstergrootte 2ml (0,067fl oz) of 4ml (0,135fl oz) conform methode

Testmodi Snelle evenwichtsmethode en Versnelling
Testduur Snelle 
evenwichtsmethode

1 minuut onder 100°C (212°F), 2 minuten boven 100°C (212°F), 
FAME 1 minuut of door gebruiker opgegeven van 1 tot 99 minuten

Testduur Versnellingsmodus Doorgaans 7 minuten
Bekermateriaal Corrosievast stalen inzet, aluminium beker
Afmetingen 300 x 340 x 380mm (11,8 x 13,4 x 15,0”)
Gewicht 8kg (17,6lb)
Paklijst Elcometer 6910 Setaflash ‘Series 8’ tester met gesloten beker, 2ml (0,067fl oz) spuit, 

ontbrandingsdetector, voedingskabel, programmeerplug, 2mm inbussleutel, 2,5mm inbussleutel, 
gecertificeerd vlampuntmateriaal (50ml/1,7fl oz), kalibratiecertificaat, registratieformulier voor 
garantie en gebruiksaanwijzing

Technische specificaties
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