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Elcometer 2410 Viskozitné kalibračné oleje 

 

Viskozitné kalibračné oleje Elcometer 2410 
slúžia pre kontrolu kalibrácie výtokových 
pohárikov alebo ich ISO certifikáciu. Kalibračné 
oleje majú špecifickú výtokovú dobu závislú od 
typu použitého výtokového pohárika (Ford, 
Shell, Zahn, atď) a od typu trysky alebo čísla 
pohárika. 

Pre kontrolu viskozitného pohárika jednoducho 
použite štandardný viskozitný olej namiesto 
testovanej kvapaliny a zmerajte dobu výtoku. 

Viskozitné kalibračné oleje sú dodávané v ½ litrových fľašiach. 

 

Technická špecifikácia 

 

● kalibračný certifikát je dodávaný štandardne 
 

 

 

Objednávacie 
číslo 

Výtokové poháriky s 
rukoväťou 

Výtokové poháriky do 
stojanu 

Kinematická 
viskozita pri 

25 ºC   

Certifikát 

 
Zahn 

DIN 
Frikmar

ISO 
Frikmar 

Shell DIN 
ASTM / 
FORD 

ISO 
  

K0002410M021 1  3 2  2 3 34 cSt ● 

K0002410M022 2 4 4 4 4 3 4 120 cSt  ● 

K0002410M023 3 4 6 5 4 4 6 230 cSt ● 

K0002410M024 4 4 6 6 4  6 460 cSt ● 

K0002410M025 5       850 cSt ● 

K0002410M026 6       1600 cSt ● 

Poskytujeme tiež samotnú kalibráciu v klimaticky kontrolovaných podmienkach. Pre viac informácií 
kontaktuje Vášho dodávateľa GAMIN SK, s. r. o. 



Technický list 
 

GAMIN SK, s.r.o. 
Novoť 153 
029 55 Novoť 

 tel: +421 (0)43/55 90 402 
gamin@gamin.sk 
www.gamin.sk 

 IČ: 36427535 
IČ DPH: SK2021950040 

 Spoločnosť zapísaná  
v OR OS Žilina, oddiel Sro. 
vložka č. 15909/L 

 

 

Súvisiace produkty 

 

Výtokové poháriky Elcometer sú konštrukčne i na použitie veľmi 
jednoduché nástroje zhotovené z elaxovaného hliníka s nerezovou 
oceľovou tryskou. Sú určené na meranie viskozitnej konzistencie farieb, 
lakov a podobných produktov. 
 

 

Výtokové poháriky Elcometer s rukoväťou sú veľmi jednoduché nástroje na 
rýchlu kontrolu viskozity farieb, lakov a podobných produktov na 
pracovisku alebo v laboratóriu počas výroby. 
 

 

Elcometer 2310 – výtokový pohárik Shell. Vďaka rukoväti, ktorou je tento 
typ pohárika vybavený, je možné prevádzať merania konzistencie kvapalín 
i mimo laboratória. Týmto pohárikom zhotoveným z nerezovej ocele je 
možné prevádzať operatívne merania v prípade tlačiarenských farieb, 
atramentov a lakov v obchodoch, pri ich aplikácií alebo výrobe.   
 

 

Elcometer 2215 – výtokový pohárik Lory. Konvenčný cylindrický výtokový 
pohárik s meracím hrotom umiestneným na dne pohárika umožňuje merať 
viskozitu kvapalín kdekoľvek je kedykoľvek je to potrebné. 
 

 

Elcometer 7300 sú veľmi presné digitálne stopky, ktoré slúžia na meranie 
času pri skúškach hodnotenia viskozitného stupňa pomocou metódy 
výtokových pohárikov. Tieto stopky je možné pochopiteľne použiť aj pre iné 
testy alebo ako bežný chronometer. 

 

Porovnávací viskozitný disk Elcometer 2400. Tieto tabuľky vo forme kotúča 
vybaveného otočným ukazovateľom slúžia na prevod jednotiek 
viskozitného stupňa medzi jednotlivými normami, podľa ktorých sú 
skonštruované výtokové pohárikmi, ktorými sa toto meranie prevádza.  

 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-2410/  


