
5E-C5808
Kalorymetr automatyczny

Aplikacje

Kalorymetry 5E-C5808/5E-C5808J są nową generacją urządzeń służących do oznaczania ciepła spalania w 

stałych i ciekłych produktach palnych takich jak olej, węgiel, koks, produkty spożywcze i biomasa. Dzięki 

temu urządzenie może zostać wykorzystane w elektrowniach, kopalniach węgla kamiennego i brunatnego, 

instytutach naukowych, uczelniach wyższych, itd. Po wprowadzeniu określonych poprawek kalorymetr 

w sposób automatyczny wylicza wartość opałową w oparciu o wcześniej wybraną normę badawczą

Kalorymetr seria 5E

eval.com.pl

Konfiguracja standardowa

Kalorymetr                       

Naczynie ciśnieniowe - 2 szt 

Tygle 10 szt - 2 op.

kwas benzoesowy 70 szt  - 2 op.

Zestaw o-ringów

Zestaw narzędzi

Opatenetowany system zapłonu laserowego
definiuje nową generację kalorymetrów

Dostępne modele

5E-C5808 kalorymetr automatyczny (zapłon na nitkę)          

5E-C5808J kalorymetr automatyczny (Zapłon laserowy)



Cechy 
produktu

Specyfikacja

Kalorymetr seria 5E
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Model 5E-C5808 /5E-C5808J

Zgodny z normami
AS 1038.5, ASTM D5865, ASTM D4809, ASTM E711, BIS 1350, BS EN
15400, GB/T 213,GB/T 30727, ISO 1928, ISO 9831

Precyzja 0.05% RSD *

Zakres pomiarowy Do 50000 J /g

Stałość pojemności cieplnej ≤0.2% w skali roku

Rozdzielczość temperatury 0.0001℃

Konfiguracje 2 jednostki/ 1 komputer

Czas analizy 8 min

Próba na godzinę
Tryb pojedynczy Tryb podwójny

do 7 do 15
Typ Izoperiboliczny oraz adiabatyczny

Zapalnik Opatentowany zapalnik laserowy

Identyfikacja numeru naczynia Tak

Podłączenie wagi Dostępne

Podłączenie do sieci Dostępne
Napełnianie naczynia 
kalorymetrycznego Automatyczne

Napełnianie 
naczynia 
ciśnieniowego

Automatyczne

Obudowa Kompaktowa

Zasilanie AC230V±10%, 50/60Hz, ≤500w

masa 50kg

Wymiary(L×W×H) 480mm×500mm×420mm

*Warunki środowiskowe: 1. Temp otoczenia 20℃±1℃,Wilgotność 75%±5% 2. Brak silnego źródła zakłóceń w 
pobliżu urządzenia 3.Czysta woda destylowana

1. Opatenetowany system zapłonu laserowego, dzięki 

któremu nie ma już konieczności stosowanie nitek czy drutu 

zapłonowego

2. Czas analizy wynoszący osiem minut 

3. Automatyczne wprowadzanie naczynia ciśnieniowego do 
naczynia kalorymetrycznego

4. Automatyczne napełnianie i opróżnianie naczynia 
ciśnieniowego

5. Inteligenty system utrzymywania stałej temepratury 

płaszcza. Dokładność do 0.02℃

6. Wygodny i ergonomiczny ekran dotykowy

7. Kompatowy 

8. Intelligent diagnosis and safety protection function

Wiązka 
laserowa

Napełnianie naczynia 
ciśnieniowego


