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Elcometer 4340 Motorizovaný aplikátor filmu – automatický 

Elcometer 4340 je nenahraditeľný prístroj, ktorý slúži 
na prípravu celého radu testovacích vzoriek ako napr. 
náterové hmoty, laky, kozmetika, lepidlá atď., 
s celkovou hustotou a opakovateľnosťou na rôznych 
podkladoch vrátane testovacích kontrastných kariet, 
oceľových plátov, plastových fólií alebo skla. Všetky 
modely Elcometer 4340 obsahujú 11  
prednastaviteľných rýchlostí a nastaviteľnú dĺžku 
koľajnice s automatickým zastavením.  

Motorizovaný aplikátor filmu Elcometer 4340 je veľmi 
všestranný, odolný a veľmi presný. Pevná konštrukcia 
zaisťuje hladkú a rovnomernú aplikáciu bez hrboľov, 
ktoré sú často s aplikátormi filmu spojované.  

Rad Elcometer 4340 je vyrábaný ako univerzálna základňa, ku ktorej si užívateľ volí rôzne 
pripojenie, čo zaisťuje veľkú flexibilitu testovania pomocou štandardného aplikátoru filmu, 
špirálovitého aplikátoru filmu alebo kombinovaného pripojenia aplikátoru filmu a špirálovitého 
aplikátoru.  

Každý aplikátor je konštruovaný tak, aby jeho plocha bola čo najrovnejšia (až päťkrát rovnejšia 
ako sklo), a aplikátor je dodávaný v celom rade variant, aby splnil špecifické testovacie 
požiadavky. 

Elcometer 4340 je možné použiť v súlade s normou ASTM D 823-C. 

 

Vysoká odolnosť a dlhodobé použitie – v priebehu aplikácie filmu sú minimalizované 
pohyby prístroja, čo zaisťuje až 15 rokov použitia pri bežných pracovných podmienkach. 

 

Voľba pracovnej stanice 

� štandardná pracovná plocha 
� vákuová pracovná plocha s dvoma drážkami 
� dierovaná vákuová pracovná plocha 

 

Hladký a viacnásobný test 

� použitie až 3 aplikátorov súčasne 
� testovanie až 2 testovacích kariet Leneta súčasne 
� schopnosť testovať až 2 oblasti na dierovanej pracovnej ploche 
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Hlavové pripojenie 

Tieto pripojenia je možné objednať samostatne a umožňujú užívateľovi prístroj prispôsobiť 
špecifickým požiadavkám a normám 

 

Jednoducho vymeniteľné aplikátory filmu pre: 

� špirálový aplikátor filmu 
� štandardní aplikátor filmu 
� kombinácia špirálový / štandardný aplikátor filmu 

 

Voľba pracovnej stanice 

� štandardná pracovná plocha 
� vákuová pracovná plocha s jednou drážkou 
� vákuová pracovná plocha s dvoma drážkami 
� dierovaná vákuová pracovná plocha 

 

Technická špecifikácia 

 

 

Objednávacie 
číslo 

Napätie Spona pro 
testovaciu 
 kartu 

Štandardná 
pracovná 
plocha 

Vákuová pracovná plocha Elektrické 
vyhrievaniec 

Dierovanáa Dve drážkya 

K4340M10- 110–240V ● ●    

K4340M12-# 220–240V ●   ● ● 

K4340M100 110–240V ●  ●   

K4340M102 110–240V ●   ●  

K4340M120# 220–240V ●  ●  ● 
# Pre 110 V pridajte D na koniec objednávacieho čísla (napr. K4340M120D 
a Vákuová pumpa dodávaná oddelene 
b 15 – 100°C, pripravené na pripojenie ku kúpeľu, teplotný kúpeľ nie je súčasťou dodávky 
c rozsah od okolitej teploty do 200°C 
 

Rozmery 780 x 490 x 320 mm 

Hmotnosť 29 kg 

Obsah dodávky Elcometer 4340, aplikátor filmu, špirálový aplikátor filmu,  
3x napájací kábel, návod na obsluhu 
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Príslušenstvo 

# Každý špirálový aplikátor filmu je dodávaný s gumovou podložkou   

 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-4340/  

Objednávacie číslo Pre modely M10-, M100, M102 Pre modely M12-, M120 

Aplikátor filmu KT004340N001 KT004340N101 

Špirálový aplikátor filmu# KT004340N002 KT004340N102 

Kombinovaný aplikátor filmu / 
špirálový aplikátor filmu 

KT004340N003 KT004340N103 

Vákuová pumpa EUR 220 V KT004930M001 


