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Elcometer 4340 Motorizovaný aplikátor filmu – automatický 

 

Elcometer 4340 je nepostradatelný přístroj, který slouží 
k přípravě celé řady testovacích vzorků, jako například 
nátěrových hmot, laků, kosmetiky, lepidel, atd., 
s celkovou hustotou a opakovatelností na různých 
podkladech, včetně testovacích kontrastních karet, 
ocelových plátů, plastových fólií nebo skla. Všechny 
modely Elcometer 4340 obsahují 11 přednastavených 
rychlostí (od 0,2 – 3,9 inch za sekundu) a nastavitelnou 
délku kolejnice s automatickým zastavením. 

Motorizovaný aplikátor filmu Elcometer 4340 je velmi 
všestranný, odolný a velmi přesný. Pevná konstrukce zajišťuje hladkou a rovnoměrnou aplikaci 
bez hrbolků, které jsou často s aplikátory filmu spojovány. 

 

Řada Elcometer 4340 je vyráběna jako univerzální základna, ke které si uživatel volí různá 
připojení, což zajišťuje velkou flexibilitu testování pomocí standardního aplikátoru filmu, 
spirálového aplikátoru filmu nebo kombinovaného připojení aplikátoru filmu a spirálového 
aplikátoru. 

 

Každý aplikátor je konstruován tak, aby jeho plocha byla co nejrovnější (až pětkrát rovnější než 
sklo), a aplikátor je dodáván v celé řadě variant, aby splnil specifické testovací požadavky. 

 

Elcometer 4340 lze použít v souladu s normou ASTM D 823-C. 

 

Vysoká odolnost a dlouhodobé použití – jsou minimalizovány pohyby přístroje během 
aplikace filmu, což zajišťuje až 15 let použití při běžných pracovních podmínkách 

 

Volba pracovní stanice 

� Standardní pracovní plocha 
� Vakuová pracovní plocha s jednou drážkou 
� Vakuová pracovní plocha se dvěma drážkami 
� Děrovaná vakuová pracovní plocha 
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Hladký a vícenásobný test 

� Použití až 3 aplikátorů současně 
� Testování až 2 testovacích karet Leneta současně 
� Schopnost testovat až 2 oblasti na děrované pracovní ploše 

 
 

Hlavová připojení 

Tato připojení je možné objednat samostatně a umožňují uživateli přizpůsobit přístroj 
specifickým požadavkům a normám.  

 
Jednoduše vyměnitelné aplikátory filmu pro: 

� Spirálový aplikátor filmu 
� Standardní aplikátor filmu 
� Kombinace spirálový/standardní aplikátor filmu 

 

 

 

Volba pracovní stanice 

� Standardní pracovní plocha 
� Vakuová pracovní plocha s jednou drážkou 
� Vakuová pracovní plocha se dvěma drážkami 
� Děrovaná vakuová pracovní plocha 

 

 

 

Technická specifikace 

 

 

 

 

Rozměry 780 x 490 x 320 mm 

Hmotnost 29 kg 

Obsah dodávky Elcometer 4340, aplikátor filmu, spirálový aplikátor filmu,  
3x napájecí kabel, návod k obsluze 
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Objednací 
číslo 

Napětí Spona pro 
testovací 
 kartu 

Standardní 
pracovní 
plocha 

Vakuová pracovní plocha Elektrické 
vyhříváníc 

Děrovanáa Dvě drážkya 

K4340M10- 110–240V ● ●    

K4340M12-# 220–240V ●   ● ● 

K4340M100 110–240V ●  ●   

K4340M102 110–240V ●   ●  

K4340M120# 220–240V ●  ●  ● 
# Pro 110 V přidejte D na konec objednacího čísla (např. K4340M120D 
a Vakuová pumpa dodávaná odděleně 
b 15 – 100°C, připravené na připojení ke koupeli, teplotní koupel není součásti dodávky 
c rozsah od okolní teploty do 200°C 

 

 

Příslušenství 

# Každý spirálový aplikátor filmu je dodáván s gumovou podložkou   

 

 

 

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

Objednací číslo Pro modely M10-, M100, M102 Pro modely M12-, M120 

Aplikátor filmu KT004340N001 KT004340N101 

Spirálový aplikátor filmu# KT004340N002 KT004340N102 

Kombinovaný aplikátor filmu / 
spirálový aplikátor filmu 

KT004340N003 KT004340N103 

Vakuová pumpa EUR 220 V KT004930M001 


