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Otomat ik  F i lm Apl ikatörü C ihazı  

Otomatik Film Aplikatörü cam, seramik ya da metal 

yüzeylere ince film kaplama uygulamalarında kullanı-

lan bir film uygulama cihazıdır.  

 Paslanmaz çelikten imal edilmiş çift mikrometre 

ayarlı Dr. Blade sayesinde istenilen kalınlıkta film 

uygulamak mümkün olmaktadır. 

 Uygulanacak film yüzeyinin genişliğine göre uy-

gulama bıçağının genişliği 50mm-200mm arasın-

da seçilebilir. Kaplama alanı da uygulama taleple-

rine göre değişik ölçülerde imal edilebilir. 

 Sistem dahilinde bulunan mikrokontrol  

cihazı sayesinde uygulanacak film çözeltisinin akışkanlığı ya da uygulama kalınlığına göre 1-100 mm/

sn ilerleme hızı ayarlanabilmektedir. 

 Düşük hızlarda dahi yüksek tork değerlerine sahip step motor tahrik sistemi ile film uygulaması boyun-

ca uniform bir kaplama kalınlığı elde edilir. 

 Farklı film kaplama kalıpları sayesinde farklı yüzeylere birden fazla malzeme üzerine aynı pass içinde 

kaplama yapılabilmektedir. Uygulama sonunda artan film çözeltisi toplama haznesine dökülerek yeni 

uygulama işin tekrar tekrar kullanılabilir. 

 Kolay anlaşılır ve kullanıcı dostu DefneLAB-Soft yazılımı ile çabuk ayarlanabilir işlem parametreleri-

ne sahiptir. 

 Kimyasallara dayanıklı epoxy boyalı, hafif ve kolay taşınabilir kompakt bir yapıya sahiptir. Bu sayede 

çok yer kaplamaz. 
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Deney Uygulamaları  

 Metal yüzeyler üzerine kaplama uygulaması 

 Seramik yüzeyler üzerine kaplama uygulaması 

 Cam yüzeyler üzerine kaplama uygulaması 

 Farklı uygulama hızlarının film tabakası oluşu-

mu üzerine etkilerinin incelenmesi 

 Farklı uygulama kalınlıklarının film tabakası 

oluşumu üzerine etkilerinin incelenmesi  

Teknik Özellikler  

 250 x 300 mm kaplama alanı  

 1-100 mm/sn ilerleme hızı 

 Programlanabilir mikrokontrol cihazı 

 LCD ekran ile kullanıcı dostu kontrol ara yüzü 

 Step motor tahrik ünitesi ile hassas pozisyon 

ve hız kontrolü 

 

 Ayarlanabilir Dr. Blade ya da sabit 4 yüzlü film 

aplikatörleri ile film uygulama imkanı 

 50-200 mm Dr. Blade veya sabit 4 yüzlü film 

Aplikatörü (opsiyonel) 

 Kimyasallara ve korozyona dayanıklı endüstri-

yel epoxy boyalı cihaz kutusu. 

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220-240 VAC , 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 500 x 400 x 200 mm 

 Yaklaşık Ağırlık   : 20 kg 
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