
ZAWÓR DOZUJĄCY IGLICOWY DA 500

Zawór iglicowy DA 500 został stworzony do dozowania dużych 
ilości substancji, takich jak silikony, smary silikonowe, żywice itp., z 
maksymalną precyzją, w celu szybkiego i dokładnego napełniania. 

Jego konstrukcja pozwala na dostarczanie płynu pod bardzo 
wysokim ciśnieniem, umożliwiając dozowanie średnich i dużych 
dawek przy zachowaniu wysokich prędkości pracy.

>  Działanie jest możliwe w trybie 
pojedynczego jak i dwukrotnego 
działania (zabezpieczenie sprężynowe 
wewnątrz)

>  Prosta obsługa i konserwacja

>  Praca przy bardzo wysokim ciśnieniu

>  Możliwość wyboru pomiędzy wieloma 
standardowymi dyszami

>  Solidna i niezawodna konstrukcja.

> Dozowanie silikonów

> Dozowanie smarów silikonowych

> Dozowanie żywic

> Dozowanie past

Model DA 500

Napęd Pojedynczy i podwójny

Ciężar 510 g

Max ciśnienie płynu 200 bar (działanie dwutaktowe) 

Ciśnienie powietrza do uruchomienia 6 - 7 bar

Gwint wlotu powietrza M5

Gwint wejścia płynu 1/4 BSP

Wyjście płynu Dysze gwintowane, dysze luer lock, dysze stalowe o różnych kształtach i rozmiarach,

Prędkość Do 200 cykli /min

Dopasowanie przepływu Mikrometryczne lub ze śrubą i nakrętką

Materiały Stal nierdzewna, TCT, mosiądz niklowany i teflon

Płyny do dozowania Silikony, płynne uszczelki, smary, żywice, różne płyny o lepkościach od średnich do wysokich

CECHY:

ZASTOSOWANIE

Dane techniczne
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Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w tej instrukcji. Ilustracje nie są wiążące.

DYSZE DO ZAWORU DA 500

Zawór DA 500 posiada bardzo dużą ilość dysz dostępnych w standardzie. 
Dysze z męskim gwintem G 1/4 BSP, z uchwytem dyszy Luer Lock, 
komplety dysz o różnych kształtach i średnicach od 1 do 5 mm. W razie 
potrzeby możemy zaprojektować i stworzyć wielopunktowe terminale z 
radialnymi wyjściami, pochyłymi, itp.

NAPĘD ZAWORU DA 500

Zawór DA 500 musi być napędzany za pomocą elektromagnesu 5/2 lub 3/2 (w zależności od tego, czy zachodzi 
potrzeba dwukierunkowego działania lub jednokierunkowego) przez czas określony poprzez PLC. Jesteśmy w 
stanie dostarczyć systemy pomiaru czasu takich jak sterownik DA 1000 T, a nawet stworzyć elektryczny panel 
sterowania do zarządzania różnymi wejściami / wyjściami.
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