
ZAWÓR DOZUJĄCY DAV 800

Zawór dozujący DAV 800 jest przeznaczony do dozowania z 
wysoką dokładnością i powtarzalnością smarów i i płynów o 
lepkościach do NLGI 3 (1 000 000 mPa s).

Komora ma objętość regulowaną od 10 do 133 cm³, i czujnik 
umożliwiający kontrolę opróżniania komory dozującej by 
zapewnić najwyższą kontrolę nad procesem dozowania.
Zawór jest odpowiedni w przypadku procesów napełniania lub 
dużych aplikacji dozujących.

>  Dozowanie wolumetryczne, niezawodne 
i powtarzalne

>  Dozowanie niezależne od lepkości, 
ciśnienia i temperatury smaru

>  Brak konieczności kontroli ciśnienia

>  Potwierdzenie dozowania czyjnikiem

>  Dozowana ilość jest łatwo regulowana 
a śruba blokowa zabezpiecza przed 
przypadkową jej zmianą 

>  Można montować poza obszarem 
roboczym.

CECHY:

>  Dozowanie wolumetryczne dużych 
objętości

>  Napełnianie skrzyń biegów i części 
mechanicznych

>  Smarowanie części 
elektromechanicznych, również 
wielopunktowe.

ZASTOSOWANIE:

Dane techniczne

Model DAV 800

Tryb pracy Dwutaktowy

Waga 6 Kg

Wlot ciśnienia cieczy Min 20 bar - Maks 200 bar

Ilość jest zbędna 10 cm³ - 133 cm³

Uruchamianie ciśnienia powietrza 5 - 7 bar

Wlot powietrza 1/8 gas

Wlotowy gwint cieczy 3/8 gas

Płyn wyjściowy gwint żeński 3/8

Ustalenie 4 otwory M8 bieżnikowane

Dostosowanie dawki dozowanej Śruba mikrometryczna z blokadą

Używane materiały Stal nierdzewna, aluminium

Płyny do dozowania Smary i oleje do NLGI 3-1.000.000 mPa s
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MOŻLIWOŚCI ZDALNE ZAWORU

Możliwe jest zdalne sterowanie zaworem i rozdzielenie jego działania na różne wyloty. Pozwala to utrzymać 
ustaloną, dozowaną ilość z podziałem na zawory lub kolektory.

KONTROLA DOZOWANIA

Na płynnym korpusie zaworu można zamontować czujnik, który sygnalizuje opróżnienie komory dozującej.
Gwarantuje to skuteczne dozowanie.

Schemat połączenia

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