
ZAWÓR MEMBRANOWY RĘCZNY DA 250 MAN

Zawór membranowy ręczny DA 250 MAN przeznaczony jest do dozowania 
w kontrolowany, precyzyjny i powtarzalny sposób płynów o niskiej i średniej 
lepkości, takich jak kleje anaerobowe (środki do blokowania gwintów i 
koncentryczne blokery), kleje cyjanoakrylowe i inne agresywne płyny.
Ergonomiczny uchwyt sprawia, że zawór jest łatwy do trzymania w ręce i 
obsługi. 
Specjalna konstrukcja zaworu sprawia, że płyn podczas dozowania styka 
się tylko z korpusem z PTFE oraz z membraną, która otwiera i zamyka kanał, 
zapobiegając w ten sposób zanieczyszczeniu i zatkaniu.

>  Mikrometryczna regulacja natężenia 
przepływu

>  Płyn jest w kontakcie tylko z PTFE i 
materiałami obojętnymi

> Zawór normalnie zamknięty ze 
sprężyną bezpieczeństwa

> Korpus z anodowanego aluminium
> Możliwość działania pojedynczego lub 

podwójnego
> Elektryczny przełącznik sterujący
> Łatwa konserwacja i czyszczenie 
> Membrana współformowana, z 

okresem użytkowania ponad 10 
milionów cykli.

> Kleje anaerobowe

> Kleje cyjanoakrylowe

> Płyny agresywne

CECHY

ZASTOSOWANIE:

Dane techniczne

Modele DA 250

Napęd Pojedynczy lub podwójny

Maks ciśnienie płynu 10 bar

Ciśnienie pracy 5-7 bar

Gwint wlotu 1/8 BSP

Gwint wylotu Luer lock lub inne na życzenie

Prędkość Do 200 cykli/min

Dopasowanie śruba mikrometryczna

Użyte materiały Anodowane aluminium, stal nierdzewna, PTFE, membrana współformowana z materiałami 
niereaktywnymi

Płyny Klej cyjanoakrylowy, płyny beztlenowe, ogólnie płyny o niskiej lepkości (nawet agresywne)
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PLC 
STEROWNIK

ZBIORNIKI DO PODAWANIA PŁYNU

Zbiorniki DAV Tech PT są idealne dopasowane do zasilania zaworu DA 
250. Dostępne są w 4 rozmiarach 2, 5, 10 i 16 litrów oraz w różnych 
wariantach. W szczególności zbiornik PT2.0 jest przystosowany do 
umieszczenia w owalnych pojemnikach o pojemności 250 cm3 używanych 
przez głównych producentów płynów beztlenowych, takich jak Loctite i 
Loxeal.

DYSZE DO ZAWORU DA 250

Zawór DA 250 jest przystosowany do dysz wylotowych z gwintem luer lock.
DAV Tech chętnie doradzi i przetestuje różne typy dysz z różnych materiałów oraz wymiarów.
Na życzenie możliwe jest również tworzenie specjalnych dysz o różnych kształtach.

NAPĘD ZAWORU DA 250

Po włączeniu przełącznika na uchwycie układ zewnętrzny (PLC lub sterownik) zarządza czasem dozowania. Zawór 
może działać pojedynczo lub podwójnie, sposób pracy zależy od lepkości płynu i konkretnego zastosowania.

Schemat połączenia
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DYNCZE DZIAŁANIE

ZBIORNIK 
CIŚNIENIOWY

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




