
ZAWÓR DOZUJĄCY IGLICOWY DA 400

Zawór iglicowy DA 400 jest przeznaczony do dozowania w 
kontrolowany, precyzyjny i powtarzalny sposób płynów o 
średniej i wysokiej lepkości. Cechą zaworu jest możliwość 
dopasowania do potrzeb dzięki dyszom, różnego rodzaju, 
kształtu i rozmiaru, dostępnym w katalogu. Niezawodny i 
solidny jest idealny do najbardziej wymagających aplikacji, a 
jego obsługa i konserwacja jest prosta i ekonomiczna.

>  Precyzyjna regulacja natężenia 
przepływu (opcjonalny)

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

>  Prosta obsługa i konserwacja
>  Długa żywotność materiału - igła TCT i 

dysza ze stali nierdzewnej 
> Powierzchnia teflonowa ułatwia 

czyszczenie wewnątrz i usprawnia 
przepływ produktów o wysokiej 
lepkości

>  Rozdzielona konstrukcja, część 
pneumatyczna nie styka się z 
dozowanym płynem

CECHY:

> Dozowanie silikonu
> Dozowanie smarów
> Dozowanie żywicy
> Dozowanie płynów o wysokiej 

lepkości

ZASTOSOWANIE:

Dane techniczne

Model DA 400

Napęd Pojedynczy i podwójny

Ciężar 260 g

Max ciśnienie płynu 80 bar (polecenie podwójnego działania)

Ciśnienie powietrza do uruchomienia 5 - 7 bar

Gwint wlotu powietrza M5

Gwint wejścia płynu 1/8 BSP

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

Prędkość Do 200 cykli/min

Regulacja Mikrometryczna 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 dowysokich
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DYSZE DO ZAWORU DA 400

Zawór DA 400 posiada bardzo dużą liczbę dysz dostępnych w 
standardzie. Dysze z gwintem męskim 1/8 BSP, luer lock, komplet dysz 
o różnych kształtach i średnicach od 0,3 do 1,5 mm. W razie potrzeby 
możemy zaprojektować i stworzyć terminale wielopunktowe z gniazdami 
promieniowymi, pochyłymi itp.

NAPĘD ZAWORU DA 400

Zawór DA 400 musi być sterowany 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 kontroli pracy dozowników takich jak sterownik DA 1000 T, a nawet stworzyć 
elektryczny panel sterowania do zarządzania różnymi wejściami / wyjściami.

Schemat połączenia

• 0.3
• 0.5
• 0.8
• 1
• 1.5

LV18SY MG

• 0.3
• 0.5
• 0.8
• 1
• 1.5

KV

• 0.3
• 0.5
• 0.8
• 1
• 1.5

KL

Konfiguracja zaworu DA 400_ _  _ _
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Wersje specjalne dostępne na życzenie.

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


