
ZAWÓR NATRYSKOWY DAS 100

Zawór natryskowy DAS 100 jest przeznaczony do rozpylania 
różnych rodzajów płynów.
Zawór ten pozwala uzyskać bardzo wysoką wydajność w 
połączeniu z wyjątkową wytrzymałością i prostotą konstrukcji.

Głowice z rozpylaczem są dostępne w różnych kształtach, w 
zależności od wymaganych efektów, a różne średnice dysz są 
dostosowane do lepkości używanego płynu.

>  Precyzyjna regulacja natężenia 
przepływu (opcja)

>  Dysza i igła z stali nierdzewnej

>  Tryb pracy zamknięty za pomocą 
sprężyny bezpieczeństwa

>  Mikrorozpylanie na części o rozmiarze 
min 10 mm

>  Nie wytwarza zjawiska mgły ani 
kapania

>  Prosta obsługa i konserwacja.

CECHY:

ZASTOSOWANIE:

Model DAS 100

Napęd Pojedynczy

Ciężar 430 g

Max ciśnienie płynu Max 10 bar 

Ciśnienie napędowe 5 - 7 bar

Dodatkowe ciśnienie powietrza Od 0,1 do 3 bar

Wlot powietrza wąż 6x4 mm

Wylot płynu wąż 6x4 mm

Rodzaj głowicy Owalna lub okrągła

Prędkość Do 200 cykli / min

Regulacja Mikrometryczna lub ze śrubą i nakrętką

Materiały Stal nierdzewna, mosiądz niklowany

Płyny do dozowania Oleje, smary, podkłady, kleje winylowe

>  Rozpylanie smaru

>  Rozpylanie podkładu

>  Natryskiwanie kleju winylowego

>  Natryskiwanie farb na bazie wody

Dane techniczne
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ZBIORNIKI DO PODAWANIA PŁYNU

Zbiorniki DAV Tech serii PT idealnie nadają się do zasilania zaworów 
DAS 100. Są dostępne w 3 rozmiarach 2, 5 i 10 litrów oraz w różnych 
odmianach. Wykonane z polerowanej na wysoki połysk stali nierdzewnej 
i aluminium, wszystkie zbiorniki mogą być na życzenie wyposażone w 
elektryczny czujnik minimalnego poziomu.

GŁOWICE I DYSZE ROZPYLAJĄCE

W zależności od używanego płynu dysze rozpylające są dostępne w 
różnych średnicach: od 0,3 do 1,5 mm, zaś głowice pozwalają uzyskać 
okrągły lub owalny wzór rozpylenia.

NAPĘD DOZOWNIKA DAS 100

Zawór DAS 100 musi być napędzany zaworem elektromagnetycznym 3/2. Dodatkowe atomizowane powietrze, 
konieczne do rozpylania, musi być napędzane innym zaworem elektromagnetycznym 3/2 z precyzyjnym 
regulatorem ciśnienia zamontowanym na linii. Pozwala to zachować oddzielny czas dozowania i rozpylania oraz 
pozwala na osiągać jak najlepsze rezultaty.

Schemat połączenia

REGULATOR CIŚNIENIA POWIETRZA

NIEBIESKA RURKA

CZARNA RURKA

PŁYN

E.V. 
3/2

E.V. 
3/2

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY

DAS 100_ _  _ _ _ _
REGULACJA

śruba śruba mikrometryczna

RMNR

Specjalne wersje dostępne na zamówienie.

Konfiguracja dozownika

• 15° • 45°
• 60°
• 90°

GŁOWICE

okrągła owalna
COCR

Ø
DOSTĘPNE DYSZE

mm
• 0.3
• 0.5
• 0.8
• 1
• 1.2
• 1.5

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