
DOZOWNIK SPRAY DAS 30

Zawór mikro-natryskowy DAS 30 jest zaprojektowany do 
rozpylania różnych rodzajów płynów.
Miniaturowy rozmiar jest idealny do kompaktowych układów. 
Jego konstrukcja i siła sprawiają, że jest idealny dla tych, 
którzy szukają optymalnego rozwiązania.
Zawór natryskowy DAS 30 może być wyposażony w różnego 
rodzaju rozszerzenia, aby umożliwić każdy rodzaj aplikacji.

>  Precyzyjna regulacja natężenia 
przepływu

>  Igły i dysze ze stali nierdzewnej

>  Prosty i tani

>  Do płynów radioaktywnych dostępne 
w PEEK

>  Dostępne różne rozszerzenia dla 
dowolnej aplikacji

CECHY:

>  Rozpylanie olejów i smarów
>  Rozpytanie środków adhezyjnych
>  Rozpylanie środków agresywnych

ZASTOSOWANIE:

Dane techniczne

Model DAS 30

Napęd Pojedynczy

Ciężar 140g

Wymiary 40x25x25 mm 

Max ciśnienie płynu Max 3 bar - wersja MP do 12 barów

Ciśnienie powietrza do uruchomienia 5-6bar

Ciśnienie powietrza do rozpylania  0,5 - 6 bar

Wlot powietrza Rurka 6x4 mm

Wylot powietrza Rurka 6x4mm

Głowica Do natrysku promieniowego lub płaskiego
Prędkość Do 200 cykli/min

Regulacja Mikrometryczna

Materiały Stal nierdzewna

Płyny do dozowania Olej, smary, środki antyadhezyjne, środki do zabezpieczania gwintów (wersja PEEK) itp
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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.
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Schemat połączenia

Konfiguracja zaworu

PRZEDŁUŻENIA DAS 30

Zawór DAS 30 może być wyposażony w przedłużenie, np. do natryskiwania 
promieniowego. Przedłużenia są dostępne w długości od 100 do 600 
mm i umożliwiają natryskiwanie 360 °, bez kontaktu, dając w rezultacie 
dokładne pokrycie optymalną ilością płynu.

DAS 30 PEEK

W tej wersji zawór DAS 30 może rozpylać płyny reaktywne, takie jak płyny 
anaerobowe (np. środki do zabezpieczania gwintów). To rozwiązanie jest 
idealne, kiedy zachodzi potrzeba pokrycia określonego obszaru powłoką 
płynu a nie tylko pojedynczą kroplą.

DAS 30 CZUJNIK

Zawór DAS 30 może być wyposażony w indukcyjny czujnik zbliżeniowy, 
który jest w stanie sprawdzić prawidłowe otwarcie i zamknięcie zaworu. 
Czujnik jest zamontowany na regulatorze i nie ma potrzeby zmiany jego 
położenia po zmianie ustawień.


