
ZAWÓR NATRYSKOWY DAS 50 / DAS 50 N

Zawory rozpylające DAS 50 i DAS 50N są zaprojektowane do 
dozowania promieniowego, i bezkontaktowego płynów, takich 
jak oleje, smary, podkłady itp. wewnątrz cylindrów, otworów, 
komór itp. Specjalna konstrukcja zapobiega wyciekom i 
tworzeniu się oparów lub mgły.
Dozownik rozpyla wewnątrz cylindra pierścień 360°, nie 
zanieczyszczając innych części, podczas przesuwania zaworu 
można smarować go na całej długości.

>  Precyzyjna regulacja natężenia 
przepływu

>  Dysze przedłużające dostępne w 
standardzie długość 15, 20, 30, 50, 
100, 200 mm (możliwość dostarczenia 
ściślej dopasowanych)

>  Tryb pracy zamknięty za pomocą 
sprężyny bezpieczeństwa

>  Współpracuje z cylindrami, otworami 
itp. o śr. od 10 mm do 120 mm

>  Nie wytwarza zjawiska mgły ani 
kapania

>  Prosta obsługa i konserwacja.

CECHY:

>  Bezkontaktowe, dozowanie 
promieniowe płynów o niskiej 
i średniej lepkości.

ZASTOSOWANIE:

Model DAS 50 / DAS 50N

Napęd Pojedynczy

Ciężar 440 g

Max ciśnienie płynu 10 bar 

Ciśnienie powietrza do uruchomienia 5 - 7 bar

Dodatkowe ciśnienie powietrza 0,1 - 2 bar

Wlot powietrza Rurka 6x4 mm

Wylot płynu Rurka 6x4 mm

Długość przedłużenia 15, 20, 30, 50, 100, 200 mm

Prędkość Do 200 cykli/min

Regulacja Mikrometryczna

Materiały Stal nierdzewna, mosiądz niklowany

Płyny do dozowania Oleje, smary, smary (do NLGI 2), podkłady

Dane techniczne:
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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.

ZBIORNIKI DO PODAWANIA PŁYNU

Zbiorniki DAV Tech serii PT idealnie nadają się do zasilania zaworów DAS 
50 i DAS 50N. 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.

NAPĘD ZAWORÓW DAS 50 I DAS 50N

Zawory DAS 50 i DAS 50N muszą być napędzane za pomocą zaworu elektromagnetycznego 3/2. Atomizowane 
powietrze niezbędne do rozpylania musi być napędzane innym zaworem elektromagnetycznym 3/2 z precyzyjnym 
regulatorem ciśnienia zamontowanym na linii. Pozwala to zachować oddzielny czas dozowania i opryskiwania i 
pozwoli osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

PRZEDŁUŻENIA ZAWORÓW DAS 50 I DAS 50N 

Zawory DAS 50 i DAS 50N mogą być wyposażone w przedłużki o różnych długościach. Standardowe rozmiary to 
15 mm, 30 mm i 50 mm a w razie potrzeby można wykonać dłuższe elementy lub z różnymi położeniami otworów 
natryskowych.
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