
DOZOWNIK WOLUMETRYCZNY DAV 100

Dozownik wolumetryczny DAV 100 jest tak zaprojektowany 
by umożliwić dozowanie z najwyższa dokładnością i 
powtarzalnością smarów i płynów o lepkości do NLGI 3 
(1.000.000 mPa s).
Dozownik wolumetryczny ma regulowaną pojemność od 1 
do 20 mm3 i czujnik umożliwiający kontrolę opróżniania 
komory dozującej by zapewnić najwyższą kontrolę nad 
procesem dozowania.

>  Dozowanie wolumetryczne, 
niezawodne i powtarzalne

>  Dozowanie niezależne od lepkości, 
ciśnienia i temperatury smaru

>  Brak konieczności kontroli ciśnienia

>  Potwierdzenie dozowania czyjnikiem

>  Dozowana ilość jest łatwo regulowana 
a śruba blokowa zabezpiecza przed 
przypadkową jej zmianą 

>  Urządzenie jest małe i lekkie (170g)

>  Możliwe są wersje urządzenia 
zasilanego niższym ciśnieniem

CECHY:

>  Dozowanie wolumetryczne 
smarów

>  Dozowanie wolumetryczne 
olejów

ZASTOSOWANIE:

Model DAV 100

Tryb pracy Dwutaktowy

Ciężar 170 g

Ciśnienie płynu na wejściu Min 20 bar, Max 200 bar (możliwe są wersje z niższym ciśnieniem)

Dozowana ilość 1 mm³ - 20 mm ³ (0,001 cc - 0,020 cc)

Wytwarzane ciśnienie 5 - 7 bar

Wlot powietrza Złączki M2,5 do węża ø 4 mm

Gwint na wlocie płynu 1/8 BSP

Wyjście płynu Gwint M5 z uchwytem Luer Lock lub złączem żeńskim 1/8 BSP

Prędkość Do 60 cykli/min

Sposób ustawienia dawki dozowanej Śruba mikrometryczna z blokadą

Materiały Stal nierdzewna, aluminium

Płyny do dozowania Smary i oleje o lepkości do NLGI3-1000000mPa s

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

POMPY PODAJĄCE DO SMARÓW
Pompy DAV Tech idealnie nadają się do podawania smarów i płynów z puszek lub beczek zasilając dozownik 
DAV 100. Dostępne są pompy do puszek od 0,5 do 5 kg i do beczek od 5 do 200 kg.

DYSZE DO ZAWORU DAV 100
Zawór DAV 100 jest wyposażony w uchwyt do igieł Luer Lock lub 
alternatywnie w gwintowaną nasadkę 1/8” BSP żeńską. Możemy również 
zaprojektować i zbudować specjalne dysze (wielopunktowe, promieniowe 
itp.) w zależności do indywidualnych potrzeb klienta.

NAPĘD ZAWORU DAV 100
Dozownik DAV 100 musi być sterowany za pomocą zaworu elektromagnetycznego 5/2,  Czas nie musi być 
dokładny, ale ważne jest, aby był ustawiony w 2 fazach  by umożliwiał zaworowi ponowne napełnianie i dozowanie 
smaru.

CZUJNIK DOZOWNIKA DAV 100
Za pomocą prostego czujnika kontaktowego (opcja) można sprawdzić, 
czy komora objętościowa została opróżniona, by mieć kontrolę nad 
procesem dozowania.
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