
ZAWÓR DOZUJĄCY RĘCZNY DAV 300 MAN

Zawór dozujący DAV 300 MAN został zaprojektowany 
do ręcznego dozowania z najwyższą dokładnością i 
powtarzalnością smarów i olejów do NLGI 3 (do 1 000 000 
mPa s). Ergonomiczny uchwyt sprawia, że zawór jest wygodny 
do trzymania i ręcznego sterowania. Dostępne są wersje 
z uchwytem pionowym (DAV 300 MAN-V) lub poziomym 
(DAV 300 MAN-O). Komora wolumetryczna ma pojemność 
regulowaną w zakresie od 0,1 do 2,0 cm³, a za pomocą 
specjalnego czujnika można sprawdzić opróżnianie komory 
dozującej, aby zapewnić najwyższą kontrolę procesu.

>  Dozowanie wolumetryczne, niezawodne 
i stałe

>  Dozowanie niezależne od lepkości, 
ciśnienia i temperatury smaru

>  Urządzenie jest lekkie i kompaktowe

>  Łatwe podłączenie węży do uchwytu  od 
spodu lub z tyłu ver. MAN-O)

>  Potwierdzenie dozowania czujnikiem

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

>  Zintegrowany zawór pneumatyczny w 
uchwycie

>  Zawór jest wyposażony w hak do 
zawieszenia.

CECHY:

ZASTOSOWANIE:

>  Wolumetryczne dozowanie 
smarów

>  Wolumetryczne dozowanie 
olejów

Model DAV 300 MAN

Tryb pracy Dwutaktowy

Ciężar 1,270 g (DAV 300 MAN-O) 1,540 g (DAV 300 MAN-V)

Ciśnienie płynu na wejściu 20 bar Min. - maks. 200 bar

Dozowana ilość 0,1 cm³ - 2,0 cm ³

Ciśnienie powietrza do uruchomienia 5 - 7 bar

Wlot powietrza gwint M5 do węża ø 6 mm

Gwint na wlocie płynu 1/4 BSP

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

Prędkość Do 60 cykli/min

Sposób dopasowania dozowanej dawki 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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POMPY PODAJĄCE DO SMARÓW

Pompy DAV Tech idealnie nadają się do podawania smaru i płynów z puszek lub beczek poprzez zawór DAV 300 
MAN. Dostępne są pompy do puszek od 0,5 do 5 kg i do beczek od 5 do 200 kg.

DYSZE DO ZAWORU DAV 300 MAN

Zawór DAV 300 MAN jest wyposażony w uchwyt dyszy 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 DO ZAWORU DAV 300 MAN

Zawór DAV 300 MAN musi być stale zasilany powietrzem o ciśnieniu od 5 do 7 barów.
Pneumatyczny zawór przełączający jest zintegrowany z uchwytem. Dozowana dawka jest niezależna od czasu, 
przez który operator naciska spust (oprócz minimalnego czasu wymaganego do dozowania).

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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