
POMPY WOLUMETRYCZNE PDP DWUSKŁADNIKOWE

>  Wiele rozmiarów dla umożliwienia 
idealnego wyboru dowolnej aplikacji

>  Na dozowanie nie ma wpływu 
temperatura ani zmiany lepkości

>  Prosta konserwacja dzięki konstrukcji 
pompy

>  Możliwość posiadania specjalnych 
właściwości - takich jak korpus z PEEK, 
rotor z ceramiki, stator w PA itp.

>  Możliwość dozowania podawanych 
materiałów bez problemów z 
nanoszeniem

>  Funkcja odsysania zapobiegająca 
kapaniu

CECHY:

>  Dozowanie płynu 2K

ZAKRES STOSOWANIA:

Dane techniczne

POZYCJA PDP-015 PDP-050 PDP-150 PDP-500 PDP-1000
Wymiary 60xL260xØ30mm 60xL260xØ30mm 67xL310xØ35mm 67xL310xØ35mm 67xL340xØ35mm
Ciężar 1.12 Kg 1.12 Kg 1.66 Kg 1.66 Kg 1.85 Kg

Ciśnienie na wejściu 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar
Max. ciśnienie dozowania 20 bar 20 bar 20 bar 15 bar 15 bar

Lepkość 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs
Objętość dozowania na obrót ≈0.03 ml ≈0.1 ml ≈0.3 ml ≈1.0 ml ≈2.0 ml

Prędkość silnika (rpm) 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm
Min objętość dozowania 0.0003 ml 0.001 ml 0.003 ml 0.009 ml 0.009 ml

Natężenie przepływu dozowania 
(Max.)

≈ 3.6 ml/min ≈ 12 ml/min ≈ 36 ml/min ≈ 120 ml/min ≈ 240 ml/min
(0.06 ml/sec) (0.2 ml/sec) (0.6 ml/sec) (2.0 ml/sec) (2.0 ml/sec)

Dokładność dozowania ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
Proporcje mieszania 1:1 ~ 10:1 1:1 ~ 10:1 1:1 ~ 10:1 1:1 ~ 10:1 1:1 ~ 10:1

Materiał statora Obojętny elastomer Obojętny elastomer Obojętny elastomer Obojętny elastomer Obojętny elastomer
Materiał portu wlotowego G 1/8” (STD) 1 G 1/8” (STD) 1 G 1/4” (STD) 1 G 1/4” (STD) 1 G 1/4” (STD) 1

Gwint portu wylotowego Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2

Materiał wykonania części aktywnych SUS / UHMW - PE / FKM 3 SUS / UHMW - PE / FKM 3 SUS / UHMW - PE / FKM 3 SUS / UHMW - PE / FKM 3 SUS / UHMW - PE / FKM 3

Warunki pracy 10~40°C 10~40°C 10~40°C 10~40°C 10~40°C

Pompy wolumetryczne PDP to innowacyjne, kompaktowe, precyzyjne i niezawodne 
systemy dozowania dwuskładnikowego.
Specjalnie zaprojektowana obrotowa pompa ślimakowa umożliwia dozowanie z wysoką 
wydajnością materiałów 2k. System zapewnia wydajne i spójne dozowanie bardziej niż 
jakikolwiek inny układ tłokowy lub pompy zębatej.
Proporcje mieszania i objętość dozowania można łatwo regulować za pomocą 
sterownika, zmianą prędkości obrotów rotora. Pompy napędzane są motoreduktorem z 
enkoderem i umożliwiają dozowanie objętościowe w liniowo, punktowo lub wypełnianie 
określoną objętością, z najwyższą dokładnością, bez wpływu ciśnienia wlotowego płynu, 
lepkości i temperatura mediów.

1. Różne wyloty do dopasowania strzykawki, możliwe na życzenie - 2. Różne możliwe wyloty na życzenie - 3. Różne materiały na życzenie.

>  System kontroli ciśnienia na 
wylocie pompy do monitorowania 
niechcianych zjawisk w obszarze 
mieszania.

OPCJE:

>  Możliwość zastosowania pomp 
różnych rozmiarów, dla uzyskania 
odpowiednich proporcji.
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Schemat połączenia

INTEGRACJA POMP PDP Z ROBOTAMI

Pompy PDP można łatwo zintegrować z robotami 6-osiowymi, Scara lub kartezjańskimi na specjalnych wspornikach, 
łatwych do skonstruowania (DAV Tech może dostarczyć modele 3D pomp).

MIESZALNIK STATYCZNY

DAV Tech pomaga klientowi w wyborze właściwego mieszalnika statycznego. Prawidłowe dozowanie żywicy i
utwardzacza nie wystarcza do zagwarantowania idealnego dozowania, dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać 
odpowiedni mieszalnik statyczny co do długości, średnicy i kształtu.

NAPĘD POMPY PDP

Sterowanie pompą pozwala ustawić wszystkie parametry w bardzo prosty 
sposób. Możliwe jest działanie w trybie impulsu, trybie ustalonym (dla linii) 
lub trybie wypełnienia. Komunikacja z zewnętrznym sterownikiem PLC może 
odbywać się w prosty sposób - I / O.

ZASADA DZIAŁANIA

Dwie pompy są napędzane przez sterownik, który automatycznie - po ustawieniu żądanego współczynnika, oblicza 
prędkość i przyspieszenie pracy pojedynczych pomp, dzięki czemu otrzymujemy idealne proporcje i równoczesne 
dozowanie dwóch płynów. Blok mieszający, dostępny w różnych kształtach i różnych rozmiarach, umożliwia stosowanie 
mieszalników statycznych o różnych rozmiarach. System monitorowania ciśnienia wylotowego z pojedynczej pompy 
(opcja) pozwala sprawdzić wszelkiego rodzaju niepożądane katalizacje jakie mogą sie pojawić w bloku mieszającym 
lub w mieszalniku statycznym, usprawniając proces dozowania.
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Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w tym arkuszu danych. Ilustracje nie są wiążące.


