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1. WSTĘP

1.1 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi jest dokumentem towarzyszącym dozownikowi od momentu jego budowy i przez cały okres eksploatacji
użytkowania, jest zatem integralną częścią dozownika. Należy przeczytać instrukcję przed podjęciem jakichkolwiek działań 
związanych z dozownikiem. Instrukcja musi być łatwo dostępna do użytku dla personelu l i do konserwacji dozownika. Użytkownik i 
osoba obsługująca są zobowiązani do zapoznania się z treścią tego podręcznika.

Powielanie dowolnej części tego podręcznika, w dowolnej formie, wymaga wyraźnej pisemnej zgody DAV Tech. Tekst i ilustracje 
w tym podręczniku nie są miarodajne, firma DAV zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do wprowadzania 
zmian w celu ulepszenia produktu lub ze względów komercyjnych.

1.2 Gwarancja
Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty uruchomienia i nie później niż 15 miesięcy od daty dostawy. Interwencje dokonane 
w okresie gwarancyjnym w żaden sposób nie przedłużają okresu gwarancyjnego. Sprzedawca nie odpowiada na wady wynikające 
z naturalnego zużycia części, które ze swej natury podlegają zużyciu.
Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany przez sprzedawcę dowolnego elementu lub części, która ma wady produkcyjne 
po ustaleniu istnienia wady. W okresie gwarancji sprzedawca nalicza godziny pracy technika, a koszty  podróży, wyżywienia i 
zakwaterowania ponosi klient. Koszty wysyłki związane z wysłaniem części w okresie gwarancyjnym ponosi sprzedawca, a koszt 
zwrotu wymienionego towaru ponosi klient. Wymiana elementu wymienionego w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, w celu 
sprawdzenia przerwy, zapewni sprzedającemu konsensus w sprawie fakturowania wysłanego nowego elementu. W żadnym 
wypadku sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe lub pośrednie, a w każdym razie wynikające z zakończenia 
cyklu produkcyjnego lub zatrzymania maszyny. Sprzedawca nie odpowiada za wady wynikające z naturalnego zużycia części, które 
ze swej natury podlegają zużyciu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania 
sprzętu lub nieprzestrzegania zasad regularnej okresowej konserwacji. Zgłoszenia dotyczące tych problemów będą w całości 
pokrywane przez klienta. Sprzedawca nie odpowiada za usterki, które mogą wynikać z modyfikacji, napraw lub przeróbek własnych 
klienta lub nieupoważnionego personelu lub korygowań z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych. Wyłączone z 
gwarancji są szkody, które można przypisać oscylacjom napięcia netto przekraczającym 10% normalnego obciążenia linii, awariom 
mechanicznym i / lub elektrycznym z powodu niedopatrzeń klienta.
Uszkodzenia spowodowane przez czynniki atmosferyczne i / lub naturalne są wyłączone z gwarancji. Klient ponosi koszty 
wymagane do testowania i uruchomienia urządzenia.

1.3 Materiały
Oryginalnej konfiguracji zaworu nie wolno zmieniać.
Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy:
• Opakowanie jest nienaruszone
• Opakowanie zawiera zamawiany materiał.
W przypadku uszkodzenia lub niezgodnej z zamówieniem zawartości należy natychmiast skontaktować się z DAV Tech.

1.4 Obszary zastosowania
Maszyny pakujące
Maszyny automatyki
Przemysł papierniczy
Przemysł graficzny i formy ciągłe
Przemysł spożywczy
Przemysł mechaniczny i montaż
Przemysł złotniczy i optyczny
Branża akcesoriów modowych
Przemysł elektroniczny i elektryczny
Wszystkie aplikacje płynów w trybie ręcznym, automatycznym lub półautomatycznym
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Wyświetlacz czasu dozowania Cyfrowy
Zakres czasu dozowania 0,001-9 999s

Ciśnienie powietrza na wlocie 3-7 bar
Ciśnienie powietrza na wylocie 0,1-7 bar

Powtarzalność 0,00005 s
Minimalna ilość dozowania 0,001 cc
Maksymalna częstotliwość > 600 cykli / minutę

Wymiary 250 mm x 150 mm x 70 mm
Waga < 3 kg

2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Niniejsza instrukcja zawiera zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo pracy i zapobiegające wypadkom.

2.1 Definicje terminów
Poniżej znajdują się definicje terminów używanych w instrukcji obsługi.
Cele. Termin ten odnosi się do użytkowania urządzenia zgodnie z opisem producenta. Określenie „wstępnie zdefiniowane cele” 
odnosi się do korzystania z urządzenia zgodnie z jego konstrukcją, budową i funkcją.
Ryzyko wtórne. Ryzyko wtórne to niebezpieczeństwo, które nie jest oczywiste i wynika z użytkowania maszyny. Ryzyko wtórne jest 
nieuniknione pomimo podjęcia wszystkich środków zapobiegawczych.
Kompetentne osoby. Osoba jest kompetentna, jeśli zdobyła wystarczającą wiedzę w danej dziedzinie poprzez wykształcenie 
zawodowe lub doświadczenie. Kompetentna osoba musi zapoznać się ze szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa pracy i 
zapobiegania wypadkom oraz ogólnie z zasadami wiedzy technicznej.
Przeszkolony personel. Osoba zostaje przeszkolona,   gdy kompetentna osoba poinformuje ją o wykonywanych czynnościach i 
zagrożeniach wynikających z niewłaściwego zachowania oraz, jeśli to konieczne, przeszła wymagane szkolenie. Ponadto osoba 
przeszkolona musi zostać poinformowana o zasadach bezpieczeństwa i środkach ochronny.
Wykwalifikowany personel. Osoba wykwalifikowana to osoba kompetentna lub wystarczająco wykształcona.

2.2 Wykorzystanie
Jednostki dozujące DA1000T są zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i mogą być stosowane 
wyłącznie do aplikacji zgodnych płynów pod maksymalnym ciśnieniem 7 barów. Tylko wykwalifikowany personel jest upoważniony 
do zainstalowania i obsługi DA1000T. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania dozownika należy dokładnie przeczytać i 
zrozumieć niniejszą instrukcję. Pole zastosowania jednostek dozujących DA1000T podano w niniejszym podręczniku. Wszystkie 
dane i parametry zawarte w tej instrukcji muszą być przestrzegane. Można używać tylko dodatkowego lub pomocniczego 
wyposażenia zalecanego przez DAV Tech. Każde użycie innej części uznaje się za niezgodne.

3 OPIS TECHNICZNY
Niniejsza instrukcja zawiera zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo pracy i zapobiegające wypadkom.

3.1 Funkcje urządzenia
Jednostki dozujące DA1000T są przeznaczone do dozowania płynów o różnej lepkości w punktach lub liniach, w trybie 
automatycznym lub ręcznym.

3.2 Specyfikacja urządzenia

Instrukcja instalacji i konserwacji



STR. 5

3.3 Opis wyglądu
1. Wskaźnik ciśnienia wylotowego
2. Regulacja ciśnienia wylotowego
3. Regulator podciśnienia
4. Włącznik
5. Wyświetlacz czasu pracy
6. Złącze rurki dozującej 
7. Licznik dozowania

4 INSTALACJA
4.1 Montaż
• Podłącz przewód sprężonego powietrza do jednostki sterującej za pomocą elastycznego węża 6 mm, który zostanie 

włożony do adaptera A.
• Podłącz zasilacz znajdujący się w pudełku do gniazdka elektrycznego, a drugi koniec do
gniazda B z tyłu jednostki sterującej.
• Podłącz pedał lub przełącznik palca do gniazda C z tyłu jednostki sterującej.
• Podłącz przezroczysty wąż do złącza i 6.

4.2 Ładowanie strzykawki
W zależności od lepkości materiału strzykawkę można napełnić ręcznie lub za pomocą specjalnego pneumatycznego wypełniacza 
DAV Tech. Strzykawka nigdy nie powinna być napełniona po brzegi. W przypadku ręcznego ładowania podczas napełniania 
strzykawki płynem należy włożyć tłok, mocno dokręcić strzykawkę i wywierać nacisk na krawędzie strzykawki. Nie tworzy to 
pęcherzy powietrznych między dozowanym płynem a tłokiem. Po załadowaniu strzykawki można zamontować ją na adapterze, 
zwracając uwagę na miejsce łączenia.

5 REGULACJA URZĄDZENIA
5.1 Tryb ręczny
Po wykonaniu niezbędnych podłączeń powietrza, zasilania itp. (Patrz poprzedni rozdział) można włączyć jednostkę 
sterującą za pomocą przełącznika; następnie należy sprawdzić, czy czasomierz 7 (patrz rysunek 3.3) jest ustawiony na 
0, w przeciwnym razie można go zresetować za pomocą przycisków na zegarach. Możliwe jest teraz dozowanie płynu, 
który będzie dostarczany przez czas, w którym operator będzie trzymał wciśnięty pedał nożny lub przełącznik palcowy. Po 
pierwszym dozowaniu można zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie płynu, przechodząc do pokrętła 2 (patrz rysunek 3.3) i 
skalibrować przełącznik podciśnienia, aby uniknąć niepożądanego kapania. W związku z tym zalecamy powolne zwiększanie 
otwarcia zaworu podciśnienia 3 (patrz rysunek 3.3), aż nie nastąpi kapanie; Należy jednocześnie zauważyć, że zbyt wysoka 
regulacja zaworu próżniowego do danego płynu, z którym on współpracuje spowoduje odłączenie się tłoka w strzykawce 
od płynu, co spowoduje problemy z powtarzalnością dozowanej ilości produktu . Po ustawieniu prawidłowych parametrów 
można zablokować zawór próżniowy za pomocą nakrętki zabezpieczającej i regulatora ciśnienia, przez wciśnięcie go.
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5.2 Tryb automatyczny
Jeśli znamy już optymalny czas otwarcia zaworu, można go wybrać za pomocą timera 8 (patrz rys. 3.3). Naciśnięcie 
przełącznika nożnego lub przycisku palca spowoduje dopasowanie do wstępnie wybranego otwarcia elektrozaworu, z 
maksymalną powtarzalnością.

5.3 Dostosowanie ilości materiału
Oprócz czasu otwarcia elektrozaworu regulacja ilości dozowanego materiału zależy również od:
> Średnicy igły
> Ciśnienia płynu
Na podstawie tych czynników możemy dostosować ilość potrzebnego materiału.
Każdy rodzaj płynu wymaga szczególnej uwagi, zaleca się najpierw wyregulować ciśnienie pośrednie i użyć igły o średniej 
średnicy. Zmieniając jeden, drugi lub oba parametry, będziemy otrzymywać zmiany w ilości dozowanego materiału, dopóki 
nie uzyskamy pożądanych rezultatów.

5.4 Wskazówki dotyczące prawidłowego dozowania
W celu dokładnego i stabilnego dozowania zaleca się umieszczenie, w pobliżu powierzchni, na której dozujemy  produkt, 
strzykawkę pod kątem od 45 ° do 80 ° od płaszczyzny poziomej, aby można było uzyskać bardzo precyzyjne punkty lub 
paski płynu. W szczególności w przypadku podawania w postaci pasków, operator musi utrzymywać strzykawkę nachyloną 
zgodnie z kierunkiem ruchu wzdłuż ciągu, a następnie przeciągnąć urządzenie dozujące i nie pchać go. Zapobiegnie to 
nadmiernemu zanieczyszczeniu igły, co pogorszyłoby funkcjonalność i wymagało wymiany.

6 KONSERWACJA

6.1 Główne zasady
Jednostki dozujące DA1000T dzięki metodom konstrukcyjnym i zastosowanym materiałom są łatwe w utrzymaniu. 
Minimalna, prosta, dokładna i stała konserwacja pozwala na długotrwałe i płynne działanie jednostki sterującej w czasie, 
przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Do czyszczenia nie używać metalowych, ostrych przedmiotów, używać tylko 
miękkich szczotek lub bawełnianych szmatek. Wszelkie prace konserwacyjne jednostki sterującej i jej akcesoriów muszą 
być wykonywane przez wykwalifikowany personel i po odłączeniu od systemu zasilania. Wskazana jest częsta wymiana 
strzykawek i dysz, ponieważ nadmierne ich zużycie może prowadzić do ich przeciekania. Używać tylko oryginalnych części 
zamiennych.
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7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

7.1 Problemy i rozwiązania
Usuwanie usterek musi być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, z zastrzeżeniem odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa.

8 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Należy się skontaktować z producentem  w sprawie potrzeby wymiany części jednostki sterującej i / lub materiałów 
eksploatacyjnych, takich jak:
• Strzykawki o pojemności 10 cm3 z tłokiem
• Strzykawki o pojemności 30 cm3 z tłokiem
• Strzykawki o pojemności 55 cm3 z tłokiem
• Igły z tworzywa sztucznego o wszystkich średnicach
• Igły z metalową końcówką wszystkich średnic
• Specjalne igły
• Pneumatyczne dysze transferowe do strzykawek o pojemności 10-30 i 55 cm3
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Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w dowolnym czasie, bez powiadomienia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w niniejszym 
podręczniku. Ilustracje nie są wiążące.

DAV TECH POLAND SP. Z O.O. Ul. Na Grobli 1A, 32-005 Niepołomice - Poland - Tel. +48 501548694
davtech@davtech.pl - www.davtech.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Brand: DAV Tech Srl
Address:  Via Ravizza, 30 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALY

DECLARE THAT
ELECTRICAL EQUIPMENT:

DA 1000 T

MEET THE REQUIREMENTS FOR CE MARKING

As required by the following European directives:
complies with the following Essential Safety Requirements of 2006/42/CE:

• Machinery Directive 2006/42/CE
• 2014/35/UE
• 2014/30/UE
• Legislative Decree 81/08 of 30 April 2008 (Consolidated text on health and safety at 

work)
 
He also declares that:
-  the relevant technical documentation has been drawn up in accordance with Annex 

VII B
-  we are committed to transmitting relevant information on this machine in response to 

a properly motivated request from the national authorities

Montecchio Maggiore, July 10, 2017

     The legal representative 
     Andrea Grazioli


