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1. WSTĘP

1.1 PODRĘCZNIK
Przewodnik użytkownika jest dokumentem, który towarzyszy zaworowi od momentu jego budowy i przez cały okres użytkowania, 
dlatego jest integralną częścią zaworu. Wymagane jest przeczytanie instrukcji przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych 
z zaworem. Instrukcja musi być łatwo dostępna dla personelu i konserwacji zaworu. Użytkownik i jego obsługa muszą znać treść 
tego podręcznika.

Powielanie jakiejkolwiek części tego podręcznika, w jakiejkolwiek formie, bez wyraźnej pisemnej zgody DAV TECH jest zabronione. 
Tekst i ilustracje w niniejszym podręczniku nie są wiążące, DAV tech zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, 
do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu lub ze względu na charakter produkcji lub reklamę.

1.2 Gwarancja
Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty uruchomienia i nie później niż 15 miesięcy od daty dostawy. Interwencje 
prowadzone w okresie gwarancyjnym nie przedłużają w żaden sposób okresu ważności gwarancji. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem części, które ze względu na swój charakter ulegają zużyciu.

1.3 Odbiór towarów
Oryginalna konfiguracja zaworu nigdy nie może być zmieniana.
Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy:
• Opakowanie jest nienaruszone
• Otrzymany towar jest zgodny z zamówionym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Działanie dozownika
Dozownik DA250 został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
DA250  jest przeznaczony do dozowania beztlenowych, cyjanoakrylowych lub innych agresywnych płynów przy maksymalnym 
ciśnieniu 10 bar. Tylko wykwalifikowany personel jest uprawniony do zainstalowania i używania zaworu dozującego DA250. 
Należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi przed instalacją i użyciem dozownika. W przypadku dozownika DA250 dostępne są 
wyłącznie pola stosowania wymienione w niniejszej instrukcji. Wszystkie dane i parametry w tej instrukcji muszą być przestrzegane. 
Można korzystać tylko z dodatkowych lub pomocniczych urządzeń DAV Tech. Wszelkie inne zastosowania nie są brane pod uwagę.

2.2 Specyfikacja techniczna

Model DA 250
Sterowanie Proste lub podwójne działanie
Maksymalne ciśnienie płynu 10 bar
Ciśnienie otwarcia 5-7 bar
Gwint wlotu 1/8 BSP
Średnica wylotu Luer Lock lub inne na życzenie
Częstotliwość Do 200 cykli / min
Regulacja Śruba mikrometryczna
Używane materiały Anodowane aluminium, stal nierdzewna, PTFE, membrana współwytłaczana z niereaktywnymi materiałami
Zastosowanie Klej cyjanoakrylowy, płyny beztlenowe, ogólnie płyny o niskiej lepkości (nawet agresywne)



We reserve the right to modify at any time, without notice, the specifications, dimensions and weights in this datasheet. The illustrations are not binding.

TANKS FOR FLUID FEEDING

The DAV Tech PT tanks are ideal to feed the valve DA 250.
They are available in 3 sizes 2, 5 and 10 liters and in different variations.
The tank PT2.0 in particular is designed to accommodate inside the 250 cc 
oval containers used by the major manufacturers of anaerobic fluids such 
as Loctite and Loxeal.

NOZZLES FOR VALVE DA 250

The valve DA 250 is designed to accommodate outlet nozzles with luer lock thread. 
DAV Tech will be happy to advise and give you to test various types of nozzles in different materials and dimensions. 
On request it is also possible to create special nozzles with various shapes.

DRIVE VALVE DA 250 

The valve 250 DA have to be drived by solenoid 5/2 or 3/2 (depending on whether you want to work double-acting or 
simple acting) for a time setted by the PLC of the customer. 
We are available for the supply of timing systems such as the DA 1000 T controller or even with the creation of 
electrical control panels to manage the various I / O you need to check.

Connection diagram

S.V. 5/2
(ALSO POSSIBLE SINGLE 
ACTING)

PLC

PRESSURIZZABLE
TANK

2.3 Schemat podłączenia

3 INSTALACJA

3.1 Montaż
Dozownik musi być zamontowany na podporze za pomocą specjalnego gwintowanego otworu (M5) na zaworze lub przez 
kołnierz ad-hoc.
Dobre zamocowanie dozownika do wspornika i maszyny powinno gwarantować brak wibracji oraz z dobry dostęp do 
regulacji, czyszczenia i konserwacji.

Idealna pozycja robocza zaworu dozującego to pionowa, z dyszą skierowaną w dół.
Inne pozycje są możliwe za zgodą DAV Tech

Otwór gwintowany M5 do mocowania
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(możliwe również 
pojedyncze działanie)

ZBIORNIK 
CIŚNIENIOWY
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3.2 Sterowanie
Dozownik DA250 jest zaworem dozującym, który może działać 
zarówno w pojedynczy jak i podwójny sposób, ponieważ 
istnieje sprężyna bezpieczeństwa, która utrzymuje zawór 
normalnie zamknięty.

3.3 Podłączenie
Dozownik musi być podłączony do źródła zasilania płynu 
(zbiornika ciśnieniowego).
Wąż musi być podłączony do złączki znajdującej się w dolnej 
części zaworu dozującego.

Wlot powietrza

Wprowadzanie 
materiału

3.4 Ustawienie dozownika
Ustawienie dawki dozowania określa się przez skok 
membrany.
Aby wyregulować skok, reguluj śrubą  znajdującą  się w górnej 
części zaworu dozującego.
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć 
skok membrany, a co za tym idzie ilość produktu. Obracając 
się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, osiągając koniec 
skoku, dozownik  będzie całkowicie zamknięty, więc nie będzie 
dozował płynu.
Obróć w lewo, aby zwiększyć skok membrany, a następnie 
ilość produktu.

3.5 Ustawienie ilości materiału

Dostosowanie ilości materiału jest określane przez:

> Średnicę dyszy
> Ciśnienie materiału
> Regulację skoku membrany

Działając na te czynniki, możesz dostosować ilość materiału, który chcesz.

Pokrętło regulacji

Nie należy zbyt mocno dokręcać igły, aby nie uszkodzić membrany.

ZAWÓR MEMBRANOWY DA 250



4 KONSERWACJA

4.1 Ogólne zasady
Minimalna, prosta, dokładna i stała konserwacja dozownika, pozwala na długotrwałą i płynną pracę, przy zachowaniu 
wydajności.

4.2 Demontaż zaworu - Ponowny montaż

Jeśli konieczne jest zdemontowanie dozownika DA 250, wykonaj następujące czynności:
1) Odłącz zasilanie pneumatyczne
2) Odłącz zasilanie płynu po zrzuceniu ciśnienia ze zbiornika
3) Usuń zawór z podpory, do której jest przymocowany
4) Odkręć cztery śruby M4 z przodu
5) Usuń przednią część sekcji PTFE i ostrożnie ją wyczyść
6) Usuń membranę, odkręcając ją
7) Usuń 4 śruby z tyłu
8) Wyciągnij tłok, uważając, aby nie ścisnąć cylindra

Przed ponownym montażem, postępując zgodnie z opisaną tutaj procedurą, wymień uszkodzone części (oprócz wszystkich 
o-ringów), postępując zgodnie z poniższymi zaleceniami.

5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
5.1 Problemy i rozwiązania
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PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Brak lub niewielka ilość 
płynu

Dozownik nie otrzymuje sygnału Sprawdź elektrozawór. Wykonaj test ręczny.

Zbyt niskie ciśnienie płynu lub jego brak Sprawdź ciśnienie płynu zasilającego i ewentual-
nie zwiększ jego ciśnienie.

Dysza jest zatkana Usuń i wyczyść dyszę.
Filtr jest zanieczyszczony (jeśli występuje) Wyczyść lub wymień filtr.
Rura jest zgięta Sprawdź rurkę doprowadzającą klej
Ciśnienie uruchamiające jest niewystar-
czające Sprawdzić ciśnienie uruchamiania (6 barów)

W układzie jest zaschnięty klej/płyn Usuń wszelkie cząstki stałe
Wyciek płynu z obudowy 
dozownika Uszkodzona uszczelka Wymień uszczelkę

Wyciek oleju spod bloku Obecność brudu w dyszy Wyczyść lub wymień dyszę

Dozownik otwiera się 
późno Ciśnienie otwarcia jest niewystarczające Sprawdź ciśnienie robocze (6 bar)

Uszkodzony O-ring w komorze pneuma-
tycznej Wymienić O-ring
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6.1 Wymiary ogólne

Są to orientacyjne wymiary zaworu DA 250. Pobierz modele 3D z naszej strony internetowej.

6 BUDOWA I WYMIARY

ZAWÓR MEMBRANOWY DA 250



6.2 Budowa

POS KOD ILOŚĆ OPIS
1 02130320 8 Śruba

2 25001 1 Blok regulacyjny

3 25002 1 Sprężyna

4 25003 1 Tłok

5 92010702 1 O-ring

6 92011401 1 O-ring

7 25004 1 Uszczelka

8 25005 1 Podkładka

9 25009 1 Body

10 25006 1 Membrana

11 25010 1 Część teflonowa

12 25007 1 Przednia część

13 25008 1 Ferrule

14 95121502 2 Podłączenie 
pneumatyczne

6.3 Składniki

DAV TECH SRL  Via Ravizza, 30 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALY - Tel. 0039 0444 574510 - Fax 0039 0444 574324
davtech@davtech.it - www.davtech.it

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w dowolnym czasie, bez powiadomienia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w niniejszym 
podręczniku. Ilustracje nie są wiążące.
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