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1 WSTĘP

1.1 INSTRUKCJA
Podręcznik użytkownika jest dokumentem towarzyszącym zaworowi od momentu jego budowy i przez cały okres użytkowania, 
stanowi zatem integralną część zaworu. Wymaga to przeczytania instrukcji przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z 
zaworem. Instrukcja musi być łatwo dostępna do użytku przez personel i do konserwacji zaworu. Użytkownik i osoba obsługująca 
są zobowiązani do zapoznania się z treścią tego podręcznika.

Powielanie dowolnej części niniejszej instrukcji, w dowolnej formie, bez wyraźnej pisemnej zgody DAV Tech jest zabronione. Tekst 
i ilustracje w tym podręczniku nie są wiążące, firma DAV Tech zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do 
wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu, ze względu na charakter produkcji lub reklamę.

1.2 Gwarancja
Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy od daty uruchomienia i nie później niż 15 miesięcy od daty dostawy. Interwencje 
przeprowadzone w okresie gwarancji nie przedłużają w żaden sposób okresu ważności gwarancji. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem części, które ze swej natury podlegają zużyciu.

1.3 Odbiór towarów
Pierwotnej konfiguracji zaworu nigdy nie wolno zmieniać.
Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy:
• Opakowanie jest nienaruszone
• Otrzymany towar jest zgodny z zamówionym.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Działanie zaworu
Zawór dozujący DA 400 MINI to pneumatyczny element sterujący przeznaczony do precyzyjnego dozowania płynów o niskiej, 
średniej lub wysokiej lepkości.
Jego stan spoczynkowy jest zwykle zamknięty (nawet jeśli nie ma zasilania pneumatycznego), dzięki znajdującej się wewnątrz 
sprężynie bezpieczeństwa. Zasilanie pneumatyczne o ciśnieniu równym lub większym niż 6 barów oraz prąd 24 VDC elektrozaworu 
doprowadzą do cofania igły wewnątrz i przepływu płynu.
Przepływ płynu można regulować dostarczanym ciśnieniem, a także poprzez regulację otwarcia iglicy w górnej części dozownika 
DA 400 MINI.

2.2 Dane techniczne:

Model DA 400 MINI
Sposób działania Podwójny
Ciężar 230 g
Ciśnienie płynu Maks. 50 barów
Ciśnienie powietrza zasilającego 6 - 7 bar
Gwint wlotu powietrza M5
Gwint wlotu płynu 1/8 gazu

Gwint wylotowy Dysza Luer Lock, dysze stalowe o różnych kształtach i rozmiarach, również z 
gwintami gazowymi

Prędkość Do 300 cykli/min
Ustawienie przejścia Mikrometryczne
Materiały Stal nierdzewna, TCT, mosiądz niklowany i teflon

Płyny do dozowania Silikony, uszczelki płynne, smary, żywice, oleje, płyny o lepkości od niskiej 
do wysokiej



2.3 Schemat podłączenia

3 INSTALACJA 

3.1 Montaż na maszynie
Zawór DA 400 MINI można zamontować za pomocą przelotowych otworów w korpusie.
Pobierz modele 3D zaworu z naszej strony internetowej, aby zaprojektować wsporniki, łączniki i sprawdzić wymiary.

3.2 Napęd zaworu
Zawór DA 400 MINI działa dwustronnie z zaworem elektromagnetycznym 5/2 zamontowanym bezpośrednio.
Elektrozawór jest zawsze zasilany ciśnieniem 6 barów i wyższym i sterowany przez podanie i odłączenie zasilania 24 VDC.

NOZZLES FOR DA 400 MINI DISPENSING VALVE 

The valve DA 400 MINI presents a very high number of nozzles available 
as standard. Nozzles with thread 1/8 BSP male, luer lock, nozzles complete 
with various shapes and diameters from 0.3 to 1.5 mm. If necessary, we 
can design and create multi-point terminals, with radial outlets, inclined etc.

VALVE DA 400 MINI DRIVING

The valve DA 400 MINI has a 5/2 solenoid valve mounted directly on board, and it is therefore sufficient to feed the 
power supply (24V) to the solenoid (which is always kept fed pneumatically to 6-7 bar) for controlling the dispensing.

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

Schema di Collegamento

• 0.3
• 0.5
• 0.8
• 1
• 1.5

LV18SY MG

• 0.3
• 0.5
• 0.8
• 1
• 1.5

KV

• 0.3
• 0.5
• 0.8
• 1
• 1.5

KL

Valve configurations

DA 400 MINI_ _  _ _

Ø Ø Ø

NOZZLES AVAILABLE
REGULATION

screw micrometric
RMNR

Special versions available on request.

mm mm mm

Connection diagram

PRESSURIZED 
TANKS

PLC

Instrukcja obsługi i serwisu

ZBIORNIK 
CIŚNIENIOWY



ZAWÓR DOZUJĄCY DA 400 MINI

paź. 5

3.3 Podłączenie płynów
Zawór musi być podłączony do zasilacza (zbiornika, pompy lub innego). Wąż musi być podłączony do złączki znajdującej 
się na dole zaworu.
Podczas pracy przy ciśnieniach powyżej 8 barów należy używać połączeń i rur wysokociśnieniowych.

3.4 Ustawienia zaworu
Ilość dozowanego płynu jest określana regulacją skoku, ciśnieniem materiału i czasem 
otwarcia.

> Regulacja śrubą:
Odkręć nakrętkę kontrującą, znajdującą się w górnej części zaworu, za pomocą klucza 
10, wyreguluj ziarno korygujące za pomocą klucza 3 - biegunowego.
Obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć skok, a tym samym 
przepływ płynu. Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, osiągając koniec 
skoku, zawór zostanie całkowicie zamknięty, więc nie będzie przepływał płyn. Obróć w 
lewo, aby zwiększyć skok, a następnie ilość płynu. Określ ilość produktu, który chcesz 
dokręcić nakrętką zabezpieczającą za pomocą klucza 10.

> Regulacja mikrometryczna:
Aby wyregulować skok, należy nacisnąć pokrętło regulacji na górze zaworu. Obrót 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza skok iglicy, a tym samym ilość 
produktu. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do końca skoku całkowicie 
zamyka zawór - płyn nie przepłynie. Obrót w lewo zwiększy skok, a tym samym ilość 
przepływającego płynu.

3.5 Ustawienie ilości materiału
Dostosowanie ilości materiału zależy od:
> Średnicy dyszy (0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,5)
> Ciśnienia płynu
> Regulacji skoku igły
Działając na podstawie tych czynników, można dostosować ilość potrzebnego materiału.

dopływ materiału

Nie dokręcaj zbyt mocno ustawienia igły, aby uniknąć uszkodzenia dyszy i sworznia.

pokrętło regulacji

pokrętło regulacji



4 KONSERWACJA

4.1 Ogólne zasady
Zawory 400 MINI dzięki metodom konstrukcyjnym i zastosowanym materiałom są łatwe 
w utrzymaniu.  Prosta, dokładna i stała konserwacja pozwala na długotrwałe i płynne 
działanie zaworu, przy zachowaniu niezmienionej wydajności.

4.2 Demontaż zaworu
Przed demontażem zaworu:
1) Wyczyść urządzenie z zewnątrz
2) Spuść ciśnienie z układu
3) Wyjmij elektrozawór, uważając, aby nie zgubić 2 oringów między korpusem zaworu a 

elektrozaworem
4) Odkręć blok regulacyjny za pomocą klucza 13. Uważaj, ponieważ sprężyna jest 

dociskana (patrz rys. 1)
5) Odkręć dyszę za pomocą klucza 9 lub 10 (patrz rys. 2)
6) Zdejmij sprężynę
7) Za pomocą małych szczypców wyjmij sworzeń (patrz rys. 3)
8) Zdejmij plastikową osłonę i śrubokrętem odkręć i zdejmij osłonę z korpusu zaworu. 

(patrz rys. 4)

4.3 Ponowny montaż
Po dokładnym wyczyszczeniu i wymianie wszystkich uszkodzonych części (zwłaszcza 
uszczelek), zmontuj ponownie, postępując w odwrotnej kolejności do demontażu, lekko 
smarując części i uszczelki smarem montażowym.

5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
5.1 Problemy i rozwiązania
Diagnoza wadliwego działania może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, z zastrzeżeniem 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4
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PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Brak lub niewielka ilość 
płynu Dozownik nie otrzymuje sygnału Sprawdź sterowanie (elektromagnes) zaworu. 

Wykonaj test ręczny.

Niskie ciśnienie płynu lub brak ciśnienia 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.
Przewód jest zagięty Sprawdź przewód doprowadzający płyn
Ciśnienie uruchamiające jest niewystar-
czające Sprawdzić ciśnienie uruchamiania (6 barów)

Zaschnięte resztki płynu w układzie Usuń wszelkie cząstki stałe
Przepływ kleju kompasu Uszkodzona uszczelka Wymień formowaną uszczelkę
Dysza również kapie
jeśli zawór nie jest pilotem Obecność brudu w dyszy Wyczyść lub wymień dyszę

Zawór otwiera się późno Ciśnienie zasilające jest zbyt niskie Sprawdź ciśnienie robocze (6 bar)
Uszkodzony o-ring na tłoku Wymienić O-ring na pneumatycznym tłoku
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6 PODZIAŁ I WYMIARY
6.1 Elementy budowy POS KOD Q.TY OPIS

1 31200002 1 Regulacja mikrometryczna - komplet
2 31200003 1 Pokrętło regulacji mikrometrycznej
3 31200004 1 Blok regulacji mikrometrycznej
4 92011002 1 O-ring
5 31200007 1 Podkładka
6 31200005 1 Sprężyna
7 31200006 1 Regulacja tłoka
8 92010702 1 O-ring
9 84170203 1 Igła 0,3 LV

84170204 1 Igła 0,4 LV
84170206 1 Igła 0,6 LV
84170208 1 Igła 0,8 LV

10 92010502 1 O-ring
11 92010701 1 O-ring
12 92010202 1 O-ring
13 83100104 1 Compass
14 92010601 1 O-ring
15 92130301 1 Uszczelka
16 31200001 1 Obudowa zaworu
17 31000001 1 Plastikowa osłona 
18 95120402 1 Proste podłączenie powietrza M5 6x4
19 95121502 1 Podłączenie powietrza 90° M5 6x4
20 95110101 1 Złączka prosta 1/8 6X4
21 92610551 1 Podkładka do kleju

22 95180505 1 Klej wysokociśnieniowy
 1/8 - 1/4

23 82050200 1 Elektrozawór 24VDC (3/2)
23 82050100 1 Elektrozawór 220VAC (3/2)

24 96101111 1 Kompletny zawór elektromagnetyczny 
łącznika

25 93362316 1 Śruba zaworu elektromagnetycznego
26 82050001 1 Płytka elektrozaworu
27 82050002 1 Uszczelka elektrozaworu DA 400 MINI
28 85310003 1 Dysza 0,3 LV

85310004 1 Dysza 0,4 LV
85310006 1 Dysza 0,6 LV
85310008 1 Dysza 0,8 LV
92910300 1 Kompletny zestaw naprawczy

6.2 Komponenty



6.3 Ogólne wymiary
Wymiary mogą się różnić w zależności od wybranej dyszy i wybranego rodzaju przepływu. Pobierz modele 3D 
z naszej strony internetowej.

DAV TECH SRL  Via Ravizza, 30 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALY - Tel. 0039 0444 574510 - Fax 0039 0444 574324
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Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji w dowolnym czasie, bez powiadomienia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w niniejszej 
instrukcji. Ilustracje nie są wiążące.
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