
ZAWÓR DOZUJĄCY DA 400

DAV TECH SRL Via Ravizza, 30
36075 Montecchio Maggiore - VICENZA - ITALY
Tel. 0039 0444 574510 - Fax 0039 0444 574324

davtech@davtech.it - www.davtech.it

DAV TECH POLAND SP. Z O.O. 
Ul. Na Grobli 1A, 32-005 Niepołomice

POLAND - Tel. +48 501548694
davtech@davtech.pl - www.davtech.pl

Instrukcja 
obsługi i 
serwisu



Indeks

1 WSTĘP    str. 3
1.1 Instrukcja
1.2 Gwarancja
1.3 Materiały

2 OPIS TECHNICZNY   str. 3
2.1 Działanie zaworu
2.2 Dane techniczne
2.3 Schemat podłączenia

3 INSTALACJA   str. 4
3.1 Montaż na maszynie
3.2 Napęd zaworu
3.3 Podłączenie płynów
3.4 Ustawienie zaworu
3.5 Ustawienie ilości materiału

4 KONSERWACJA   str. 6
4.1 Ogólne zasady
4.2 Demontaż zaworu
4.3 Ponowny montaż zaworu

5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  str. 6
5.1 Problemy i rozwiązania

6 BUDOWA I WYMIARY   str. 7
6.1 Elementy budowy DA 400
6.2 Komponenty
6.3 Wymiary ogólne DA 400

Instrukcja obsługi i serwisu



ZAWÓR DOZUJĄCY DA 400

str. 3

1 WSTĘP

1.1 Podręcznik
Przewodnik użytkownika jest dokumentem, który towarzyszy zaworowi od momentu jego budowy i przez cały okres używania, 
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
• Towar jest zgodny z zamówieniem.

2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Działanie zaworu
Zawór dozujący DA 400 jest pneumatycznym elementem sterującym przeznaczonym do precyzyjnego dozowania płynów o niskiej, 
średniej lub wysokiej lepkości. Iglica w stanie spoczynku jest zamknięta (nawet w przypadku braku zasilania pneumatycznego), 
dzięki znajdującej się wewnątrz sprężynie dociskowej.
Zasilanie pneumatyczne, przy ciśnieniu równym lub wyższym niż 6 barów w dolnym wejściu (patrz schemat połączenia) spowoduje 
wycofanie igły i wewnętrzny przepływ płynu.
Przepływ płynu może być regulowany, zarówno poprzez ciśnienie, oraz poprzez regulację otwarcia iglicy śrubą mikrometryczną.

2.2 Dane techniczne

Model DA 400
Sposób działania Pojedynczego lub podwójnego działania
Waga 260 g
Ciśnienie płynu Maks. 80 barów (napęd z podwójnym efektem)
Ciśnienie powietrza zasilającego 5 - 7 bar
Gwint wlotu powietrza M5
Gwint wlotu płynu 1/8 gas

Gwint wylotowy płynu Dysza gazowa, dysza z tuleją, uchwyt igiełkowy Luer Lock, dysze ze stali nierdzewnej w 
różnych kształtach i wymiarach

Prędkość Do 200 cykli / min
Regulacja Mikrometryczna lub ze śrubą
Używany materiał Stal nierdzewna, Widia, mosiądz pokryty niklem i teflonem
Płyny eksploatacyjne Silikonowe, ciekłe uszczelki, smary, żywice, oleje i różne płyny o niskiej do wysokiej lepkości



Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo. Le illustrazioni non sono impegnative.

UGELLI PER VALVOLA DA 400

La valvola DA 400 presenta un numero elevatissimo di ugelli disponibili 
come standard. Ugelli con filettatura 1/8 gas maschio, con ghiera per ugelli 
costruiti ad hoc, porta-ugelli luer lock, ugelli completi con varie forme e 
diametri da 0,3 a 1,5 mm. Se necessario è poi possibile progettare e creare 
terminali multi-punto,con uscite radiali, inclinati etc.

CONTROLLO VALVOLA DA 400

La valvola DA 400 va controllata tramite elettrovalvola 5/2 o 3/2 (a seconda se si vuole lavorare a doppio effetto 
o semplice effetto) da temporizzare a cura del PLC del cliente. Siamo a disposizione per la fornitura di sistemi di 
temporizzazione quali il controller DA 1000 T oppure per la creazione di quadri elettrici di gestione e comando dei 
vari I/O che è necessario gestire.
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2.3 Schemat podłączenia

3 INSTALACJA 

3.1 Montaż na maszynie
Zawór 400 może być zamontowany przy użyciu przelotowych otworów znajdujących się na jego korpusie. Jeśli potrzebujesz 
modelu 3D tego zaworu, by zaprojektować wsporniki, łączniki i sprawdzić wymiary -  skontaktuj się z nami.

3.2 Napęd zaworu
Zawór 400 może być stosowany jako zawór jednokierunkowy, powietrze do otwierania i zamykania za pomocą sprężyny; 
lub jako zawór z podwójnym efektem, powietrze do otwierania i zamykania. Zawór 400 musi być podłączony do zaworu 
elektromagnetycznego 3/2 w celu otwarcia lub do zaworu elektromagnetycznego 5/2 w celu otwarcia i zamknięcia. Minimalne 
ciśnienie robocze musi wynosić co najmniej 6 barów.

Wlot powietrza

Instrukcja obsługi i serwisu

STABILIZATOR 
CIŚNIENIA

STANDARDOWY 
ZAWÓR 5/2 
(MOŻLIWOŚĆ 
UŻYCIA DWÓCH 
ZAWORÓW 3/2)

POMPA 
PNEUMATYCZNA



ZAWÓR DOZUJĄCY DA 400

str. 5

3.3 Podłączenie płynów
Zawór musi być podłączony do zasilacza (zbiornika, pompy lub innego). Wąż musi być podłączony do złącza w dolnej części 
zaworu. Jeśli pracujesz przy ciśnieniu powyżej 8 barów, użyj złączek i rur do wysokiego ciśnienia.

3.4 Ustawienie zaworu
Regulacja suwu tłoka określa się wraz z ciśnieniem materiału i czasem otwarcia 
dozowanej ilości płynu.

> Wersja mikrometryczna:
Aby wyregulować skok, należy nacisnąć pokrętło regulacji na górze zaworu. Obróć 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć skok iglicy, a tym samym ilość 
produktu. 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.

3.5 Ustawienie ilości materiału
Dostosowanie ilości materiału określa się przez:
> Średnicę    dyszy (0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,5)
> Ciśnienie płynu
> Regulację skoku igły
Działając na te czynniki można dostosować ilość pożądanego materiału.

Nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić dyszy i igły.

doprowadzenie materiału

Pokrętło regulacji



4 KONSERWACJA

4.1 Ogólne zasady
Zawory DA 400, dzięki zastosowanym metodom budowy 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 zawór z zewnątrz
2) Usuń ciśnienie z systemu
3) Poluzuj blokadę regulacji za pomocą klucza 13. Uważaj, ponieważ sprężyna jest 

ściśnięta (patrz rys. 1)
4) Odkręć dyszę kluczem 9 lub 10 (patrz rys. 2)
5) Usuń sprężynę
6) Za pomocą małych szczypców wyjmij sworzeń (patrz rys. 3)
7) Zdejmij ochronną plastikową tulejkę za pomocą śrubokrętu, odkręć i zdejmij tuleję z 

korpusu zaworu. (patrz rys. 4)

4.3 Ponowny montaż zaworu
Po dokładnym oczyszczeniu i wymianie wszystkich uszkodzonych części (zwłaszcza 
uszczelek) zamontować w kolejności odwrotnej do demontażu przy niewielkim smarowaniu 
części i uszczelek smarem.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Brak lub niewielka ilość 
płynu Zawór nie otrzymuje sygnału Sprawdź elektrozawór. Przeprowadź test ręczny.

Niskie ciśnienie cieczy lub jego brak Sprawdź ciśnienie zasilania płynem i jeśli to 
możliwe podnieś ciśnienie

Iglica jest zatkana Wyjmij i wyczyść iglicę
Filtr jest zanieczyszczony Wyczyść lub wymień filtr.
Rura jest zagięta Sprawdź rurę zasilającą
Ciśnienie uruchamiające jest niewystar-
czające Sprawdź ciśnienie (6 bar)

Zaschnięta ciecz w systemie Usuń stałe cząstki
Wyciek oleju spod bloku Zdeformowana uszczelka Wymień uszczelkę
Kapie z dyszy, nawet gdy 
dozownik nie jest zasilany Obecność brudu w dyszy Wyczyść lub wymień dyszę

Opóźnione otwarcie 
zaworu Niewystarczające ciśnienie otwarcia Sprawdź ciśnienie powietrza

O-ring na tłoku jest uszkodzony Wymień O-ring na tłoku pneumatycznym

5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

5.1 Problemy i rozwiązania
Diagnoza wadliwego działania zaworu powinna być wykonywana wyłącznie przez personel wykwalifikowany z zachowaniem 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
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6 BUDOWA I WYMIARY
6.1 Budowa DA 400 6.2 Komponenty

26

11

18

12 3

4

9

12

16
17
18

19
20

21
22

23

24
25

26 27
28

29 30

13b

13a

14
15

11

10

5

6 7
7

8

POS KOD OPIS
1 32500002 Regulacja śrubą - komplet
2 32500007 Regulacja mikrometryczna - komplet
3 63700051 Nakrętka regulacyjna
4 32500003 Śruba regulacyjna
5 92010202 O-ring
6 32500004 Blokada regulacji śrubowej
7 92011002 O-ring

8 32500008 Pokrętło regulacji
mikrometr

9 32500009 Mikrometryczny blok regulacji
10 32500006 Sprężyna Seegera

11 93510903 Twarda sprężyna
93510901 Miękka sprężyna

12 92010701 O-ring
13a 84230103 Iglica KV - Nozzle 23/25/27/28/29/30
13b 84230203 Iglica LV - Nozzle 26
14 92010202 O-ring
15 92010601 O-ring
16 83100104 Kompas
17 92010401 O-ring
18 92320301 Uszczelka
19 95120402 Korpus zaworu
20 95121502 Plastikowa obudowa
21 31000001 Dysza  0,3 LV
22 33100001 Dysza  0,5 KV
23 85800101 Dysza  0,4 specialji
24 85800102 Złączka z tworzywa sztucznego
25 85100150 Złączka wysokociśnieniowa
26 853100XX Dystans
27 855100XX Prosta złączka powietrzna

Wymień żądaną średnicę dyszy na wartość XX
Średnice dysz dostępne od 0,3 do 1,5 mm

28 855101XX Dysza KL 7 mm
29 855102XX Dysza KL 10 mm

Wymień żądaną średnicę dyszy na wartość XX
Średnice dysz dostępne od 0,5 do 1,5 mm

30 85100180 Dysza 1/8”
92911700 Zestaw uszczelek



6.3 Wymiary DA 400

Rozmiary mogą się zmieniać w zależności od rodzaju dyszy i wyboru sterowania przepływem.
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
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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