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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 instrukcji przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z 
dozownikiem. 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 zamówionym.

2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Działanie dozownika
Dozownik DA 500 jest pneumatycznym zaworem sterującym zaprojektowanym do precyzyjnego dozowania płynów o niskiej, 
średniej lub wysokiej lepkości. Iglica w stanie spoczynku jest zamknięta (nawet jeśli nie ma zasilania pneumatycznego), dzięki 
znajdującej się wewnątrz sprężynie dociskowej. Zasilanie pneumatyczne, przy ciśnieniu równym lub większym niż 6 barów, 
doprowadzi do wycofania wewnętrznej igły i przepływu płynu. Przepływ płynu może być kontrolowany, podobnie jak dostarczane 
ciśnienie, przez regulację otwarcia igły poprzez regulację górnej części zaworu DA 500.

2.2 Specyfikacja techniczna

Model DA 500
Działanie Pojedyncze lub podwójne działanie
Waga 510 g
Maksymalne ciśnienie płynu 200 barów (dwustronnego działania)
Ciśnienie powietrza 6 - 7 bar
Wlot powietrza M5
Wlot płynu 1/4 BSP
Wylot płynu Dysze gwintowane, dysze luer lock, stalowe dysze o różnych kształtach i rozmiarach
Prędkość Do 200 cykli / min
Regulacja Mikrometryczne lub ze śrubą i nakrętką
Materiał wykonania Stal nierdzewna, TCT, mosiądz niklowany i teflon
Płyny do dozowania Silikony, ciekłe uszczelki, smary, żywice, płyny o średniej i wysokiej lepkości
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We reserve the right to modify at any time, without notice, the specifications, dimensions and weights in this datasheet. The illustrations are not binding.

NOZZLES FOR VALVE DA 500

The valve DA 500 presents a very high number of nozzles available as 
standard. Nozzles with G 1/4 BSP male, with luer lock nozzle holder, nozzles 
complete with various shapes and diameters from 1 to 5 mm. If necessary, 
we can design and create multi-point terminals, with radial outlets, inclined 
etc.

DRIVE VALVE DA 500 

The valve DA 500 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.

Schema di Collegamento
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Valve configurations

DA 500 _ _

NOZZLES AVAILABLE

Special versions available on request.

Connection diagram

E.V. 5/2
ALSO POSSIBLE 
SIMPLE 
ACTING

PNEUMATIC PUMP

PLC

PRESSURE
STABILIZATOR

2.3 Schemat podłączenia

3 INSTALACJA 

3.1 Montaż
Dozownik DA 500 można zamontować za pomocą gwintowanych otworów na korpusie. Do zaprojektowania wsporników, 
łączników i w celu sprawdzenia dokładnych wymiarów prosimy pobrać model 3D z naszej strony internetowej.

3.2 Sterowanie dozownika
Dozownik DA 500 może być stosowany jako zawór jednokierunkowy, powietrze do otwierania i zamykania za pomocą 
sprężyny; lub jako zawór dwustronnego działania, powietrze do otwierania i zamykania. Zawór DA 500 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.

2046
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3.3 Podłączenie płynów
Zawór musi być podłączony do zasilacza (zbiornika, pompy lub innego). Wąż musi być podłączony do złączki znajdującej 
się w dolnej części zaworu.
Podczas pracy przy ciśnieniach powyżej 8 barów należy stosować połączenia i rury wysokociśnieniowe.

3.4 Ustawienie dozownika
Regulacja skoku określa, wraz z ciśnieniem materiału i momentem otwarcia, ilość 
dozowanego płynu.

Odkręć nakrętkę zabezpieczającą, znajdującą się w górnej części dozownika, za 
pomocą klucza 10, wyreguluj śruba regulacyjną za pomocą 3-biegunowego klucza.
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć skok i w konsekwencji 
przepływ płynu. Obracając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dochodząc do 
końca skoku zawór zostanie całkowicie zamknięty, więc nie będzie wycieku płynu. 
Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć skok, a 
następnie ilość płynu. Określ ilość produktu, do którego chcesz dokręcić nakrętkę 
blokującą za pomocą klucza.

3.5 Ustawienie ilości materiału

Dostosowanie ilości materiału jest określane przez:
> Średnicę dyszy (1- 2 - 3 - 4 mm)
> Ciśnienie płynu
> Regulację skoku igły
Działając na te czynniki, możesz dostosować potrzebną ilość materiału.

Wprowadzanie materiału Wejście powietrza

Nie należy zbyt mocno dokręcać igły, aby nie uszkodzić dyszy i sworznia.

Śruba regulująca



4 KONSERWACJA

4.1 Ogólne zasady
Dozowniki DA 500, dzięki zastosowanym metodom budowy i zastosowanym materiałom, są łatwe w utrzymaniu. Minimalna, 
prosta, dokładna i stała konserwacja pozwala na płynną pracę przy zachowaniu niezmienionej wydajności.

4.2 Demontaż  dozownika

Przed demontażem  dozownika:
1) Wyczyść zawór z zewnątrz
2) Spuść ciśnienie z układu
3) Odkręć blok regulacyjny, uważaj, gdy sprężyna jest  w dozowniku
4) Odkręć dyszę
5) Usuń sprężynę
6) Za pomocą małego zacisku, zdejmij igłę
7) Za pomocą śrubokrętu odkręć i wyjmij gniazdo z korpusu zaworu.

4.3 Ponowny montaż
Po dokładnym wyczyszczeniu i wymianie wszystkich uszkodzonych części (zwłaszcza uszczelek), ponownie zmontuj 
zgodnie z odwrotną kolejnością demontażu, lekko nasmarowując części i uszczelki smarem montażowym.

5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

5.1 Problemy i rozwiązania
Wyszukiwanie jakichkolwiek usterek musi być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, z zastrzeżeniem 
odpowiednich przepisów bezpieczeństw

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

Niskie ciśnienie cieczy lub jego brak Sprawdź ciśnienie płynu zasilającego i 
ewentualnie zwiększ jego ciśnienie.

Dysza jest zatkana Usuń i wyczyść dyszę.
Filtr jest zanieczyszczony (jeśli występuje) Wyczyść lub wymień filtr.
Rura jest zgięta Sprawdź przewód doprowadzający płyn.
Ciśnienie uruchamiania nie jest wystar-
czające Sprawdź ciśnienie uruchamiania (6 barów).

Pozostały płyn w układzie do czyszczenia Usuń wszelkie cząstki stałe.
Wyciek oleju spod bloku Uszkodzona uszczelka Wymień zdeformowaną uszczelkę.
Kapie z dyszy nawet jeśli 
dozownik nie jest zasilany Obecność brudu w dyszy Wyczyść lub wymień dyszę.

Opóźnione otwarcie 
zaworu Niewystarczające ciśnienie płynu Sprawdź ciśnienie robocze (6 bar).

Uszkodzony O-ring na iglicy Wymień O-ring na pneumatycznym tłoku.
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6.1 Wymiary ogólne

Rozmiar zmienia się w zależności od dyszy i wybranego rodzaju regulacji przepływu. Pobierz modele 3D z naszej strony 
internetowej.

6 BUDOWA I WYMIARY
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6.2 Budowa 6.3 Komponenty

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.

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

1 83100305 Nakrętka
2 32500014 Blok regulacji
3 92012003 O-ring
4 32500013 Śruba regulacyjna
5 92010601 O-ring
6 93510907 Sprężyna
7 842304XX Iglica KV
8 92011801 O-ring

9
842305XX Iglica LV
84230550 Igła LV do 1/4 dyszy

10 83100114 Gniazdo
11 92010601 O-ring
12 92010901 O-ring
13 92130302 Uszczelka
14 33100004 Korpus zaworu
15 85100140 1/4 dyszy
16 855200XX Dysza KV

17
855201XX Dysza KL 10 mm
855202XX Dysza KL 15 mm
855203XX Dysza KL 20 mm

Średnicy igły/dyszy dostępne od 2 mm do 5 mm
18 85100130 Dysza Syrina

92912100 Zestaw uszczelek


