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str. 3

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.

1.3 Odbiór towarów
Pierwotnej konfiguracji zaworu nigdy nie można zmieniać.
Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy:
• Opakowanie jest nienaruszone
• Opakowanie zawiera zamawiany materiał.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Działanie zaworu
Zawór natryskowy DAS 100 został zaprojektowany i zbudowany do różnych zastosowań. Jego konstrukcja i wszechstronność 
sprawiają, że nadaje się do każdego zastosowania wymagającego użycia zaworów natryskowych. Zawór DAS 100 jest dozownikiem 
płynów o niskiej i średniej lepkości. Zawór jest sterowany pneumatycznie przez zewnętrzne elektrozawory.
Solidny i kompaktowy, charakteryzuje się tym, że dysza i nasadka są pokryte nieprzywierającym materiałem.
Dzięki odpowiednim uszczelkom może być stosowany do natryskiwania klejów na bazie rozpuszczalników lub octanów.

2.2 Dane techniczne

Model DAS 100
Napęd Pojedynczy
Ciężar 430 g
Maks. ciśnienie płynu maks 10 bar
Ciśnienie zasilania 5 - 7 bar
Ciśnienie atomizujące od 0,1 do 3 barów
Doprowadzenia powietrza rurka 6x4 mm
Doprowadzenie płynu rurka 6x4 mm
Rodzaj nasadki powietrznej Okrągła lub owalna
Prędkość do 200 cykli/min
Regulacja Mikrometryczna lub śruba z nakrętką
Materiały Stal nierdzewna, mosiądz niklowany 
Płyny dozowane Oleje, smary, podkłady, kleje winylowe 



3 INSTALACJA 

3.1 Montaż na maszynie
Zawór DAS 100 należy zamontować za pomocą płyty mocującej na 
zaworze.
Należy zagwarantować dobre zamocowanie zaworu na maszynie, 
stabilne bez wibracji i dobrą dostępność do regulacji, czyszczenia i 
konserwacji.

3.2 Napęd zaworu
Zawór natryskowy DAS 100 musi być obsługiwany przez dwa osobne zawory elektromagnetyczne; 3/2 dla pilota (czarna 
rurka) i 3/2 dla nebulizacji (niebieska rurka). Ciśnienie robocze musi wynosić od 5 do 7 barów. Rozpylanie między 0,1a 2,5 
bara.
Powietrze rozpylające musi zostać aktywowane przed powietrzem roboczym i zamknięte po nim, aby zapobiec zabrudzeniu 
płynem dyszy i nasadki.
Możliwe jest, ale nie zalecane, sterowanie powietrzem do otwierania i powietrza dodatkowym przez ten sam zawór 
elektromagnetyczny.

3.3 Podłączenie płynu
Zawór musi być podłączony do zespołu zasilania płynem (pojemnik ciśnieniowy lub pompa membranowa).
Rura materiałowa jest przezroczysta, o wymiarach 6x4.

otwór mocujący

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 PT series DAV Tech tanks are ideal to feed in the best way the valve 
DAS 50. They are available in 3 sizes 2, 5 and 10 liters and in different 
variations.
Made of mirror polished stainless steel and aluminum, all tanks can be 
equipped on request with an electrical minimum level sensor.

AIR CAPS AND SPRAY NOZZLES 

Depending on the fluid, the spray nozzles are available in various diameters 
from 0.3 to 1.5 mm, while the air caps allow to obtain a round or oval spray 
pattern.

DRIVE THE VALVE DAS 100

The valve DAS 100 have to be drived with a 3/2 solenoid valve, timed by the customer. The additional air, necessary 
for the spraying,have to be drived with another 3/2 solenoid valve with a precision pressure regulator mounted on the 
line. This allows to keep separate the timing of dosing and spraying, and allow to have the greatest possible results.

Connection diagram

AIR PRESSURE 
REGULATOR

BLUE TUBE

BLACK TUBE

FLUID

PLCPLC

E.V. 
3/2
E.V. 
3/2

E.V. 
3/2

PRESSURIZED 
TANK

DAS 100_ _  _ _ _ _

REGULATION

screw micrometric
RMNR

Special versions available on request.

Valve configurations

• 15° • 45°
• 60°
• 90°

HOOD

round oval
COCR

Ø
NOZZLES AVAILABLE

mm
• 0.3
• 0.5
• 0.8
• 1
• 1.2
• 1.5

2.3 Połączenie
      diagram

Manuale DAS 90 

3 INSTALLAZIONE

3.1 Montaggio della Valvola

La Valvola DAS 90 deve essere montata 

utilizzando la piastra di fissaggio presente 

sulla Valvola.

Deve essere garantito un buon fissaggio della 

Valvola sulla macchina, stabile senza 

vibrazioni e con una buona accessibilità per 

la regolazione, la pulizia e la manutenzione.

3.2 Azionare la Valvola

La Valvola spray DAS 90 deve essere azionate da due elettrovalvole 

separate; una da 3/2 vie per il pilotaggio (tubo nero) e una da 3/2 vie per 

la nebulizzazione (tubo blu). 

La pressione di azionamento deve essere compresa tra 5 e 7 bar.

La pressione di nebulizzazione tra 0,1…2.5 bar.

L’aria di nebulizzazione deve essere attivata prima e chiusa dopo l’aria di 

azionamento, questo per impedire che la colla possa sporcare l’ugello e il 

cappuccio.

3.3 Collegamento del materiale

La Valvola deve essere collegata ad un gruppo di alimentazione colla 

(fusto sotto pressione o pompa a membrana).

Il tubo del materiale è quello trasparente di diametro 6x4.
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Foro di fissaggio

Tempo aria di nebulizzazione

Tempo aria di apertura

Czas otwarcia powietrza 
natryskującego

Czas otwarcia zaworu
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4 KONSERWACJA

4.1 Ogólne zasady
Zawór natryskowy DAS 100 dzięki metodom konstrukcyjnym i zastosowanym materiałom jest łatwy w utrzymaniu.
Minimalna, prosta, dokładna i stała konserwacja pozwala na długotrwałe i regularne działanie zaworu, utrzymując jego 
wydajność bez zmian.

3.4 Ustawienie dozowania
Regulacja skoku igły określa ilość dozowanego płynu.

> Wersja regulacji śrubą:
Odkręć nakrętkę kontrującą, znajdującą się w górnej części zaworu, za pomocą 
klucza 10, wyreguluj śrubę regulacyjną za pomocą klucza 3 - biegunowego.
Obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć skok suwu, a 
tym samym przepływ płynu. Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
osiągając koniec skoku, zawór zostanie całkowicie zamknięty, płyn przestanie 
przepływać. Obracając w lewo, zwiększamy skok suwu, a tym samym ilość 
przepływającego płynu.

> Wersja regulacji mikrometrycznej:
Aby wyregulować skok, należy użyć pokrętła regulacji na górze zaworu. 
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć skok iglicy, a tym 
samym ilość przepływającego płynu. Obracając zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, osiągając koniec skoku, zawór zostanie całkowicie zamknięty, płyn nie 
będzie przepływał. Obracając w lewo, zwiększamy skok suwu, a tym samym 
ilość przepływającego płynu.

3.5 Ustawienie ilości materiału
Dostosowanie ilości materiału (płynu) zależy od:
> Średnicy dyszy (0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,5)
> Ciśnienia płynu
> Regulacji skoku igły
Regulując te czynniki, można dostosować ilość dozowanego materiału.

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

Śruba regulacyjna

Pokrętło regulacji

4.2 Demontaż zaworu i ponowny montaż
Przed demontażem zaworu należy:
1) Umyć zawór wodą
2) Spuścić ciśnienie z układu
3) Odkręcić blok regulacyjny (poz. 17a - 17b) kluczem
Należy zachować ostrożność, ponieważ w środku jest ściśnięta sprężyna
4) Odkręcić nakrętkę pierścieniową (poz. 3) i zdjąć nasadkę powietrzną 
(poz. 1a - 1b) (rys. 1)

fig. 1
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5) Odkręcić dyszę (poz. 2) za pomocą klucza 6 (rys. 2)
6) Zdjąć sprężynę (poz. 15)
7) Delikatnie zdjąć płytkę mocującą (poz.16) wraz z wężami i rurkami (rys. 3)
8) Za pomocą małych szczypiec wyjąć igłę (poz. 9) (rys. 4)
9) Odkręć blok (poz. 7) za pomocą klucza i wyjmij go z korpusu (rys. 5)
10) W razie potrzeby wyjąc igłę (poz. 9):
11) Usunąć tłok, mocno przytrzymać pierścień igły (poz.12) za pomocą cęgów 

i odkręcić nakrętkę igły (poz.11) za pomocą klucza, a następnie ręcznie 
odkręcić pierścień igły (poz.12)

Po dokładnym wyczyszczeniu i wymianie wszystkich uszkodzonych części (przede wszystkim uszczelek i ściągaczy 
zamontowanych pod tuleją) zmontować je w odwrotnej kolejności do demontażu, lekko smarując części i uszczelki smarem 
montażowym.

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

Ciśnienie płynu jest zbyt niskie Sprawdź ciśnienie doprowadzanego płynu, w 
razie potrzeby zwiększ je

Dysza jest zatkana Odkręć i wyczyść dyszę
Filtr jest zanieczyszczony (o ile występuje) Wyczyść lub wymień filtr
Przewód jest zagięty Sprawdź stan przewodów
Ciśnienie napędowe jest zbyt niskie Sprawdź ciśnienie napędowe (5-7 bar)
Zanieczyszczenia w obwodzie Przeczyść system wodą

Wyciek płynu z bloku Uszkodzony o-ring lub uszczelka Wymień o-ring lub uszczelkę

5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
5.1 Problemy i rozwiązania
Diagnozowanie usterek w działaniu powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przestrzegający 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

 Wymiary między końcem igły a pierścieniem muszą wynosić 57,5 mm.

1) Sprawdzić zużycie o-ringów (poz. 8 i 14) i wymienić je w razie potrzeby
2) Nowy pierścień o-ring przed montażem należy nasmarować.

Instrukcja obsługi i serwisu
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PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Wyciek płynu między 
obudową a mocowaniem Uszkodzony o-ring komory Wymień o-ring
Dysza pozostaje sucha 
mimo otwarcia zaworu Obecność brudu w dyszy Wyczyść lub wymień dyszę

Zawór otwiera się późno Niewystarczające ciśnienie napędowe Sprawdź ciśnienie napędowe 5-7 bar
Uszkodzony o-ring Wymień o-ring na igle

Natrysk nierównomierny Niewystarczające ciśnienie natryskiwania Sprawdź ciśnienie natryskiwania (0,1-2,5 bara)

Zanieczyszczona nasadka powietrzna Wyczyść nasadkę

5.2 Ustawienie natryskiwania

Zanieczyszczona nasadka powietrzna: 
płyn wypływa z elementu
> Wyczyść nasadkę powietrzną i dyszę
> Zmniejsz ciśnienie natrysku

Za duża ilość płynu
> Zmniejsz ciśnienie płynu

Nieregularna aplikacja: 
Niewystarczające ciśnienie powietrza
> Zwiększ ciśnienie powietrza rozpylającego
Zbyt mała ilość płynu
> Zwiększ ciśnienie płynu

Manuale DAS 100

5.2 Regolazione della nebulizzazione 

 Cappuccio aria sporco: La fluido rimbalza sulla superficie

Pulire il cappuccio aria e l’ugello

Diminuire l’aria di nebulizzazione

Troppa fluido

Diminuire la pressione della fluido

Cappuccio rotondo Cappuccio ovale

 Applicazione irregolare: Aria di nebulizzazione insufficiente 

Aumentare la pressione dell’aria di nebulizzazione

Scarsa quantità di fluido

Aumentare la pressione della fluido

Cappuccio rotondo Cappuccio ovale 
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Troppo fluido

Poco fluido

Troppo fluido

Poco fluido

Fluido

Satellite di fluido

Fluido

Satellite di fluido
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Troppo fluido

Poco fluido

Troppo fluido

Poco fluido

Fluido

Satellite di fluido

Fluido

Satellite di fluido

Okrągła nasadka

Okrągła nasadka

Owalna nasadka

Owalna nasadka
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6.1 Ogólne wymiary
6 BUDOWA I WYMIARY

zbyt dużo 
płynu zbyt dużo 

płynu

płyn
płyn

krople

kroplezbyt mało 
płynu

zbyt mało 
płynu
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6.2 Budowa
POS KOD ILOŚĆ OPIS
1a 85792110 1 Nasadka powietrzna teflonowa okrągła 0,5-1,0

85792115 1 Nasadka powietrzna teflonowa okrągła 1,5
1b 85792210 1 Nasadka powietrzna teflonowa płaska 0,5

85792215 1 Nasadka powietrzna teflonowa płaska 1,5
2 85731105 1 Dysza teflonowana 0,5

85731108 1 Dysza teflonowana 0,8
85731110 1 Dysza teflonowana 1,0
85731115 1 Dysza teflonowana 1,5

3 85792001 1 Tulejka
4 36000001 1 Obudowa dozownika
5* 36000002 1 Wyprofilowana uszczelka
6* 92010601 1 O-ring
7 36000003 1 Gniazdo
8* 92010302 2 O-ring
9 84150005 1 Kompletna igła 0,5

84150008 1 Kompletna igła 0,8
84150010 1 Kompletna igła 1,0
84150015 1 Kompletna igła 1,5

10 84015505 1 Igła 0,5
84015508 1 Igła 0,8
84015510 1 Igła 1,0
84015515 1 Igła 1,5

11 36000004 1 Nakrętka
12 36000028 1 Pierścień
13 36000005 1 Tłok
14* 92011401 1 O-ring
15 93511302 1 Sprężyna
16 36000006 1 Płytka mocująca

17a 36000007 1 Regulacją śrubą - komplet
17b 36000009 1 Regulacja mikrometryczna - komplet
18 36000022 1 Wkręt
19 36000008 1 Blokada regulacji śrubą
20 63700051 1 Nakładka
21 36000011 3 Uchwyt doprowadzający do rurki
22* 92010403 3 O-ring
23 95101106 1m Czarna rurka (powietrze pilotujące)
24 95101302 1m Przezroczysta rurka (płyn)
25 95101105 1m Niebieska rurka (powietrze natryskujące)

Zestaw uszczelek (poz. 5+6)
* 92911500 Zestaw naprawczy

6.3 Komponenty
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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.
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