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ZAWÓR WOLUMETRYCZNY DAV 600

str. 3

1. WSTĘP

1.1 Instrukcja
Podręcznik użytkownika jest dokumentem towarzyszącym zaworowi od momentu jego budowy, przez cały okres użytkowania 
stanowi zatem integralną część zaworu. Wymagane jest przeczytanie 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 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
• Opakowanie zawiera zamawiany materiał

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Działanie zaworu
Tłok pneumatyczny zaworu dozującego musi być sterowany za pomocą zewnętrznego zaworu elektromagnetycznego 5/2. Ruch 
tłoka prowadzi do uwolnienia stałej, regulowanej ilości smaru. Wyjściowe ciśnienie smaru zależy od ciśnienia zasilania. Napęd 
pneumatyczny został zaprojektowany tak, aby pozostawał oddzielony od komory wypełnionej smarem.
Zawór ma port czujnika, na którym należy zamontować czujnik do monitorowania ruchu komory dozującej; ta funkcja zwiększa 
kontrolę nad cyklem, wprowadzając większe bezpieczeństwo. Czujnik wytwarza impuls elektryczny na początku cyklu dozowania, 
tj. po zadozowaniu smaru. Aby zagwarantować działanie czujnika, ilość dozowanego produktu musi być co najmniej o 15% większa 
niż ilość minimalna. W przypadku problemów prosimy o kontakt.

2.2 Dane techniczne

Model DAV 600
Działanie Dwutaktowe
Ciężar 650 g
Ciśnienie wejściowe płynu Min. 10 bar - maks. 150 barów
Dozowana ilość 0,1 cm³ - 3,0 cm³
Ciśnienie powietrza uruchamiające 5 - 7 bar
Wlot powietrza 1/8 gas
Wlot płynu 1/8 gas
Wylot płynu 1/8 gas
Prędkość do 40 cykli/min
Dopasowanie dawki Mechaniczny ogranicznik z czujnikiem
Materiały Stal nierdzewna, aluminium
Płyny do dozowania Smary, płyny i produkty pastowate



3 INSTALACJA 

3.1 Montaż
Zawór powinien być zamontowany za pomocą gwintowanych otworów w jego obudowie. 
Pobierz modele 3D zaworu z naszej strony internetowej, aby zaprojektować wsporniki, łączniki i sprawdzić wymiary.

3.2 Napęd zaworu
Zawór DAV 600 działa dwutaktowo przez elektrozawór zewnętrzny 5/2.

3.3 Podłączenie płynów
Zawór należy podłączyć do pompy pneumatycznej za pomocą węża elastycznego, który należy podłączyć do złączki 
znajdującej się w dolnej części zaworu.
Aby zapewnić najlepszą pracę dozownika upewnij się, że ciśnienie robocze wynosi około 6 barów.
Ciśnienie płynu wlotowego nie może przekraczać 120 barów -  należy wziąć pod uwagę stopień sprężania pompy zasilającej.
Stabilizator ciśnienia może być pomocny dla uzyskania stabilniejszego dozowania, ale jego użycie nie jest konieczne.

FEEDING PUMPS FOR GREASE

DAV Tech pumps are ideal to feed grease and lubricants,contained in cans or drums, to the valve DAV 400. 
Pumps are available for cans from 0.5 up to 5 kg and for 5 to 200 kg drums. 

NOZZLES FOR VALVE DAV 600

The valve DAV 600 is equipped with threaded outlet 1/8 BSP female, where is possible to fit any kind of nozzle.
We can also design and build special nozzles (multi-point, radial, etc.) to meet the customer needs. 

DRIVE THE VALVE DAV 600

The DAV 600 valve have to be controlled by 5/2 solenoid valve. 
It is not necessary that the timing is accurate, but it is important that the time set in the two phases of operation 
allows the valve to recharge and to dispense the lubricant. 

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

Connection diagram

SEGNALE 
AVVENUTA
DOSATURA
(OPZIONALE)

PLC

ELETTROVALVOLA 
5/2

ARIA
5-7 bar

FLUIDO
(PRESSIONE 10-150 bar)

POMPA
PNEUMATICA

2.3 Schemat podłączenia

ELEKTROZAWÓR

POMPA 
PNEUMATYCZNA

PŁYN
(CIŚNIENIE 10-150 BAR)

POWIETRZE
5-7 bar SYGNAŁ 

AKTYWUJĄCY 
DOZOWANIE 
(OPCJA)
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4 REGULACJA ZAWORU

4.1 Regulacja skoku tłoka
Do regulacji skoku należy użyć mechanicznego ogranicznika umieszczony na komorze dozującej.
Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zmniejszamy objętość komory, a tym samym ilość płynu. Zbliżając się do 
końca skoku, zawór dozujący zostanie całkowicie zamknięty - przestanie dozować płyn. Obracając w lewo, zwiększamy 
objętość komory, a tym samym ilość płynu.

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Płyn nie wypływa mimo 
otwartego zaworu

Brakuje płynu w obwodzie Sprawdź pompę zasilającą

Luzy w przewodach Sprawdź zawór
Sygnał czujnika jest 
zawsze włączony

Uszkodzony czujnik Wymień sensor
Mocowanie jest zbyt ciasne Sprawdź skok tłoka

Brak sygnału z czujnika

Uszkodzony kabel Wymień kabel
Uszkodzony czujnik Wymień sensor
Niedokręcony kabel Dokręć kabel
Niedokręcony port czujnika Dokręcić uchwyt czujnika

Pęcherzyki powietrza w 
obwodzie Powietrze w obwodzie

Odkręć rurkę podającą produkt, spuść część 
produktu, zamontuj go ponownie na zaworze i 
wykonaj kilka cykli

Wyciek płyn w czasie 
spoczynku Uszkodzona uszczelka lub sworzeń Sprawdź zawór, wymieniając uszkodzone części

5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
5.1 Problemy i rozwiązania
Diagnozowanie i usuwanie usterek może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa.

ZAWÓR WOLUMETRYCZNY DAV 600



6 BUDOWA DAV 600
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POS KOD ILOŚĆ OPIS
1 VL1001 4 Śruba
2 VL5001 1 Górna część obudowy
3 VL6005 1 Tłok
4 VL2001 1 O-ring
5 VL5002 1 Środkowa cześć obudowy
6 VL2002 1 O-ring
7 VL2003 3 O-ring
8 VL2004 5 O-ring
9 VL6001 1 Pin prowadzący
10 VL3001 4 Podkładki
11 VL4001 4 Wyprofilowana uszczelka
12 VL6002 1 Górny kompas
13 VL6003 1 Środkowy kompas
14 VL7001 3 Sprężyna
15 VL6004 1 Dolny kompas
16 VL1002 4 Śruba
17 VL5004 1 Górna część komory
18 VL2005 1 O-ring
19 VL6006 1 Tłok komory
20 VL1003 4 Śruba
21 VL5005 1 Obudowa
22 VL2006 1 O-ring
23 VL5006 1 Dolna część obudowy
24 VL5003 1 Dolna komora
25 VL1004 4 Śruba

VL9100 Zestaw uszczelek do zaworu (*)
VL9200 Zestaw uszczelek komory (+)
VL9000 Kompletny zestaw uszczelek

6.2 Komponenty
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6.3 Wymiary ogólne DAV 600

1/8 “G wyjście produktu

1/8 “G otwory pod podkładki

otwory na śruby

śruba regulacyjna

1/8 “G wlot powietrza 

1/8” G wlot powietrza 

1/8” wlot produktu H.
 m

ak
s. 
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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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