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1. WSTĘP

1.1 Instrukcja
Instrukcja obsługi jest dokumentem, który towarzyszy kontrolerowi od momentu jego powstania i przez cały okres użytkowania, 
dlatego jest jego integralną częścią. Wymaga to przeczytania instrukcji przed podjęciem jakichkolwiek działań z udziałem kontrolera. 
Instrukcja musi być łatwo dostępna do użytku przez personel i do konserwacji kontrolera. Użytkownik i osoba obsługująca muszą 
znać treść niniejszej instrukcji.
Powielanie jakiejkolwiek części tej instrukcji w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody firmy DAV Tech jest zabronione. 
Tekst i ilustracje w tej instrukcji nie są wiążące, firma DAV Tech zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, 
do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu lub z powodów związanych z produkcją lub reklamą.

1.2 Gwarancja
Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty uruchomienia i nie później niż 15 miesięcy od daty dostawy. Interwencje 
przeprowadzone w okresie gwarancyjnym w żaden sposób nie przedłużają okresu obowiązywania gwarancji. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem części, które z natury ulegają zużyciu.

1.3 Odbiór towarów
Oryginalnej konfiguracji kontrolera nie wolno zmieniać. Po otrzymaniu towaru sprawdź, czy:
• Opakowanie jest nienaruszone
• Opakowanie zawiera zamówiony materiał.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis
Urządzenie jest sterowane mikroprocesorem. Bardzo prosty w konfiguracji i obsłudze, posiada 2,5-calowy wyświetlacz dotykowy 
TFT LCD. Wszystkie ustawienia można łatwo wykonać za pomocą kontrolera, korzystając z różnych menu. Sterownik może być 
sterowany zewnętrznie przez PLC przy użyciu sygnałów I / O do automatycznej zmiany programów.

2.1 Dane techniczne
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POZ. CONTROL 100
Wymiary 230(W)x90(H)x200(D)

Ciężar 1.8 Kg

Zasilanie AC100V - 240V,50/60Hz, DC24V (max.)

Moc 200VA

Wlot powietrza - port Wąż Ø6, maks. 7bar

Wylot powietrza - port Auto Jointer

Regulator ciśnienia 0~7 bar

Tryb pracy Czasowy / stały / pomiarowy
Wyświetlacz 2,5 “TFT LCD, dotykowy

Silnik 1 EA

Czujnik wskaźnika cieczy OK

Kontrola zewnętrzna OK

Kanały pamięci 15

Sygnał wejścia Wejście stykowe lub NPN otwarty kolektor Tr

Sygnał końca dozowania NPN otwarty kolektor Tr

Temperatura pracy 10~40°C

PCP KONTROLER POMP WOLUMETRYCZNYCH



3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Środki ostrożności w celu uniknięcia porażenia elektrycznego
1. Urządzenie jest poddane działaniu wysokiego ciśnienia przez chwilę po odcięciu głównego zasilania. Podczas wykonywania prac związanych 
z okablowaniem lub innych, które dotykają wszystkich zacisków listwy zaciskowej, należy pozostawić je na co najmniej pięć minut po wyłączeniu 
zasilania przed rozpoczęciem pracy.
2. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i awariom, należy zapewnić uziemienie klasy 3 (100 omów lub mniej, średnica przewodu 1,6 mm lub 
grubszego).
3. Przegląd i konserwacja tego sprzętu musi być wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników.
4. Nie sprawdzaj sprzętu mokrymi rękami, gdy podłoga jest mokra lub gdy w otoczeniu jest zbyt dużo wilgoci. Może to spowodować porażenie prądem.
5. Uważaj, aby nie uszkodzić kabla, nie stawiać na nim ciężkich przedmiotów ani nie zginać. Uszkodzenie może spowodować porażenie prądem.

Środki ostrożności w celu uniknięcia pożaru
1. Nie instaluj tego sprzętu w pobliżu materiałów łatwopalnych, palnych rozpuszczalników organicznych lub oparów. Ciepło i działanie 
elektryczne mogą spowodować pożar.
2. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, należy odłączyć główne zasilanie urządzenia. Wysokie natężenie prądu może spowodować pożar.

Środki ostrożności dotyczące przewodów
1. Przed odłączeniem przewodów w celu konserwacji itp. należy odłączyć wszystkie zewnętrzne źródła zasilania używane przez 
urządzenie.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.
2. Aby zapewnić zasilanie lub obsługiwać sprzęt po zmianie przewodów, należy zamocować osłony wewnątrz i na zewnątrz urządzenia. 
Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia ciała i porażenie prądem.

1. Nie należy podłączać mocniejszego źródła zasilania, niż napięcia określonego w niniejszej instrukcji obsługi. Może to spowodować awarię.
2. Upewnij się, że połączenia zacisków i przewody są nie uszkodzone. Uszkodzenia mogą spowodować awarię.
3. Podczas doprowadzania prądu elektrycznego nie zmieniać przewodów ani nie odłączać złącza. Może to spowodować obrażenia lub awarię sprzętu.
4. Jeśli przewody zasilania w obszarze pracy są nieprawidłowe, może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie sprzętu z powodu nieprawidłowego działania. 
Bądź ostrożny.

Środki ostrożności podczas instalacji
1. Nie instalować, nie przechowywać i nie używać w miejscach narażonych na działanie pyłów, gazów korozyjnych, gazów łatwopaln-
ych, wysokiej temperatury, kondensacji, działań środowiska itp.
2. Narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas obniża dokładność działania sprzętu. Nie instalować, 
nie przechowywać ani nie używać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. W przypadku instalacji w zamkniętej przestrzeni należy zainstalować oddzielny wentylator chłodzący, aby umożliwić dopływ i odpływ 
powietrza z zewnątrz, aby utrzymać temperaturę wokół urządzenia na poziomie 40 ° C lub niższym. Przegrzanie może spowodować 
pożar lub inne wypadki.
Środki ostrożności podczas użytkowania
1. Nigdy nie modyfikuj sprzętu. Może to spowodować porażenie prądem, obrażenia, pożar lub awarię.
2. Po zmodyfikowaniu tego sprzętu nie można go objąć naszą gwarancją na ewentualne wady.
3. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie osłony są prawidłowo zamontowane i sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma ciał 
obcych. W przypadku nieprawidłowości urządzenie może spowodować niekontrolowaną operację, co może spowodować obrażenia.
4. Jeśli podczas użytkowania pojawi się informacja alarmowa , usuń przyczynę alarmu, sprawdź bezpieczeństwo i uruchom  ponownie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

UWAGA

Instrukcja obsługi i serwisu
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ZAGROŻENIE
1. W przypadku używania sprzętu naszej firmy, w tym robotów, należy zainstalować siatkę bezpieczeństwa w obszarze działania robota 
i nigdy nie zbliżać się do obszaru działania podczas pracy.
2. Urządzenia naszej firmy posiadają części ruchome i obrotowe. Zamontuj siatkę zabezpieczającą na obracających się częściach i 
nigdy nie zbliżaj się do niej podczas pracy.

UWAGA
Środki ostrożności dotyczące konserwacji i przeglądów
1. Podczas czyszczenia lub naprawy sprzętu należy wyłączyć zasilanie i sprawdzić wewnętrzne zasilanie pod kątem całkowitego 
rozładowania, a następnie zlecić wykonanie czynności wykwalifikowanemu konserwatorowi. Obsługa przez osoby niewyszkolone może 
spowodować awarię.
2. W przypadku awarii sprzętu nie należy go demontować. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.
3. Jeśli na sprzęcie nagromadzi się kurz, może to spowodować awarię. Okresowo czyść sprzęt. Podczas czyszczenia należy całkowicie 
odciąć zewnętrzne zasilanie i sprawdzić, czy sprzęt jest całkowicie rozładowany. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

UWAGA
Środki ostrożności dotyczące utylizacji
1. Po utylizacji sprzętu należy traktować go jak odpady przemysłowe.

ZAGROŻENIE
OSTROŻNOŚĆ
1. Upewnij się, że używasz odpowiedniego zasilania Podstawowa moc sprzętu to AC220V 50 / 60Hz.
2. Upewnij się, że używasz odpowiedniego ciśnienia powietrza. Podstawowe ciśnienie powietrza w urządzeniu jest określone jako 5 kgf / cm2.
3. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
4. Podczas pracy nie wyłączaj zasilania ani nie wyłączaj ciśnienia powietrza, chyba że sprzęt jest zagrożony. Nagłe wyłączenia sprzętu 
mogą spowodować poważne problemy.
5. Skontaktuj się z nami w przypadku wystąpienia błędów w działaniu sprzętu.



4 CHARAKTERYSTYKA KONTROLERA

> Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem.

> Niniejsza instrukcja jest częścią produktu. Powinna być przechowywana z urządzeniem

> W przypadku utraty niniejszej instrukcji, skontaktuj się z nami lub odwiedź naszą stronę 
internetową www.davtech.pl, aby pobrać najnowszy plik.

Pompy wolumetryczne PCP umożliwiają dozowanie cieczy o różnych typach lepkości z maksymalną 
powtarzalnością. Sterownik umożliwia ustawienie wszystkich parametrów dozowania.

• Oprogramowanie kontrolera umożliwia różne tryby pracy.

• Parametry można łatwo przeglądać i kontrolować za pomocą ekranu dotykowego

• Funkcja pamięci (15 kanałów) umożliwia wywołanie różnych typów programów.

• Interfejs zewnętrzny umożliwia podłączenie do zewnętrznych sterowników PLC w celu zdalnego 
sterowania.

Instrukcja obsługi i serwisu
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<Regulator (Pressure Control)> 

✽ Supplies the pressure to the Pro-Pump in order to 
replenish materials smoothly. 

✽ Self-leveling pressure may not be required for 

low viscosity. 

    

<Power Switch> 

✽ Power Switch: Controller Power  

ON/OFF function 

✽ AC Receptacle: Power cord inlet  

AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz Free Voltage 

✽ Be sure to provide grounding. 

 

<Air In Port> 

✽ Air In Port for ∅6 Air Hose. 

✽ Supply clean air filtered through a 5μ air filter, 

with moisture removed. (humidity 5% or less) 

 

<Air Output> 

✽ Connect the supplied Auto-Jointer to the Air Out. 

 

<Control> 

✽ It uses Circle 4Pin Connector and outputs the 
dispensing signal input and dispensing 
completion signal from the outside. 

✽ The dispensing completion signal is output only in 
the time mode. 

 

<RS 232C> 

✽ D_SUB 9pin connector, used as controller 
firmware upgrade and debugging mode. 
(Users do not use it.) 

Regulator (kontrola ciśnienia)

Przełącznik zasilania

Wlot powietrza

Wylot

<Kontrola>

<RS232C>

CONTROL

• Dostarcza ciśnienie do pompy w celu płynnego 
uzupełniania materiałów.

• Ciśnienie samopoziomujące nie jest wymagane przy 
niskiej lepkości.

•    Przełącznik zasilania: moc kontrolera
       Funkcja ON / OFF

• Gniazdo prądu przemiennego: Wejście przewodu 
zasilającego

     AC 100 ~ 240 V, wolne napięcie 50 / 60Hz
•    Konieczne uziemienie.

•   Port wlotu powietrza dla przewodu Ø6.
•  Dostarczać czyste powietrze przefiltrowane przez filtr 

powietrza 5μ, usuwający wilgoć. (wilgotność 5% lub 
mniej)

•  Podłącz dostarczony łącznik automatyczny do wylotu 
powietrza.

•  9-pinowe złącze D_SUB, używane jako aktualizacja 
oprogramowania kontrolera i tryb debugowania. (nie 
używane przez użytkownika)

•  Wykorzystuje 4-stykowe złącze okrągłe i wyprowadza 
zewnętrzny sygnał wejściowy dozowania i sygnał 
zakończenia dozowania.

•  Sygnał zakończenia dozowania jest wysyłany tylko w 
trybie czasu.



4.1 Ustawienia kontrolera

PRZÓD

2 3

1

4

7

9

5

8

10

6

11 12

Poniższa tabela wyjaśnia funkcję każdego przycisku. Przeczytaj przed użytkowaniem.

NO. NAZWA FUNKCJONOWAĆ

1 TOUCH SCREEN Kontroluje i konfiguruje dane.
2 SHOT Ręczne rozpoczęcie dozowania
3 STOP Ręczne zatrzymanie dozowania

4 TIME Pozwala na zarządzanie czasem dozowania po ustawieniu parametrów prędkości 
pompy

5 STEADY Utrzymuje pracę pompy ze zdefiniowaną i regulowaną prędkością do końca odebra-
nego sygnału. (nadaje się do dozowania liniowego)

6 METERING Pozwala na dozowanie określonej ilości, dopasowywując również prędkość dozowania

7 S.V TIME Pozwala na kontrolę czasu dozowania w trybach TIME i METERING
8 SPEED Pozwala na sterowanie prędkością pompy w 3 trybach pracy
9 SETTING Umożliwia wejście w menu w celu ustawienia 3 trybów pracy

10 CHANNEL Pozwala przywołać 15 dostępnych kanałów, które odpowiadają 
15 zaprogramowanym programom

11 UP/DOWN Zwiększanie lub zmniejszanie ustawionych wartości
12 REGULATOR Umożliwia regulację ciśnienia zasilania

Instrukcja obsługi i serwisu
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Podłącz przewód zasilający kontrolera i uruchom urządzenie. W tym momencie system jest gotowy do 
użycia.

NR. NAZWA FUNKCJA

1 POWER SOCKET Podłączenie zasilania wejściowego 230V

2 AIR OUT PORT Podłączenie strzykawki lub uchwytu na ampułkę do regulatora ciśnienia kontrolera

3 AIR IN PORT Pneumatyczny pobór mocy z obwodu instalacji

4 MOTOR CONNECTOR Podłączenie silnika - należy użyć dostarczonego kabla

5 CONTROL PORT Do zdalnego sterowania

6 RS 232 PORT W opracowaniu

7 OUT PUT Do zdalnego sterowania



5 TRYB PRACY

Pozwala na zarządzanie czasem dozowania po ustawieniu parametrów prędkości zasysania i odsysania.
1) Ekran trybu TIME 

Wskazuje wybrany numer programu.
Wskazuje czas dozowania (maks. 9999,99 sek.)
Wskazać prędkość pompy podczas dozowania. (0 ~ 120 obr / min)
Wskazuje czas odsysania. (0sek: nie działa)
Wskazuje prędkość pompy w trybie zasysania. (0 ~ 120 obr / min)
Pozwala skompensować różnicę procentową gęstości cieczy i wody.
Wskazuje ciśnienie powietrza, jeśli używasz regulatora ciśnienia wewnątrz kontrolera

Pozwala na dozowanie określonej ilości nawet przy zmiennej prędkości dozowania.
3) Ekran trybu METERING

Wskazuje wybrany numer programu.
Wskazuje ustawioną ilość dozowania.
Wskazuje prędkość pompy podczas dozowania. (0 ~ 120 obr / min)
Wskazuje czas zasysania. (0sek: nie działa)
Wskazuje prędkość pompy w trybie zasysania. (0 ~ 120 obr / min)
Pozwala skompensować różnicę procentową gęstości cieczy i wody.
Wskazuje ciśnienie powietrza, jeśli używasz regulatora ciśnienia wewnątrz kontrolera.

Utrzymuje pracę pompy ze zdefiniowaną i regulowaną prędkością do końca odebranego sygnału (nadaje się do dozowania liniowego).
2) Ekran trybu STEADY

Wskazuje wybrany numer programu.

Wskazuje prędkość pompy podczas dozowania. (0 ~ 120 obr / min)

Wskazuje czas zasysania. (0sek: nie działa)

Wskazuje prędkość pompy w trybie zasysania. (0 ~ 120 obr / min)

Pozwala skompensować różnicę procentową gęstości cieczy i wody.

Wskazuje ciśnienie powietrza, jeśli używasz regulatora ciśnienia wewnątrz 

kontrolera.

Instrukcja obsługi i serwisu
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5.1 METODA DZIAŁANIA

> Za pomocą przycisków konfiguracji (4,5,6) ustaw tryb pracy.
> Po skonfigurowaniu trybu pracy naciśnij przycisk SHOT (2), aby rozpocząć dozowanie
> W trybie TIME, aby zmienić czas dozowania, naciśnij przycisk SV TIME (7), zapali się lampka wskazująca, że 

wybrany tryb jest aktywny, za pomocą przycisków UP / DOWN (11), gdy miga wyświetlacz SHOT TIME wybierz 
żądane wartości czasu.

Aby potwierdzić, naciśnij ponownie przycisk S.V TIME (7).

> We wszystkich trybach pracy, aby zmienić prędkość dozowania, naciśnij przycisk SPEED (8), zaświeci się lampka 
wskazująca, że wybrany tryb jest aktywny, za pomocą przycisków UP / DOWN (11), gdy wyświetlacz miga, 
wybrać żądaną prędkość.

Aby potwierdzić, naciśnij ponownie przycisk SPEED (8).

> W celu zmiany programu, naciśnij przycisk CHANNEL (10), zapali się lampka wskazująca, że wybrany tryb jest 
aktywny, za pomocą przycisków UP / DOWN (11), gdy numer programu miga na wyświetlaczu, wybierz numer 
żądany programu.

Aby potwierdzić, naciśnij ponownie przycisk CHANNEL (10).

- Możliwe jest wybranie i użycie do 15 programów oraz ustawienie różnych warunków pracy dla każdego z nich.

> Przycisk SETTING (9) pozwala na ustawienie określonych warunków dozowania, przy jego naciśnięciu zapali 
się lampka ostrzegawcza i zasygnalizuje, że wybrany tryb jest aktywny i jednocześnie wejdzie do menu 
programowania każdego z 3 tryby pracy (CZAS, STAŁY, POMIAR).

Panel ustawień kontrolera

9 10

11
87

4 5 6

2
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KLAWIATURA NUMERYCZNA

>  Wyświetlacz dotykowy może być używany w menu programowania.

>  Naciskając przycisk NEXT można poruszać się po różnych parametrach do ustawienia, każdy parametr można 
zwiększyć lub zmniejszyć za pomocą strzałek UP/DOWN.

>  Jeśli wartość do zmiany jest różna od ustawionej, można nacisnąć odpowiednie pole numeryczne, co prowadzi 
do otwarcia klawiatury numerycznej, za pomocą której można ustawić żądaną wartość

>  Po ustawieniu żądanej wartości potwierdź za pomocą OK lub powróć do poprzedniego ekranu za pomocą ESC.

>  Po zakończeniu ustawień można nacisnąć przycisk EXIT, aby zapisać je automatycznie i powrócić do ekranu 
kontrolnego wybranego trybu pracy.

Instrukcja obsługi i serwisu
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5.2 USTAWIANIE TRYBU PRACY „TIME”

•  Ustawianie czasu dozowania (0 ~ 9999,99 s)
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądany czas i naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

1) Ustawienie czasu dozowania

•  Ustawianie prędkości pompy (0-120 obr / min)
 UWAGA: prędkość należy oszacować na podstawie lepkości płynu. 
 Skontaktuj się z DAV Tech w celu uzyskania porady.
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

2) Ustawienie prędkości dozowania

•  Ustawianie czasu odsysania. (0 ~ 9999,99 sek.)
 UWAGA: czas odsysania nie może być zbyt długi, aby uniknąć 

opóźnienia w rozpoczęciu kolejnego dozowania.
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

3) Ustawienie czasu odsysania
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4) Ustawienie prędkości odsysania

5) Konfiguracja wartości kompensacji

•  Ustawienie prędkości odsysania pompy. (0-120 obr / min)
UWAGA: Szybkość odsysania należy ocenić na podstawie lepkości 

płynu. 
Skontaktuj się z DAV Tech w celu uzyskania porady.
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

•  Pozwala w prosty i natychmiastowy sposób skompensować różnicę 
gęstości dozowanej cieczy względem teoretycznej gęstości wody. 
Pozwala to na sprawdzenie prawidłowego dozowania za pomocą prostej 
skali i bez narzędzi z podziałką.

• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 
numerycznej.

•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

5.3 USTAWIENIA TRYBU PRACY “STEADY”

•  Ustawianie prędkości pompy. (0-120 obr / min)
 UWAGA: prędkość należy oszacować na podstawie lepkości płynu. 
 Skontaktuj się z DAV Tech w celu uzyskania porady.
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

1) Ustawienie prędkości dozowania
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•  Pozwala w prosty i natychmiastowy sposób skompensować różnicę 
gęstości dozowanej cieczy względem teoretycznej gęstości wody. Pozwala 
to na sprawdzenie prawidłowego dozowania za pomocą prostej skali i bez 
narzędzi z podziałką.

• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 
numerycznej.

•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

4) Konfiguracja wartości kompensacji

•  Ustawianie czasu zasysania. (0 ~ 9999,99 sek.)
 UWAGA: czas zasysania nie może być zbyt długi, aby uniknąć 

opóźnienia w STARTU kolejnego dozowania.
•  Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

2) Ustawienie czasu odsysania

3) Ustawienie prędkości odsysania

•  Ustawienie prędkości ssania pompy. (0-120 obr / min)
 UWAGA Szybkość zasysania należy ocenić na podstawie lepkości 

płynu. 
 Skontaktuj się z DAV Tech w celu uzyskania porady.
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.
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5.4 USTAWIENIA TRYBU PRACY “METERING”

•  Ustawienie dozowanej objętości w mm3.
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

•  Ustawianie czasu odsysania. (0 ~ 9999,99 sek.)
 UWAGA: czas odsysania nie może być zbyt długi, aby uniknąć 

opóźnienia w rozpoczęciu kolejnego dozowania.
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

1) Ustawienie objętości dozowania

3) Ustawienie czasu odsysania

•  Ustawianie prędkości pompy. (0-120 obr / min)
 UWAGA: prędkość należy oszacować na podstawie lepkości płynu. 
 Skontaktuj się z DAV Tech w celu uzyskania porady.
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

2) Ustawienie prędkości dozowania
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•  Pozwala w prosty i natychmiastowy sposób skompensować różnicę 
gęstości dozowanej cieczy względem teoretycznej gęstości wody. 
Pozwala to na sprawdzenie prawidłowego dozowania za pomocą prostej 
skali i bez narzędzi z podziałką.

• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 
numerycznej.

•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.

5) Konfiguracja wartości kompensacji

4) Ustawienie prędkości odsysania

•  Ustawienie prędkości ssania pompy. (0-120 obr / min)
 UWAGA Szybkość zasysania należy ocenić na podstawie lepkości 

płynu. Skontaktuj się z DAV Tech w celu uzyskania porady.
• Naciśnięcie pola numerycznego powoduje wyświetlenie klawiatury 

numerycznej.
•  Wprowadź żądaną wartość, a następnie naciśnij OK.
•  Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego menu ustawień.
•  Naciśnij przycisk EXIT, aby przejść do ekranu głównego.
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5.5 Menu ustawień systemowych (ukryte)

Aby przejść do menu konfiguracji systemu, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk SETTING na kontrolerze przez co najmniej 2 sekundy.

To menu umożliwia wybór niektórych parametrów pracy pompy i 
sprawdzenie stanu interfejsu pomiędzy pompą a PLC; gdy przycisk 
SETTING zostanie naciśnięty przez co najmniej 2 sekundy, pojawi się 
pokazany tutaj ekran.

5.6 Funkcja kalibracji

Ta funkcja umożliwia skorygowanie wszelkich błędów spowodowanych 
gęstością używanego płynu.
Teoretyczna ilość płynu na dozowany obrót wynosi 5, 15, 50, 150, 500, 
1000 mm3 w zależności od zastosowanego modelu pompy.

Metody kalibracji:
• Wciśnij przycisk CALIBRATION w menu ustawień systemowych.
• Naciśnij przycisk MEASUREMENT na ekranie dotykowym.
• Ustaw dozowaną objętość (zalecana teoretyczna jedna na każdy 

obrót).
• Ustaw prędkość (do oceny na podstawie lepkości płynu).
• Dozuj naciskając przycisk MESU.
• Dozuj kilka razy (co najmniej 10) i zważ uzyskane wyniki za 

pomocą wagi precyzyjnej.
• Naciśnij przycisk EXIT i wróć do poprzedniego menu.
• Naciśnij przycisk RESULT INPUT i wprowadź średnią wartość 

uzyskaną z ważeń.
• Wciśnij przycisk SAVE.
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5.7 Funkcja kontroli ciśnienia zasilania

5.8 Funkcja sterowania I/O

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie ciśnienia w układzie zasilania 
pompy, jeśli jest to strzykawka pod ciśnieniem lub uchwyt na nabój. 
Korzystanie z tej funkcji zależy od decyzji klienta.

Metoda regulacji:
• Naciśnij przycisk nastawiania ciśnienia w menu ustawień 

systemu.
• Wybierz tryb ON na ekranie USING SEL.
• Naciśnij NEXT i ustaw żądane ciśnienie w polu numerycznym na 

klawiaturze, która się pojawi.
• Naciśnij OK, a następnie NEXT.
• Ustaw wartość tolerancji ciśnienia w procentach.
• Naciśnij NEXT, a następnie EXIT, aby zapisać przypisane 

wartości.

Ta funkcja pozwala sprawdzić poprawność kontaktu pomiędzy 
I / O a zewnętrznym PLC.

Sterowanie na wejściu:
• Naciśnij SYSTEM I/O CHK
• Naciśnij INPUT
• Z zewnętrznego PLC wybierz różne wejścia (ADD 1, ADD 

2, ADD 3, ADD 4, ALARM) i sprawdź zmianę stanu z OFF 
Na ON.

• Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu.

Sterowanie na wyjściu:
• Naciśnij SYSTEM I/O CHK
• Naciśnij OUTPUT
• Na ekranie dotykowym wybierz różne wyjścia (READY, 

SHOT, M_ALR, P_ALR, S_ALR) i sprawdź zmianę stanu 
sygnału w PLC.

• Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu.
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5.9 Funkcja ładowania parametrów

Ta funkcja umożliwia wybór modelu pompy używanej przez kontroler i załadowanie powiązanych 
parametrów pracy.

• • Naciśnij PARAMETER SET
• • Naciskaj DISPENSE MODEL, do momentu aż wybrana zostanie używana pompa. (model pompy 

jest naniesiony na korpus nad otworem wlotowym płynu).
• • Naciśnij EXIT i wróć do menu głównego.

OSTRZEŻENIE: NIE ZMIENIAĆ INNYCH DOMYŚLNYCH WARTOŚCI USTAWIONYCH W 
KONTROLERZE.
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5    WIRING DIAGRAM / PIN ASSIGNMENT 

 

 

 

 

Pressure 
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6 SCHEMAT ELEKTRYCZNY / PRZYPISANIE STYKÓW

6.1 Budowa kontrolera
Schemat wewnętrznej budowy kontrolera.
Otwieranie kontrolera, jak i jakakolwiek ingerencja są zabronione.
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6.2 Interfejs kontrolera
Kontroler może być połączony z zewnętrznym PLC lub STEROWNIKIEM w celu zdalnego sterowania 
i komunikowania jego statusu w czasie rzeczywistym.
Do tej operacji służą 2 złącza z tyłu kontrolera.

Złącze

Pin 1 IN rozpoczęcie dozowania 
(npn) Polecenie rozpoczęcia dozowania

Pin 2 GND System uziemienia

Pin 3
OUT koniec dozowania
(npn lub pnp)

Impuls zakończenia dozowania

Pin 4 GND lub +24VDC 
W zależności od tego, czy wejście 
PLC jest NPN czy PNP, musi być 
podłączone odpowiednio do 0 V 
lub 24 V.

 

 

Output  

Input  

Controller  

Controller  

Wkład 

 

Wydajność
 

 

Rozpocznij wydawanie  

Zakończ dozowanie  

Kontroler

Wydajność 

Kontakt  
 

 

 

 

Input  

Controller  

 

 

 
Output

 

Pin 1 > Zacząć w
Pin 2 > GND
Pin 3 > Zakończ dozowanie
Pin 4 > GND

PIN MAPA

Pin 1 > +24v
Pin 2 > Allarme livello serbatoio
Pin 3 > GND
Pin 4 > NC

MAPPA DEI PIN

LIVELLO SENSORE

+

+

IN 
NPN

Wydajność
PNP or NPN

Zakończ dozowanie

Livello del 
serbatoioNo

Rozpocznij wydawanie

Pin 1 > ADD1
Pin 2 > ADD2
Pin 3 > ADD3
Pin 4 >ADD4
Pin 5 > GND
Pin 6 > GND
Pin 7 >ALLARME
Pin 8 > NC
Pin 9 > NC
Pin 10 >NC
Pin 11 >GND
Pin 12 >GND

MAPPA DEI PIN

NUMERO DI 
PROGRAMMA

CONNETTORE EXTERNAL

CONTROLLER PLC

KONTROLER PLC

BIT1

Numero di programma

BIT2

BIT3

BIT4

PIN-11

PIN-12GND

GND

ALLARME

{

PIN-10

PIN-9

PIN-8

PIN-7

PIN-6

PIN-5

PIN-4

PIN-3

PIN-2

PIN-1

PIN-3

GND

GND

PIN-4

PIN-3

PIN-2

PIN-1

PLC GND

PLC GND

PLC GND

PLC GND

PIN-2
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Złącze interfejsu z PLC
Status kontrolera i wybór programu

Pin 1 (ADD 1) IN Numer programu dla Bit 0 Pierwsze 4 PIN-y umożliwiają zdalny wybór żądanego 
programu (w kodzie binarnym).
Łącząc je, można wybierać spośród 15 dostępnych 
kanałów.
Aby wybrać program z ekranu dotykowego, żaden 
program nie musi być wybierany zdalnie.

Pin 2 (ADD 2) IN Numer programu dla Bit 1

Pin 3 (ADD 3) IN Numer programu dla Bit 2

Pin 4 (ADD 4) IN Numer programu dla Bit 3

Pin 5 (ALARM_CLR) IN Reset alarmu Zresetuj wszystkie aktywne alarmy w kontrolerze.

Pin 6 (READY) OUT Ready (stacja włączona) Sygnalizuje, że kontroler pracuje i wyłącza się
gdy pompa dozuje płyn.

Pin 7 (SHOT) OUT dozowanie w trakcie Wskazuje postęp w dozowaniu płynu.
Wyłącza się po zakończeniu dozowania.

Pin 8 (MOTOR_ALARM) OUT Silnik alarm (NC)
Wskazuje, w przypadku wyłączenia, możliwy alarm 
silnika (odłączone złącze silnika lub silnik nie pracuje 
prawidłowo)

Pin 9 (PRE_ALARM) OUT Ciśnienie powietrza (NC)
Wskazuje, że ciśnienie powietrza w układzie zasilania 
cieczą jest niewystarczające lub wykracza poza 
ustawiony zakres.
Tę kontrolę można wyłączyć w menu ustawień.

Pin 10 (SHOT_END)
 OUT koniec dozowania
(Replikacja sygnału złącza sterującego 
między PIN 3 i PIN4)

Daje impuls pod koniec dozowania.
Można go użyć do rozpoczęcia dowolnego ruchu.

Pin 11 GND 0 V DC - Zasilanie na wyjściu z kontrolera.

Pin 12 +24VDC 24 V DC - Zasilanie na wyjściu z kontrolera.

WSZYSTKIE WEJŚCIA I 
WYJŚCIA KONTROLERA 
SĄ NPN
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7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

AWARIA POMPY MOŻLIWA PRZYCZYNA I SPOSÓB NAPRAWY

Brak dozowania

1) Sprawdź podłączenie płynu.
2) Sprawdź zasilanie elektryczne kontrolera.
3) Sprawdź, czy jest płyn.
4) Sprawdź, czy obwód jest pełen płynu.
5) Sprawdź, czy dysza nie jest zatkana.
6) Sprawdź, czy silnik pompy obraca się swobodnie

Dozowanie nieregularne

1) Sprawdź, czy nie nastąpiła zmiana w ustawieniach wartości regulatora.
2) Sprawdź, czy płyn nie stwardniał wewnątrz komory pompy.
3) Sprawdź, czy dysza nie jest zatkana.
4) Sprawdź, czy nie ma pęcherzyków powietrza w przewodzie cieczy i wewnątrz 
komory pompy.
5) Sprawdź, czy ciśnienie zasilania cieczą jest wystarczające, aby utrzymać napełn-
ioną komorę pompy objętościowej.
6) Sprawdź, czy nie ma przecieków na złączce podłączenia płynu.

Płyn nadal wypływa 
z dyszy pod koniec 
dozowania

1) Sprawdź, czy stator nie jest uszkodzony.
2) Sprawdź, czy w płynie nie ma pęcherzyków powietrza.
3) Sprawdź, czy w pompie nie ma pęcherzyków powietrza.
4) Sprawdź, czy w stanie spoczynku silnik nie obraca się dalej.
5) Sprawdź, czy ciśnienie dopływającej cieczy nie przekracza wartości podanej w 
arkuszu danych.

Silnik pompy nie działa
1) Sprawdź podłączenie kabla silnika.
2) Sprawdź ustawione wartości kontrolera.
3) Sprawdź, czy ciecz nie stwardniała wewnątrz pompy.

Wyciek płynu z korpusu 
pompy

1) Sprawdź uszczelki między komorą a silnikiem.
2) Sprawdź O-ring pomiędzy komorą a blokiem uszczelek.

Pompa hałasuje
1) Sprawdź, czy łożyska nie są uszkodzone.
2) Sprawdź stan przetarcia bloku uszczelnienia i uszczelnienia obrotowego.
3) Sprawdź, czy motoreduktor nie jest uszkodzony.

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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