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Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.

Miniaturní membránový dávkovací ventil 702V-SS je
určen k bezúkapovému nanášení povlaků a
rovnoměrných jednotlivých dávek UV lepidel a dalších
kapalin s nízkou až střední viskozitou, především tam,
kde je nedostatek místa k upevnění ventilu.

O 60 % menší rozměry a o 70 % nižší hmotnost než u
jiných dávkovacích ventilů zajišťují snadnou montáž
ventilu 702V-SS a možnost jeho umístění v malé
vzdálenosti od výrobních dílů. Lehká konstrukce také
umožňuje snadnou manipulaci s ventilem, a to znamená
menší nutnost údržby a nižší opotřebení robotických
ramen poloautomatických a automatických strojů. 

Vlastnosti
•   Rovnoměrná aplikace jednotlivých dávek

•   Rychlé a čisté oddělení materiálu zabraňuje odkapávání

•   Nízká údržba po miliony cyklů

•   Regulace zdvihu se zajištěním proti neodbornému
nastavení

•   Unikátní konstrukce eliminuje zachycený vzduch a
bublinky

     * K dispozici s membránou z PTFE pro možnost
autoklávování 

výkonu
Z á r u k a

„Ventil velmi dobře zapíná i vypíná, netvoří se žádné kapky. Má mnohem menší velikost,
a to je velká výhoda především pro dávkovací robot s ramenem.“

— OEM zákazník EFD

Kontrolované, konzistentní povlakování a lepení v miniaturním provedení.

UV a světlem vytvrzovaná lepidla    pryskyřice   rozpouštědla   UV povlaky
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Kompletní systém zahrnuje dávkovací ventil 702V-SS, kontrolér Nordson EFD ValveMate™

8000, zásobník kapaliny a dávkovací hrot.
Odborná technická pomoc a standardy vysoké jakosti zajišťují produktivní a bezporuchový
výkon. Nordson EFD nabízí úplnou řadu spolehlivých dávkovacích systémů, které splní
konkrétní požadavky vaší aplikace.  
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Kontrolér ValveMate 8000
K řízení velikosti nánosu slouží především doba otevření ventilu. Ovládací
jednotka ValveMate umožňuje jednoduše nastavení doby otevření ventilu,
propláchnutí ventilu a pomoc při nastavení (Teach).

• Ovládání více ventilů – až 4 ventily
• Maximální efektivita stroje
• Zvýšený výrobní výkon
• Snadná regulace nanášeného množství
• Možnost seřizování za provozu
• Rozhraní k programovatelné řídicí jednotce (PLC)

Automatizace: Robotické dávkovací systémy 
XYZ a XYZR
Nordson EFD nabízí široký výběr robotických systémů XYZ a XYZR, které jsou
plně kompatibilní se systémy kontrolérů ventilů ValveMate. Pomocí robotů
Nordson EFD s pracovním rozsahem od 200 x 200 x 50 mm do 510 x 510 x
100 mm lze snadno provádět konzistentní, přesné, opakovatelné a komplexní
dávkování. K dispozici jsou také robotické systémy SCARA pro větší a těžší
výrobky nebo dávkování inline.  

Zásobníky kapalin
Zásobníky firmy Nordson EFD se dodávají s přesnými regulátory, které
umožňují konstatní tlak materiálu do ventilu a tím konzistentní dávku. K
dispozici jsou zásobníky s kapacitou 1, 5 a 19 litrů. Velikosti kartuší se
pohybují od 2,5 do 32 uncí (75 až 950 ml).

Dispense Tips 
Správná volba hrotu je velmi důležitá pro zajištění správného fungování
dávkovacích ventilů.
Kromě standardního sortimentu univerzálních hrotů z nerezové oceli nabízí
Nordson EFD speciální hroty z nerezové oceli s povlakem PTFE, které zajišťují
čisté oddělení materiálu, a tím zabraňují vzlínání a odkapávání.
Pro objednání dodávky kontaktujte společnost Nordson EFD.
*Polytetrafluoretylen
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Ventil 702V-SS
Součástí dávkovacího ventilu je membrána z inertního polymeru,
která izoluje kapalinu od ovládacího válce ventilu a zajišťuje
velmi jemnou regulaci průtoku pro všechny kapaliny s nízkou až
střední viskozitou. Unikátní konstrukce zajišťuje rychlé zapínání a
vypínání ventilu a schopnost rychle dosáhnout maximálního
průtoku.

Dávkované množství závisí na době otevření ventilu, tlaku
kapaliny, viskozitě kapaliny, nastavení zdvihu a velikosti hrotu.

Velikost: 63,5 mm x průměr 19,1 mm (2,50" x 0,75")

Hmotnost (bez montážních prvků): 49,3 g (1,74 oz)

Požadovaný tlak ovládacího vzduchu: 70 až 90 psi (4,8 až 6,2 bar)

Maximální tlak kapaliny: 70 psi (4,8 bar)

Závit přívodu kapaliny: M5

Upevnění: Nastavitelný montážní blok (obj. č. 7002VM)

Rychlost: Více než 500 cyklů za minutu

Tělo vzduchového válce: Nerezová ocel typ 303 

Kapalinová komora: Nerezová ocel typ 303 

Píst: Nerezová ocel typ 303

Membrána: Polyetylen UHMW* nebo Teflon® PTFE, schváleno FDA

Přídržná matice hrotu: Hliník
Všechny díly z nerezové oceli jsou pasivovány.
 *Ultravysokomolekulární polyetylen


