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Přesné ventilové systémy 725HF dávkují kapaliny s
nízkou až vysokou viskozitou s průtokem až 450 ml/s.

Jsou ideální k plnění pleťových vod, parfémů a lepidel
do lahviček, plastových obalů a vzorkových balení.
Používají se i k zalévání elektronických součástek a
nanášení pájecích past.

Vlastnosti
•     Smáčené díly vyhovující požadavkům FDA

•     Autoklávovatelné smáčené díly (121 °C)

•     Plně regulovatelné průtoky

•     Spolehlivé oddělení materiálu

•     Rychlost vyšší než 400 cyklů za minutu

•     Tolerance opakovaného plnění < ±1 %

•     Konstrukce vyžadující minimální údržbu

Elektronické verze příruček Nordson EFD ve formátu pdf jsou rovněž k
dispozici na adrese www.nordsonefd.com 

Přesné balicí a plnicí venti lové systémy.
lepidla    kosmet i ka    krémy   tuky   maziva    inkousty    tmely  

www.nordsonefd.com   czechrepublic@nordsonefd.com  +420 267 913 182
Prodejci a servisy dávkovacích systémů Nordson EFD jsou k dispozici po celém světě.
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Vysokoprůtokové
ventilové systémy 

Venti ly řady 725HF
Vyspělá konstrukce ventilů 725HF zajišťuje těsné 
uzavření díky lehkému přitáhnutí na konci dávkovacího
cyklu, a tím zaručuje plnění přesných dávek.

Běžná těsnění a jejich údržba jsou nahrazeny unikátní
membránou z polymeru UHMW*, která zajišťuje 
úplnou separaci kapaliny od těla válce.

725HF-SS  Veli kost: 108,7 mm x průměr 31,1 mm
(4,28" x 1,23")

                    Hmotnost: 309 g (10,9 oz)

725HF-A   Veli kost: 109,2 mm x průměr 31,1 mm
(4,30" x 1,23")

                 Hmotnost: 185 g (6,5 oz)

Maximální tlak kapaliny: 100 psi (6,9 bar) 
Požadovaný tlak ovládacího vzduchu: 
                        70 psi (4,8 bar) Závit přívodu 
kapaliny: 1/4 NPT
Vývod kapaliny: 1/4 NPT
Upevnění: 1x 5/16 UNF nebo nastavitelný montážní blok
Tělo vzduchového válce: Hliník s tvrdou povrchovou úpravou
Kapalinové tělísko:
                        Nerezová ocel typ 303 nebo polyacetálový kopolymer
Píst: Hliník s tvrdou povrchovou úpravou
Pružina: Nerezová ocel
Těsnicí hlava/membrána: Polymer UHMW*, schváleno FDA
Všechny díly z nerezové oceli jsou pasivovány.
*Ultravysokomolekulární polyetylen

725HF-SS
75 % skutečné velikosti

Vstup ovládacího
vzduchu 1/8 NPT

Víčko vzduchového
válce

Vodicí kolíky

Píst

Pružina pístu

Tělo vzduchového válce

Hřídel

Membrána

Montážní otvor 5/16–24 UNF

Těsnicí hlava 

Kapalinové tělísko

Pojistný šroub hřídele

Víčko těla

Přívod kapaliny
1/4 NPT

Vývod kapaliny 1/4 NPT
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Tryska na jedno použití

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
• Partner pro programovatelnou řídicí jednotku (PLC)
• Snadná regulace nanášeného množství
• Zvýšení produktivity
• Uživatelsky přívětivé
• Maximální efektivita stroje

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 Nordson EFD se dodávají s přesnými regulátory s konstantním
odvzdušňováním, které zajišťují konzistentní tlak kapaliny na ventilu. 
K dispozici jsou zásobníky s kapacitou 1, 5 a 19 litrů.

Dávkovací hroty
Volba hrotu je rozhodující pro zajištění optimálního fungování ventilu. 
Ventily řady 725HF se dodávají se 6 kuželovitými hroty velikosti 14 s
mimořádně plynulým průtokem a 2 jednodílnými polyetylenovými tryskami 
se závitem 1/4 NPT.

Kompletní systém zahrnuje dávkovací ventil 725HF, kontrolér ValveMate™ 8000, zásobník
kapaliny a dávkovací trysku.
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.

Informace o prodeji a servisu Nordson EFD ve více než
30 zemích získáte kontaktem s EFD nebo na adrese
www.nordsonefd.com
EFD International Inc.
Vodnická 46 - 149 00 Praha 4 - Ceské Republice
Tel.: +420 267 913 182 
czechrepublic@nordsonefd.com
www.nordsonefd.com/cz
Wave Design je ochrannáznámka spolenosti Nordson Corporation.
©2010 Nordson Corporation   v041410
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