
Kompaktní membránový ventil pro jemnou regulaci průtoku.

Membránové ventily 752V

Systémy dávkovacích ventilů řady 752V řídí přesně 
nanášení většiny kapalin o nízké až střední viskozitě. 
Jedinečná konstrukce bez těsnění obsahuje 
membránu z inertního polymeru, která odděluje 
nanášený materiál od spouštěcí části.

Doba otevření ventilu může trvat pouze 15 
milisekund. Nastavitelný otevírací/uzavírací zdvih 
0,13 až 0,64 mm (0,005” až 0,025”) znamená velmi 
rychlou odezvu a spolehlivé uzavření.

Model 752V-UHSS se smáčenými díly z polymeru 
UHMW* se používá pro dávkování rozpouštědel, 
kyanoakrylátů, anaerobních látek a tavidel.

Komora ventilu pro blokování světla z acetalu na 
752V-SS zajišťuje stabilní dávkování polymerů 
vytvrzovaných UV zářením.

*Ultra High Molecular Weight polyethylene 

(polyetylen smimořádně vysokou molekulovou hmotností)

Vlastnosti
• Kompaktní velikost a hmotnost

• Nastavitelná regulace průtoku kapaliny

• Spolehlivé uzavření, žádná těsnění

• Životnost membrány je delší než 100 milionů cyklů

• Snadné čištění

• Smáčené díly v souladu s FDA

• Počet cyklů vyšší než 500/min

• Provedení nenáročné na údržbu

Více informací

Část # Popis

7021428 752V-UHSS ventil: UHMW tělo ventilu a membrána

7021419 752V-SS ventil: acetal co-polymerové tělo ventilu a UHMW membrána 

7021411 752V-DVD ventil: uzamykatelný zdvih ventilu UHMW membrána  
a 303 nerez ocelové tělo ventilu

7015582 752V-SS-BP ventil: acetal co-polymerové tělo ventilu a UHMW membrána

7015583 752V-UHSS-BP ventil: UHMW tělo ventilu a membrána 

„Po 100 milionech cyklů jsme 
jednotku 752V-UH vyndali, 
abychom ji zkontrolovali. 
Nebyly potřeba žádné opravy 
ani výměny dílů. Opět jsme ji 
sestavili a přibližně během 5 
minut byla znovu v provozu.“

Remington Arms

Plnění plechovek elektrolytem pomocí 
ventilu 752V.

Ideální pro dávkování kontrolovaného množství většiny kapalin s nízkou až střední viskozitou.



Technické parametry Ventily řady 752V

Položka Produkt

Velikost 752V-UHSS / 752V-SS: 80,7 mm x průměr 26,9 mm (3,18" x 1,06")
752V-DVD: 76,3 mm x průměr 26,9DIA mm (3,00" x 1,06")

Hmotnost  752V-UHSS: 173,6 gramů (6,1 oz)
752V-SS: 181,4 gramů (6,4 oz)
752V-DVD: 172,9 gramů (6,1 oz)

Požadovaný spouštěcí  
tlak vzduchu

4,8 barů (70 psi)

Maximální tlak kapaliny 4,8 barů (70 psi)

Závit vstupu kapaliny 1/8 NPT vnitřní

Závit výstupu kapaliny 1/4-28 UNF

Upevnění (1) otvor se závitem 10-32 UNF

Počet cyklů Vyšší než 500 za minutu

Těleso vzduchového válce Nerezová ocel 303
752V-DVD: Hliník s tvrdým povlakem

Těleso pro dodávku kapaliny 752V-UHSS: Polyetylen UHMW*, schváleno podle FDA
Volitelná: Acetal, nerezová ocel 303, PTFE

Píst Nerezová ocel 303

Membrána Polyetylen UHMW*, schváleno podle FDA

Nástavec hrotu Polypropylen

Převlečná matice hrotu 752V-DVD: hliník

Maximální provozní teplota 43° C (110° F)   

Záruka 1 rok, omezeno

Píst

Pružina pístu

Vstup spouštěcího
vzduchu 10 32 UNF

Referenční hodnota
zdvihu

Membrána

Těleso pro dodávku kapaliny

Nástavec hrotu

Montážní otvor  
10 32 UNF

Těleso vzduchového válce

Vstup kapaliny 
1/8 NPT

Nastavení zdvihu

Řada ventilů 752V slouží společně s řídícími 
jednotkami ValveMate 8000 nebo Nordson EFD 
Automated System k přesným, opakovatelným 
dávkám kapalin s nízkou a střední viskozitou.

Součásti řady 752V jsou z inertního plastu a 
používají stejný hnací systém a membránu. Každý 
ventil lze kalibrovat pomocí nastavení zdvihu pro 
řízení procesu.

Vydávané množství závisí na času otevření ventilu, 
tlaku kapaliny, viskozitě kapaliny, seřízení průtoku 
a velikosti a typem hrotu.

Celý systém obsahuje ventil řady 752V, ovládací jednotku 
ValveMate™ 8000, zásobník na kapalinu a dávkovací hrot.

Odborná technická pomoc a standardy vysoké jakosti zajišťují 
produktivní a bezporuchový výkon. Společnost Nordson EFD 
nabízí celou řadu spolehlivých dávkovacích systémů, které splní 
konkrétní požadavky vaší aplikace.

Systémy membránových ventilů

Nádrž EFD

Ventily EFD

ValveMate 8000

Přívod 

Regulátor

Kapalina

Spouštecí vzduch

Trvalý vzduch

Elektrické vedení

Všechny díly z nerezové oceli jsou pasivovány.

*Ultra High Molecular Weight polyethylene (polyetylen s mimořádně vysokou molekulovou hmotností)



Řídicí jednotka ValveMate 8000
Na ovladači ValveMate jsou umístěna dotyková tlačítka pro 
nastavení času otevření ventilu.

• Vícenásobné ovládání až (4) ventilů

• Partner pro programovatelnou logickou řídicí jednotku (PLC)

• Snadné řízení velikosti nánosu

• Zvýšení produktivity

• Uživatelsky přívětivé

• Možnost seřizování během provozu

• Maximální efektivita stroje

Automatizace: systémy dávkování
Nordson EFD nabízí široké spektrum automatizovaných 
systémů, které jsou plně kompatibilní s ventily řady 752V. 
Naše automatizované systémy nabízejí konzistentní, přesný 
a opakovatelný výkon, takže i to nejkomplexnější použití je s 
nimi snadné. Získejte systém s jednoduchým nastavením a 
programováním pro optimalizované výsledky díky technologiím 
jako je laserové měření výšky a plně integrované CCD kamery, 
nebo specifikujte inline systémy navržené pro větší systémy.

Zásobníky kapaliny
Zásobníky firmy Nordson EFD se dodávají s přesnými 
regulátory, které umožňují konstatní tlak materiálu do ventilu a 
tím konzistentní dávku.Tanky jsou k dispozici v objemech 1, 5 a 
19 litrů. Řada Optimum® nabízí kazety a nádoby s obsahem 75 
ml až 950 ml.

Poznámka: 1,0 litrová nádoba je schopná přijmout 1librovou 
lahev kyanoakrylátu.

Dávkovací hroty
Výběr správného hrotu je velmi důležitý k dosažení optimálního 
výkonu ventilu. Ventily řady 752V jsou baleny se sadou hrotů 
pro maximální řízení kapaliny. Sada obsahuje kuželové hroty 
SmoothFlow™ ve velikostech od 14 do 25, přesné nerez ocelové 
hroty ve velikostech od 14 do 21 a krytky hrotů.

752V - dávkování kyanoakrylátu na elektrické zrcátko automobilu.

752V - dávkování ventilem na robotu na PCB.

752V - dávkování lepidla vytvrzovaného UV zářením na 
lékařskou pumpu.



Informace o prodeji a servisu Nordson EFD ve více než 
40 zemích získáte kontaktem s EFD nebo na adrese 
www.nordsonefd.com/cz.

Česká Republika 
+420 601 594 628; czechrepublic@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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420 601 594 628; czechrepublic@nordsonefd.com 

Spojte se s námi

Bezplatné vyzkoušení
Kontaktujte Nordson EFD pro konfiguraci dávkovacího systému, 
který vyhoví vašim požadavkům.

• Vyhodnocení vaší aplikace zkušenými experty zdarma

• Provedení vzorků pro vaše zhodnocení před nákupem

mailto:czechrepublic%40nordsonefd.com?subject=

