
Nejrychlejší a nepřesnější způsob, jak nastavit dávkování průmyslových kapalin 

Řídící jednotka dávkovacího ventilu  - ValveMate 8000

Doba, po kterou je ventil otevřen, představuje hlavní 
regulační prvek množství nanášeného materiálu. 

Množství nanášené vrstvy je určeno kombinací tlaku materiálu, 
zdvihu ventilu, světlosti dávkovacího hrotu a doby otevření 
ventilu, kde doba otevření ventilu poskytuje tu nejlepší 
možnost, jak regulovat množství dávkovaného materiálu 
(nanášené vrstvy)

Řídící jednotka dávkovacího ventilu – ValveMate 8000 – 
dodávaná společností Nordson představuje rychlé a pohodlné 
řešení pro nastavení doby otevření ventilu po malých krocích 
až po 0,001 sekundách, a to s nastavením přímo na řídící 
jednotce. Výsledkem je pak mimořádně účinná regulace 
celého procesu, aniž by bylo nutné provádět časově náročné 
programování či mechanické nastavení, které by navíc 
vyžadovalo odstavení výrobní linky. 

Výhody
• Maximálně účinné řízení procesu

• Nastavení množství nanášené kapaliny (vrstvy) “za provozu“

• Proces dávkování je nastaven na optimální rychlost procesu

• Jedna řídící jednotka ValveMate 8000 může ovládat 1, 2, 3, 
či 4 ventily – cenově efektivní

• Snadné nastavení i provoz

• Snadné rozhraní pro propojení s PLC 

Každá jednotka umožňuje nezávisle nebo  
simultánně řídit až čtyři dávkovací ventily.

Řídící jednotky ValveMate zajišťují zásadní regulační funkci nanášeného množství.

Část # Popis

7022004 Multi řídící jednotka ventilů – ValveMate 8000

7022246 Samostatný solenoid 

7022247 Blok dvou solenoidů

7022248 Blok tří solenoidů

7022249 Blok čtyř solenoidů

více informací

„Máme technika, který stráví  
8 až 10 hodin týdně seřizováním 
zařízení. Instalací řídící jednotky 
u každé dávkovací stanice 
jsme snížili tento čas téměř na 
nulovou hodnotu.“

– A.T. Cross Company



Automatizované Dávkovací Systémy 
Automatizované dávkovací systémy společnosti Nordson EFD poskytují ve 
svém oboru špičkovou opakovatelnost a přesnost v nanášení kapalin a 
polohování jejich umístění. Specializovaný dávkovací software zjednodušuje 
seřízení a programování.  Dávkovací proces lze optimalizovat pomocí takových 
zařízení, jako je laserové měření výšky či CCD „smart vision“ průmyslová 
kamera. 

Vyberte si Ventil Dle Vaší Aplikace

Pro zjištění, které ventily jsou kompatibilní s touto řídící jednotkou prostudujte 
katalog pro výběr ventilů na stránce: — www.nordsonefd.com/ValveGuide.

Vyžádejte si Posouzení Výrobního Procesu
Kontaktuje společnost Nordson EFD pro konfiguraci přesného dávkovacího 
systému, který bude splňovat vaše konkrétní potřeby:

• s bezplatným vyhodnocením procesu zkušenými odborníky na dávkování 
materiálů.

• S provedením testu vzorků materiálu a následným odsouhlasením 
požadovaného výsledku, ještě před prodejem.  

Technické parametry

Item Product

Velikost kontroléru  18,3š x 8,5vx 5,0h cm (7,22š x 3,38v x 2,0h")

Hmotnost 0,27 kg (0,6 lbs)

Napájecí napětí 100–240 V AC, 50/60Hz 

Výstupní napětí  
(z napájecího zdroje)

24 V DC; 1,25 A max.

Požadavky na napájení 24 V DC; 1,25 A max.

Zpětnovazební obvody 5 až 24 V DC, 100 mA, max. 

Iniciační obvod 5 až 24 V DC, signál 

Frekvence pracovních cyklů až 600 za min.

Programovatelné časové 
rozpětí

od 0,001 do 99,9 sekund

Certifikace CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE, a China ROHS 

Záruka 1 rok, omezeno 

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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Rídicí jednotka 
ValveMate 8000

ValveMate 8000 – vzorové nastavení

Řídící jednotky EFD ValveMate jsou vybaveny mikroprocesorovými obvody 
pro extrémně přesné řízení množství nanášeného materiálu. Přívod 
materiálu je možné propláchovat, nastavit množství nanášené kapaliny 
lze rychle a snadno na dávkovací stanici, aniž by bylo nutné zastavovat 
výrobní linku. 

Řídící jednotky EFD ValveMate se snadno seřizují a provozují. Jsou snadno 
propojitelné přes interface s PLC a ostatním zařízením. Když je vydán 
signál ke spuštění pracovního cyklu z PLC, mikroprocesor řídící jednotky 
ValveMate převezme řízení procesu a reguluje množství dávkované 
kapaliny. Na konci pracovního cyklu jednotka ValveMate signalizuje 
ukončení procesu.


