
Nejsnadnější způsob, jak dosáhnout výjimečné přesnosti sprejového nánosu

Ovládací Jednotka ValveMate 8040

Výsledný tvar sprejového nánosu je dán kombinací tlaku 
kapaliny, zdvihu ventilu a doby otevření ventilu, přičemž doba 
otevření ventilu umožňuje nejúčinnější řízení objemu stříkané 
kapaliny.

Ovladač ValveMate™ 8040 představuje rychlý a pohodlný 
způsob seřízení doby otevření sprejového ventilu v přírůstcích 
již od 0,001 sekundy. Externí solenoidy v kombinaci s 
regulátorem tlaku vzduchu trysky s rozsahem 0–30 psi zajišťují 
přívod nízkoobjemového a nízkotlakého (LVLP) vzduchu do 
trysky. Dosahuje se tak vysoké účinnosti nánosu materiálu 
bez nežádoucího znečištění přilehlých povrchů. Výsledkem 
je výjimečná kvalita sprejového nánosu bez potřeby časově 
náročného programování nebo mechanického seřizování, při 
kterém je nutno zastavit výrobní linku.

Přínosy
• Seřizování během provozu

• Časovaný nebo souvislý postřik

• Čisté uzavření bez ucpávání

• Pneumatické solenoidy s rychlou odezvou

• Nákladově efektivní – jedna jednotka ValveMate 8040 může 
ovládat 1 nebo 2 sprejové ventily

• Jednoduché nastavování a ovládání

• Snadné propojení s PLC

Regulátor ValveMate 8040 je rychlý a pohodlný způsob, jak nastavit dobu otevření sprejovacího ventilu 
v krocích po pouhých 0,001 sekundy.

781 Mini stříkací ventil aplikující konformní vrstvu.

Část # Popis

7022120 Regulátor 8040 sprejovacího ventilu 

7022250 Samostatný solenoid 

7022251 Blok dvou solenoidů
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Rídicí jednotka 
ValveMate 8040

Řídící jednotky EFD ValveMate jsou řízeny mikroprocesorem, který zajišťuje 
mimořádně přesné řízení postřiku. Jednotka umožňuje nastavení dávky, 
průplach systému, pomoc při nastavení (Teach) a to nezávisle pro každý 
ventil.

Nastavovaní a ovládaní jednotek Valvemate je jednoduché a lze je jednoduše 
propojit s nadřazenými systémy PLC a dalšími zařízeními. Po přijetí signálu 
pro spuštění cyklu provede Valvemate nastavené dávkování. Po ukončení 
cyklu ještě profoukne trysku, aby se zajistilo čisté ukončení nánosu bez 
ucpání trysky a signalizuje ukončení procesu pro další krok.

Poznámka: jednotku ValveMate 8040 lze nakonfigurovat pro provoz buď s jedním 
nebo dvěma sprejovými ventily. Instalaci ventilu znázorňuje výše uvedené schéma.

Řídicí jednotka ValveMate 8040

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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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 400 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 


