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Vybrali jste si vysoce kvalitní a spolehlivý dávkovací systém společnosti Nordson EFD, předního 
světového výrobce v oblasti technologií dávkování tekutin. Nástřikový ventil 781Mini™ byl navržen 
speciálně pro dávkování kapalin v průmyslovém prostředí. Po řadu let vám poskytne bezproblémový a 
efektivní provoz.

Tento návod k obsluze vám pomůže v maximální míře využít možnosti vašeho nového nástřikového 
ventilu 781Mini.

Věnujte několik minut tomu, abyste se seznámili s ovládacími prvky a funkcemi systému. Dodržujte 
doporučené postupy testování. Prostudujte si užitečné informace uvedené v této příručce, které jsou 
založeny na více než 50letých zkušenostech v oblasti průmyslového dávkování kapalin.

V návodu najdete odpověď na většinu případných otázek. Budete-li však potřebovat pomoc, obraťte se 
na společnost Nordson EFD nebo na nejbližšího autorizovaného prodejce. Seznam kontaktních údajů je 
uveden na poslední straně tohoto návodu.

Závazek společnosti Nordson EFD

Děkujeme!

Právě jste si zakoupili nejlepší dávkovací systém na světě.

Chci vás ujistit, že si všichni ve společnosti Nordson EFD vašeho nákupu ceníme a uděláme všechno, co 
bude v našich silách, abyste byli spokojeným zákazníkem.

Nebudete-li kdykoliv s naším výrobkem nebo podporou poskytovanou naším specialistou na výrobky 
značky Nordson EFD plně spokojeni, kontaktujte mne laskavě osobně buď na čísle 800 556 3484 (v 
USA), nebo +1 401 431 7000 (mimo USA), či e-mailem na adrese Tara.Tereso@nordsonefd.com.

Osobně zaručuji, že případné potíže vyřešíme k vaší plné spokojenosti.

Dovolte mi vám znovu poděkovat za to, že jste si vybrali právě zařízení společnosti Nordson EFD.

Tara Tereso, Viceprezidentka
Tara
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Úvod
Nástřikový ventil 781Mini pro přesné nanášení kapalin 
s využitím technologie nízkoobjemového nízkotlakého 
vzduchu (LVLP) je určen především pro vysoce 
efektivní nástřik bez nadměrného rozstřikování nebo 
tvorby vzdušné mlhy a poskytuje konzistentní nanášení 
povlaků kapalin s nízkou až střední viskozitou. Obsluha 
nástřikových ventilů 781Mini je velmi jednoduchá a 
ventily budou pracovat po miliony nanášecích cyklů 
bez údržby. 

Těleso s kapalinou lze otáčet v úhlu 360°, takže 
můžete ideálně nasměrovat vstup kapaliny do ventilu.

Unikátní rychloupínací mechanismus ventilu pevně 
přidržuje těleso s kapalinou u tělesa pneumatického 
pohonu. Rychloupínací svorku lze snadno odpojit a 
rychle vyměnit ventil, vyčistit mokré části ventilu či 
provést jejich údržbu.

Jak ventil 781Mini pracuje
Stlačený vzduch se vstupním tlakem 4,8 bar (70 psi) 
zatáhne píst a jehlu ze sedla jehly v trysce a umožní 
tak kapalině protékat tryskou. Současně tryskou 
proudí vzduch, který vychází tryskou zároveň s 
rozstřikovanou kapalinou. Stlačený vzduch, jehož 
tlak lze nastavit, vytváří v trysce pokles tlaku, v jehož 
důsledku se kapalina rozdělí do drobných kapiček.

Množství nastříkávané kapaliny lze regulovat dobou 
otevření ventilu, tlakem v zásobníku a zdvihem jehly. 
Oblast pokrytí lze určit velikostí jehly a vzdáleností 
mezi tryskou a povlakovaným povrchem.

Po dokončení cyklu se zastaví přívod stlačeného 
vzduchu, pružina pístu vrátí jehlu zpět do pozice v 
trysce a průtok kapaliny tryskou se zastaví.

Těleso kapaliny 
lze otáčet o 360°

Rychloupínací 
svorku lze snadno 

uvolnit a provést 
rychlou výměnu 

Poloha zavřeno Poloha otevřeno
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Jak pracuje rychloupínací svorka
Rychloupínací svorka zapadne do drážek a klín na 
tělese s kapalinou zapadne do prostoru v tělese 
pneumatického pohonu. Celá sestava ventilu je pak 
zajištěna přítlačným šroubem, který brání pohybu ventilu 
v průběhu cyklu. Přítlačný šroub rovněž funguje jako 
distanční šroub a usnadňuje odpojení rychloupínací 
svorky.

Drážka pro 
rychloupínací 

svorku

Rychloupínací 
svorka a přítlačný 
šroub

Těleso 
pneumatického 
pohonu

Jak regulovat práci ventilu 781Mini
Nástřikový ventil 781Mini doporučujeme regulovat dvěma 
řídicími jednotkami: jednotkou ValveMate™ 8040 a jednotkou 
ValveMate 7140.

V případě použití více nástřikových ventilů dokáže řídicí 
jednotka ValveMate 8040 usnadnit nastavení výstupu ventilu 
tak, aby odpovídal požadavkům koncového uživatele a 
pracoval s maximální účinností. Řídicí jednotka ValveMate 
8040 také přesouvá tlačítko nastavení doby otevření ventilu 
tam, kam patří - přímo na řídící jednotku.

Řídicí jednotka ValveMate 8040 je vybavena 
mikroprocesorem, který zajišťuje přesnou regulaci velikosti 
částic nastříkávané kapaliny. Díky dávkovací stanici lze snadno 
a rychle proplachovat přívodní potrubí, nastavit výchozí velikost 
částic kapaliny a provádět různá nastavení bez nutnosti odstavit 
výrobní linku.

V případě použití jednoho nástřikového ventilu doporučujeme 
použít řídicí jednotku ValveMate 7140. Řídicí jednotka 
ValveMate7140 byla navržena a vyrobena ve spolupráci 
s konstruktérem výrobního zařízení a s ohledem na 
činnosti pracovníka obsluhy. Jednotka je vybavena funkcí 
programování doby dávkování, digitálním odečtem času, 
intuitivním uživatelským rozhraním s klávesnicí a vstupně/
výstupní komunikací s programovatelným logickým 
ovladačem (PLC) hostitelského stroje. Cílem celého řešení 
je přenést řízení dávkovacího procesu až do místa nástřiku 
a poskytnout uživateli všechny funkce potřebné pro co 
nejpřesnější a nejefektivnější nastavení a provoz systému.
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Technické parametry
POZNÁMKA: Technické parametry a údaje se mohou při vývoji produktu změnit bez předchozího upozornění.

Položka Parametr

Rozměry 71,4 mm délka x 22,4 mm průměr (2,88L x 0,88DIA")

Hmotnost 141,0 g (5,0 oz)

Požadavek na tlak hnacího 
vzduchu

4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Maximální tlak kapaliny 7,0 bar (100 psi)

Závit vstupu vzduchu M5

Montáž M4

Rychlost cyklu Více než 400 za minutu

Vstup stlačeného vzduchu Trubka s vnějším průměrem 4 mm, ostnaté šroubení

Těleso pneumatického válce Nerezová ocel 303

Těleso kapaliny Nerezová ocel 303

Záslepka stlačeného vzduchu Nerezová ocel 303

Píst Nerezová ocel 303

Jehla a tryska Nerezová ocel 303

Maximální provozní teplota 102 °C (215 °F)

Patent USA č. 9,816,849 na rychlo sponu QR (Quick Release)
Všechny díly vyrobené z nerezové oceli jsou pasivované.

Funkce a ovládací prvky

Nastavitelné víčko s regulátorem zdvihu pro 
další kalibraci

Zásuvná 
přípojka vstupu 
vzduchu 

Těleso pneumatického 
pohonu

Uchycení vstupu 
kapaliny v úhlu 90° 

Uchycení přímého 
vstupu kapaliny 

Rychloupínací 
svorka a 
přítlačný šroub

Těleso kapaliny

Přídržná matice 
/ záslepka 
stlačeného 
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Instalace
POZNÁMKA: Před instalací ventilu si přečtěte návod k 
obsluze zásobníku kapaliny a řídicí jednotky. Seznamte se s 
obsluhou všech komponentů dávkovacího systému.

Montáž ventilu na dávkovací systém
1. Namontujte ventil pomocí montážního otvoru M4 proti 

rychloupínací svorce.

UPOZORNĚNÍ
Nepřetáhněte přítlačný šroub rychloupínací svorky. Při 
přetažení hrozí riziko prasknutí šroubu.

2. Natočte těleso kapaliny a umístěte rychloupínací svorku 
následujícím způsobem:

a. Našroubujte částečně přítlačný šroub rychloupínací 
svorky na těleso pneumatického pohonu.

b. Po našroubování přítlačného šroubu otočte tělesem 
kapaliny do požadované pozice dle natočení vstupu 
kapaliny v úhlu 90°.

c. Dotáhněte rukou přítlačný šroub a pevně uchyťte 
těleso s kapalinou k tělesu pneumatického pohonu.

Montáž vstupu kapaliny v úhlu 90°
1. Našroubujte montážní matici na vstup kapaliny v úhlu 90° 

(proti kuželovému šroubení).

2. Našroubujte plně vstup kapaliny v úhlu 90° na těleso 
ventilu. Poté sestavu lehce povolte tak, aby bylo kuželové 
šroubení v požadované poloze.

POZNÁMKA: Nepovolujte vstup kapaliny v úhlu 90° o 
více než jednu (1) otáčku.

3. Dotáhněte montážní matici k tělesu kapaliny pomocí klíče 
8 mm.

Rychloupínací svorka a 
přítlačný šroub

Montážní konzola 
(P/N 7360613, 
volitelně)

Těleso 
kapaliny 

ventilu
Montážní matice 
vstupu kapaliny v 
úhlu 90°

Kuželové šroubení
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Montáž přípojek dávkovacího systému
Při instalaci, nastavení a zkouškách systému postupujte dle pokynů v návodu k obsluze řídicí jednotky.

Dávkovací systém ValveMate 8040 System s ventilem 781Mini

POZNÁMKA: Oblast nástřiku je určena (1) vzdáleností mezi tryskou nástřikového ventilu a pracovní plochou a (2) nastavením 
zdvihu ventilu a tlakem kapaliny. Chcete-li nastavit vzdálenost, postupujte dle pokynů uvedených v kapitole “Nástřik kruhových 
ploch” na straně 10.

Před otevřením zásobníku z něj nejprve vypusťte tlak. Tlak vypustíte tak, že otevřete uzavírací ventil na přívodu vzduchu do 
zásobníku. Před otevřením zásobníku zkontrolujte ukazatel manometru a ověřte si, že skutečně ukazuje hodnotu 0. Používáte-li 
zásobník EFD, otevřete také pojistný tlakový ventil.

Všechny zásobníky kartuší společnosti EFD jsou vybaveny unikátním šroubením, které zajistí bezpečné vypuštění tlaku při 
odstranění víčka.

UPOZORNĚNÍ

1. Připojte potrubí hnacího vzduchu 
ventilu (bílé) a potrubí stlačeného 
vzduchu trysky (černé) k sestavě dvou 
elektromagnetických ventilů na řídicí 
jednotce ValveMate 8040. Ventily 
regulují dobu otevření ventilu (bílý) a 
průtok vzduchu tryskou (černý).

2. Připojte bílou rychlospojku s vnějším 
závitem na potrubí stlačeného 
vzduchu k bílé rychlospojce s vnitřním 
závitem na filtr-regulátoru 5 mikronů.

3. Připevněte zásobník s kartuší ke 
vstupu kapaliny (určeno pro použití s 
kartušemi typu Optimum®). U kapalin 
s nízkou viskozitou doplňte zásobník 
až po montáži na vstup kapaliny. 
POZNÁMKA: Neplňte zásobníky 
kartuší na více než 2/3 objemu.

4. Připojte redukci kartuše k zásobníku 
tak, že připojíte redukci nejprve ke 
spojce vzduchu, a poté k potrubí 
vzduchu regulace tlaku kapaliny.

5. U kapalin s nízkou viskozitou nastavte 
regulátor tlaku kapaliny na nízkou 
hodnotu, u kapalin s vyšší viskozitou 
zvolte vyšší hodnotu.

6. Tlačítkem MODE (režim) na řídicí 
jednotce ValveMate přepněte 
jednotku do režimu PURGE 
(proplach). Pouze v režimu PURGE lze 
nezávisle zvolit kanály 1 a 3  bez 
tlaku vzduchu v rozprašovací trysce.

7. Pomocí regulátoru zdvihu na ventilu 
781Mini nastavte požadovanou 
hodnotu průtoku. Při nízké hodnotě 
zdvihu (<5) se aplikují menší vzory. 
Zkontrolujte hodnotu průtoku 

přepnutím řídicí jednotky do režimu 
TIME OVERRIDE (potlačení času). 
POZNÁMKA: Zdvih ventilu upravujte 
pouze v době, kdy je ventil mimo 
provoz.

8. Nastavte tlak vzduchu v trysce na 
0,7 bar (10 psi) a zapněte řídicí 
jednotku. Z ventilu začne vycházet 
jemná tříšť. Chcete-li upravit průtok 
kapaliny, můžete tak učinit pomocí 
regulátoru zdvihu a/nebo tlaku v 
zásobníku. Chcete-li upravit tlak 
vzduchu v trysce, použijte regulátor 
tlaku vzduchu v trysce. 
POZNÁMKA: Filtr-regulátor 
5 mikronů není součástí dodávky. Díl 
můžete objednat zvlášť:  
7020584: Filtr-regulátor 0–100 psi 
7020585: Filtr-regulátor 0–15 psi

Regulátor tlaku 
vzduchu v 
trysceFiltr-regulátor 

5 mikronů

Ventil 781Mini

Kartuše o objemu 
30 cc

Konstantní tlak 
vzduchu

Regulátor tlaku 
kapaliny

Konstantní tlak 
kapaliny

Potrubí hnacího vzduchu 
ventilu (bílé)

Řídicí jednotka 
ValveMate 8040

Stlačený vzduch 
4,8–6,8 bar 
(70–90 psi)

Sestava dvou 
elektromagnetických ventilů

Potrubí vzduchu v trysce 
(černé)

Kabely 

Vstup kapaliny
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Montáž přípojek dávkovacího systému (pokračování)
Při instalaci, nastavení a zkouškách systému postupujte dle pokynů v návodu k obsluze řídicí jednotky.

Dávkovací systém ValveMate 7140 System s ventilem 781Mini

Před otevřením zásobníku z něj nejprve vypusťte tlak. Tlak vypustíte tak, že otevřete uzavírací ventil na přívodu vzduchu do 
zásobníku. Před otevřením zásobníku zkontrolujte ukazatel manometru a ověřte si, že skutečně ukazuje hodnotu 0. Používáte-li 
zásobník EFD, otevřete také pojistný tlakový ventil.

Všechny zásobníky kartuší společnosti EFD jsou vybaveny unikátním šroubením, které zajistí bezpečné vypuštění tlaku při 
odstranění víčka.

UPOZORNĚNÍ

1. Připojte potrubí hnacího vzduchu 
ventilu (bílé) a potrubí stlačeného 
vzduchu trysky (černé) k příslušným 
vstupům na zadní straně řídicí 
jednotky 7140.

2. Připojte potrubí stlačeného vzduchu k 
filtr-regulátoru 5 mikronů.

3. Připevněte zásobník s kartušemi ke 
vstupu kapaliny (určeno pro použití s 
kartušemi typu Optimum®) a připojte 
přívod kapaliny k ventilu. U kapalin s 
nízkou viskozitou doplňte zásobník 
až po montáži na vstup kapaliny. 
POZNÁMKA: Neplňte zásobníky 
kartuší na více než 2/3 objemu.

4. Připojte redukci kartuše k zásobníku 
tak,že připojíte redukci nejprve ke 
spojce vzduchu, a poté k potrubí 
vzduchu regulace tlaku kapaliny.

5. U kapalin s nízkou viskozitou nastavte 
regulátor tlaku kapaliny na nízkou 
hodnotu, u kapalin s vyšší viskozitou 
zvolte vyšší hodnotu.

6. Tlačítkem MODE (režim) na řídicí 
jednotce ValveMate přepněte 
jednotku do režimu PURGE 
(proplach). Pouze v režimu PURGE lze 
nezávisle zvolit kanály 1 a 2  bez 
tlaku vzduchu v rozprašovací trysce.

7. Pomocí regulátoru zdvihu na ventilu 
781Mini nastavte požadovaný vzor 
nástřiku. Při nízké hodnotě zdvihu (<5) 
se aplikují menší vzory. Zkontrolujte 
hodnotu průtoku přepnutím řídicí 
jednotky do režimu TIME OVERRIDE 
(potlačení času). POZNÁMKA: Zdvih 
ventilu upravujte pouze v době, kdy je 
ventil mimo provoz.

8. Nastavte tlak vzduchu v trysce na 
0,7 bar (10 psi) a zapněte řídicí 
jednotku. Z ventilu začne vycházet 
jemná tříšť. Chcete-li upravit průtok 
kapaliny, můžete tak učinit pomocí 
regulátoru zdvihu a/nebo tlaku v 
zásobníku. Chcete-li upravit tlak 
vzduchu v trysce, použijte regulátor 
tlaku vzduchu v trysce (je umístěn 
v přední části jednotky 7140). Čím 
vyšší hodnota tlaku, tím jemnější 
rozstřikovaná tříšť. 
POZNÁMKA: : Filtr-regulátor 
5 mikronů není součástí dodávky. Díl 
můžete objednat zvlášť: 
7020584: Filtr-regulátor 0–100 psi 
7020585: Filtr-regulátor 0–15 psi

POZNÁMKA: Oblast nástřiku je určena (1) vzdáleností mezi tryskou nástřikového ventilu a pracovní plochou a (2) nastavením 
zdvihu ventilu a tlakem kapaliny. Chcete-li nastavit vzdálenost, postupujte dle pokynů uvedených v kapitole “Nástřik kruhových 
ploch” na straně 10..

Filtr-regulátor 
5 mikronů

Ventil 781MiniVstup kapaliny

Stlačený vzduch 
4,8–6,8 bar 
(70–90 psi)

Řídicí jednotka 
ValveMate 7140

Konstantní tlak kapaliny

Regulátor tlaku 
kapaliny

Konstantní tlak vzduchu

Potrubí hnacího 
vzduchu ventilu 
(bílé)

Potrubí vzduchu 
v trysce (černé)

Kartuše o objemu 
30 cc
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Kalibrace zdvihu ventilu
Referenční prstenec regulace zdvihu každého ventilu 781Mini je 
zkalibrován do výchozí polohy. Po čištění, demontáži a zpětné 
montáži může být nezbytné výchozí polohu prstence znovu 
zkalibrovat.

UPOZORNĚNÍ
Před zahájením výměny dílu či údržby zařízení nejprve vypusťte tlak 
ze zásobníků kapaliny.

UPOZORNĚNÍ
Nepřetáhněte regulátor zdvihu při otáčení po směru hodinových 
ručiček přes stanovený doraz. Učiníte-li tak, můžete zařízení 
poškodit.

1. Poznačte si aktuální nastavení zdvihu ventilu.

2. Otáčejte regulátorem zdvihu po směru hodinových ručiček až 
do nejnižší polohy.

Pokud nula na referenčním prstenci nelícuje s referenční 
značkou na tělese pneumatického pohonu, je nutné zařízení 
seřídit.

3. Pomocí montážního klíče (0,035") povolte stavěcí šroub.

4. Otočte referenčním prstencem zdvihu tak, aby ryska hodnoty 
0 lícovala s referenční značkou na tělese pneumatického 
pohonu.

5. Dotáhněte stavěcí šroub.

6. Vraťte regulátor zdvihu do polohy, kterou jste si poznačili v 
bodě 1.

Regulátor zdvihu

Referenční prstenec 
zdvihu

Stavěcí šroub

Referenční 
značka na tělese 

pneumatického 
pohonu

Nástřik kruhových ploch

Tryska

Vzdálenost trysky od pracovního povrchu

2.54 mm 
(0.1")

6.35 mm 
(0.25")

12.7 mm 
(0.5")

25.4 mm 
(1.0")

38.1 mm 
(1.5")

50.8 mm 
(2.0")

76.2 mm 
(3.0")

P/N 7364002: 
Sprejový ventil, 
781Mini, 0.01" 

(0.254 mm) 

1 mm 
(0.04")

7.5 mm 
(0.30")

8.25 mm 
(0.325")

13.0 mm 
(0.50")

15 mm 
(0.60")

n/a n/a

P/N 7362301: 
Sprejový ventil, 
781Mini, 0.03" 

(0.76 mm)

7 mm 
(0.275")

7.5 mm 
(0.30")

10 mm 
(0.40")

13 mm 
(0.50")

15 mm 
(0.60")

19 mm 
(0.75")

25.5 mm 
(1.0")
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Servis
Chcete-li zajistit optimální chod ventilu, provádějte dle potřeby následující servisní úkony: Budete potřebovat 
následující nářadí:

• Šestihranný klíč 0,035" (je součástí dodávky)
• Šestihranné klíče 1,5 a 2,5 mm (jsou součástí dodávky)
• Šestihranný klíč 3 mm (je součástí dodávky)
• Kleště na pojistné kroužky (nejsou součástí dodávky)
• Francouzský klíč

UPOZORNĚNÍ
Před zahájením výměny dílu či údržby zařízení nejprve vypusťte tlak ze zásobníků kapaliny.

Tryska (vyobrazena 
je tryska PEEK)

Vzduchová tryska

Přídržná matice 
vzduchové trysky

Vstup kapaliny 
do ventilu

Rychloupínací svorka 
a přítlačný šroub

Dvojité 
o-kroužky

Vstup 
vzduchu 
do trysky

Těleso kapaliny

Demontáž tělesa kapaliny

Demontáž trysky

Regulátor 
zdvihu

O-kroužek trysky

Disperzní 
kroužek trysky

Čištění mokrých dílů

Demontáž mokrých dílů

1. Odpojte přívod hnacího vzduchu, stlačeného vzduchu do trysky 
a přívod kapaliny od ventilu.

2. Poznačte si aktuální nastavení zdvihu ventilu.

3. Povolte regulátor tak, aby se uvolnil tlak v pružině.

4. Otočte přítlačným šroubem rychloupínací svorky proti směru 
hodinových ručiček a uvolněte svorku.

5. Opatrně posuňte těleso kapaliny směrem dolů a uvolněte 
sestavu jehly a pístu.

6. Vyjměte dvojité o-kroužky z vnitřního prostoru tělesa kapaliny 
(o-kroužky většinou v demontovaném tělese kapaliny 
zůstanou).

7. Demontujte vstup kapaliny a vstup vzduchu do trysky.

8. Odejměte přídržnou matici a potom vyjměte části krytky a 
samotné trysky.

Čištění mokrých dílů

1. Použijte vhodné rozpouštědlo a vyčistěte tělísko, trysku, 
disperzní kroužek, krytku a přídržnou matici krytky.

UPOZORNĚNÍ
Nečistěte jehlu abrazivním materiálem, zejména v chemicky citlivých 
provozech.

2. Očistěte jehlu hadříkem namočeným v rozpouštědle.
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Servis (pokračování)

Čištění mokrých dílů (pokračování)

Zpětná montáž mokrých dílů

1. Potřete kroužek trysky fluor karbonovým plastickým mazivem a 
opět smontujte jednotlivé díly trysky dohromady. 

UPOZORNĚNÍ
Neutahujte trysku nadměrnou silou. Mohlo by dojít k poškození 
sestavy trysky. 

2. Namontujte díly trysky, ujistěte se, že zoubek disperzního 
kroužku zapadá do zářezu na tělísku. V závislosti na materiálu 
trysky, utáhněte trysku následujícím utahovacím momentem:

Velikost trysky Materiál Utahovací moment

0.01" (0.254 mm) Nerezová ocel 1.4 N•m (12 in.-lb)

0.03" (0.76 mm) PEEK 0.1 N•m (1 in.-lb) max.

Správná montážní poloha vstupu 
kapaliny

Správná montážní poloha vstupu 
vzduchu do trysky

3. Nainstalujte vstup kapaliny na vstupní stranu tělesa kapaliny. 
Používáte-li vstup kapaliny v úhlu 90°, postupujte dle pokynů 
uvedených v kapitole “Montáž vstupu kapaliny v úhlu 90°” na 
straně 7 a nastavte vstup do požadované polohy. Poté se 
vraťte zpět na tuto stranu.

   POZNÁMKA: Ujistěte se, že je vstup kapaliny namontován 
na straně určené pro vstup kapaliny do tělesa kapaliny. 
Vstup kapaliny je označen symbolem kapaliny.

4. Namontujte vstup vzduchu do trysky na těleso kapaliny.

   POZNÁMKA: Ujistěte se, že je vstup vzduchu do trysky 
namontován na straně určené pro vstup vzduchu do tělesa 
kapaliny. Vstup vzduchu je označen symbolem vzduchu.

5. Umístěte nové dvojité o-kroužky na jehlu.

POZNÁMKA: Před umístěním do pozice o-kroužky promažte 
mazivem. Přiloženou fluorouhlíkovou vazelínu použijte pouze 
v případě, že je s touto vazelínou kompatibilní rozstřikovaná 
kapalina.

6. Jednou rukou umístěte těleso kapaliny na sestavu 
pneumatického pohonu/jehly, a poté druhou rukou nasuňte 
rychloupínací spojku do drážek v tělese pneumatického 
pohonu.

Tryska 
(vyobrazena je 
tryska PEEK)

O-kroužek 
trysky

Zoubek 
disperzního 

kroužku

Zářez (vrub) 
na tělísku pro 

uchycení zoubku 
disperzního 

kroužku

Drážka pro 
rychloupínací 

svorku

Dvojité 
o-kroužky
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UPOZORNĚNÍ
Nepřetáhněte přítlačný šroub rychloupínací svorky. Při přetažení 
hrozí riziko prasknutí šroubu.

7. Rychloupínací svorku namontujte následujícím způsobem:

a. Našroubujte částečně přítlačný šroub rychloupínací svorky 
na těleso pneumatického pohonu.

b. Po našroubování přítlačného šroubu otočte tělesem 
kapaliny do požadované pozice.

c. Dotáhněte rukou přítlačný šroub a pevně uchyťte těleso s 
kapalinou k tělesu pneumatického pohonu.

8. Připojte přívod hnacího vzduchu, stlačeného vzduchu do trysky 
a přívod kapaliny do ventilu.

9. Otáčejte regulátorem zdvihu po směru hodinových ručiček až 
do nejnižší polohy.

Pokud nula na referenčním prstenci nelícuje s referenční 
značkou na tělese pneumatického pohonu, je nutné zařízení 
seřídit. Viz kapitola “Kalibrace zdvihu ventilu” na straně 10.

Pokud je hodnota 0 na referenčním
prstenci zarovnaná s referenční 
značkou na pneumatickém pohonu, je 
regulace zdvihu přesně zkalibrovaná

Servis (pokračování)

Čištění mokrých dílů (pokračování)

Zpětná montáž mokrých dílů (pokračování)



www.nordsonefd.com/cz   czechrepublic@nordsonefd.com   +420 601 594 628   Prodej a servis pro dávkovací systémy Nordson EFDjsou celosvětově dostupné.

Sprejový ventil řady 781Mini

14

Servis (pokračování)

UPOZORNĚNÍ
Před zahájením výměny dílu či údržby zařízení nejprve vypusťte tlak ze zásobníků kapaliny.

UPOZORNĚNÍ
Používáte-li sestavu jehly a trysky, nikdy nevyměňujte pouze jeden z těchto komponentů za jiný typ. Při výměně jehly 
rovněž proveďte výměnu trysky. Při výměně jehly nebo trysky zvlášť může dojít k narušení těsnění a k následnému 
úniku kapaliny.

Výměna ventilu (celková demontáž a zpětná 
montáž)
Demontáž ventilu

1. Poznačte si aktuální nastavení zdvihu ventilu.

2. Otáčejte regulátorem zdvihu proti směru hodinových ručiček až 
do nejvyšší polohy.

3. Demontujte sestavu regulace zdvihu.

4. Demontujte pružinu z tělesa pneumatického pohonu.

5. Pomocí kleští na pojistné kroužky sejměte pojistný kroužek 
pístu.

UPOZORNĚNÍ
Jehla je velmi ostrá. Pracujte velmi opatrně, abyste se nezranili.

UPOZORNĚNÍ
Nesnažte se uchopit jehlu do kleští. Učiníte-li tak, můžete jehlu 
poškodit.

6. Opatrně vytáhněte sestavu jehly a pístu z tělesa pneumatického 
pohonu.

POZNÁMKY:

• Sestavu jehly a pístu nelze dále demontovat. 

• O-kroužky regulace zdvihu a pístu mají stejný průměr.

7. Vyjměte těsnění s profilem U z vnitřního prostoru tělesa 
kapaliny pouze v případě, že je nutné je vyměnit.

8. Otočte přítlačným šroubem rychloupínací svorky proti směru 
hodinových ručiček a uvolněte svorku. Poté svorku sejměte.

9. Vyjměte dvojité o-kroužky z vnitřního prostoru tělesa kapaliny 
(o-kroužky většinou v demontovaném tělese kapaliny 
zůstanou).

10. Demontujte vstup kapaliny a vstup vzduchu do trysky.

11. Odejměte přídržnou matici a potom vyjměte části krytky a 
samotné trysky.

Sestava regulace zdvihu s 
o-kroužkem

Těleso 
pneumatického 
pohonu

Sestava jehly a pístu

O-kroužek pístu

Pružina

Pojistný kroužek 
pístu

Vzduchová tryska

Přídržná matice 
vzduchové 
trysky

Těleso kapaliny

Vstup kapaliny

Vstup vzduchu 
do trysky

Dvojité 
o-kroužky

Těsnění s profilem U

Tryska (vyobrazena je 
tryska PEEK)

O-kroužek trysky

Disperzní kroužek trysky
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Výměna ventilu (celková demontáž a 
zpětná montáž) (pokračování)

UPOZORNĚNÍ
Výměna dílů pro 0.01" a 0.03" ventilů nejsou zaměnitelné.

• Použijte správné náhradní díly odpovídající velikosti ventilu!

• Nepokoušejte se navzájem zaměňovat/předělávat ventily o 
velikosti 0.01" a 0.03".

Zpětná montáž ventilu
Při zpětné montáži ventilu postupujte opačným způsobem, než 
když jste ventil demontovali (viz kapitola “Demontáž ventilu” na 
straně 14 ). Při zpětné montáži ventilu proveďte následující úkony:

• Vyměňte poškozené nebo opotřebené díly.

• V případě poškození či opotřebení sestavy jehly a pístu nebo 
trysky vždy vyměňte všechny tyto součásti.

• Přiloženou fluorouhlíkovou vazelínu (P/N 7014917) použijte k 
promazání o-kroužků pouze v případě, že je s touto vazelínou 
kompatibilní rozstřikovaná kapalina.

• Při zpětné montáži těsnění s profilem U promažte přiloženou 
vazelínou. Ujistěte se, že jste těsnění umístili do sestavy ve 
správné poloze.

• Ověřte si, že jsou přípojky připojeny ke správným vstupům. 
Na tělese kapaliny jsou vstupy označeny příslušnými symboly. 
Postup zpětné montáže mokrých dílů naleznete v kapitole 
“Zpětná montáž mokrých dílů” na straně 12.

• V případě potřeby proveďte kalibraci regulace zdvihu.

Správná montážní poloha těsnění s 
profilem U

Pokud je hodnota 0 na referenčním 
prstenci zarovnaná s referenční 
značkou na pneumatickém pohonu, je 
regulace zdvihu přesně zkalibrovaná.

Správná montážní poloha vstupu 
kapaliny

Správná montážní poloha vstupu 
vzduchu do trysky
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Náhradní díly

Objednací čísla ventilů

Číslo dílu Popis Velikost trysky Tvar trysky

7364002 781Mini-0.01" sprejový ventil 0.254 mm (0.01") Kruhová

7362301 781Mini-0.03" sprejový ventil 0.76 mm (0.03") Kruhová

Doplňkové díly a spotřební materiál

Číslo dílu Popis

7361985 Sada těsnění (včetně těsnění s profilem U a všech o-kroužků z Vitonu)

7362062 Sada průchodek (balení po 2 ks)

7360613 Montážní konzola

7014917 Fluorouhlíková vazelína (pro promazání o-kroužků; před použitím se ujistěte, že je vazelína kompatibilní s 
rozstřikovanou kapalinou)

7361405
Rychloupínací 
svorka a 
přítlačný šroub

Pojistný kroužek pístu 

Těleso pneumatického pohonu

7361990
Sestava regulátoru 

zdvihu

7361398
Uchycení vstupu vzduchu 
v úhlu 90°

7361984
Montážní sestava trysky a vzduchové 
krytky, nerezová ocel, 0.01"

7362306
Montážní sestava trysky a vzduchové 
krytky, PEEK, 0.03"

POZNÁMKA: Je vyobrazena nerezová 
tryska. 

Těleso kapaliny

7361411
Uchycení vstupu 

kapaliny v úhlu 90°

7361983
Sestava jehly a pístu, 0.01" 
(včetně pružiny a pojistného kroužku)

7362307
Sestava jehly a pístu, 0.03" 
(včetně pružiny a pojistného kroužku)

7028737
Těsnění s profilem U

Dvojité o-kroužky
7361407 Viton® (hnědé) 

7361408 EPR (černé) 
7361409 Silikon

UPOZORNĚNÍ
Výměna dílů pro 0.01" a 0.03" ventilů 
nejsou zaměnitelné.

• Použijte správné náhradní díly 
odpovídající velikosti ventilu!

• Nepokoušejte se navzájem 
zaměňovat/předělávat ventily o 
velikosti 0.01" a 0.03".

NEBO

Pružinové těsnění 
7362507 PTFE s Carbonem 
(pro reaktivní lepidla)

7361986
Přídržná matice trysky

NEBO
7020671

Vstup kapaliny M5 s 
ostnatým šroubením

7364531
Disperzní kroužek trysky 

Nerezová ocel

Sada o-kroužků trysky (balení 
po 2 ks)

7361987 Viton (hnědé)
7363361 EPDM
7363360 Silikon
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Odstranění běžných potíží
Problém Pravděpodobná příčina Řešení

Tryskou neprotéká kapalina Příliš nízký tlak vzduchu ve ventilu Zvyšte tlak vzduchu alespoň na min. 
hodnotu 4,8 bar (70 psi).

Příliš nízký tlak vzduchu v zásobníku 
kapaliny

Zvyšte tlak vzduchu v zásobníku 
kapaliny.

Zdvih jehly je v poloze zavřeno 
(zdvih 0)

Upravte nastavení zdvihu jehly. Při 
nastavení postupujte dle pokynů 
uvedených v kapitole “Kalibrace 
zdvihu ventilu” na straně 10.

Zanesená tryska Vyčistěte trysku. Viz postup v 
kapitole “Čištění mokrých dílů” na 
straně 11.

Záměna přípojek hnacího vzduchu a 
vzduchu do trysky

Zkontrolujte správnost připojení 
přípojek vzduchu.

Ventil nedokáže přejít do kompletní 
polohy zavřeno, v trysce dochází ke 
kumulaci materiálu

Jehla nesprávně dosedá na sedlo Demontujte trysku, vyčistěte 
jehlu a trysku a případně vyměňte 
poškozené či opotřebené díly.

Z trysky vychází kapalina, nicméně 
nedochází k rozstřiku

Příliš nízký tlak vzduchu v trysce Zvyšte hodnotu tlaku vzduchu v 
trysce.

Zanesený průchod vzduchu mezi 
tryskou a záslepkou

Demontujte záslepku a vyčistěte 
záslepku a trysku.

Příliš vysoká viskozita dávkované 
kapaliny

Je-li viskozita kapaliny příliš vysoká, 
nedochází k rozdělení kapaliny do 
malých kapiček. Zvyšte hodnotu 
tlaku vzduchu v trysce.

Neustálé odkapávání kapaliny Poškozená jehla, zbytky materiálu 
na sedle jehly nebo nesprávně 
namontovaný ventil

Vyměňte poškozenou jehlu. Při 
výměně jehly rovněž proveďte 
výměnu trysky.

Únik kapaliny z vypouštěcího otvoru Opotřebené o-kroužky Vyměňte dvojité o-kroužky. Viz 
postup v kapitole “Čištění mokrých 
dílů” na straně 11.

Nestabilní velikost rozstřikovaných 
částic

Tlak hnacího vzduchu a/nebo tlak v 
zásobníku kapaliny kolísá, nebo je 
tlak hnacího vzduchu nižší než min. 
hodnota 4,8 bar (70 psi)

Ujistěte se, že je dodávka 
stlačeného vzduchu do ventilu a 
zásobníku kapaliny stabilní a že tlak 
hnacího vzduchu činí min. 4,8 bar 
(70 psi).

Kolísavá doba otevření ventilu Interval otevření ventilu musí být 
konstantní. Ujistěte se, že je výstup 
řídicí jednotky ventilu stabilní.
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ROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI NORDSON EFD

Na tento výrobek poskytuje společnost Nordson EDF záruku na dobu jednoho roku od 
data zakoupení, a to na vady materiálu a zpracování výrobku (avšak nikoliv na poškození 
vzniklá nesprávným používáním, nebo oděrem, korozí, nedbalostí, havárií, chybnou instalací, 
či dávkovaným materiálem jehož použití je neslučitelné se zařízením), za předpokladu, že 
zařízení je nainstalováno a provozováno v souladu s doporučeními a pokyny výrobce.

Společnost Nordson EFD se zavazuje bezplatně opravit či vyměnit jakoukoli část zařízení, 
na níž se během záruční lhůty vyskytne závada, a to po vyplaceném odeslání daného dílu do 
našeho výrobního závodu v záruční době. Jedinou výjimkou ze záruky jsou díly podléhající 
normálnímu opotřebení, které je nutné běžně vyměňovat, jako jsou kupříkladu (avšak 
nejenom)  membrány ventilů, těsnění, talíře ventilů, jehly a trysky.

Odpovědnost  nebo závazky společnosti EFD vyplývající z této záruky v žádném případě 
nepřekročí kupní cenu zařízení.

Před použitím je uživatel povinen si ověřit, že je výrobek pro daný účel vhodný,  a přejímá v 
tomto ohledu všechna rizika a odpovědnost. Společnost EFD neposkytuje žádnou záruku 
prodejnosti zařízení nebo jeho vhodnosti ke konkrétnímu účelu. V žádném případě nepřejímá 
odpovědnost  za náhodné nebo následné škody.

Tato záruka platí pouze pro případy, kdy je pro provoz zařízení používán čistý, suchý a 
filtrovaný stlačený vzduch neobsahující kapénky oleje (tam, kde použití takového vzduchu 
připadá v úvahu).
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