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Elektronické verze příruček EFD 
ve formátu pdf lze také stáhnou na 
adrese www.nordsonefd.com/cz  

Performus I Dávkovací systém
Průvodce rychlým nastavením
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Vyjměte jednotku z obalu. Nyní je vhodná chvíle k 
aktivaci záruky. Aktivaci lze provést online na adrese 
www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/one.

1. POZNÁMKA: Záruční podmínky 
vyžadují, aby byl zajištěn přívod 
čistého a suchého filtrovaného 
vzduchu. Není-li přívod vzduchu 
vybaven filtrem, objednejte si 
regulátor s pětimikronovým filtrem 
(P/N 7002002).

Otočte regulační ovladač tlaku 
vzduchu na nulu (0).

Připojte jeden konec přívodní hadice 
vzduchu k přístroji Performus™; 
druhý konec hadice připojte ke 
vzduchovému systému pracoviště. 
Nastavte přívod vzduchu na tlak 5,5 
až 7,0 bar (80 až 100 psi).

2. Připojte ke zdroji napájení zástrčku, 
která odpovídá síťové zásuvce.

Připojte napájecí kabel k přístroji Performus 
a připojte zástrčku ke zdroji napájení.

Stiskněte hlavní vypínač na předním panelu.

3. Připojte pedál nebo volitelný ruční spínač.

4. Připojte k adaptéru naplněnou dávkovací 
kartuši EFD a uzavřete pojistnou svorku. 
Vyměňte krytku za dávkovací hrot EFD a 
umístěte dávkovací kartuši na stojan.

5. Zasuňte adaptér do rychlospojky na 
předním panelu přístroje Performus a 
otočením sestavu zajistěte.
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6. Uvolněte pojistnou svorku. Sešlápněte pedál a po celou dobu 
nastavování jej držte sešlápnutý.

7. Umístěte hrot na papír (zkušební povrch) a POMALU otáčejte 
regulátorem tlaku vzduchu ve směru hodinových ručiček, dokud 
z hrotu nezačne vytékat tekutina.

8. Tlak vzduchu postupně zvyšujte, dokud nedosáhnete 
požadovaného dávkovacího průtoku tekutiny.

POZNÁMKA: Vždy používejte co nejnižší tlak a co největší 
velikost hrotu. Kombinací co nejnižšího možného výstupního 
tlaku, co největší velikosti hrotu a co nejdelší doby dávkování 
získáte nejsouvislejší a nejpřesnější depozit.

9. Uvolněte pedál.

10. Test průtoku při dávkování několikrát zopakujte. Upravte proces 
drobnými změnami v nastavení tlaku.

11. Zajistěte nastavení zatlačením knoflíku pro regulaci tlaku 
vzduchu.

Otevřeno

Zavřeno
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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

Wave Design je ochrannáznámka spolenosti Nordson Corporation. 
©2021 Nordson Corporation    7363460    v012521
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