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Dávkovače řady Performus X 
Průvodce rychlým nastavením

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

PODÍVEJTE SE NA VIDEA NASTAVENÍ

www.nordsonefd.com/PerformusSetUp

http://www.nordsonefd.com/PerformusSetUp


Vyjměte jednotku z obalu. Nyní je vhodná chvíle k aktivaci 
záruky. Aktivaci lze provést online na adrese www.nordsonefd.
com/warranty/dispensers/two.

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. 
Technické listy příslušenství k 
dávkovacím systémům jsou 
uvedeny na webové stránce 
www.nordsonefd.com/
DispenserAccessories for details
Otočte regulační ovladač tlaku 
vzduchu na nulu.
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 6,9 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.

6. Nastavte tlak vzduchu.
• Vytažením uvolněte regulační ovladač 

tlaku vzduchu.
• Otáčejte ovládacím knoflíkem ve směru 

hodinových ručiček až do doby, kdy je 
na displeji zobrazena hodnota správného 
tlaku.

• Zajistěte provedené nastavení zatlačením 
regulátoru ovladače tlaku vzduchu.

3 12

6

5



4

Otevřeno

Zavřeno

8

7. Nastavte čas dávkování (podrobné pokyny lze vyhledat v 
Provozní příručce):
• Nastavte systém Performus do Časového či Výukového 

režimu.
• Použijte funkci Programovat/Učit pro nastavení 

dávkovacího času.

8. Uvolněte pojistnou svorku na sestavě adaptéru.

9. Pročistěte dávkovací hrot a nanášejte materiál 
následujícím způsobem:

a. Nastavte dávkovací systém do Ustáleného režimu 
a stlačte pedál až do doby, kdy začne ze špice 
dávkovače téci kapalina, potom pedál opět uvolněte

b. Nastavte dávkovací systém do Časového režimu 
a znovu stlačte pedál pro provedení načasované 
nanášené dávky.



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