
Sistema de válvulas 787MS-SS produz finos padrões
de pulverização tão pequenos como .0625"
ativadores recobrimentos de t intas f luxos l íquidos óleos e f luxos l íquidos

A serie 787MS-SS é uma válvula de pulverização de 
precisão que usa a tecnologia de baixa pressão - baixo 
volume de ar (LVLP sigla em inglês), para produzir padrões
uniformes de pulverização entre 1,58 mm e 19 mm de
diâmetro. 

O inovador desenho utiliza pontas dosificadoras
descartáveis de pequeno diâmetro (0,33 mm –1,01mm D.I.)
em vez dos bicos standard de pulverização. Isto concentra o
ar LVLP utilizado para pulverizar o recobrimento em padrões
uniformes que são em 60% mais pequenos que as configu-
rações standard das válvulas EFD. Entre os disparos, a
agulha da válvula assenta numa base da agulha dosificado-
ra, eliminando virtualmente o volume morto do fluido.

Características

• Alta eficiência de transferência.

• Nas aplicações não há excesso de nebulização

• Fluidos de baixa a media viscosidade

• Padrões consistentes de pulverização 

• Regime de ciclos excede 400/ minuto

• Desenho de baixa manutenção  

Arquivos eletrónicos dos manuais EFD em formato pdf também estão disponíveis em
www.nordsonefd.com/pt
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O sistema completo inclui a válvula 787MS-SS, controlador ValveMate 8040 e o
recipiente para o fluido. Assistência técnica e uma especialidade  standard de alta
qualidade asseguram um funcionamento produtivo e livre de problemas. Com o
objetivo de satisfazer as suas necessidades de aplicação a EFD oferece uma linha
completa de sistemas de dosificação confiáveis. 

Válvula 787MS-SS
A 787MS-SS é uma válvula de spray de precisão de baixa
pressão – baixo volume de ar (LVLP sigla em inglês), a qual
usa pontas  dosificadoras de calibre 23 – 33 (0.013" –
0.004" D.E.) para produzir uniformes padrões de pulverização
tão pequenos como 0.0625” de largura. 

Especificações

Tamanho: Largura 131.6 mm x 26.9 mm diâmetro
(5.18" x 1.06")

Peso:  336 gramas (11.8 onzas)
Corpo do Fluido:  Aço inoxidável  tipo 303
Corpo do cilindro de ar: Aço inoxidável tipo 303
Pistão: Aço inoxidável tipo 303
Agulha: Aço inoxidável tipo 303
Rosca do orifício de entrada:  1/8” NPT fêmea
Tampão de ar:  Aço inoxidável tipo 303
Orifício de fluxo livre: Calibre 33 (.004, 0.10 mm) 

a calibre 23 (.013, 0.33 mm)
Embalagens de agulha: PTFE
Orifício para montagem:  Rosca ¼" – 28 UNF
Pressão  máxima do fluido:  100 psi
Temperatura máxima de operação: 102°C (215°F) 
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Controlador ValveMate 8040
O ValveMate controla o tempo de abertura da válvula e da pressão de ar do
bico. O tamanho compacto do controlador permite que este seja montado perto
da válvula , facilitando assim a configuração e ajuste do ar a pulverizar.

• Controlo multi-válvulas (até 2 válvulas).
• Associáveis a PLC
• Fácil controlo para uma cobertura consistente
• Preciso controlo de pressão de ar para o bico
• O atraso do ar ao finalizar o ciclo previne o entupimento da válvula
• Conveniência para o usuário final
• Máxima eficiência da máquina

Opcional: Sistema de Dosificação XYZ
A extensa linha de Robots multi-eixos de Dosificação Nordson EFD especifica-
mente desenhada e configurada para  a dosificação precisa com sistemas EFD
de seringas ou válvulas. Mesas de trabalho desde 200 mm x 200 mm ate 
500 mm x 500 mm, transforma-os numa solução ideal para o processamento
em lotes ou dosificações de aplicações criticas.

Recipientes para Fluido
Para assegurar uma pressão consistente do fluido das válvulas, os recipientes
EFD são fornecidos com reguladores de precisão e de sangria constante. 
Os recipientes estão disponíveis em capacidades de 1.0, 5.0 e 19 litros. 
Os tamanhos dos cartuchos variam desde 2.5 até 32 onzas (75c a 950cc).
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