
O Liquidyn® P-Jet SolderPlus® é um sistema de válvula de jato, de 
alto rendimento, concebido para microdosificação sem contacto de 
pastas de soldar Nordson EFD SolderPlus® e produtos de enchimento. 
A válvula Liquidyn P-Jet SolderPlus pode executar microdepósitos 
até 750 μm a frequências de dosificação até 25 Hz, para um processo 
de produção mais rápido. A válvula também pode dosificar volumes 
maiores de fluido e pode dosificar seja pontos ou linhas.

As formulações das pastas de soldar pré-qualificadas SolderPlus 
da EFD economizam tempo e implementam o trabalho oferecendo 
uma solução completa de aplicações de solda. As formulações 
especializadas de pastas de soldar SolderPlus, certificadas ISO, são 
fornecidas numa ampla variedade de ligas com ou sem chumbo. Os 
representantes das pastas de soldar EFD podem ajudar a identificar 
as formulações que melhor se adaptam a cada aplicação.

Acionada eletropneumaticamente por um disparador de baixa voltagem, 
a válvula P-Jet SolderPlus possui um sinal pulsante regulável. A válvula 
pode ser acionada usando um controlador Liquidyn ou um PLC. O tempo 
de pulsação da válvula pode iniciar a 2 ms.

Até mesmo os processos mais exigentes ou delicados — quer devido 
à complexidade do produto, ou às tolerâncias de posição — são fáceis 
de implementar com a válvula de jato Liquidyn P-Jet SolderPlus.

Funcionalidades
• Adequada ao uso com uma ampla variedade de pastas SolderPlus EFD

• Volumes a partir de 3 nL com depósitos de 750 μm de diâmetro

• Frequências de dosificação até 25Hz

• Capacidade de dosificação de pontos e linhas

• Funcionamento a baixa voltagem (24 VCC)

Benefícios
• As formulações das pastas de soldar pré-qualificadas SolderPlus 

economizam tempo e implementam o trabalho oferecendo uma 
solução completa de aplicações.

• A dosificação a jato sem contacto assegura depósitos de fluido 
extremamente repetíveis e de precisão a velocidades elevadas para 
uma maior produtividade

• O design modular da válvula simplifica a manutenção e as reparações 

Solução completa de aplicação de pasta de soldar a jato com alta repetibilidade e precisão

Sistema a Jato Liquidyn P-Jet SolderPlus 

A válvula de alto rendimento Liquidyn P-Jet SolderPlus garante uma solução 
completa para a dosificação sem contacto com pastas de soldar.

O material pode ser aquecido no bico para se obterem melhores resultados 
de dosificação.

mais 
informações



O seu Sistema Completo de Aplicação a Jato de Pasta de Soldar 

A válvula Liquidyn P-Jet SolderPlus é o sistema completo para as necessidades de aplicação a jato de pastas de soldar. 
O design modular da válvula simplifica a manutenção e as reparações.

Selecione os componentes Cabo da válvula

Atuador

Tucho
• Aço 

Anilhas (2x)

Corpo do fluído
• Aço 

Bico
• Aço

Aquecedor do bico  
(pedido separadamente; 
necessário para a maioria 
das aplicações de solda) 

Anilha do aquecedor do bico 
(pedido separadamente; necessário 
quando aquecedor do bico é instalado)

Porca de retenção do 
aquecedor do bico  
(pedido separadamente; necessário 
quando aquecedor do bico é 
instalado)

Conexão do fluido
• Corpo de seringa



Atuador
N.º Peça Descrição

7825923 Atuador Liquidyn P-Jet SolderPlus

Lista parcial da seleção dos componentes.  
Consulte a EFD para obter uma lista completa dos componentes disponíveis.

Bicos
N.º Peça Descrição

7825042 Porca de retenção hexagonal

7825919 Bico de agulha em aço inoxidável, 250 µm 

7825051 Porca de retenção de aço inoxidável para aquecedor do bico pequeno

7825047 Porca de retenção de aço inoxidável para aquecedor do bico pequeno

Alimentação de fluido
N.º Peça Descrição

7825120 Adaptador Luer lock em aço para corpos de seringa

Componentes de base
N.º Peça Descrição

7825924 Ferramenta de medição da concentricidade em aço inoxidável

7825037 Corpo do fluido em aço

7825038 Corpo do fluido em plástico.

7825182 Cabo da válvula M8 de 2,5 m (8,2 pés)

7825176 Cabo para aquecedores dos bicos

7826080 O-rings (entre o tucho e o corpo do fluido), EPDM (embalagem de 5 )

7826081 O-rings (entre o tucho e o corpo do fluido), EPDM (embalagem de 50 )

7826082 O-rings (entre o tucho e o corpo do fluido), Perlast® (embalagem de 5 )

7826083 O-rings (entre o tucho e o corpo do fluido), Perlast (embalagem de 50 )

7826084 O-rings (entre o tucho e o corpo do fluido), Viton® (embalagem de 5 )

7826085 O-rings (entre o tucho e o corpo do fluido), Viton (embalagem de 50 )

7826092 O-rings (entre o tucho e o corpo do fluido), NBR (embalagem de 5 )

7826093 O-rings (entre o tucho e o corpo do fluido), NBR (embalagem de 50 )

7825148 Aquecedor de bicos standard

7825209 Chave do aquecedor



Especificações

Opções de montagem flexíveis
A válvula Liquidyn P-Jet SolderPlus proporciona uma dosificação 
tridimensional (3D) aplicando em áreas de acesso difícil e em 
superfícies irregulares ou fora do comum. Esta flexibilidade de 
montagem, juntamente a uma dimensão reduzida, torna-a ideal para 
instalação em espaços estreitos. 

Controlo da válvula 
A válvula pode ser operada usando um controlador de válvula 
Liquidyn ou diretamente pelo cliente através de uma entrada de 24V 
(por exemplo, de um controlador fornecido pelo cliente ou um PLC). 
Ao usar um controlador Nordson EFD

obtém as seguintes vantagens: 

• Controlo fácil do tamanho do depósito

• Produção incrementada

• Conveniência para o utilizador final

• Regulação rápida

• Eficiência máxima da máquina 

Pasta de soldar SolderPlus 
A linha completa de soluções de pastas de soldar certificadas ISO 
da Nordson EFD inclui pastas de soldar para dosificações de alta 
qualidade que respeitam os requisitos mais rigorosos de aplicação. 
Visite www.nordsonefd.com/PT_SolderPlusPaste para saber mais  
ou para encomendar uma amostra gratuita. 

Artigo Especificações

Tamanho 20l x 138,5h x 78,5c mm  
(0,8l x 5,5h x 3"c)

Peso 270 g (9,5 oz)

Pressão máxima do fluído 100 bar (1450 psi)

Rosca de entrada do fluido M8 x 1, junta achatada

Montagem M3 x 25

Frequência máxima de funcionamento 100Hz

Duração do impulso Inicia a 2 ms

Pressão do ar de entrada 3–8 bar (44–116 psi)

Corpo do fluido Aço inoxidável 303

Corpo aquecedor Alumínio

Aprovações CE*, UKCA, TUV

Garantia 1 ano, limitado

Requisição de uma Avaliação de Processo
Contacte a Nordson EFD para configurar um sistema 
completo de aplicação a jato Liquidyn P-Jet SolderPlus que 
satisfaça os seus requisitos específicos, com: 

• Uma avaliação detalhada do processo por especialistas 
experientes em dosificação de fluidos por um dos 
nossos Laboratórios de Aplicações Globais com serviço 
completo.

• Amostras processadas para avaliação e aprovação do 
cliente antes da aquisição. 

Para vendas e serviços Nordson EFD em mais de 
40 países, contacte EFD ou consulte o nosso site 
www.nordsonefd.com/pt.

Brasil 
+55 11 4195 2004 r. 281/284; brasil@nordsonefd.com

Portugal 
+351 22 961 94 00; portugal@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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Todas as peças em aço inoxidável são anti-corrosão.

*Esta válvula atende aos padrões da família de produtos EN 61326-1: 2013, FCC Parte 15 Subparte B e  
ICES-003 Edição 6 para imunidade e emissões quando conectada a um controlador Nordson EFD Liquidyn.  
O uso com qualquer outro controlador não garante o desempenho de compatibilidade eletromagnética (EMC).

http://www.nordson.com/pt-BR/divisions/efd/products/solder-paste/solderplus-dispensing-solder-paste

