
                                      TS 9150
           AUTOMATIKUS FOLYADÉK ADAGOLÓ

                             KEZELÉSI LEÍRÁS

 A TS 9150 automatikus folyadék-adagoló készülék sokoldalú funkcióival kiválóan 
alkalmazható a folyadék-adagolási alkalmazások számtalan területén, a mikro-méretű 
pontadagolástól a nagymennyiségű felhordásokig és feltöltésekig.

Jellemzői:

-    Digitális időzítővel vezérlés

- Nincs elcseppenés alacsony viszkozitású anyagoknál sem

- 0,01 – 31 másodpercig terjedő időzítési tartomány. 

Specifikáció:

Digitális időzítő:                                    Programozható
                                                               0,01 – 1, 0,1 - 10,  0,2 – 20 és 0,3 – 30 másodperc
Ciklus vezérlés:                                      Időzített vagy folyamatos
Ismétlési pontosság:                               0,2%
Méretek:                                                 24 cm x 19 cm x 7 cm
Belső és lábpedál-tápfeszültség:            24 VDC
Ciklus-gyakoriság:                                 > 600/ perc
Levegő bemenet nyomása:                     5 – 7 bar
Levegő kimenet nyomása:                      0,1 – 7 bar
Fecskendő visszaszívási funkció:           Van
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A berendezéssel együtt szállított kiegészítők:

1 db  Hálózati kábel                                          
1 db  Fecskendő-tartó állvány
1 db  Lábpedál
1 db  30 cc fecskendő adapter-szerelvény
3 db  30 cc fecskendő
3 db  30 cc P.E. dugattyú
3 db  Tűvég-sapka
5 db  14 Ga tompa végű acél tű, oliva
5 db  15 Ga tompa végű acél tű, borostyán
5 db  18 Ga tompa végű acél tű, zöld
5 db  20 Ga tompa végű acél tű, rózsaszín
5 db  21 Ga tompa végű acél tű, lila
5 db  22 Ga tompa végű acél tű, kék
5 db  23 Ga tompa végű acél tű, narancs
5 db  25 Ga tompa végű acél tű, piros

                                  1. ÜZEMBE HELYEZÉS 

  

1. Csatlakoztassuk a 6/4-es levegő vezetéket 5 – 7 bar nyomású szűrt sűrített levegő- 
forrásra. Másik végét csatlakoztassuk az adagoló készülék levegő-bemenetére.

2. Csatlakoztassuk a lábpedál csatlakozódugóját.
3. Dugjuk bele a készülék előlapján levő aljazatba az adapter-szerelvény 

gyorscsatlakozóját, majd fordítsuk el az óramutató járásának megfelelő irányban 
ütközésig.

4. Csatlakoztassuk a hálózati kábel anya-csatlakozóját a készülékhez, ellenőrizzük a 
készüléken a használandó hálózati feszültség értékét (220V), majd csatlakoztassuk a 
hálózati kábelt védőföldeléssel ellátott 230V-os hálózati dugaljba.

5. Tűvég-sapkát helyezve a fecskendőre, töltsük fel azt ¾ részig az adagolandó anyaggal,
helyezzük rá az adapter-fejet a fenti rajz szerint, majd fordítsuk el az óramutató járása 
szerint ütközésig.
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               2. LEVEGŐ ÉS ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS          

Előlapi kezelőszervek beállítása:

A. Az AUTO/MAN kapcsoló MAN állásba kapcsolásával az anyag addig folyik, amíg 
nyomjuk a lábpedált.

B. Kapcsoljuk be a készüléket (előzőleg kapcsoljuk be a bemenő levegőellátást).
C. A nyomáskijelző órán ellenőrizve a „D” nyomásszabályozó gombbal állítsuk be a 

szükséges levegőnyomást a fecskendőben.
D. A nyomásszabályozó gombját először húzzuk magunk felé, amíg könnyedén nem 

forog. Ezután állítsuk be a nyomást, majd a készülék felé nyomjuk a gombot, amíg 
egy kattanást nem hallunk. Ekkor biztosítottuk elfordulás ellen a szabályozót.

E. A lábpedál megnyomásával indítsuk az adagolást.
F. Állandó mennyiség kiadagolásához kapcsoljuk a „A” kapcsolót AUTO állásba és az

„F” gombon állítsuk be finoman a szükséges adagolási időt (a megfelelő 
időtartományt a készülék alján levő kapcsolósoron állítsuk be).

G. A megkívánt adagmennyiséget a levegőnyomás, az időtartam, az anyag viszkozitása
és végül az ehhez megfelelően kiválasztott méretű adagolótű határozza meg.
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                            ALKALMAZÁSI TANÁCSOK

                                         

1. Tartsuk a fecskendőt körülbelül 60 fok (+/- 20 fok) dőlésszögben (1 sz. ábra).
2. Az adagolás befejeztével emeljük fel az adagolótűt függőlegesen (2 sz. ábra).

                                          

      3.    Ne engedjük meg, hogy a folyadék visszafolyjon az adagolókészülékbe (3 sz. ábra).

                    

4.   Az adagméret növeléséhez (illetve csökkentéséhez):

- növeljük (illetve csökkentsük) az adagolási időt (F),  vagy

- növeljük (illetve csökkentsük) a fecskendőnyomást (D), vagy

- növeljük (illetve csökkentsük) az adagolótű méretét (G), vagy
      alkalmazzuk a fenti eljárások kombinációját.
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5. Alacsony viszkozitású anyagoknál, mint például a víz, megakadályozhatjuk a folyadék
elcseppenését a vákuum-szabályozó gomb (H) óvatos elforgatásával. Túlzott mértékű 
vákuum beállítása buborékképződést eredményezhet a folyadékban, illetve 
visszaszívhatja a folyadékot az adagolóberendezésbe, ezzel végleges meghibásodást 
előidézve.
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