
Technický popis a návod na obsluhu dávkova
 
1./ Účel a použitie. 
Elektronický dávkovač DZ-2 (ď
určený na nastavenie, riadenie a
kvapalín, plynov, príp. množstva predmetov a pod.
 
Dávkovač spína alebo rozpína 2 výstupné kontakty 
prostredníctvom ktorých sa ovládajú pripojené ak
členy (napr. solenoidné ventily, 
základe impulzov z 1 alebo 2 mera
množstva), pripojených na vstupe dávkova
 

Poznámka: Pretože dávkovač sa pou

dávkovanie kvapalín a plynov, je pre prehľ

v ďalšom texte použitá terminológia pre dávkovanie 

tekutín. 

 

Dávkovač v spojení s 1 alebo 2 mera
členmi na výstupe sa používa na dávkovanie:
- 1 tekutiny ( jednoduché dávkovanie)
- 2 po sebe nasledujúcich dávok tej istej tekutiny
- 2 po sebe nasledujúcich dávok 2 rôznych 
- 2 súčasne prebiehajúcich dávok 2 rôznych tekutín
- 2 oddelených (nezávislých) dávok 2 rôznych tekutín (ako 2 jednoduché dávkova
- 1 dávky spúšťanej po pretečení ur
v stavebníctve, potravinárskom a chemickom priemysle, ú

2./ Technický popis. 
Dávkovač DZ-2 je elektronický sie
jednočipový mikropočítač. Činnos
prostredníctvom 3 tlačidiel. Tie
nastavení potrebných režimov dávkovania,
 
Všetky nastavené parmetre sa ukladajú do vnútornej pamäte,
dávkovača od napájania. 
 
Mechanicky je dávkovač vstavaný v kryte z termoplastu, ktorý sa upev
skrutkami . 
 
Kryt sa skladá z dvoch častí – prieh
Na veku sú umiestnené 3 ovládacie tla
zelená LED dioda a 5 miestny LED displej 
 
V spodnej časti krytu sú umiestnené svorkovnice (prístupné po otvorení dávkova
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ďalšieho dávkovača zapojeného do kaskády – pre špeciál. prevedenie dávkovača). Pre privedenie 
šnúrových vedení ku svorkovniciam je spodná časť krytu vybavená upchávkovými vývodkami. 
 
2.1./ Technické parametre. 

 


