
Alta tecnologia em óleos e fluidos de corte para usinagem

              DOSADOR

Manual de instalação

1 - Antes de iniciar a instalação tenha em mãos a tampa da embalagem a ser utilizada. 



2 - Faça um furo no centro da tampa para a passagem da mangueira.

3 -  Pegue um cano de PVC  ½� com 25 Centímetros para baldes de 20 litros 
e 71 Centímetros para tambores de 200 litros.

4 - Pegue a mangueira onde a válvula está acoplada e insira no cano.



5 - Coloque a tampa feita anteriormente na posição correta de acordo com cada embalagem e plugue-a no dosador.

 

6 - Sempre utilize torneiras como a da figura abaixo.
Obs.: Toda vez que utilizar a torneira que ligua o dosador, sempre abra a torneira com 100% de vazão.
� A mangueira de saída do produto deverá ter no máximo 1 metro �

� A mangueira de entrada poderá ter a quantidade desejada desde que haja pressão � 



Regulagem do   E  quipamento:  

7 -  Para a regulagem da refração ou vazão do óleo em água, ter em mãos chave allen 6 mm.

      

CHAVE ALLEN 6 mm                                            REGULAGEM
Quando for fazer a regulagem segure
no corpo da peça como na figura acima.

  

   REFRATÔMETRO

O seu fornecedor de óleo solúvel terá que fazer
a leitura da refração, que será a percentagem de 

            óleo em água.

Obs.: O dosador fará a dosagem que o refratômetro determinará.



Especificaç  ão do Produto:  

ALTURA LARGURA COMPRIMENTO PESO COMPOSIÇÃO

6 cm 5 cm 12 cm 478 g ACETATO DE
POLIVINILA

CLORETO DE
POLIVINILA

POLIAMIDAS
SINTÉTICAS 

Modelo Dosador

DBT-34 =  Saída de mangueira (¾�)

DBT-01 =  Saída de mangueira  (1�)

*  NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA 

*  VÁLVULA ALTAMENTE SENSÍVEL AO VÁCUO

*  PROJETADO PARA A SEGURANÇA DO OPERADOR  E  PARA UM FLUIDO DE CORTE MAIS LIMPO E ISENTO DE BACTÉRIAS. 

*  ESSE DOSADOR LEVARÁ PARA A SUA EMPRESA ECONOMIA, PRATICIDADE  E  SEGURANÇA.
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