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Diatom A/S præsenterer den nyudvik-
lede Eco-PEN330 mikrodispenser fra 
Preeflow by ViscoTec, der kan dosere 
en-komponente medier ned til 0,002 
ml.
Et mindre væskekammer end på an-
dre Preeflow-dispensere gør, at den 
fyldes hurtigere, og den er derfor sær-
ligt effektiv ved dispensering af høj-
viskose medier i små mængder og ved 
dosering med langsomme dispense-
ringscyklusser.
Dispenseren henvender sig blandt an-
det til brancher, som er kendetegnet 
ved miniaturisering.

Sofistikeret teknologi
En præcis mekanik kombineret med 
den mest moderne digitale styreen-
hed sætter nye standarder inden for 
repeterbar dosering i meget små 
mængder. Dispenserens sofistikerede 
teknologi og høje kvalitet sikrer en 
perfekt mikrodispensering, og den 
kan dosere mængder ned til 0,002 ml 
pr. skud uafhængigt af temperatur, 
tid, tryk og viskositet.
Det mikroprocessorstyrede system 
giver en doseringsnøjagtighed på ± 
én procent og en gentagelsesnøjag-
tighed på mere end 99 procent ved 
dosering af både lav- og højviskose 
medier.

Omrøring, blanding, vejning og dosering

Mikrodispensering
En ny dispenser til mikrodispensering kombinerer en præcis mekanik og en moderne digital styreenhed 

og sætter derved nye standarder inden for repeterbar dosering i meget små mængder eller ved 
langsomme dispenseringscyklusser

De volumetriske dispensere fra Preef-
low er særligt velegnede til mikro-
dispensering.
Preeflow-teknologien kaldes endless 
priston-principle og består af et uen-
deligt dispenserstempel, som optime-
rer præcisionen og tillader et uende-
ligt og pulsationsfrit doseringsflow.
Sammenlignet med Eco-PEN450 er 
Eco-PEN330 endnu mere præcis. 
Dens væskekammer er mindre, hvil-
ket betyder, at den fyldes på kortere 
tid. Dette er især vigtigt ved dispen-
sering af højviskose medier i små 
mængder og ved dosering med meget 
langsomme dispenseringscyklusser.
Eco-PEN330 og Eco-PEN450 har de 
samme installationsdimensioner, og 
det er derfor nemt at skifte fra den ene 
til den anden uden at skulle ændre på 
doseringssystemets parametre. Den 
kan ligeledes anvendes sammen med 
den gennemprøvede controller Eco-
Control EC200-K.
Endnu en fordel er, at den nye Eco-
PEN330 er nemmere at rengøre end 
dens lillebror Eco-PEN300.

Teknologien bag
Preeflow Eco-PEN330 er et roterende 
og fuldstændigt tryktæt forskyd-
ningssystem til en-komponent volu-
metrisk dosering med selvforseglende 
rotor/statordesign.
Med denne dispenser opnås en nøj-
agtig en-komponent dosering med 
maksimal volumetrisk præcision, 
hvor påføringshastigheden af prikker 
og perler kan tilpasses til sporhastig-
heden.
Tilbagesugningsfunktionen sikrer en 
ren og kontrolleret lukning for dose-
ring af mediet og forhindrer efterføl-
gende dryp.

Særlige applikationer kræver  
særlige løsninger
Eco-PEN330 er særligt velegnet til mi-
krodispensering - kort sagt applikati-
oner der kræver præcision, høj genta-
gelsesnøjagtighed og pålidelighed.
Typiske applikationer er perledose-
ring, forsegling, prikdosering, glob top 
og indstøbning inden for optik, foto-

nik, medico, biokemi, elektronik og 
halvlederfremstilling - brancher som 
blandt andet er kendetegnet ved mi-
niaturisering. Det er netop, hvor Eco-
PEN330 finder sine anvendelsesområ-
der og opfylder de individualiserede 
kundekrav.
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Specifikationer
• Ren volumetrisk dosering - med 

»uendeligt stempel«-princip.
• Meget bredt viskositetsområde 

- fra vandige til højviskose væ-
sker.

• Præcis volumenkontrol - uafhæn-
gig af tryk, temperatur og tid.

• Min. doseringsmængde  
0,002 ml.

• Volumen flow: 0,2-3,3 ml/min.
• Maks. doseringsnøjagtighed  

± én procent.
• Gentagelsesnøjagtighed  

>99 procent.
• Doseringstryk: 16 til 20 bar.

Preeflow-familien vokser med tilføjelsen 
af Eco-PEN330 dispenser til mikro-
dispensering.




