
 



Spoločnosť NORMIT s.r.o. vyvíja a vyrába rôzne zariadenia pre potravinársky, kozmetický, farmaceutický, chemický priemysel a ďalšie 
priemyselné odvetvia. Sme lídrom na Slovenskom trhu vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel. Kladieme vysoké nároky na kvalitu 
výroby a venujeme osobitnú pozornosť zavádzaniu inovatívnych technológii 

Dávkovače NORMIT D sú určené pre 
dávkovanie celého radu produktov bez 
ohľadu na ich hustotu a teplotu 

Dávkovače NORMIT D  
Sú vhodné na dávkovanie 
produktov ako sú: 
 Suspenzie 
 Emulzie 
 Vosky 
 Gély 
 Vakcíny 
 Alkohol 
 

Rozsah: 
Farmaceutický priemysel 
Potravinársky priemysel 

Princíp funkčnosti 

Plničky môžu mať pohon pneumatický piestový alebo hydraulický piestový. Piestové plničky pracujú na princípe ťahu piestu 
späť do fľaše, tým sa nasáva produkt od napájacej nádrže do násypky. Objem produktu je určený podľa veľkosti piestu valca. 
Tento spôsob je veľmi presný. Piestové plničky môžu byť so spätným ventilom alebo s rotačným ventilom. Rotačné ventily sa 
používajú pre dávkovanie materiálov s vysokou hustotou (pasta, maslo, syr, ...), pretože sa vyznačujú tým, že majú veľkú dieru, 
ktorá poskytuje jemný priechod výrobku s časticami a nepoškodzuje ho. Spätný ventil – piestová plnička funguje na princípe 
spätného ventilu, ktorý prepúšťa prietok len jedným smerom.. Veľkou výhodou je, že spätný ventil dokáže sám čerpať produkt 
priamo z bubna alebo inej nádrže. 

Typy dávkovačov NORMIT D: 

NORMIT D  
Dávkovač, plnička 
Dispenser, filling machine 
dozownik/maszyna do napełniania 
Дозаторы 

 Piestové plničky s plniacimi hlavami 
 Piestové plničky so spätným  alebo rotačným ventilom; 
 Dávkovacie čerpadlá; 
 Časové plničky; 
 Plnička s otočným stolom; 
 Tlakové plničky; 
 Dávkovač pevných látok 
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 Nízka hlučnosť; 
 Vysoký výkon; 
 Vysoká spoľahlivosť; 
 Presnosť (1-2%) 
 Všestrannosť 
 Dlhá životnosť; 
 Schopnosť kontrolovať objem dávky;; 
  Nastaviteľná rýchlosť posuvu; 
 Nastaviteľná rýchlosť plnenia     
 Môže fungovať ako čerpadlo – dávkovač 
 Môže čerpať aj látky, ktoré obsahujú kúsky  
 Nízke náklady na prevádzku 
  Vhodné pre riedke aj husté produkty 
  Vhodné pre studené aj teplé produkty 
  Rôzna kapacita násypky  
 Vyhovuje aj GMP  
 Vysoká bezpečnosť 

Kvalita našich výrobkov je na najvyššej medzinárodnej úrovni, ktorý poskytujenaším zákazníkom rýchlejšiu návratnosť 
investícií. 

Technické parametre 
 

Model 
NORMIT 

D 1 

NORMIT 

D 2 

NORMIT 

D 3 

NORMIT 

D 4 

NORMIT 

D 5 

NORMIT 

D 6 

NORMIT 

D 7 

NORMIT 

D 8 

Tlak, bar 4-6 

Rýchlosť, ks / 

min 
8-14 10-15 20-25 16-28 20-30 40-60 60-100 100-200 

Objem dávky, 

ml 
5-5000 

Presnosť 

dávkovania,% 
+/- 1 


