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Uppbyggnad av smörjsystemet

...en produkt från BEKA

Funktionsbeskrivning för BEKA-MAX centralsmörjsystem:
BEKA-MAX är ett progressivt centralsmörjningssystem som jobbar med fetter från 000 (flytfett) upp
till NLGI/EP 2 (normal fett). Med progressivt menas att alla smörjpunkter i smörjsystemet tillförs fett
i sekvenser. Till skillnad mot ett 1-ledarsystem, kan det progressiva systemet enkelt övervakas med
en övertrycksventil. Om en smörjpunkt blockeras och fettet inte levereras av progressivfördelaren
stannar fördelaren och ett övertryck upp till 280 bar skapas i systemet varpå övertrycksventilen på
pumpelementet öppnas.
Progressiva system används med kommersiella fetter NLGI kl. 2 med EP-tillägg.

Uppbyggnaden av BEKA-MAX centralsmörjsystem för fett:
Den elektriskt drivna smörjpumpen EP-1 levererar smörjmedel till primärfördelaren (om sådan är
installerad). Primärfördelaren ansvarar för att fördela ut rätt mängd fett till respektive
sekundärfördelare. Sekundärfördelarna matar ut vald mängd fett till varje individuell smörjpunkt. En
enda fördelare är tillräckligt för ett mindre antal smörjpunkter (max. 20). Den elektroniska styrenheten
reglerar smörjtid och paustid och därmed den totala levererade smörjmängden.
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Centralsmörjpump EP-1
Transparent behållare
Smörjnippel/snabbkoppling för påfyllning
Övertrycksventil (280 bar std)
Primär progressivfördelare
Sekundär progressivfördelare
Huvudledning
Smörjledning
Smörjpunkt
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Justering av pumpelement

Pumpelement PE-120:
Övertrycksventil
fixerad/justerad
till 280 bar

Pumpelement PE-60, PE-120 and PE-170:
Teknisk data:

0.06

2152 99067 0000

0.12

2152 99061 0000

0.17

2152 99069 0000

Ordernr
Övertrycksventil
2152 0060

Pumpelement PE-120 V:
Utmatningsmängd:
Alla justerbara pumpelement är fabriksinställda med
full utmatningsmängd.
max. utmatningssmängd 0.12 cm3 vid fullt pumpslag
Reducering 0.013 cm3 per hack = 1/2 varv

Justering av utmatningsmängd:
Avlägsna pluggskruven (2) med insexnyckel (AF 5).
Vrid justerskruven (3) med en spårskruvmejsel.
Vrid medurs för att reducera smörjmängden.
Vrid moturs för att öka smörjmängden.
Maximalt förändring på justerskruven är 2.4 mm = 6
hack.
1 varv på justerskruven är 0.8 mm = 2 hack.
Skruva tillbaka pluggen(2) inkl. bricka.

AF 24

Rör/slanganslutning. Ø 6
66

Pumpelement PE-120 V:
Övertrycksventil
fixerad/justerad
till 280 bar
AF 24
M 20 x 1,5

Ordernr
(med övertrycksventil)

M 20 x 1,5

PE-60
PE-120
PE-170

Utmatningsmängd
(cm3 / slag eller varv)

2

3

Teknisk data:
Smörjmedelsmängder:
Reglering av smörjmängder:

0.04 till 0.12 cm3 / slag
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1 hack per 1/2 varv
Reducering:
0.013 cm3 per hack
Smörjmedelstyper:
Fetter från NLGI-kl. 00/000
till NLGI-kl. 2 med EP -tillägg.
Återgång av kolv:
Tvingande
Ordernr (med övertrycksventil):
2152 99063 0000
Ordernr, övertrycksventil för PE-120 V:
2152 0063

32
Rör/slanganslutning. Ø 6

4
Smörjmedelsmängd (cm³)
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0
0

1
0,5

2
1

3
1,5

4
2,0

5
2,5

6 Hack
3,0 Varv
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Installation av pumpelementet i centralsmörjpump EP-1:

Ritning A:
-

-

Med reservation för ändringar

-

Installera/demontera pumpelementet enbart när pumpen är
avslagen.
Demontering: Lossa pumpelementet med lämpligt verktyg
och vinkla upp det enl, bild A
Vid demonteringen av pumpelementet se till att kolven (4)
inte blir kvar i pumphuset .
Se till att omröraren är i motsatt position gentemot
pumpelementet.
Installera pumpelementet med kolven nästan helt utdragen
(4). Stoppa in den vinklat snett uppåt mot fettbehållaren (se
ritning A).
När kolvhuvudet vilar i excenterspåret - vinkla ner pumpelementet till vertikal position, enl, bild B.
Kolvhuvudet måste ligga i excenterspåret för att fungera
korrekt. Hamnar det framför kommer det att skadas.
Skruva in pumpelementet manuellt tills gängan når sitt
slutläge - kolvhuvudet är blir lättast installerat när omröraren
är i motsatt position.
Skruva åt pumpelementet med ett lämpligt verktyg.

4

Ritning B:

...en produkt från BEKA

Funktionsbeskrivning för progressiva fördelare MX-F:
50

“A”
22,4

6,5

6,5

Utlopp för Ø6 mm

23,5

30

14,75

M10x1 inlopp för Ø6mm

Ø5

16

17

,3

7,5

Antal element:
Min.
MX-F 3/6
Max.:
MX-F 12/24

“B”

Utmatningsmängd
Elementbeteckning per utlopp per element

Kolv
dia.

MX-F 25
MX-F 45
MX-F 75
MX-F 105

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

25 mm³
45 mm³
75 mm³
105 mm³

Teknisk data:
Arbetstryck - Inlopp:
Temperaturomfång:
Användningsområde:

50 mm³
90 mm³
150 mm³
210 mm³

max. 300 bar
-35°C to +80°C
Olja - trögflytande olja - fett

(3 kolvelement)
(12 kolvelement)

10
20
8
18
6
16
Utlopp
4
14
12
22
24
2
69.2
69.2
69.2
83.95
98.7
113.45
128.2
142.95
157.7
172.45
187.2
201.95
Dimension“A”
Dimension“B” 57.2 57.2 57.2 72.0 86.7 101.5 116.2 131 145.7 160.5 175.2 190
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De progressiva kolvfördelarna MX-F är moduler med hydraulisk sekvenskontroll. Kolvarna regleras av utmatad
mängd smörjmedel på ett sätt som gör att smörjmedlet ofrånkomligen och undan för undan strömmar ut i de
enskilda utloppen. I händelse av tekniskt fel på flödet av smörjmedel, t ex att en smörjledning eller smörjpunkt blir
igentäppt, blockeras fördelaren. Denna blockering används för övervakning av fördelarna. Om en manuell pump
används uppstår ett faktiskt, oöverstigligt mottryck under blockeringen. Om en centrasmörjpump som t ex EP-1
används, strömmar smörjmedlet ut genom övertrycksventilen.
De progressiva fördelarna tillverkas enligt en variabel skivkonstruktion, vilket ger fördelen att en fördelare kan
utökas eller minskas med lätthet i överensstämmelse med antalet smörjpunkter. Den här typen av skivkonstruktion
ger också möjlighet att bygga ihop en samlad progressivfördelare av enskilda fördelarskivor med olika
utmatningsmängd per kolvslag. Skillnaden i utmatningsmängd per kolvslag uppnås genom olika diameter på
kolvarna. För att säkerställa att en progressivfördelare fungerar korrekt krävs minst tre kolvar, d v s det krävs minst
tre utmatningselement.
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Kombinationer på utlopp:

2 utlopp per doserelement
(Standard version)

1 utlopp per doserelement ger dubbel mängd.
Stoppskruv
AF 2

Enkel

Enkel

Stoppskruv AF2
måste avlägsnas

Dubbel

Kombination av flera utlopp
e.g. 3 utlopp
4 utlopp

Fyrdubbel

Tredubbel

Enkel

O.B.S:
Plugga inte eller installera en rörbrygga, utan att först
avlägsna stoppskruven (AF 2).

Mängden smörjmedel beräknas med hjälp av de
instansade nummerkoderna på respektive doserelement i
kombinationen.

Fel:

Stoppskruv Sw2

Enkel

Med reservation för ändringar

AF 12

Backventilen används på primärfördelaren för att förhindra
återgång av smörjmedel då eventuellt tryck från enstaka
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Progressivfördelare MX-F
Funktionsbeskrivning

Bild A

Den progressiva fördelaren består de individuella
komponenterna Ingångselement IE (utan kolv),
Mittelement ME och Element EE, alla används i
kombinationer i doserblock och sätts ihop med insexskruv
(M6) med låsbrickor. Varje element hålls täta med O-ringar
Smörjmedlet trycks via ingångselementet igenom alla
doserelement till kolven. (I) (bild A). Kolven (I) växlar till
vänster och fettet trycks från det vänstra tryckområdet till
leveranskolven för utlopp 1. (bild B).
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Tryckkammare
Bild B:

Efter det , flyttas de proportioneliga kolvarna (II) och (III),
succesivt och smörjmedlet flödar till utloppen 2 och 3. Efter
att kolven (III) har flyttats leds fettet till den vänstra sidan av
doseringskolven (I) (bild C) och flödar till den högra
tryckkammaren av den leveranskolven till utlopp 4.
Därefter flyttas leveranskolvarna (II) och (III) och
smörjmedlet trycks mot utgångarna 5 och 6.
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Bild C:
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När leveranskolvarna (III) har flyttats är smörjmedlet än en
gång riktade mot den högra sidan av leveranskolven (bild
A) och en ny cykel i det progressiva doserblocket påbörjas .
Den beskrivna funktionenrepeteras så länge smörmedel
levereras till doserblocket.

III
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I
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Progressivfördelare MX-F
Utökning eller minskning av fördelare
Tack vare progressivfördelarnas skivkonstruktion kan de
anpassas till olika driftsförhållanden när som helst. Då
områden måste läggas till eller tas bort från smörjsystemet
kan fördelaren utökas eller minskas genom att man lägger
till eller tar bort fördelarskivor.
Beskrivning:
-

Ta bort fastsättningsskruvarna
samman fördelaren

-

Ta isär fördelaren på lämplig plats.

-

Lägg till eller ta bort respektive fördelarskivor

-

Skruva samman fördelaren med resp. skruv och en
tandad låsbricka vardera (se tabell)

MX-F fördelare 5/7, till vilka tre fördelarskivor adderas:

(1), som håller

Tandade låsbrickor
Order-no: 09 06797 003131
MX-F fördelar, sett från ovan:

1

Varning: Yttersta renlighet krävs för detta arbete.
Notera: En MX-F-fördelare måste alltid bestå av minst 3
och max 12 utloppselement.
Om någon av O-ringarna, som används för att täta mellan
elementen i fördelaren, skadas och tätar otillräckligt kan ett
kit, innehållande alla O-ringar till en fördelare, beställas.
Tätningskit för ingångselement:
Ordernr: 4010960030002
Tätningskit för mittelement:
Ordernr: 4010960030001

OBSERVERA: Fördelarna skall monteras i horisontellt läge
för bästa funktion. Undvik att montera progressivfördelaren
på ojämnt underlag
Området för monteringen bör vara rent och slätt .
För att underlätta borrning av monteringshålen finns en
borrhållsmall,
Ordernr: 4010 9600 20000.
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Monteringsposition för fördelare:
Rätt:

Tabell över fastsättningsskruvar:

Dimension
Dimension
Ordernr
fördelare fastsättn.skruv
09 06912 01913
M6 x 50
MX-F 3/6
09 06912 02213
M6 x 65
MX-F 4/8
09 06912 02413
M6 x 80
MX-F 5/10
09 06912 02613
M6 x 95
MX-F 6/12
09 06912 02813
M6 x 110
MX-F 7/14
M6 x 125 09 00912 04823
MX-F 8/16
M6 x 140 09 00912 05023
MX-F 9/18
M6 x 155 09 00912 05123
MX-F 10/20
09 00912 11223
M6 x 170
MX-F 11/22
M6 x 185 09 00912 12223
MX-F 12/24

Fel:
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Slangtyper, montering och placering

Slangtyper

Montering av rörstuds:

Plastslangen är gjord av polyamide Pa12. I de flesta
applikationer används polyamidslang från fördelablock till
smörjställe. I BEKA-MAX progressiva system används
vanligvis 6mm slang och kopplingar. Polyamidslangens
har måtten 6x1,5 mm och därför behövs inga stödhylsor.

Rörstuds
EDP-no.: 1001 21 201

Ø 6 mm

Ø 3 mm

EDP-no.: 1001 20 100

Smörj in spetsen på rörstudsen och skruva in den i den
hylsmonterade slangen

Skruvhylsa
EDP-no.: 10001 21 200

komplett monterad skruvkoppling

Armerad högtrycksslang (nominell bredd 4 mm) används
från pump till huvudblock och mellan huvudblock och
fördelarblock eller på smörjställen med rörliga eller på
utsatta ställen. Slangens ytterdiameter är 8.6 mm och en
tvådelad skruvkoppling skall användas (diameter på
rösrstuds normalt 6 mm).

Montering av skruvhylsa
Håll i slangen stadigt, smörj gärna med lite fett. Gänga på
skruvhylsan baklänges.

EDP-no.: 1001 20 200

Viktigt:

Slangen kan ha små tillverkningsdifferanser, och
diametern kan variera något. När diametern är
midre kan hylsan skruvas på med mindre
ansträngning.
Råd:
Kläm ihop slangen något så den blir oval, det
förhindrar att hylsan trycks ut när rörstudsen
gängas in.
Rörstudsen och polyamidslangen kan användas direkt i
kopplingar eller förskruvningar med konor eller skärringar.

Fasthållningsverktyg

Slang

Hylsa

Gänga på hylsan enligt skiss nedan. Ett bra tips: Gänga på
hylsan tills den bottnar, skruva därefter tillbaka 2 varv
Polyamid slang
med dubbelkona och
förskruvning

Högtrycksslang med dubbelkona,
förskruvning, rörstuds och hylsa.
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Att notera:
- Undvik att nötningsskador uppstår mot vassa kanter etc,
- Undvik heta områden (ex, avgasrör, motorer etc,) använd
då istället stålrör 6x1
- Placera smörjslangarna med hänsyn till hur rörliga delar
arbetar, såsom påbyggnationer, höj och säkbara detaljer,
Hylsa
11
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BEKA-troniX1 - Justering av smörjtider

Intervall och gångtid eller antal varv kan justeras med
microbrytarna bakom klarsiktsglaset på styrenheten

BEKA-troniX1 integrerad elektrisk styrenhet:

För att ändra tidsinställning demontera den röda ramen och
skruva bort de fyra skruvarna som håller det genomskinliga
fönstret med en nr 4 Philipsmejsel. Ändra de olika
parametrarna med en liten spårskruvmejsel
Om skyddsfönstret ej åtemonteras korrekt kan fukt tränga
in i styrenheten och skada den allvarligt. Garantin gäller ej
om så sker!
Om smörjtiden eller intervalltiden sätts på felaktiga
parametrar till ett läge där volymen smörjmedel till
maskinen ej är tillräcklig och maskinen tar skada så kan Ej
garantin mot smörjsystemet åberopasI Tag kontakt med
servicelämnare för rådgivning om tidsinställning och
fettkvalitét.
Med BEKA-DiSys mjukvara kan man enkelt via en Pc
ändra från tidsräkning till varvräkning eller ändra
inställningarna för olika intervalltiderna oavsett
grundinställning.

Systemuttag för analys

Vridomkopplare för inställning av intervalltid
Vridomkopplare för inställning av smörjtid

Alla tider och/eller varvinställningar kan kombineras med
olika intervallinställningar.
Standard justering på parametrar:
Grundparameter för varvräkning:
10 till 160 varv (16 lägen med 10varv för varje klick)
Intervalltid:
0,5 till 8 tim (16 lägen med 0,5 tim, för varje klick)

Parameterval av smörjtider:

Parameterval för intervalltider:

1 till 16 min. (16 lägen med 1 min för varje klick)
2 till 32 min. (16 lägen med 2 min för varje klick )
2 till 32 sek. (16 lägen med 2 sek, för varje klick)

0.5 till 8 tim (16 lägen med 0.5 tim för varje klick)
2 till 32 min. (16 lägen med 2 min för varje klick.)
2 till 32 tim (16 lägen med 2 tim för varje klick)

Parameterval för varvräkning:
1 till 16 varv (16 lägen med 1 varv för varje klick)
10 to 160 revolutions (16 lägen med 10 varv för varje klick)
170 to 320 revolutions (16 lägen med 20 varv för varje klick)
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Vid ändring av aktiv parameter och justeringsområde
skall dekalen i displayen bytas till den aktuella
parametern.
Dekaler till 18 0lika inställningar finna satt beställa.
Ref.-nr. för dekalkit: 0490000342 Tyska
Ref.-nr. för dekalkit: 0490030343 Engelska
Ref.-nr. för dekalkit: 04900303?? Svenska

Maskin: ____________________________
Smöjtid: ______________________________
Intervall: ______________________________
Installationsdatum: _____________________
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Påfyllning av smörjpump

Standard påfylling via hydraulisk smörjnippel med manuell
eller pneumatisk fettpump.

Smörjnippel H1 för påfyllning

Påfyllning med påfyllningspress

Påfyllningspress
Art-nr:100-201

Rak påfyllningsanslutning
Art-nr: 100-200 Rak
Art-nr: FAZ02519-07 45°
Art-nr: 21520152 m, backventil för PICO
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Påfyllning via snabbkoppling

Ta bort smörjnippel och ersätt den med
en hydraulisk snabbkoppling typ ISO A 3/8"
Art-nr: AM1006 K

Påfyllningsnippel vinklad
typ ISO A 3/8"
Art, Nr: AM1006 KV

Snabbkoppling hona ISO A 3/8"
Art, nr: AF1006
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BEKA-troniX1 - kopplingsschema - alla kopplingar

Micro brytare för
övertryckskontrollen.
Lågnivågiare för
fettnivå kontroll

Tillval

Tilval

grön (nr. 1)
Signal lamp grön
röd (nr. 2)
Signal lampa röd
Tillval

grön

Externa signal lampor

orange (nr. 4)
Tryckknapp för
extrasmörjning
Tändström, terminal 15
Jord, terminal 31

svart (nr. 3)
brun gul/gr)

(nr. ...) = Kabel-nr. vid ofärgade kablar
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Externa extrasmörjningsknappar är standard på konstruktions maskiner. Finns med både 12 och 24Volt

röd
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Reparations Instruktioner för reparation
1.Defekt pump element:
Skruva bort huvudledningen från pumpen och montera emellan vårt testkit (art nr: 9931-04-06 ), stäng kulventilen eller egen manometer
(upp till 400bar) Tryck igång pumpen och kontrollera att trycket stiger till 250-300 bar och att säkerhetsventilen släpper ut fett. Om inte
trycket stiger tyder det på att pumpelementet är utslitet eller att behållaren med fett är överfull och att luftkanalen på baksidan av glaset
är igensatt med fett.Ett inre vakuum kan uppstå inne i pumpen som motverkar pumpens vakuumfunktion.

2.Defekt pumpmotor / styrenhet:
Lossa den nedre delen av motorkåpan där styrenheten sitter genom att använda en stor spårmejsel. Tryck in mejseln emellan de två
kåporna ungefär i mitten och forcera in mejseln snett neråt. Bryt sedan försiktigt ner den nedre kåpan. (den sitter ihop med silikon och
kan vara lite besvärlig). Koppla 12 eller 24 volt direkt på elmotorns kablar, grön +, röd -. Om pumpen roterar så är motorn ok.

3.Överströmmning på pumpelement
a)Övertrycksventilen på pumpen signalerar fel – fett överströmmar.
Kontrollera övertrycksventilen med en manometer. Trycket bör överstiga 180 bar.
b)Om övertrycksventilen strömmar över vid 200-300 bar , bör en manuell kontroll med handfettspruta göras:
Trycksätt huvudblocket och lossa de ingående ledningarna i de underliggande blocken.
Om det trycks ut fett ur samtliga så går man vidare och upprepar proceduren vid underblocken.
Trycksätt och lossa en ledning i taget direkt vid smörjstället. Om trycket släpper vid en specifik smörjpunkt är det stopp i smörjstället.
Om inte trycket avtar då är det stopp/smuts i doserblocket.

4. Att reparera blockerat doserblock:
Koppla bort all ledningar från doserblocket och markera vart var och en av ledningarna är kopplade. Tag med doserblocket till lämplig plats.
Gör rent det så bra det går. Lossa sexkantsmuttrarna (9mm) och tryck försiktigt ut kolven med ett smalt dorn. Om alla kolvar går lätt är
problemet åtgärdat. Oftast är det en liten partikel som ställt till det. Om någon kolv ändå går trögt måste den sektionen bytas ut .
Kontrollera gärna att kanalen där den kärvande kolven sitter inte innehåller repor eller skräp. Kontrollera även kolven så den är repfri. Annars
byt sektion.

OBSERVERA!

Kolvarna i doserelementen är ej utbytbara utan tillhör sitt ursprungliga element.

Om gammalt härdat fett upptäcks på kolvarna måste kolven och alla kanaler rengöras och blåsas fria från fett. Inga rester av
härdat fett får finnas kvar. I de minsta kanalerna kan en tunn ståltråd användas för att peta bort fettrester. Använd ett
fettlösande medel för att avlägsna de siste resterna av fett eller skräp.

OBSERVERA!
Härdat fett indikera på att fel typ av fett har används i smörjsystemet. Rådgör med din smörjmedelsleverantör eller av Specma
auktoriserad servicelämnare för bästa produkt.
När alla doserelement är kontrollerade, montera ihop alla sektioner i den ordning de satt innan demonteringen. För att
förhindra störningar av kolvarna, drag åt ihopsättningsskruvarna med rekommenderat 10 Nm.

Med reservation för ändringar

·Kontrollera doserblockets funktion med hjälp av en fettpress
·Montera tillbaka doserblocket på ditt system/maskin
·Starta systemet och kontrollera att rätt arbetstryck uppvisas

OBSERVERA! Fullständig renlighet är A och O vid reparation och hantering av doserelement
och pumpelement.
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Uppstart
BEKA-MAX-centralsmörjningssystem kan levereras med en elektrisk pump och behållarstorlekarna
1,9kg, 2,5kg, 4kg och 8kg
Standardpumpen levereras med integrerad X 1styrenhet - flera modeller finns att tillgå

Systemets funktion
Systemet jobbar helt automatiskt och aktiveras när maskinen startas (tändning). I vissa fall aktiveras pumpen av speciella
funktioner (t,ex. Utskjut på kran, aktiveringsgrind etc,) I vissa maskiner sköter maskinens eget PLC driften och övervakningen.
Under en smörjcykel levereras smörjmedel till samtliga smörjpunkter. När tändningen eller maskinen stängs av så stoppas
den aktiva smörjningen. När maskinen åter sätts på så fortsätter smörjcykeln där den avbröts
En smörjcykel kan startas med en extern kontrollknapp med ljusindikation, som monterats i kupén för kontroll och
extrasmörjning.
För att kontrollera sin smörjning kan man upprepa extrasmörningar under drift med hjälp av kontrollknappen i kupén.
Smörjmedel:
Smörjsystemet är designat för universalfetter med NLGI cl2 för användning både vinter och sommartid.
- Använd fetter med högtryckstillsatser (EP-additives).
- Använd endast fetter med samma tvåltillsats vid byte av fabrikat. Fetter med solitt innehåll skall inte användas
(Grafit eller MoS2)
- Observera! Kontrollera alltid maskintillverkarens rekomendationer.

Påfyllning av behållare:
OBSERVERA: Se till att pumpen ej blir helt tömd och se även till att behållaren ej blir överfylld .
Fettnivån skall alltid hållas mellan MIN och MAX
1. Om behållaren fylls med för mycket fett ,(fett tränger ut i ventilationskanalen på baksidan) försök peta ur fettet med något
smalt. T,ex. en svetstråd eller ett buntband
2. Om behållaren blivit helt tömd på fett måste smörjsystemet ventileras:
- Skruva bort huvudledningen från pumpelementet
- Tryck igång pumpen manuellt tills fettet trycks ut i en jämn ström, upprepa till flera gånger om inte fettet trycker fram vid
första försöket
- Montera tillbaka huvudledningen. Systemet är klart för drift.

OBSERVERA:
Renlighet är A och O vid påfyllning av fett. Torka alltid av båda kopplingarn innan påfyllning !
Underhåll och skötsel:
Att tänka på efter första veckan i drift:
- Kontrollera att en lagom mängd fett trängt fram på olika lagringar
- Kontrollera att ledningar är hela och att inget läckage finns på de olika kopplingarna.

Alla komponenter i ett BEKA-MAX-system är underhållsfria:

Med reservation för ändringar

Garanti:

1 års gatranti utan kilometer eller tidsbegränsningar från installationsdagen. Garanti villkor upprättas av Specma
Lubrication AB. Garantiförlängning är möjling mot en tilläggskostnad. Vi reserverar oss för förbättringar.

Felaktigt användade resulterar i hävd garanti
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Kit för kontroll av smörjsystem

Manuell fettpress med manometer och anslutningskopplibg M06LL för
inkoppling på MX doserblock och direkt på smörjställe:
Artikel nr: AZ-02255-01

Kit för test av pumpelement/överströmmningsventil
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Provtryckningskit för pumpelement.
Anslutning med G06S och manometer
till 400bar. För direkt koppling på pumpelement/överströmmningsventil.
Kulventil för snabb avlastning av tryck.
Artikel Nr: 9931-04-06
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Felsymtom - Orsak - Åtgärd

Felsymtom
Pumpen går ej

Orsak

Åtgärd

Styrenheten är trasig

Lossa nedre delen av motorkåpan.
Byt styrenhet om den ej visar tecken
på funktion.

Anslutningskabeln är skadad
Byt elkabel om den är skadad eller
ej leder ström.
Motor är defekt
Ersätt motorn
Pumpen roterar men
levererar ej fett

Luft i pumpelementskammaren

Lågnivå på fett
Pumpelementet är defekt

Ingen fettkrage på alla
smörjpunkter

Pumpen arbetar ej
Smörjcykeln är för lång eller smörjtiden
är för kort (för få inställda varv)

Fyll på fett.
Ersätt pumpelementet.

Se ”Pumpen går ej”
Minska cykeltiden eller öka smörjtiden (öka antalet varv)

Blockering/stopp i system

Se (Fett tränger ut vid övertrycksventilen)

Läckage eller avbrott på ledning mellan
huvudblock och doserblock

Laga eller byt smörjledning

Läckage på koppling

Skruva åt eller byt läckande koppling

Läckage eller avbrott på ledning mellan
doserblock och smörjpunkt

Laga eller byt smörjledning

Läckande eller skadar koppling

Skruva åt eller byt läckande koppling

Högt tryck i system

För långa smörjtider, trånga smörjställen

Ställ om styrenheten på korta
intervaller och korta smörjtider för
att plana ut trycket i systemet

Fett tränger ut ur
övertrycksventilen vid pumpen

Trycket i systemet är för högt

Kontrollera systemet med en
manometer

Progressivfördelare är blockerat

Byt ut felande doserelement eller
rengör

Smörjpunkt blockerat

Reparera igensatta smörjpunkter

Övertrycksventil trasig/fjäder brustit

Byt ut trasig övertrycksventil

Ingen fettkrage på ett fåtal
smörjpunkter (vid en grupp)

Ingen fettkrage på 1 smörjpunkt
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Ventilera pumpelementet, lossa
tryckslangen och starta pumpen
manuellt ett par gånger.
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Snabbkoppling med retur för extrautrustningar
För enkel hantering vid bortkoppling av redskap som rotortilt eller grip
som har centralsmörjning kopplat, används med fördel vår skruvkoppling
med inbyggd retur gjord för höga tryck. När utrustningen kopplas bort leds
fettet i retur i separat ledning till pump.
Cirkulationen är tvungen för funktionen av övriga maskinen annars visar den
sig som ett felsymtom ”Fett läcker” ut vid öveströmmningsventilen.
När kopplingens han- och hondel är ihopkopplade blockeras returledningen och
vid isärtagning öppnas returen.
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Artikelnummer för denna koppling:
Hane:
100-225
Hona med retur:
100-226
Fäste för hane:
100-227
Dammskydd för hane: 100-228
Fäste för hona:
9402-01-07
Komplett koppling:
100-225-K
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