perma NOVA
Het eerste temperatuuronafhankelijke, elektrochemische smeersysteem
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ZELM 09 ATEX 0420 X
-20 °C Ta +60 °C

Voor toepassingen met sterke temperatuurvariaties
perma NOVA is voor alle toepassingen tussen -20 °C en +60 °C inzetbaar. Via de instelknop op de NOVA besturingseenheid kan een afgifteduur van 1 tot 12 maanden worden
ingevoerd. Vervolgens berekent de besturingseenheid, rekening houdend met de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid gas die nodig is voor een constante en veilige afgifte.
perma NOVA bestaat uit een herbruikbare besturingseenheid, een NOVA LC gevuld met
vet of olie en een beschermkap. De NOVA LC is verkrijgbaar in de maten 65 en 125 cm³.

Toepassingen/machine-elementen
perma NOVA is ontworpen voor de enkelpuntssmering van wentel- en glijlagers, glijbanen, open tandwielen, tandstangen,
keerringen en kettingen in gebieden met sterk wisselende omgevingstemperaturen (bijv. voor gebruik buiten). Het smeersysteem is stofdicht na de juiste montage van de afzonderlijke componenten en beschermd tegen waterstralen (IP65).
perma NOVA met LC 65 cm³ is bijzonder geschikt voor de smering van elektromotoren.

Uw voordelen

Elektronische stuureenheid
met temperatuurcompensatie toont
afgifteduur/bedrijfstoestand

ÆÆ Looptijdinstelling onafhankelijk van de omgevingstemperatuur
ÆÆ Snelle eerste start binnen een dag

LCD-scherm en drukknop
Instelling: 1, 2, 3 ... 12 maanden

ÆÆ Vereenvoudigde en veilige handeling
ÆÆ NOVA regeleenheid herbruikbaar

Systeem werkt betrouwbaar
bij -20 °C tot +60 °C

ÆÆ Universeel gebruik zowel in koude gebieden alsmede
bij hogere temperaturen
ÆÆ Temperatuurcompensatie maakt gebruik mogelijk bij sterk
wisselende omgevingstemperaturen
ÆÆ Stabiele schroefdraadverbinding door geïntegreerd opzetstuk

Goedkeuringen explosieveiligheid
IP 65

ÆÆ Veilige en permanente smering in explosiegevaarlijke zones
ÆÆ Stofdicht en beschermd tegen waterstralen
ÆÆ Het verhogen van de werkveiligheid

Technische informatie
Aansturing – herbruikbaar
Elektrochemische reactie via
gasproductiecel met elektronische
temperatuurcompensatie
Afgifteduur
1, 2, 3 ... 12 maanden
Smeermiddelvolume
65 cm³ of 125 cm³
Bedrijfstemperatuur
-20 °C tot +60 °C
Drukopbouw
Max. 6 bar

ÆÆ

NOVA LC met
Gasgenerator
en batterij

Smeermiddel
Oliegevulde
eenheden (Materiaal PA) hebben
een geïntegreerde terugslagklep
(rode dop)

NOVA besturingseenheid
(Materiaal PA GF)

Transportbescherming en
beschermkap tegen stof
en vuil
NOVA besturingseenheid
LCD-scherm met instelknop
(afgifteduur en functie)
107271

Zuiger

Stabiel, geïntegreerd opzetstuk
(Materiaal PA GF)
met R1/4 buitenschroefdraad

Selectie van de juiste
afgifteduur en LC-grootte
zie pagina 69

NOVA LC 65 of 125

Beschermingsklasse
IP 65
Standaard- en speciale smeermiddelen
Vetten tot NLGI 2/oliën

Artikelnummers vindt u op pagina 71

Afmetingen
LC 65: Ø 65 x 101 mm
LC 125: Ø 65 x 132 mm
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