perma PRO MP-6/PRO C MP-6
De precieze meerpuntssmeersystemen voor maximaal 6 smeerpunten

Nauwkeurige smeermiddeltoevoer zelfs onder extreme
omstandigheden
De perma PRO MP-6 is als onafhankelijk,batterijgedreven meerpuntssmeersysteem
of als perma PRO C MP-6 met externe voeding (PLC- of machinegestuurd) leverbaar.
Afhankelijk van de afgifteduur van één dag tot 24 maanden wordt 250 of 500 cm³
smeermiddel via maximaal zes afgiftepunten afgegeven aan de smeerpunten. Door
de druk-opbouw in de MP-6 verdeler van max. 25 bar wordt het smeermiddel ook bij
gebruik van een slang van maximaal 5 m per afgiftepunt gelijkmatig en nauwkeurig
verdeeld.

Toepassingen/machine-elementen
Toepassingsgebieden voor de meerpuntssmeersystemen perma PRO MP-6 en perma PRO C MP-6 zijn wentel- en glijlagers,
lineaire geleidingen, open tandwielen, spindels, keerringen van motoren, generatoren, pompen en ventilatoren. De belangrijkste
toepassingsgebieden lopen uiteen van de auto-industrie en energiecentrales via de papierindustrie en mijnbouw tot aan de staalindustrie.

Uw voordelen

Instelling via druktoets
met displayaanduiding en LED
Weergave van de afgiftepunten
LED rood/groen = functie

Drukopbouw van 25 bar maakt
montage op afstand tot 5 m
mogelijk per afgiftepunt
Speciale afgifte (Purge)

Verdeler MP-6 met 6 afgiftepunten – aantal afgiftepunten
selecteerbaar

ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

Eenvoudige configuratie van de afgifteduur en afgiftepunten
Weergave van het resterende volume en de actieve afgiftepunten
Statuscontrole op het scherm
Altijd eenvoudig instelbaar en wijzigbaar

ÆÆ Installatie buiten de gevaarlijke zones of op goed bereikbare
locaties verhoogt de werkveiligheid en bespaart tijd
ÆÆ Hogere beschikbaarheid van de installatie, omdat veranderingen tijdens het bedrijf zonder problemen mogelijk is
ÆÆ Smeerpunten kunnen worden gespoeld om verstoppingen te
verwijderen

ÆÆ Verzorging van 1-6 smeerpunten met dezelfde hoeveelheid
smeermiddel
ÆÆ Nauwkeurige verzorging van smeerpunten
ÆÆ Controle van de status van de smeerpunten

Technische informatie
Aansturing – herbruikbaar
PRO MP-6: Batterijaandrijving
PRO C MP-6: Externe voeding
15–30 V | 120 mA
Afgifteduur
1 dag tot 24 maanden
Smeermiddelvolume
250 cm³ of 500 cm³
Bedrijfstemperatuur
-20 °C tot +60 °C
Drukopbouw
Max. 25 bar
Montage met <5 m slang
per afgiftepunt
Standaard- en speciale smeermiddelen
Vetten tot NLGI 2

ÆÆ

Artikelnummers vindt u op pagina 72

Stel uw perma PRO-systeem
in 3 stappen samen:
PRO LC
(Materiaal PC
polyester)

1 perma PRO basissysteem
met batterijvoeding
of

perma PRO C basissysteem

perma PRO
Aandrijving
(Materiaal Zn)

Beugel PRO

Verdeler
PRO MP-6
(Materiaal Zn)

Slangaansluitingen
voor slang
bØ 8 mm

Aansluitkabel
PRO MP-6
14 cm

met externe voeding

Afmetingen
LC 250: ø 92 x 358 mm
LC 500: ø 92 x 408 mm

2 Accessoirekit PRO
3 PRO LC en beschermkap
Het vet voor het vullen van de slangen moet
overeenkomen met het vet van de PRO LC.
400 g vetpatronen vooraf afgevuld vindt u op
pagina 68.
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perma PRO LINE/PRO C LINE
Het nauwkeurige smeersysteem voor lineaire geleidingen

Referentie

Bij gebruik van de vrijgegeven
smeermiddelen van de fabrikant.

De flexibele meerpuntssmeersystemen
voor 1 tot 6 smeerpunten
perma PRO LINE en perma PRO C LINE zijn flexibele meerpuntssmeersystemen
voor lineaire geleidingen. De smeermiddelafgifte kan precies worden aangepast
aan de specificaties van de fabrikant. De hoeveelheid smeermiddel en de nasmeringsinterval kan flexibel worden ingesteld voor elk van de zes afgiftepunten. De
PRO LC wordt met 250 of 500 cm³ vet gevuld. Door de hoge drukopbouw is montage
op afstand mogelijk via een slang tot 5 meter per afgiftepunt. Dit verhoogt de werkveiligheid en maakt tegelijkertijd een veilige smering mogelijk tijdens de werking
van de installatie.

Toepassingen/machine-elementen
De belangrijkste gebieden van de meerpuntssmeersystemen perma PRO LINE en perma PRO C LINE zijn lineaire geleidingen. De belangrijkste toepassingsgebieden lopen uiteen van lineaire componenten, -modules en eenheden via schroeven
en tandstangen in de bewerkingsmachines, handlingsystemen tot aan assen in industriële robots. Andere toepassingen zijn
wentel- en glijlagers, open tandwielen en spindels.

Uw voordelen

Flexibele instelmogelijkheden
voor elk afgiftepunt
Pauzetijd tussen de afgifte

ÆÆ Smeermiddelhoeveelheid voor elk afgiftepunt kan individueel
worden geconfigureerd
ÆÆ Individuele instelling van de pauzetijd per afgiftepunt
ÆÆ Smeermiddelafgifte wordt optimaal afgestemd op het betreffende smeerpunt

Instelling via druktoets
met displayaanduiding en LED
Weergave van de resterende
looptijd
Weergave van de verdelerafgifte
LED rood/groen = functie

ÆÆ Eenvoudige bediening van het smeersysteem
ÆÆ Functie en storingen op het smeersysteem zijn direct zichtbaar
ÆÆ Snelle controle van de resterende looptijd bespaart tijd en vereenvoudigt de planning van de PRO LC wissel

Dubbele werking
Mix van tijd- en impulswerking

ÆÆ Bedrijfsmodi Tijd (flexibele afgifte per interval) en Impuls
(flexibele afgifte per impuls) alsmede dubbele werking
ÆÆ Voor alle afgiftepunten kunnen speciale afgiftes in de pauzetijd
worden geactiveerd
ÆÆ De smeerpunten kunnen gespoeld worden om ze bijv. na langere
stilstand van nieuw smeermiddel te voorzien

Technische informatie
Aansturing – herbruikbaar
PRO LINE: Batterij
PRO C LINE: Externe voeding
15–30 V | 120 mA
Afgifteduur
Pauzetijd in dagen (24 u)
Dosering per afgiftepunt
Impulswerking
Smeermiddelvolume
250 cm³ of 500 cm³
Bedrijfstemperatuur
-20 °C tot +60 °C
Drukopbouw
Max. 25 bar
Montage met <5 m slang
per afgiftepunt
Standaard- en speciale smeermiddelen
Vetten tot NLGI 2

ÆÆ
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Stel uw perma PRO-systeem
in 3 stappen samen:
PRO LC
(Materiaal PC
polyester)

1 perma PRO LINE basissysteem
met batterijvoeding
of

perma PRO C LINE basissysteem

perma
PRO LINE
Aandrijving
(Materiaal Zn)

Beugel PRO

Verdeler
PRO MP-6
(Materiaal Zn)

Slangaansluitingen
voor slang
bØ 8 mm

Aansluitkabel
PRO MP-6
14 cm

met externe voeding

Afmetingen
LC 250: ø 92 x 358 mm
LC 500: ø 92 x 408 mm

2 Accessoirekit PRO
3 PRO LC en beschermkap
Het vet voor het vullen van de slangen moet
overeenkomen met het vet van de PRO LC.
400 g vetpatronen vooraf afgevuld vindt u op
pagina 68
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