perma ECOSY
De ideale oliesmering voor veeleisende toepassingen

Exacte oliedosering voor elke toepassing
ECOSY is een meerpuntssmeersysteem en kan maximaal 6 smeerpunten individueel voorzien van een vooraf ingestelde hoeveelheid olie. De machineafhankelijke
besturing van de perma ECOSY maakt een tijd-, sensor- of impulswerking
mogelijk en kan daarmee aan verschillende eisen worden aangepast.
De smeerpomp en besturing zijn geïntegreerd in een kunststof tank van 7 liter die
door de gebruiker gevuld wordt met olie. De hogedrukpomp van perma ECOSY
maakt het smeren mogelijk van smeerpunten tot 10 meter afstand bijv. in moeilijk
toegankelijke en vervuilde omgevingen.

Toepassingen/machine-elementen
ECOSY kan worden gebruikt voor het smeren van geleidingen en aandrijf- en transportkettingen. Het systeem smeert de smeerpunten door hat gebruik van speciale borstels en de ingestelde hoeveelheid smeermiddel en voorkomt wrijving en slijtage bij de
contactpunten. Een langere levensduurcyclus en lage onderhoudskosten zijn het resultaat. Typische toepassingen zijn roltrappen,
rolpaden en transportsystemen.

Uw voordelen

Multifunctioneel display in
meerdere talen

ÆÆ Gebruiksgemak zonder speciale kennis van programmeren
ÆÆ Smeermiddelafgifte per punt individueel instelbaar
ÆÆ Displayweergave met fout- en reserveberichten

Hoogwaardige kunststof
behuizing met 7 liter
tankinhoud

ÆÆ Compacte en smeermiddelbestendige kunststof behuizing met
geïntegreerde smeerpomp en besturing
ÆÆ Lagere onderhoudskosten door lange onderhoudsintervallen
ÆÆ Navullen om de 2 jaar nodig (afhankelijk van de bedrijfsuren)

Flexibele pompbesturing
van de 6 afgiftepunten

ÆÆ Tijd-, sensor- of impulsafhankelijke besturing mogelijk
ÆÆ Smeeroliën met een viscositeit van 65-2000 mm²/s (bij +40 °C)
ÆÆ Hogepompdruk maakt de smering mogelijk van afgelegen en
moeilijk toegankelijke smeerpunten

Technische informatie
Vulhoeveelheid
7 liter
Aantal afgiftepunten
1-6, individueel,
elektronisch activeerbaar
Afgifteduur
Machinegestuurd/tijdgecontroleerd
Leveringshoeveelheid
0-9999 ml/1000 u per afgifte
Bedrijfstemperatuur
-20 °C tot +60 °C
Drukopbouw
Max. 10 bar
Stroomvoorziening
85-240 V AC | 50-60 Hz
24 V DC | 25 W
Standaard- en speciale smeermiddelen
Oliën

ÆÆ
Filter,
vulopening,
schroefdeksel

ECOSY
behuizing
(Materiaal PE)
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perma ECOSY – Verbinding elektrisch

Verdeler
PRO MP-6
Slangaansluiting
voor slang
bØ 6 mm

Pomp

Stekker A
85-240 V AC
stroomvoorziening
4-polig

Motor

Stekker B
Besturing en
24 V DC voorziening
8-polig

Afmetingen
310 x 380 x 170 mm
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