
simalube IMPULSE connect – Digitális 
ellenőrzés Bluetooth® kapcsolaton 
keresztül
Nyomásfokozó 10 Bar nyomásig, csövön keresztüli csatlakozás vagy ellennyomás esetén

Töltse le az alkalmazást most:

ÚJDONSÁG: A simalube IMPULSE vezérlése csatlakozik a 
«simatec world of maintenance» alkalmazáshoz.



Ha a kenési pontok veszélyes magasságban van-
nak, a simatec alkalmazással a földről kényelme-
sen és biztonságosan vezérelhetőek.

A kenőanyagot hosszú csövön keresztül juttatják a 
kenési pontba. Két mágneses rögzítő konzol rögzíti 
a simalube IMPULSE eszközt a géphez.

Egy kőbányában két simalube IMPULSE nyomás-
fokozó könnyedén leküzdi a két csapágy elleny-
nyomását. A simatec alkalmazás a kenési tervet 
«Lubechart» is tartalmazza, amellyel még 
könyebb a karbantartás.

A simalube IMPULSE connect közvetlenül a Bluetooth®-on ke-
resztül vezérelhető a «simatec world of maintenance» alkal-
mazás segítségével
A simalube IMPULSE connect a nyomásfokozók legújabb generációja a 
simalube termékcsaládból. Az IMPULSE bevált funkciói kiegészültek az-
zal a lehetőséggel, hogy a készüléket Bluetooth®-on keresztül okostele-
fonhoz csatlakoztassák. Az újonnan kifejlesztett «simatec world of main-
tenance» alkalmazás segítségével az eszközök egyszerűen 
konfigurálhatók, majd felügyelhetőek anélkül, hogy közvetlenül a kenési 
helyen kelljen tartózkodni. Az alkalmazás segítségével, az általános álla-
pot, a töltöttségi szint, a kenőanyag típusa, a zsírzópatron mérete, az ins-
talállás és a csere időpontja stb., könnyedén leolvasható.

A simalube IMPULSE connect

simatec alkalmazás «simatec world of maintenance»
A «simatec world of maintenance» alkalmazással a simatec ag platformot 
hozott létre a kenési munkák könnyebb és hatékonyabb irányításához. Az 
alkalmazás lehetőséget kínál a felhasználónak a kenési pontok rögzítésé-
re, a kenéshez szükséges paraméterek beállítására, valamint a kenés kö-
rüli összes tevékenység ellenőrzésére. A Bluetooth®-al ellátott simalube 
IMPULSE connect közvetlenül az alkalmazáson keresztül konfigurálható, 
az aktuális működési állapot akár 20 m távolságból is megtekinthető az 
alkalmazáson keresztül.

Előnyei

n	 Bluetooth®- on keresztüli kommunikáció
n		Az alkalmazás segítségével a legfontosabb paraméterek ellenőrizhetőek
n		Világszerte konfigurálható
n		Újrafelhasználható
n		10 Bar nyomás



«Legfeljebb 4 méter hosszú töm-
lőkkel szerelhetők fel»

«A simalube IMPULSE connect 
segítségével akár 10 bar ellen�-

n�omás is leküzdhető»

Egy fűrészüzemben a láncos szállítószalag 
csapágyai elérhetetlen magasságban vannak. 
Ezeket, a Bluetooth®-al ellátott simalube IM-
PULSE-al könnyedén lehet ellenőrizni.

Négy simalube IMPULSE connect nyomásfokozó 
tömlőcsatlakozásokkal folyamatosan keni a 
CNC-gépek lineáris vezetőit. Minden IMPULSE 
egyedileg vezérelhető és konfigurálható a sima-
tec alkalmazással.

A medence tisztítóján két simalube IMPULSE 
connect üzemel. Leküzdik az ellennyomást és biz-
tosítják a folyamatos kenést.

A simalube IMPULSE és a csapágy összeköté-
se hosszú kenővezetéken keresztül történik. Ez 
sokkal könnyebbé teszi a simalube cseréjét.



Előnyök és alkalmazások
A simalube IMPULSE connect nyomásfokozó előnyei
  Magas hőmérsékletű vagy veszélyes területeken kívül, legfeljebb 4 méter hosszú 

csövekkel felszerelhető
  A zsírzó 0.5 ml olajat juttat impulzusonként a kenési pontra vagy NLGI 2 zsírt 10 Bar 

nyomásig
  Az üzemállapot jelzése villogó LED állapotkijelzőn keresztül (zöld / piros / kék)
  Moduláris rendszer, teljesen kompatibilis a 60, 125 és 250 ml-es simalube kenőpatro-

nokkal
  A kenőanyag a simalube IMPULSE csatlakozó eltávolítása nélkül cserélhető
  Jól kezeli az összes kenőanyagot, mivel csak az adagolási mennyiség van nyomás alatt
  A kompakt formának köszöhetően nagyon kis helyekre is telepíthető
  Tökéletesen működik minden pozicíóban
  Költségmegtakarítás az újrafelhasználhatóságnak köszönhetően

A simalube IMPULSE connect előnyei
		Költségmegtakarítás a gyorsabb, könnyebb és biztonságosabb ellenőrzésnek köszön-

hetően
		Könnyebb ellenőrzés, az aktuális üzemállapot teljes megjelenítése
		Lubechart kenési pontjainak kezelése
		Digitális támogatás az alkalmazáson keresztül: felhasználói útmutató, animált telepítés 

és kezelési utasítások
		A folyamatos kenésnek köszönhetően kisebb az alkatrészek kopása
		Nincs karbantartási és ellenőrzési célú gyártási megszakítás, ez a termelési rendszerek 

jobb rendelkezésre állását eredményezi
		Hőmérsékletfüggetlen zsírellátás a kenési pontokba az IMPULSE connect időzített üzem-

módban történő működtetésének köszönhetően

Célcsoportok iparáganként
 Acélipar
 Karton- és papíripar
  Élelmiszeripar
  Kavics-, cement-, betonüzemek
 Újrahasznosító üzemek
  Faipar
  Energiatermelés
  Autóipar
  Általános gépgyártás
  Víz- és szennyvízipar
  Szállítás
  Vegyi üzemek

Örömmel tájékoztatjuk Önt a simalube termékek 
használatáról hosszú kenési vezetékekkel vagy 
magas ellennyomású alkalmazásokban.

Magasan képzett szakembereink mélyreható 
műszaki ismeretekkel rendelkeznek, és megmu-
tatják, hogyan csökkentheti az automatikus ke-
nés a költségeket és meghosszabbíthatja gépei 
élettartamát.

Kattintson a képre 
további információkért:

simatec ag
Stadthof 2 
CH-3380 Wangen a. Aare
Tel.: +41 (0)32 636 50 00
Fax: +41 (0)32 636 50 19
welcome@simatec.com
www.simatec.com


