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IMPULSE

simalube IMPULSE connect
Automatikus nyomásfokozó a simalube kenőpatronokhoz

A simalube IMPULSE connect a nyomásfo-
kozók legújabb generációja a simalube termék-
családból. Az IMPULSE bevált funkciói kiegé-
szültek azzal a lehetőséggel, hogy a készüléket 
Bluetooth®-on keresztül okostelefonhoz csat-
lakoztassák. Az újonnan kifejlesztett «simatec 
world of maintenance» alkalmazás segít-
ségével az eszközök egyszerűen konfigurálhatók, 
majd felügyelhetőek anélkül, hogy közvetlenül a 
kenési helyen kelljen tartózkodni. Az alkalmazás 
segítségével, az általános állapot, a töltöttségi 
szint, a kenőanyag típusa, a zsírzópatron mérete, 
az instalállás és a csere időpontja stb., könnyedén 
leolvasható.
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Automatikus nyomásfokozó simalube IMPULSE

Akkumulátor

Funkció kijelző LED (zöld/piros/kék)

Csatlakozó menet G ¼“

Leírása a simalube IMPULSE connect-nek

A simalube IMPULSE legfeljebb 10 bar nyomást hoz létre.
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simalube IMPULSE Automatikus nyomásfokozó a simalube kenőpatronokhoz

Hajtásrendszer Elektromechanikus

Tápegység Akkumulátor 6V 2.3Ah (alkáli)

Funkció kijelzés LED állapotkijelző - zöld / piros / kék 10 másodpercenként

Csatlakozás Az IMPULSE connect támogatja a Bluetooth® Low Energy 5.0 szabványt. A kapcsolat akár a 20 métert 
is elérheti interferenciamentes nyílt terepi környezetben.

Adagolási mennyiség Kb. 0,5 ml / löket (impulzus)

Üzemi nyomás 10 BAR-ig

Üzemi hőmérséklet –10 °C to +55 °C

Időbeállítás 1–12 hónap - az alkalmazás által előre kiválasztott „Automatikus” vagy „Idő” üzemmódban beállított 
beállítással határozható meg.

Kenési sebesség A simalube méretétől és beállításaitól függően: 0,17–8,3 ml / nap

Kenőanyag mennyisége A kenőpatron szerint: 60ml, 125ml, 250ml

Kenőanyag Zsírok NLGI 2 osztályig vagy olaj

Telepítési helyzet Bárhogyan

Csatlakozó menet G¼ “(beépített visszacsapó szeleppel)

Burkolat/ház méretei Ø 60 × 93 mm

Burkolat/ház alapanyaga PET félig átlátszó

Súly 0,26 kg

Védelmi besorolás IP68 (por- és vízálló)

Garancia és a használat időtartama 3 év gyártástól számítva, vagy 10 simalube kenőapatron (125 ml) csere

Tárolás +20 °C (+/–5 °C)/+68 °F (+/–41°F) hőmérsékleten ajánlott. Óvja a napfénytől és száraz helyen 
tárolja (<65% páratartalom)

Műszaki információk simalube IMPULSE connect

A simalube IMPULSE connect méretei és újrahasznosítása

Az akkumulátort újrahasznosítás céljából dobja el

Újrahasznosítás 2012/19/EU (WEEE)

mm inch

a G¼‘‘

b Ø60 Ø2.36

c 10 0.39

d 8 0.31

e 75 2.95

f 130 5.12

g 169 6.65

h 262 10.31

Töltse le az új simatec alkalmazást 
«simatec world of maintenance»:


