Series
MS125/MS250

Precies, bedrijfszeker en efficiënt
smeersysteem met machinesynchronisatie.

Pulsarlube MS

Automatische, eenpunts-smeerdispenser met
machinesynchronisatie

Kenmerken & voordelen

Onderhoudsvriendelijk

De Pulsarlube MS is ontwikkeld om synchroon te draaien met de installatie waarop
hij is geïnstalleerd met het oog op een efficiënt onderhoud
Een vooraf ingestelde hoeveelheid smeervet wordt alleen afgeleverd wanneer de
installatie in werking is, waardoor oversmering en verspilling wordt vermeden
De relaisbox kan rechtstreeks worden aangesloten op de voedingskabel
Geen extra elektrische kabels vereist

Kostenbesparing

Aanzienlijke besparing door het gebruik van een vervangbare vetbalg en batterij (Service Pack)
De perfecte oplossing voor een langere bedrijfsduur door onder- of oversmering te
vermijden en een efficiënt onderhoud te garanderen

Andere
kenmerken

Verschillende smeerinstellingen & smeerverpakkingen voor alle industriële toepassingen
Eenvoudig instelbare smeerperiodes, zelfs in gebruik
Transparant recipiënt voor eenvoudige visuele inspectie van resterend smeermiddel

Typische toepassingen

_ Motoren & pompen

_ Installaties die gedurende langere periodes worden uitgeschakeld of stand-by staan

_ Elektronica & automotive

_ Stofvrije ruimtes waar oversmering nauwgezet wordt gemeten

Specificaties

Specificaties relais

Inhoud vetbalg
125ml / 250ml (vervangbaar)

Smeerperiodes
1, 2, 3, 6, 12 maand & H (15 dagen)

Voeding
DC 4.5V batterij (vervangbaar)
Standaard : alkalinebatterij
Optioneel : lithiumbatterij
*Relais : AC100 ~ 480 V

Installatie op afstand
Max. 10m (33ft) Ø6 buis

Bedrijfsdruk
30 ~ 60bar (435 ~ 870psi)

Meerpuntsinstallatie
Max. 6m (20ft) Ø6 buis
(tot 8 smeerpunten)

Bedrijfstemperatuur
Standaard alkalinebatterij :
-15˚C ~ 60˚C (5˚F ~ 140˚F)
Optionele lithiumbatterij :
-40˚C ~ 60˚C (-40˚F ~ 140˚F)

Ingangsspanning
AC 100 ~ 480V
0.5W/50 ~ 60Hz
Uitgangsspanning
Signaal (open collector)
Voeding AAN
Rode LED
Afmetingen relaisbox
85mm (D) x 49mm (W) x 32mm (H)
Kabellengte
Invoer : 1m (3.3ft) Uitvoer : 4.5m (15ft)
Kabellengte van MS-smeerinrichting
90mm (3.5in)
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