Series
MSP125/MSP250/MSP500

Met machinesynchronisatie. Externe voeding.
Maximale productiviteit.

Automatische, eenpunts-smeerdispenser met
machinesynchronisatie en externe voeding

Kenmerken & voordelen

Gesynchroniseerde
smering

Een vooraf ingestelde hoeveelheid smeervet wordt alleen afgeleverd wanneer de installatie in
werking is, waardoor oversmering en verspilling wordt vermeden

Kostenbesparing

Batterij hoeft pas na 5 jaar te worden vervangen
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 / 500ml
(vervangbaar)

Smeerperiodes
125ml / 250ml : 1, 2, 3, 6, 12 maand & H (15 dagen)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 maand & H (15 dagen)

Ingangsspanning
VAC : 100 ~ 220V, 0.5A, 50 ~ 60Hz
VDC : 12V ~ 24V

Voeding
Externe voeding
(*reservebatterij vereist)
1) VAC
AC-DC ADAPTOR (100 ~ 220V)
2) VDC
DC-DC CONVERTOR (12V ~ 24V)

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

Uitgangsspanning
5.0V, 2A

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

Voeding AAN
Rode LED

Bedrijfsdruk
30 ~ 60bar (435 ~ 870psi)
Bedrijfstemperatuur
Standaard alkalinebatterij :
-15˚C ~ 60˚C (5˚F ~ 140˚F)
Optionele lithiumbatterij :
-40˚C ~ 60˚C (-40˚F ~ 140˚F)

* MSP is ook verkrijgbaar voor
toepassingen met olie
Smeervolume
0.34ml/slag (@20˚C/68˚F)

Afmeting voeding
85mm (D) x 49mm (W) x 32mm (H)
Kabellengte van voeding
Invoer : 1m (3.3ft) Uitvoer : 4.5m (15ft)
Kabellengte van MSP-smeerinrichting
90mm (3.5in)
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