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1. Veiligheidsvoorschriften

De naleving van de informatie in deze handleiding  is een voorwaarde voor een 
storingsvrije en veilige werking. De gebruikershandleiding voor het simalube 
smeerpatroon maakt deel uit van dit document. De exploitant moet ervoor 
zorgen dat alleen gekwalificeerd personeel werkt met het smeersysteem, de 
gebruikershandleiding en de nodige veiligheids- en onderhoudsvoorschriften 
worden nageleefd en het IMPULSE smeersysteem op de juiste wijze en zoals be-
doeld gebruikt wordt. Een probleemloze werking van het smeersysteem is alleen 
gegarandeerd bij gebruik van de aanbevolen smeermiddelen, de oorspronkelijke 
simalube accessoires en als de montage- en gebruiksvoorschriften in acht wor-
den genomen. In het geval van niet-naleving van deze voorschriften, aanvaardt 
de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade. Recyc-
le de batterijen; niet hergebruiken, opladen, openen of in vuur gooien.
De simalube IMPULSE is een technisch geavanceerd smeersysteem en is per 
definitie veilig te bedienen.

Gevaar

Het smeersysteem staat tijdens de werking onder druk. Voor aanvang van de-
montage of onderhoud moet de leiding en het simalube smeerpatroon drukloos 
gemaakt worden. Door het activeringspatroon van de simalube los te draaien, 
kan het smeerpatroon drukloos gemaakt worden.
Gebruik alleen nieuwe, origineel verpakte accupacks. De verpakking van het 
accupack niet eerder open maken dan wanneer deze in het apparaat geplaatst 
gaat worden. Het smeerproces kan met gebruikte of ontladen accupacks niet 
meer correct worden uitgevoerd.

Waarschuwing

Verwijder nooit een onder druk staand simalube smeerpatroon, die nog niet leeg 
is. De gasdruk van de simalube kan het achtergebleven vet/olie ongecontroleerd 
uit het smeerpatroon stoten en het batterijcompartiment vervuilen. Zorg ervoor 
dat de installatie de maximale systeemdruk kan weerstaan. Gebruik een vetspuit 
om de druk tijdens het vooraf vullen van de IMPULSE te controleren. De IMPULSE 
dient alleen gebruikt te worden in combinatie met simalube smeerpatronen. De 
installatie niet blootstellen aan direct zonlicht.



4

2. Functionele beschrijving

Onderdeel 1* simalube IMPULSE 
Onderdeel 2* O-ring afdichting
Onderdeel 3* Accupack
Onderdeel 4 simalube smeerpatroon 60/125/250 ml
Onderdeel 5 simalube activeringspatroon met instelling van 1–12 maanden

* Bij levering inbegrepen

De simalube IMPULSE is een volledig automatische, elektromechanische drukver-
hoger geschikt voor simalube smeerpatronen. De IMPULSE drukverhoger wordt 
rechtstreeks op het smeerpunt geschroefd of aangesloten aan een leiding. Een 
simalube smeerpatroon voorziet het systeem met smeermiddel. De looptijd van 
1-12 maanden kan ingesteld worden op het simalube smeerpatroon. De IMPULSE 
drukverhoger hoeft niet ingesteld te worden, aangezien de smeermiddel toevoer/
cyclus automatisch wordt gedetecteerd. 
De drukverhoger verandert de continue stroom van smeermiddel uit de simalube 
in smeerpulsen van ongeveer 0,5 ml en een druk tot max. 10 bar. Deze functie 
wordt gecontroleerd door een logische eenheid die de bedrijfstoestand weergeeft 
d.m.v. een knipperend LED-display (groen / rood). Stroom wordt geleverd door 
een vervangbaar accupack. De drukverhoger kan meerdere keren worden herge-
bruikt. De IMPULSE drukverhoger wordt door een geïntegreerd terugslagventiel 
beschermd tegen te hoge tegendruk. Voor het systeem is patent aangevraagd.

NL

Pos. 5

Pos. 4

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 1



5

IMPULSE

NL

Raadpleegt u de simalube gebruikershandleiding voor 
informatie over de afgifte hoeveelheid, het instellen van 
de looptijd en temperatuur compensatie. Op www.sima-
lube.nl is een online rekenprogramma (service center/ 
Calculation Pro) beschikbaar.

*  Bij elke vervanging van het smeerpatroon moet ook de 
accupack vervangen worden.

3. Technische gegevens

simalube® IMPULSE Automatische drukverhoger voor 
het simalube smeerpatroon

Aandrijving Elektromechanisch
Stroomvoorziening Accupack* (alkaline), 6V 2,3 Ah

Accupack* (lithium) voor lage 
temperaturen, 6V 2,9 Ah

Werkingsweergave LED status weergave – groen/
rood elke 10 seconden

Opbrengst Ca. 0,5 ml per puls (IMPULSE)
Max. werkdruk 10 bar
Bedrijfstemperatuur –10 °C t/m +55 °C 

(14 °F t/m 131 °F)
Tijd-instelling 1 t/m 12 maanden – wordt 

bepaald door instelling van het 
smeerpatroon

Debiet Afhankelijk van de grootte en 
instelling van het smeerpatroon: 
0,17 t/m 8,3 ml/dag

Inhoud
smeerpatroon

60 ml, 125 ml, 250 ml

Smeermiddel Vetten t/m NLGI-klasse 2 of oliën
Montage positie Willekeurig
Aansluitdraad G ¼" (met geïntegreerd  terugs-

lagventiel)
Afmeting behuizing Ø 59 × 85 mm

(PET semi transparant)
Gewicht 0,24 kg
Beschermingsklasse IP68 (stofvrij en waterdicht)
Garantie en
ingebruikname

3 jaar vanaf de productiedatum of 
10 ledigingen van een simalube 
smeerpatroon (125 ml)

Opslag Aanbevolen temperatuur +20 °C 
(+/–5 °C). Beschermen tegen 
zonlicht en droog opslaan (<65% 
luchtvochtigheid)

mm inch
a R¼''

b Ø 59 Ø 2,32

c 10 0,39
d 75 2,95
e 130 5,12
f 169 6,65
g 262 10,31

3. Technische gegevens
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De IMPULSE dient alleen door gekwalificeerd personeel 
gemonteerd te worden. Het apparaat moet beschermd 
worden tegen vocht, schokken, vuil en stof, direct 
zonlicht en moet goed toegankelijk gemonteerd worden. 
Het apparaat kan in elke positie gemonteerd worden. 
In geval van sterke vibraties, warmte of kou moet de 
IMPULSE m.b.v. een leiding op afstand van het smeerpunt 
gemonteerd worden. De leiding mag niet langer zijn dan 
4 meter.

1.  Het smeerpunt schoonmaken en de smeernippel 
verwijderen.

2.  Indien nodig, moet een reduceernippel gebruikt 
worden. De schroefdraadverbinding van de IMPUL-
SE/reduceernippel afdichten met PTFE tape of een 
geschikt afdichtmiddel.

3.  Voordat de IMPULSE gemonteerd wordt, moet het 
smeerpunt en de smeerleiding goed doorgesmeerd 
worden met een vetspuit met het juiste vet.

4.  Schroef de IMPULSE op het smeerpunt. 
  Het simalube IMPULSE logo moet naar voren 
gericht en zichtbaar zijn, aangezien de LED 
weergave zich onder het logo bevindt.

  Gebruik van het simalube smeerpatroon. 
  Kijk voor uitleg voor het gebruik van het simalube 
smeerpatroon in de simalube gebruikershand-
leiding.

5.  De accupack kan nu worden geplaatst. 
   Er moet een nieuw accupack gebruikt worden.

   De groene LED knippert 2x en geeft de startmo-
dus aan.

   Als de accupack al gebruikt is, zal de rode LED 2x 
knipperen en moet een nieuw accupack geplaatst 
worden.

  Nadat de accupack geplaatst is, zal de pompcyclus  
binnen 30 seconden beginnen.

6.  Het simalube smeerpatroon wordt vervolgens op de 
IMPULSE geschroefd, waardoor de accupack wordt 
gefixeerd en het apparaat wordt geactiveerd.

4. Montage en gebruik

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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5. Werking display

Na de opstarttijd van het simalube smeerpatroon wordt de IMPULSE continu 
voorzien van smeermiddel, en schakelt het apparaat naar de normale bedrijfs-
toestand. De groene LED knippert 10 seconden gedurende de gehele looptijd. 
Fouten worden weergegeven door het knipperen van de rode LED. Foutmeldin-
gen worden weergegeven zolang er een fout is. Als er geen LED knippert is het 
apparaat niet in werking, het is defect of de accupack is helemaal leeg. Bij een 
ingestelde looptijd van 1 maand wordt een wekelijkse controle aanbevolen, bij 
een looptijd van 3 maanden elke 2–3 weken en bij een looptijd van meer dan 3 
maanden een maandelijkse controle.

LED werking display (onder het IMPULSE logo):

6. Vervangen van het smeerpatroon

1.  Het lege smeerpatroon demonteren en vervangen of hervullen. Hiervoor de 
instructies in de simalube gebruikershandleiding volgen.

2.  Accupack verwijderen en vervangen voor een nieuwe.
3.  Voor het plaatsen van de nieuwe accupack eerst de afdichting van de 

IMPULSE controleren en schoonmaken. De IMPULSE blijft op het smeerpunt 
gemonteerd zitten en kan meerdere keren gebruikt worden.

4.  Ga verder vanaf punt 5 uit hoofdstuk 4. Montage en gebruik.

7. Afvalverwijdering

Gebruikte accupack en simalube activeringspatronen inleveren bij batterij recycle 
punt. Niet hergebruiken, opladen of in open vuur gooien. De IMPULSE (zonder 
accupack) afvoeren volgens Richtlijn 2002/96/EG (WEEE).
Bescherm het milieu door het recyclen van waardevolle grondstoffen en houdt 
rekening met de landelijke milieuvoorschriften.

8. Onderhoud

De IMPULSE is onderhoudsvrij. Bij vervangen van het smeerpatroon moet de 
behuizing en de afdichting gecontroleerd en schoongemaakt worden. Als de 
behuizing van de IMPULSE scheuren vertoont, dan moet het apparaat afgevoerd 
worden.

Groene LED’s knipperen  
(elke 10 seconden)

1× OK – normale werking

2×  Startmodus 
(wacht tot de simalube smeer-
middel afgeeft)

Rode LED’s knipperen
(elke 10 seconden)

1×  Geen smeermiddel – smeer-
patroon leeg

2×  Accuspanning laag
3×  Systeemdruk te hoog (>10 bar)
4×  Pomp geblokkeerd
5×  Cyclus verandert meer dan 50 %
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9. Storingen oplossen

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

IMPULSE werkt niet en 
LED knippert niet.

 Geen smering!

Geen accupack geplaatst 
of accupack is leeg.

Plaats nieuw accupack (zie 
hoofdstuk 6).

Rode LED knippert 1×
 Geen smering!

simalube smeerpatroon 
is leeg.

simalube activeringspat-
roon is niet geactiveerd.

Een lange looptijd 
of lage temperatuur 
vertragen de start van de 
simalube.

Vervang het smeerpatroon 
(zie hoofdstuk 6).

Stel het activeringspatroon 
in op de gewenste looptijd 
(1–12 maanden).

Stel het activeringspatroon 
1 dag in op een looptijd 
van 1 maand totdat het 
apparaat start, daarna 
instellen op de gewenste 
looptijd; anders smeepa-
troon vervangen.

Rode LED knippert 2×
Groene LED knippert 2×

Bij ingebruikname: lege 
accupack geplaatst of 
accupack is leeg.

Tijdens werking: de 
spanning van de accu-
pack is te laag/zwak.

Nieuw accupack plaatsen.

Het apparaat werkt nog 
steeds. Een meer frequente 
controle wordt echter 
aanbevolen.

Rode LED knippert 3×
Groene LED knippert 1×

Werkdruk >10 bar. 
Probleem bij het smeer-
punt of in de leiding.

Het apparaat werkt nog 
steeds, de druk is te hoog, 
juiste werking is niet 
gewaarborgd.
Controleer smeerpunt.

Rode LED knippert 4×
 Geen smering!

Pomp geblokkeerd door 
verstopte leiding.

Pomp wordt mechanisch 
geblokkeerd of is defect.

Smeerpunt controleren of 
doorsmeren en smeerpa-
troon vervangen 
(hoofdstuk 6).

Apparaat vervangen.

Rode LED knippert 5×
Groene LED knippert 1×

De smeercyclus is 
gewijzigd met meer 
dan 50%.
De looptijd van de 
simalube is veranderd. 
De simalube lekt.

Smeerpunt controleren. 
simalube smeerpatroon 
controleren. Als de fout na 
1 week nog niet weg is, 
dan smeerpatroon vervan-
gen (zie hoofdstuk 6).
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10. Vervangingsonderdelen, accessoires

230.1000 simalube IMPULSE 
10 bar

220.5006 Activeringspatroon 
60 ml

230.5000 Accupack  
6 V/2,3 Ah

220.5008 Activeringspatroon 
125 ml

230.5001 Accupack  
6 V/2,9 Ah

220.5010 Activeringspatroon 
250 ml

290.2000/m Leiding 8/6 mm 290.2082 Montagesteun

290.2002/m Leiding 8/6 mm voor 
temperaturen tot 260 °C

290.1015 Aansluitnippel  
G ½" R ¼"

EU-Conformiteitsverklaring

simatec ag
Stadthof 2, CH-3380 Wangen a. Aare, Switzerland

verklaart dat

drukverhoger voor het automatische smeersysteem
simalube® IMPULSE 

is ontworpen en gefabriceerd overeenkomstig de volgende
richtlijnen van het Europese Parlement en de Raad

Richtlinie 2006/42/EG 
Richtlinie 2004/108/EG 
 Richtlinie 2014/30/EG

De volgende normen zijn toegepast:

EN ISO 12100: 2010 
EN 61000-6-2: 2005 

EN 61000-6-4: 2007/A1: 2011

Wangen a. Aare, den 30 November 2015

Mischa N. Wyssmann, Algemeen directeur / CEO

IMPULSE


