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Volautomatische drukverhoger voor simalube smeerpatronen

De simalube IMPULSE is een volledig 
automatische, elektromechanische druk-
verhoger voor simalube smeerpatronen.  
De looptijd van 1-12 maanden wordt 
ingesteld op het simalube smeerpatroon, 
welke het systeem voorziet van smeer-
middel. 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 bedrijfsto-
estand aangeeft d.m.v. een knipperend 
LED-display (groen / rood). Stroom 
wordt geleverd door een vervangbaar 
accupack. De drukverhoger kan meer-
dere keren worden hergebruikt.
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Drukverhoger simalube® IMPULSE

Accupack

Werkingsweergave LED (groen/rood)

Aansluitdraad G ¼“

Omschrijving simalube® IMPULSE

De simalube IMPULSE kan druk opbouwen tot max. 10 bar.



simalube® IMPULSE Automatische drukverhoger voor het simalube smeerpatroon

Aandrijving Elektromechanisch

Stroomvoorziening Accupack (alkaline), 6 V 2,3 Ah
Accupack (lithium) voor lage temperaturen, 6 V 2,9 Ah

Werkingsweergave LED status weergave – groen/rood elke 10 seconden

Opbrengst 0,5 ml per puls

Max. werkdruk 10 bar

Bedrijfstemperatuur –10 °C t/m +55 °C 

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 Volgens smeerpatroon: 60 ml, 125 ml of 250 ml

Smeermiddel Vetten t/m NLGI-klasse 2 of oliën

Montage positie Willekeurig

Aansluitdraad G ¼“ met geïntegreerd  terugslagventiel

Afmeting behuizing Ø 59 × 85 mm

Materiaal behuizing 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)

Verpakkingseenheid 1

■ Drukopbouw tot max. 10 bar

■ Beschermt het smeermiddel

■ LED’s (groen/rood) geven 7 bedrijfstoestanden aan

■ Plug & Play – geen aanpassing noodzakelijk

■ Bij het wisselen van het smeerpatroon blijft het smeer-
punt afgesloten

Technische gegevens simalube® IMPULSE

Kenmerken van de simalube® IMPULSE

■ Garantie: 3 jaar of 10 smeercyclussen

■ Meerdere keren te gebruiken

■ IP68 (stofvrij en waterdicht)

■ Geschikt voor vetten t/m NGLI-klasse 2 en oliën

■ Geschikt voor simalube 60, 125 en 250 ml en
accessoires

Afmetingen en afvalverwijdering van de simalube® IMPULSE

Accupack inleveren bij batterij recycle punt Afvoeren volgens Richtlijn 2002/96/EG (WEEE)

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


