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Смазочни системи

Смазочни системи за грес          Multi-Line system for grease

   Многолинейните смазочни системи на Асалуб са авто-
матични системи за централно смазване с греси до
пенетрационен клас  NLGI 4. Благодарение на конструк-
тивните си особености те имат изклчителна надеждност и
дълъг механичен живот. Лубрикаторите имат до 12 отделни 
изхода с индивидуална настройка на количеството грес и в
комбинация с прогресивни разпределители могат да захран-
ват до  150  смазочни точки на разстояние до 20 метра от
лубрикатора. Те са с електрическо завижване и могат да 
работят  непрекъснато или да се управляват от външен 
сигнал. Типични приложения са смазване на кранове, 
конвейри и други тежки машини в циментовата, камено-
добивната, металообработващата, минната и хартиената
индустрии, задвижване на подвижни мостове, вакуумни и
напурни въртящи се филтри и други. 
        Предимства:
- Всички бутала са механично задвижвани;
- Няма възвратни клапи и пружини, които да сепарират
греста и да водят до аварии;
- Уникалното подаване на грес позволява използването на
много твъди греси и избягва навлизането на въздух
 

     Тhe Assalub multi-line system for grease is an automatic
centralised lubrication system for greases up to penetration
NLGI 4. Due to its design and execution the system has a
very high reliability and a long mechanical life.
The lubricators have up to 12 separate outlets with
individually adjustable feeds. In combination with
progressive feeders, you may connect up to 150 lubrication
points within 10-20 meters from the lubricator.
    The lubricators are electrically driven and can be run
continuously or intermittently. Typical applications are:
cranes, conveyors, machines for cement-, rock-, steel-,
mine-, and paper industries, machines for moving bridges,
vacuum- and pressure filters, etc.
Advantages:
- All piston movements are mechanically guided.
- No check valves or springs that can cause the grease
   to separate and the system to fail.
- The unique pre-feeder makes it possible to pump very
   heavy greases and prevents air from entering the
   grease.
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Multi-line System
1. Лубрикатори
Как да изберем лубрикатор: FLM или FEM?

ASSALUB предлага два надеждни и здрави, електрически
задвижвани лубрикатора за многолиейни системи.
Тези лубрикатори имат следните предимства:
- Изходящото количество грес на всеки изход е напълно
настройваемо.
- Уникалното гресоподавщо устройтво обира напълно 
греста в резервоара и я хомогенизира преди да я подаде
в цилиндъра на буталната помпа за високо налягане.
Това гарантира надеждна работа дори при малки дози и 
използване на твърди греси до NLGI 4. Това решение
е уникално в областа на системите за централно мазане
Двата типа могат да бъдат доставени с различни резер-
воари и с различни опции, като датчици за ниво или специ-
ална защита за много запрашена среда;
- Всички части са механично свързани без пружини и 
възвратни клапани, което гарантира изключитена 
надеждност; 
- Стандартното свъзване на електрическото задвижване
позволява използването на индустриални електродвигатели
за всички напрежения и степени на защити. 
- Всички резервоари са пригодени за затворено запълване.

FLM - описание
 FLM лубрикаторът има от 1 до 6 изхода и е подходящ за
малки самзочни системи с подаване на грес до 0,55 cm3 за
изход за минута пир постоянно противо налягане до 50 bar.
В комбинация с прогресивни разпределители могат да се
използват за захранване на до 10 точки. Компактният 
дизайн и удобните аксесоари равят FLM лубрикатора
Идеално средство за изграждане на централизирани 
системи за смазване на малки машини.

FEM - описание
Лубрикаторът FEM има 1-12 изхода и е по-голям и по-
мощен и се използва при смазочни системи изискващи до 
1,4 cm3 за изход за минута при постоянно противоналягане
до 250 bar.При използване на прогресивни разпределители
FEM лубркатора може да захранва до 50 смазочни точки.
Лубрикаторът има лесно сменяеми помпени елементи и е
надеждно и гъвкаво средство за изграждане на системи
за автоматично смазване 

1. Lubricators
To choose lubricator: FLM or FEM?

ASSALUB can offer two sturdy, reliable, electrically driven
grease lubricators for multi-line systems. They both have
many advantages:
- The discharge from each individual outlet is fully
adjustable.
- The unique pre-feeder utilizes a grease scraper vane and
oscillating pre-feed roll which homogenize the grease and
force it into the pump unit cylinder. This ensures proper
filling of the cylinder even with short plunger strokes and
problem-free pumping of heavy greases with penetration up
to NLGI  4. This is unique!
- Both types can be supplied with reservoirs of different sizes
and with different functions such as level transducers or
reservoirs for extremely contaminated environment.
- All moving parts of the lubricator are mechanically guided.
There are no valves or springs, which makes for a reliable
function.
- Standard flance interface enables the use of industrial
electric motors for almost any voltage.
- All reservoirs are prepared for closed replenishment

FLM - description
Type FLM has 1-6 outlets and is suitable for small
lubrication systems with grease requirements up to approx.
0.55 cm3 per minute and outlet, with continuous back
pressure not exceeding 50 bar.
With progressive distributors this type may also be used in
systems with up to 10 lubrication points.
Compact design and convenient accessories make the FLM
lubricator very suitable for reliable automatic lubrication of
machines with a small number of lubrication points.

FEM - description
Type FEM has 1-12 outlets and is larger and more powerful
and is used for lubrication systems with grease
requirements up to approx. 1.4 cm3 per minute and outlet,
with continuous back pressure up to 250 bar.
With progressive distributors this type may also be used in
systems with up to 50 lubrication points .
The FEM lubricator has easy replaceable pump elements.
The lubricator is a versatile unit for reliable automatic
lubrication of machines with a limited number of lubrication
points.

FLM FEM
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Стандартен            Прахово боядисване 100 µm
Цвят RAL 9006

Koрозионно            Грунд: Двукомонентен епокси 40 µm
активна среда        2-ри слойk: Прахово боядисване 100 µm

Цвят RAL 9006

Surface finish

Standard Polyester powder paint 100 µm
Colour RAL 9006

Corrosive Priming: Two-component epoxi 40 µm
environment Finish: Polyester powder paint 100µm

Colour RAL 9006

Брой изходи

Противоналягане , постояннo (bar)

Противоналягане , пиково (bar)

Захранване/ изх. к-во (cm³)

Помпени цикли / min 50 Hz
Помпени цикли / min 60 Hz

Number of outlets

Back pressure, continuous (bar)

Back pressure, intermittent (bar)

Feed / pump stroke (cm³)

Pump strokes / minute 50 Hz
Pump strokes / minute 60 Hz

FLM

1-6

50.0

100.0

0.03-0.10

5.5 2.8
6.6 3.3

FEM

1-12

250.0

450.0

0.05-0.25

1.4 0.7
1.7 0.8

Motors

Electrical data: acc. to IEC 34 - 1.
Manufactured by : Brook Crompton
Isolation class: F
Protection class: IP55

3 x 220-240 / 380-420 V
3 x 250-275 / 440 - 480 V
3 x 500 V
3 x 400 / 690 V
3 x 575 V
Övrigt / other *

0.18 kW / 1370 rpm
0.21 kW / 1680 rpm
0.25 kW / 2810 rpm
0.28 kW / 3370 rpm

50 Hz
60Hz
50Hz
50Hz
60Hz

50Hz
60Hz
50Hz
60Hz

1
1
2
3
4
9

Voltages

Power rating, rpm

*Motorer av annat fabrikat, för andra spänningar, 1-fas, drift med stilleståndsuppvärmning, godkännande enl. Nema eller CSA etc. på särskild begäran.
*Motors of other makes, for other voltages, single-phase, operation with standby heating, Nema or CSA approval etc. are available on special request.

Задвижване

Електрически данни: в съотв. с  IEC 34 - 1.
Производител: Brook Crompton
Клас на изолация: F
Клас на защита: IP55

Напрежение

Код на захранване
Voltage code

Мощност/обороти

Повърхностна обработка
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