Helhetslösningar inom drift och underhåll

Vi säljer:

Smörjmedel, appliceringssystem och filter
Ni får:

Högkvalitativa specialistprodukter med rätt prestanda
Vi erbjuder:

Problemlösning, idéer och kunskap om vad som fungerar
Ni får:

Rationellt, effektivt och förenklat underhåll
Vi är:

Ett litet företag, med stora kunder och 20 års erfarenhet
Ni får:

Trygghet i att vi håller vad vi lovar
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MEMOLUB®
ELEKTROMEKANISKT
SMÖRJSYSTEM
Helhetslösningar inom drift och underhåll

Hur fungerar det?
Memolub är en tidsstyrd elektromekanisk pump som styrs av mikroswitchar
i botten.
Dessa påverkar ett kretskort som sitter inuti pumphuset. Beroende på vilka switchar som
är aktiverade läggs en matningsspänning fram till elmotorn som i sin tur påverkar en
kugghjulsväxel. I andra ändan av växeln sitter en tapp som arbetar mot en fjäder och på
så sätt höjer kolven. När tappen når ett bestämt läge släpps kolven fri och med
fjädertrycket driver kolven ut fettet från pumphuset.
Om kraften ligger i pumphuset så sitter hjärnan i Memot.
Memot är plasthållare anpassad efter botten på pumphuset. I Memot finns tre stycken
löstagbara plastringar, svart, vit och röd. Dessa påverkar switcharna i botten på
plasthuset.
Beroende på vilka, och i vilken kombination de sitter, ger de en signal via switcharna till
kretskortet och talar om vilken tidsintervall för fettdistribution som gäller.

• Enpunkts-, eller ”mini” centralsmörjning
• Upp till 8 smörjpunkter

Man kan smörja upp till 8 punkter från en Memolub
Den enklaste och minsta är Memo Splitter, ett progressivt distributions-block som matar
två punkter samtidigt, t.ex. på elmotorer.
De andra är progressiva distributionsblock
som kan mata allt från 3 upp till 8 smörjpunkter.

Memolub® finns i ett antal olika varianter vad det gäller storlekar,
spänningsmatningar och styrningar.
Memolub®

Mega 240 cc 147 x 101 mm
Giga 480 cc 228 x 101 mm

Memolub®

HPS Batteridrivet smörjsystem, 4,5 V EX Batteridriven, Ex-godkänd i zon 2 och 22
EPC Batteridriven med extern strömstyrning
EPS Extern spänningsmatning, 24 V
PLC PLC-styrt smörjsystem

• 25 bars tryck
• Långdistans presterande
• Patenterat inställningssystem
• Passar alla industrier
• Hög avkastning på investerade pengar
• Servicevänlig
• Olja och fetter upp till NLGI 2

INTERNATIONELLT LEDANDE PRODUKTER
MEMOLUB® produkter har en exceptionell tillförlitlighet och hög effektivitet och har uppskattats av kunder i över 50 länder i mer än 20 år.

ANVÄNDNINGSEXEMPEL
Elmotorer
Traverser
Svåråtkomliga smörjpunkter

