HET DOELTREFFENDSTE SMEERSYSTEEM
Één- en meerpunt-smeersysteem
Eenvoudig en navulbaar
Verplaatsbaar
Gepatenteerd regelsysteem
Voor elk type industrie
Gegarandeerd rendement op investering

Erkend systeem
voor industriële smering
Het juiste smeermiddel,
de juiste hoeveelheid,
op het juiste ogenblik
én op de juiste plaats.

Smeeroplossingen
van hoge kwaliteit
De uitzonderlijke kwaliteiten en grote
efficiëntie van MEMOLUB® -producten
worden door de industrie beschouwd
als opmerkelijke troeven. MEMOLUB®
is de onvermijdelijke electromechanische
smeersysteem op de markt.

EFFICIËNT, EENVOUDIG EN
NAUWKEURIG
Handmatige smering
Niet-frequente smering

Smeerinstallatie van de oude generatie
Oversmering

Ondersmering

O PTI M AAL
PE I L

Smering met MEMOLUB®
Nauwkeurige, frequente en regelmatige smering

O PTI M AAL
PE I L

Systeem
uitgeschakeld

Bescherming van uitrustingen op lange termijn.
Verhoogde mechanische betrouwbaarheid.
Vervanging van de vulling in minder dan 60 seconden!
Een gegarandeerd continue smering.
Minder onderhoudskosten.
Optimalisatie van de smering.
Het juiste volume smeermiddel per punt.

BETROUWBAAR

Oversmering Onregelmatige periodes

Breuk wegens
nalatigheid

O PTI M AAL
PE I L

SPAARZAAM

30 jaar wereldwijde distributie.
Uitzonderlijke instellingsmogelijkheden.
Gepatenteerde doseerpomp.
Vermijdt vetscheidingsproblemen.

GERUSTSTELLEND
Installatie op afstand voor moeilijk bereikbare of
gevaarlijke punten.
Machines worden minder uitgeschakeld voor smering.
Eenvoudige controle van de juiste werking door het
onderhoudspersoneel: de MEMOLUB® met één slag
losdraaien van de Memo.
D oorzichtige cover voor een directe controle van
het smeermiddelpeil.

MILIEUVRIENDELIJK
De enige te vervangen consumptieartikelen: een
ruim assortiment betaalbare vervangpatronen en
het stel batterijen.
Navulbaar tot in het oneindige.
Erg beperkte milieu-impact.
Lager smeermiddelverbruik en bescherming van
het productietoestel.

Voorbeelden van toepassingen

LAGERS
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KETTINGEN

LINEAIRE GELEIDER

TANDWIELEN

KOGELOMLOOPSPIL

De doseerpomp
en de Memo
Een krachtige
en efficiënte pomp
D
 oseerpomp met regelbaar debiet.
U
 itstootdruk van de smeermiddelen:
10 en 25 bar.
H
 oge efficiëntie waardoor smeermiddelen bij extreme temperaturen
en met een hoge viscositeit kunnen
worden weggepompt.

Batterijen van 4,5V
(Optionele externe
voeding van 24 V)

Drukveer

Doseerplunjer
Opent de terugslagklep.
Standaardhoeveelheid:
0,6 cm3

Uitwerpveer:
10 of 25 bar
Hendel

10 bar & 25 bar

Memo, intelligente regeling
U
 niek smeermiddelsysteem met
dagelijkse regelbare hoeveelheid.
De uitgangsfrequentie is aanpasbaar
op aanvraag.
D
 e instellingen zijn afhankelijk
van het frame en het patroon.

 lechts één vast te draaien
S
onderdeel bepaalt het
smeerprogramma

Programmering van de
MEMO door een combinatie
van 3 gekleurde ringen:
zwart, wit en rood

Memo bij 10 bar

Memo bij 25 bar

Technologie van het systeem: accumulerende werking
MEMOLUB® beschermt niet alleen de bewegende delen van de machine,
maar het beschermt tevens het smeermiddel door het vermijden
van het afscheidingsfenomeen veroorzaakt door een te hoge druk.
De tegendruk gegenereerd door een smeersysteem hangt af van een
aantal factoren: de diameter van de leiding, het type smeermiddel en
de omgevingstemperatuur, zijn allemaal belangrijke factoren in het
smeerproces.
Het belangrijkste element is echter de verhouding tussen snelheid en
druk waarbij het smeermiddel wordt uitgedreven. De unieke kenmerken
van de operationele MEMOLUB® lossen dit probleem op.
De MEMOLUB® , zonder hoge druk, zorgt dat de te smeren punten
bereikt worden met behoud van de oorspronkelijke eigenschappen
van de smeermiddellen.
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Navulbaar en verplaatsbaar
éénpuntssmeersysteem

max. 2 m

2 REGELINGEN

2 REGELINGEN

10 bar
(120 cm3 of 240 cm3)
éénpuntssysteem

4 REGELINGEN

EM
Model van 120 cm 3 , specifiek voor een gecontroleerde microsmering. In het bijzonder
geschikt voor toepassingen die een frequent maar beperkt volume smeermiddel vergen:
kleine lagers, lineaire geleiders, kettingen, elektromotoren enz.

ECO
Model van 240 cm3. Vult het EM-model aan, voor grotere onderdelen die met een grotere
hoeveelheid smeermiddel moeten worden bijgevuld.

ONE
2m

Model van 240 cm 3 ; vult het ECO-model aan met een frequentere bijvulling. Perfect geschikt
voor zeer moeilijke omgevingen, wanneer het smeermiddel ook een nóg beschermender
rol moet spelen. Bruikbaar voor alle types toepassingen.

Al onze modellen van 10 bar werken op batterijen.

Technische specificaties
EM

ONE

120 cm3

240 cm3

240 cm3

12 of 24 maanden

6 of 12 maanden

1, 3, 6 of 12 maanden

Inhoud van de vullingen
Regelingen

ECO

10 bar / 140 psi

Maximale uitstootdruk

4,5 V DC (Alkalinebatterij AA-LR6)

Batterijen

Tot 2 meter — Externe leiding Ø 8 mm
Olie en vet (tot NLGI #2 met een oliebasis tussen 100 en 460 cSt)*

Installatie op afstand
Smeermiddelen

-15°C tot 50°C**

Gebruikstemperatuur

1/4 BSP

Aansluitingen

* Neem contact op met uw verdeler voor andere viscositeitsniveaus.   ** Batterijen + smeermiddel geschikt voor lage temperaturen.

Regeling MEMO
EM
Regelingen
Dagelijks gemiddeld debiet
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ECO/ONE

ONE

2 jaar

1 jaar

1 jaar

6 maanden

3 maanden

1 maand

0,15 cm3/dag

0,3 cm3/dag

0,6 cm3/dag

1,2 cm3/dag

2,4 cm3/dag

7,2 cm3/dag
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MEMOLUB® van 25 bar
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Navulbaar en verplaatsbaar
één-/meerpuntssmeersysteem

max. 10 m éénpunts
max. 6 m meerpuntssysteem

BATTERIJEN
VAN 4,5 V

EXTERNE VOEDING
VAN 24 V

25 bar (120 cm3,
240 cm3 of 480 cm3)
éénpunts- of
meerpuntssysteem
8 punts

VOEDING VAN 24 V
PLC GESTUURD

HPS
Universeel model, met een voeding door middel van batterijen waardoor het systeem
geschikt is voor alle types omgevingen en toepassingen. Garandeert een continue,
nauwkeurige en betrouwbare smering.

EPS
Ons model in dienst van uw machine. Ideaal voor een smering op installaties die periodiek
werken. Wanneer het toestel werkt, smeert de EPS. Wanneer het toestel is uitgeschakeld,
stopt de EPS met werken. De MEMO-frequenties worden opgeslagen maar kunnen op elk
moment worden aangepast.

10 m

PLCd
Model met PLC-stu ring. De regelingen worden eindeloos met volledige controlemogelijkheid.
De perfecte oplossing voor OEM’s.

Technische specificaties
HPS

EPS 24V

120 cm3, 240 cm3 of 480 cm3

Inhoud van de vullingen

7 hoofdregelingen en een aantal extra regelingen

Uitvoerregelingen

Regelingen via PLC

25 bar / 350 psi

Maximale uitstootdruk
Batterijen / voeding

PLCd

4,5 V DC (Alkalinebatt. AA-LR6)

Extern 24 V DC

Extern 24 V DC

Tot 10 meter / eenpuntssysteem — Externe leiding Ø 8 mm

Installatie op afstand

Olie en vet (tot NLGI #2 met een oliebasis tussen 100 en 460 cSt)*

Smeermiddelen

-15°C tot 50°C**

Gebruikstemperatuur
Aansluitingen

1/4 BSP

Verdeelunits

Met progressieve verdeelblok van 1 tot 8 uitgangen

* Neem contact op met uw verdeler voor andere viscositeitsniveaus.   ** Batterijen + smeermiddel geschikt voor lage temperaturen.

Regeling MEMO
24

12

4

2

1,5

1

0,5

Dagelijks debiet in cm3

14,4

7,2

2,4

1,2

0,9

0,6

0,3

Maandelijkse gebruiksduur van 120 cm3

0,25

0,5

1,5

3

4

6

12

Maandelijkse gebruiksduur van 240 cm3

0,5

1

3

6

8

12

24*

Maandelijkse gebruiksduur van 480 cm3

1

2

6

12

16

24*

-

Dagelijkse uitstoot

* Alleen bij MEMOLUB® EPS.
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Industrie alimentaire lubrification des paliers de rouleaux de presse chez Cargill

Industriële toepassingen
Kritieke onderdelen
Moeilijk bereikbare of gevaarlijke punten
Nauwkeurige smering
Hoge smeerfrequentie
Smering zonder machine uit te schakelen

6

De MEMOLUB®systemen worden
wereldwijd erkend
en verdeeld in meer
dan zestig landen.

Voedingsindustrie: smering
van de persrollagers.

Auto-industrie: smering van hang
transportbaanrollen en -rails.

Mineralensector: kalkfabriek, smering
van 4 kalkaanvoerschroeflagers.

Textielindustrie: Picanolweefgetouwlagers.

Mineralenindustrie: smering van
transportbandlagers.

Robotindustrie: smering van de
kogelgeleiders.

Industrie voor de verwerking
van voedingsafval: kast met
Memolubs voor de smering van de
lagers en banden van roterende
fermentatietoestellen.

Metaalindustrie: smering van de
omleidingsrollagers op een machine
voor de productie van aluminiumplaten.

Voedingsindustrie: smering van
ventilatorlagers van het merk
Solyvent Ventec.

Accessoires
SPLITTER MEMO HPS

HPS-kit voor 2 punten

BRUSHES AND KIT

Kwasten voor de smering van kettingen

BATTERIJEN

Batterijën voor EM, ECO, ONE, HPS

MEMO KIT

Kit voor frequentieregeling

DISTRIBUTOR KIT HPS

HPS-kit van 3 tot 8 punten

CRANE RAIL

Smering van rails

PROXIMITY SWITCH

Controleert de smering

EXTENSION KIT

Kit voor bevestiging in eenpuntssysteem

SPRAY NOZZLE

Verstuiving van vloeibaar vet

PROTECTION COVER

In moeilijke omgevingen, water, zout

SPARE PARTS

Raadpleeg onze online catalogus

ADAPTORS

Adapters
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480 cm3

228 mm
9,75 in

De MEMOLUB® vullingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

120 cm3
115 mm
5,30 in

147 mm
6,56 in

240 cm3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

101 mm
3,98 in

Standard

Mega

Giga

Model van 120 cm3
5 windingen

Model van 240 cm3
10 windingen

Model van 480 cm3
15 windingen

Elektrische kenmerken
EM

ECO

ONE

HPS

EPS 24 V

PLCd

Int.

Int.

Int.

Int.

Ext.

Ext.

4,5 V DC

4,5 V DC

4,5 V DC

4,5 V DC

24 V DC

24 V DC

< 0,5 A

< 0,5 A

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Voeding
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Kortsluitbeveiliging

8s

8s

8s

8s

4s

4s

Min. tijd tussen uitstoot

2 dagen

12 uur

2 uur

1 uur

1 uur

10 minuten

Max. lengte elec. kabels

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

10 m

10 m

Doorsnede elec. kabels

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2 x 0,5 mm 2

2 x 0,5 mm 2

Uitstootduur

2

Mineraal

Calcium
-20°C tot 150°C
sulfonaat

460

Laag tot
hoog

-

MEMOFOOD
H1-gecertificeerd
Veelzijdig vet
Uitstekende waterbestendigheid

2

Witachtig

Aluminium   -20°C tot 120°C
complex piek bij 140°C

140

Laag tot
hoog

-

Plaatsing op afstand of progressieve
verdeelblok van 2 tot 8 uitgangen

Recupel bijdrage          Design by: www.generis.be

MEMOMULTI 2 (norm)
Veelzijdig vet
Uitstekende waterbestendigheid

Zeep

Asafdichting

Basisolie

Lineaire
geleider

Class
NLGI

Omschrijving

Kogelomloopspil

Open
tandwielen,
tandheugels

Snelheid
Viscositeit (hoog,
bij 40 °C gemiddeld,
laag)

Glijlager

GebruiksT°
(°C)

Lagers

Memolub-vetten

UW VERDELER

Maximale lengte van de leiding met multi-functionneel vet NLGI 2,
leidingen Ø int. 6 mm en koppelingen M8:
Installatie-type

Afstand*

Eenpunt

10 meter

Splitter (2 vitgangen)**

6 meter

Vetverdeler (4 - 8 vitgangen)**

6 meter

IP66

NL 05 2017

*   Test uitgevoerd in een laboratorium onder de volgende omstandigheden:
     - Met een universeel vet NLGI 2 klasse
     - Met afmetingen van leidingen 6/8 mm Rilsan
     - Bij een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 20°C
** Splitter en vetverdeler: modellen gedistribueerd door MEMOLUB®
NB : Voor elke installatie die aanzienlijk verschilt van de bovengenoemde
voorwaarden, verwijzen wij u naar uw leverancier MEMOLUB®.

www.memolub.be

contact@memolub.be

