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Funktionsbeskrivelse

Den elektrisk drevne centralsmøringspumpe (1) trykker smøremidlet ind 
i masterfordeleren (2). Smøremidlet doseres herfra videre til underfordel-
erne (3) for til sidst at ende i smørestederne i en nøje afmålt mængde.
Smøremiddelfordelerne drives af centralsmørepumpens driftstryk. I til-
fælde af, at et smørested er tilstoppet, stopper smøringen til alle smørest-
ederne og centralsmørepumpens sikkerhedsventil (4) åbner som indika-
tion på fejlen.  
Centralsmøreanlægget kan monteres med mulighed for manuel smøring 
af anlægget fra masterfordeleren (2). 

 Forlænger maskinens levetid
 Reducerer dine omkostninger
 Optimerer driften på dit udstyr



Manglende smøring kan vise sig at være et meget dyrt bekendtskab, 
både i produktionstab og reparationsudgifter. 

Et centralsmøresystem fra Scan-Tech forlænger levetiden på dit udstyr 
fl ere gange fordi:

 Smøring foregår automatisk.
 Smøring sker når maskinen er i bevægelse.
 Hvert smørested får en korrekt mængde smøremiddel, hverken mere 
 eller mindre.
 Sikrer korrekt smøring uanset driftsforhold. 

Et centralsmøringssystem fra SCAN-TECH er en pålidelig hjælp til 
regelmæssig smøring, mens maskinen er i drift.
Smøremidlet leveres automatisk i afmålte mængder til alle de tilsluttede 
smøresteder, hvilket giver en optimal dynamisk smøring. 
En ”krave” af fedt lægges rundt om smørestedet, og beskytter mod 
indtrængen af støv og fugt, samtidig med at smøremiddelforbruget kan 
reduceres.

36% Forkert smøring.

30% Forurening/
Mekaniske skader

18% Forkert 
montering

16% Manglende
service

Kontrol og måling af smøremiddelmængden er let håndterbar i de pro-
gressive fordelere. Levering af smøremiddelmængden, er fra de enkelte 
udløb på blokken “fortløbende”, hvilket vil sige, at før næste udløb i 
rækken kan levere smøremiddel, skal det foregående udløb have lev-
eret sin mængde smøremiddel. Smøremiddelmængden fra de individu-
elle udgange på fordelerblokkene, kan varieres ved, at kombinere en 
eller fl ere udgange. Ineff ektiv smøring af individuelle smøresteder kan 
således undgås.

ProduktbeskrivelseHvilket udbytte opnår du ved centralsmøring ?

 Velegnede smøremidler: 50 mm2/s til NLGI kl. 2
 Digital styring: Integreing med display
 Reservoir størrelse:  2, 4, 6 eller 8 liter
 Spænding:  12 V/DC, 24 V/DC eller 230 V
 Antal udtag:  1-3 stk.
 Ydelse:  Justerbar fra 0,8-3,8 cm³/min
 Maximalt driftstryk:  350 bar
 Ekstra udstyr:  Min. niveauføler, lampetryk i kabinen

Centralsmørepumpe

 Maximalt driftstryk:  350 bar
 Mængde pr. udtag:  0,20 cm3/cyklus
 Velegnede smøremidler:  50 mm2/s til NLGI kl. 2
 Udløbstilslutning:  M10x1 indv.
 Indløbstilslutning:  M10x1 indv.
 Antal udtag:  6-24 udgange
 Arbejdstemperatur:  -25 °C til +70 °C

Fordelerblokke

Hvad mindsker lejernes holdbarhed?


