
Modelle 
E60/E120/E240

O sistema de lubrificação 
eficiente e flexível



Inovador e flexível

Modelo 
Eletromecânico

Pressão de func. 
máx. 70 bar (1015 psi)

Período de distribuição 
1 - 36 meses, Tempo de  
pausa, modo de impulso

Volume de lubrificante 
250 ml / 400 ml

Temp. de utilização 
-15 ˚C a +70 ˚C

Tensão de func. 
Bateria Li o 24 VCC

Meio de lubrificação 
Óleos e graxas até  
classe 2 NLGI

Enchimento 
com enchimento padrão/ 
com enchimento especial

Peso sem lubrificante 
1027 - 1456 g (250 ml) 
1041 - 1470 g (400 ml)

Peso com lubrificante 
ca. 1305 - 1734 g (250 ml) 
ca. 1463 - 1892 g (400 ml)

Dimensões (LxAxP) 
112 x 165 x 94 mm (250 ml) 
112 x 196 x 94 mm (400 ml)

Controle do func. 
Visor OLED

Saída 
manguera 6/4 mm

Dados técnicos

Cartucho de lubrificante

Ponto de contato para a 
chave magnética

Acionamento

Saidas

Tampa de ativação magnética

Carcaça

Anéis de retenção

Visor digital

Conexão M12x1

Lubrificação de rolamentos • correntes • engrenagens abertas •guias lineares

O Lubricus abre uma nova porta para o mundo da lubrificação automática. Esse sistema de lubri-
ficação é extremamente eficiente. Com o Lubricus é possivel lubrificar de forma continua e segura 
não só pontos de lubrificação individuais, mas também um grupo inteiro de pontos de lubrificação 
distintos durante um longo período de tempo. Devido às suas dimensões compactas, o Lubricus 
é especialmente adequado para uma instalação posterior nas mais diversas aplicações. A grande 
variedade de modelos permite uma solução de lubrificação individual ideal para quase todas as 
aplicações.

■ Período de distribuição, tempo de pausa,  
 modo de impulso

■ Controle visual e possível a qualquer momento
■ Fornece mensagem de falha e de estado vazio, 

 através do LED
■ Desempenho caudal independente da temperatura
■ Possibilidade de cargas especiais

ECOLÓGICOELECTRO- 
MECÁNICO

24 VDC / 
BATERIA 

DISTRIBUIDOR 
PROGRESSIVO

MONITOR- 
MENTO



LUBRICUS B
Autossuficiência graças à 
alimentação por bateria
A versão do sistema de lubrificação Lubricus 
alimentado por bateria é usado quando uma operação 
autônoma é necessária. Um conjunto de baterias 
eficientes esvazia o cartucho de lubrificante entre 1 e 
36 meses, conforme programado (ou Tempo de pausa).

■ 1 ou 2 saídas, com pressão de descarga de 70 bar (1015 psi)
■ Visor OLED
■ Quick-Check (medição de contrapressão)
■ 1 - 36 meses / Tempo de pausa

ALIMENTADO
A BATERIA

36
MESSES

DISPLAY
& LED

TEMPO DE 
PAUSA

Ref. LUB-B-1 • LUB-B-2

Possibilidade de pausat
A versão 24 V do sistema de lubrificação Lubricus 
é ideal quando uma fonte de alimentação pode ser 
facilmente conectada. É especialmente indicado para 
instalação em equipamentos que trabalham de forma 
descontínua.

■ 1 ou 2 saídas, com pressão de descarga de 70 bar (1015 psi)
■ Visor OLED
■ Leitura de erros possíveis
■ Quick Check (medição de contrapressão)
■ 1 - 36 meses / Tempo de pausa / Modo de Impulso

Ref. LUB-V-1 • LUB-V-2

36 
MESSES

DISPLAY
& LED

24 VDC PLC

LUBRICUS V

Quick Check
Durante a operação, o Lubricus mede a contra-
pressão do ponto de lubrificação. O resultado é 
indi-cado no visor em apenas alguns
segundos, de forma simples rápido.

versão 

250 ml 

disponível 

versão 

250 ml 

disponível 



LUBRICUS D
Controle por impulsos
O Lubricus D é apropriado principalmente para equipa-
mentos em que a lubrificação deve ser realizada 
sincronizada com o funcionamento da máquina ou 
quando são necessários determinados ciclos de lubrifi-
cação em intervalos definidos. A bomba de alimentação 
do Lubricus D transporta o lubrificante para as saídas 
determinadas pelo PLC. Dessa forma a quanitdade 
de lubrificante dispensado é dosada de forma muito 
precisa. O usuário tem a maior flexibilidade possível com 
relação à frequência dos período de distribuição, bem 
como à dosagem da quantidade de lubrificante.

■ 1, 2, 3 ou 4 saídas, pressão de descarga de 70 bar
■ Retorna as informações para a máquina conectada.
■ Controle preciso e dosagem exata do lubrificante   
 através do PLC
■ Volume de distribuição individual e flexível

24 VDC PLC MONITORA-
MENTO

Ref. LUB-D-1 • LUB-D-2 • LUB-D-3
• LUB-D-4 • LUB-D-1-1

Áreas de aplicação

versão 

250 ml 

disponível 
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