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AUTOMATYCZNY UKŁAD SMAROWANIA
CZYSTE I PROSTE SMAROWANIE ŁANCUCHÓW

VIP4
Chain
Ekonomiczny, precyzyjny i czysty sposób dozowania oleju na łańcuchy
oraz systemy taśmowe. Regulowana i precyzyjna funkcja dozowania.
Nowy system DropsA VIP4Chain to zaawansowany system smarowania łańcuchów i przenośników w bardzo
przystępnej cenie.

Jak to działa?

Czujnik podłączony do VIP4Chain wykrywa ruch smarowanego
elementu np. liczy ogniwa łańcucha. VIP4Chain można
zaprogramować, w zależności od ilości ogniw,
które mają być smarowane (od 1do 10000).
Gdy czujnik wykryje punkt smarowania, aktywuje rozpylanie oleju
poprzez wstrzykiwanie odpowiedniej ilości oleju w strumień
powietrza przez ustawiony uprzednio czas. Czas podawania
powietrza również jest określany, aby uniknąć sytuacji marnowania
oleju lub zbyt długiego podawania oleju, co pozwala wyeliminować
powstawanie kropli.
Po nasmarowaniu ustawionej ilości punktów, VIP4Chain przełącza
się w tryb gotowości, odliczając ustawioną ilość impulsów przerwy.
Funkcja liczenia pozwala na automatyczne dopasowanie
się jednostki do różnych prędkości i przestojów.

Dane techniczne:
- Programowany cykl smarowania: od 1 do 10000 impulsów
- Programowana przerwa/tryb gotowości: od 1 do 10 milionów impulsów
- Regulowany czas podawania powietrza w zakresie od 0.1 do 9.9 sekund (w odstępach co 0.1 sekundy)
- Strumień powietrza może być aktywowany wyłączenie przez otrzymany sygnał wejściowy z czujnika
- W trybie dozowania: początek cyklu smarowania wyzwala określoną liczbę aktywacji pompy oleju
- Inicjujący sygnał wejściowy może pochodzić z dowolnego przełącznika lub czujnika zbliżeniowego.

Klucz zamówieniowy.
Numer części
24 V DC
3135121
3135122
3135123
3135124
3135125
3135126

Opis VIP4Chain

110 V AC
3135131
3135132
3135133
3135134
3135135
3135136

Vip4 Chain / 1 punkt dozowania
Vip4 Chain / 2 punkt dozowania
Vip4 Chain / 3 punkt dozowania
Vip4 Chain / 4 punkt dozowania
Vip4 Chain / 5 punkt dozowania
Vip4 Chain / 6 punkt dozowania

Wszystkie urządzenia wyposażone są w złącza oraz 2 m przewodu zasilającego oraz do podłączenia
czujnika. Czujnik nie jest dostarczany w zestawie.
Firma DropsA jest producentem systemów oraz komponentów do układów centralnego smarowania. Aby uzyskać więcej informacji na
temat tego innowacyjnego produktu, zadzwoń do naszego biura.

Dystrybutor

ITALIA
Dropsa SpA
t. +39 02-250791
f.+39 02-25079767

GERMANY
Dropsa GmbH
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U.K.
Dropsa (UK) Ltd
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t. +33 (0)1-3993-0033
f. +33 (0)1-3986-2636

AUSTRALIA
Dropsa Australia Ltd.
t. +61 (02)-9938-6644
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