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Alkuperäinen direktiivin 2006/42/EY liitteen II osan 1 B mukainen EY-liittämisvakuutus 
 
Valmistaja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että puolivalmiste täyttää konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset, jotka on merkitty EY-liittämisvakuutuksen liitteessä soveltuvin osin, ja että ne täyttyvät markkinoille saattamisen 
yhteydessä. 
Erityiset tekniset asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Nämä erityiset tekniset asiakirjat voidaan perustellusta pyynnöstä toimittaa 
sähköisesti asianomaisille kansallisille viranomaisille. Teknisen dokumentaation kokoamiseen valtuutettu yritys on valmistaja. 
 
Nimike: Linjaventtiilistö keskusvoitelujärjestelmään 
Tyyppi SKF Maxilube MAX-X-X-230-IF105-X-X, SKF Maxilube MAX-X-X-115-IF105-X-X 
 
Lisäksi puolivalmiste on seuraavien, muita soveltamisaloja koskevien direktiivien ja standardien mukainen: 
2011/65/EY: RoHS II, johon sisältyy lisäys (EU) 2015/863 
2014/30/EU: EMC 
2014/35/EU: Pienjännitedirektiivi 
 
EN ISO 12100-1/A1   EN ISO 12100-2/A1   EN 61000-6-4:2011   EN 61000-6-2:2006 
IEC 61010-1:2010 
      
      
Puolivalmistetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin on varmistettu, että kone, johon se liitetään, on konedirektiivin 2006/42/EY ja kaikkien muiden 
sovellettavien direktiivien mukainen. 
 
Muurame, 24.5.2022 
Juha Kärkkäinen 

 

   
Design Office Manager 
SKF Lubrication Management 

 

Valmistaja: Oy SKF Ab Finland Teollisuustie 6 40951 MUURAME 

 
 
 
 

Alkuperäinen Ison-Britannian konetoimituksen turvallisuutta koskevan asetuksen Supply of 
Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 liitteen II mukainen liittämisvakuutus 
 
Pos: 73 /Gener al content/Decl arations/D eclar ati on Part 1/U KCA Decl aration y  com plete machi nery -  Part 1 @ 4\mod_1616400055247_4270.docx @ 114668 @ 4 

Valmistaja vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että puolivalmiste täyttää Ison-Britannian konetoimituksen turvallisuutta koskevan 
asetuksen Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 liitteen I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka on merkitty 
EY-liittämisvakuutuksen liitteeseen soveltuvin osin ja jotka täyttyvät markkinoille saattamishetkellä. 
Erityiset tekniset asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Nämä erityiset tekniset asiakirjat voidaan perustellusta pyynnöstä toimittaa 
sähköisesti asianomaisille kansallisille viranomaisille. Teknisen dokumentaation kokoamiseen valtuutettu yhtiö on SKF (U.K.) Limited, 2 Canada 
Close, Banbury, Oxfordshire, OX16 2RT, Great Britain. 
 
Nimike: Linjaventtiilistö keskusvoitelujärjestelmään 
Tyyppi SKF Maxilube MAX-X-X-230-IF105-X-X, SKF Maxilube MAX-X-X-115-IF105-X-X 

 
Lisäksi asiaankuuluvilla alueilla on sovellettu seuraavia määräyksiä ja standardeja: 
• The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 No. 3032 
• Electromagnetic compatibility Ordinance 2016 No. 1091 
• Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 
 
EN ISO 12100-1/A1  EN ISO 12100-2/A1  EN 61000-6-4:2011   EN 61000-6-2:2006 
IEC 61010-1:2010 

  
 

Puolivalmistetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin on todettu, että kone, johon se on tarkoitus liittää, on Ison-Britannian konetoimituksen 
turvallisuutta koskevan asetuksen Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 ja kaikkien muiden sovellettavien direktiivien 
määräyksien mukainen.  
 
Muurame, 24.5.2022 
Juha Kärkkäinen 

 

  
Design Office Manager 
SKF Lubrication Management 
Valmistaja: Oy SKF Ab Finland Teollisuustie 6 40951 MUURAME  
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Alkuperäinen direktiivin 2006/42/EY liitteen II osan 1 B mukainen EY-liittämisvakuutus 
 
Valmistaja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että puolivalmiste täyttää konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset, jotka on merkitty EY-liittämisvakuutuksen liitteessä soveltuvin osin, ja että ne täyttyvät markkinoille saattamisen 
yhteydessä. 
Erityiset tekniset asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Nämä erityiset tekniset asiakirjat voidaan perustellusta pyynnöstä toimittaa 
sähköisesti asianomaisille kansallisille viranomaisille. Teknisen dokumentaation kokoamiseen valtuutettu yritys on valmistaja. 
 
Nimike: Linjaventtiilistö keskusvoitelujärjestelmään 
Tyyppi SKF Maxilube MAX-X-X-24-X-X-X 
 
Lisäksi puolivalmiste on seuraavien, muita soveltamisaloja koskevien direktiivien ja standardien mukainen: 
2011/65/EY: RoHS II, johon sisältyy lisäys (EU) 2015/863 
 
EN ISO 12100-1/A1   EN ISO 12100-2/A1    
      
      
Puolivalmistetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin on varmistettu, että kone, johon se liitetään, on konedirektiivin 2006/42/EY ja kaikkien muiden 
sovellettavien direktiivien mukainen. 
 
Muurame, 24.5.2022 
Juha Kärkkäinen 

 

   
Design Office Manager 
SKF Lubrication Management 

 

Valmistaja: Oy SKF Ab Finland Teollisuustie 6 40951 MUURAME 

 
 
 
 

Alkuperäinen Ison-Britannian konetoimituksen turvallisuutta koskevan asetuksen Supply of 
Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 liitteen II mukainen liittämisvakuutus 
 
Pos: 73 /Gener al content/Decl arations/D eclar ati on Part 1/U KCA Decl aration y  com plete machi nery -  Part 1 @ 4\mod_1616400055247_4270.docx @ 114668 @ 4 

Valmistaja vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että puolivalmiste täyttää Ison-Britannian konetoimituksen turvallisuutta koskevan 
asetuksen Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 liitteen I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka on merkitty 
EY-liittämisvakuutuksen liitteeseen soveltuvin osin ja jotka täyttyvät markkinoille saattamishetkellä. 
Erityiset tekniset asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti. Nämä erityiset tekniset asiakirjat voidaan perustellusta pyynnöstä toimittaa 
sähköisesti asianomaisille kansallisille viranomaisille. Teknisen dokumentaation kokoamiseen valtuutettu yhtiö on SKF (U.K.) Limited, 2 Canada 
Close, Banbury, Oxfordshire, OX16 2RT, Great Britain. 
 
Nimike: Linjaventtiilistö keskusvoitelujärjestelmään 
Tyyppi SKF Maxilube MAX-X-X-24-X-X-X 

 
Lisäksi asiaankuuluvilla alueilla on sovellettu seuraavia määräyksiä ja standardeja: 
• The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 No. 3032 
 
EN ISO 12100-1/A1  EN ISO 12100-2/A1   

  
 

Puolivalmistetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin on todettu, että kone, johon se on tarkoitus liittää, on Ison-Britannian konetoimituksen 
turvallisuutta koskevan asetuksen Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597 ja kaikkien muiden sovellettavien direktiivien 
määräyksien mukainen.  
 
Muurame, 24.5.2022 
Juha Kärkkäinen 

 

  
Design Office Manager 
SKF Lubrication Management 
Valmistaja: Oy SKF Ab Finland Teollisuustie 6 40951 MUURAME  

 
 
Liite direktiivin 2006/42/EY liitteen II osan 1 B mukaiseen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen 
Kuvaus direktiivin 2006/42/EY liitteen I mukaisista olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, joita on sovellettu ja jotka 
on täytetty. Muut kuin tässä luetellut terveys- ja turvallisuusvaatimukset eivät koske kyseistä tuotetta. 
 



 

 

 4  

 

Taulukko 1 
 

 

 

 

 

EY-liittämisvakuutuksen liite 
 

 

Voimassa: MAXILUBE  
 

   

 

Nro: Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Sovellettava: Täytetty: 
 

      

      

 

1.1.1 Määritelmät Kyllä Kyllä 
 

 

1.1.2 Turvallistamisen periaatteet Kyllä Kyllä 
 

 

1.1.3 Materiaalit ja tuotteet Kyllä Osittain1) 
 

 

1.1.5 Koneen suunnittelu sen käsittelyn helpottamiseksi Kyllä Kyllä 
 

 

1.2 Ohjausjärjestelmät Kyllä Kyllä 
 

 

1.2.1 Ohjausjärjestelmän turvallisuus & toimintavarmuus Kyllä Kyllä 
 

 

1.2.2 Ohjauslaitteet Kyllä Kyllä 
 

 

1.2.3 Käynnistäminen Kyllä Kyllä 
 

 

1.2.4 Pysäyttäminen Kyllä Kyllä 
 

 

1.3 Suojaus mekaanisilta vaaroilta Kyllä Kyllä 
 

 

1.3.2 Rikkoutumisriski käytön aikana Kyllä Kyllä 
 

 

1.3.4 Pinnoista, reunoista tai kulmista johtuvat riskit Kyllä Kyllä 
 

 

1.5 Muista vaaroista aiheutuvat riskit Kyllä Kyllä 
 

 

1.5.1 Sähkönsyöttö Kyllä Kyllä 
 

 

1.6 Kunnossapito   
 

 

1.6.1 Koneen kunnossapito Kyllä Kyllä 
 

 

1.6.3 Erottaminen energialähteistä Kyllä Kyllä 
 

 

1.6.4 Käyttäjän puuttuminen koneen toimintaan Kyllä Kyllä 
 

 

1.7 Tiedot Kyllä Kyllä 
 

 

1.7.1 Konetta koskevat tiedost ja varoitukset Kyllä Kyllä 
 

 

1.7.2 Varoittaminen jäännösriskeistä Kyllä Kyllä 
 

 

1.7.3 Koneen merkinnät Kyllä Kyllä 
 

 

1.7.4 Käyttöohjeet Kyllä Kyllä 
 

   
 

  
 

1) Ei täysin täytetty: Käyttäjän pitää arvioida käytettävästä voiteluaineesta aiheutuvat vaarat käyttöturvallisuustiedotteen 
perusteella ja ryhtyä tarvittaessa suojatoimiin. 
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Masthead 
Valmistaja 
Oy SKF Ab 
Teollisuustie 6 (PL 80) 
40951 MUURAME 
Sähköposti: skf-lube@skf.com 
www.skf.com/lubrication 
 
Valtuutetut paikalliset jakelijat 
- Iso-Britannia - 
SKF (U.K.) Limited,  
2 Canada Close, Banbury, Oxfordshire, 
OX16 2RT, GBR. 
 
- Pohjois-Amerikka - 
SKF Lubrication Business Unit 
Lincoln Industrial 
5148 North Hanley Road, St. Louis, 
MO. 63134 USA 
 
- Etelä-Amerikka - 
SKF Argentina Pte. Roca 4145,  
CP 2001 Rosario, Santa Fe 
 
 
 
 
Takuu 
Ohjeet eivät sisällä takuuta tai virhevastuuta koskevia lausuntoja. Nämä tiedot löytyvät yleisistä maksu- ja toimitusehdoistamme. 
 
Koulutus 
Tarjoamme kattavaa koulutusta, jotta voimme taata parhaan mahdollisen turvallisuuden ja tehokkuuden. Suosittelemme 
käyttämään tätä koulutusta hyväksi. Lisätietoja on saatavilla ottamalla yhteyttä valtuutettuun SKF-jälleenmyyjään tai 
valmistajaan. 
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Turvallisuusvaroitukset, visuaalinen esitystapa ja asettelu 
Näiden ohjeiden lukija näkee erilaisia symboleja, kuvia ja tekstin asetteluja, joiden tarkoituksena on helpottaa ohjeiden 
selaamista ja ymmärtämistä. Niiden merkitys on selitetty jäljempänä. 
 
Turvallisuusvaroitukset: 
Toiminnot, jotka aiheuttavat erityisiä vaaroja (loukkaantumisvaara tai mahdollinen omaisuusvahingon vaara), on merkitty 
turvallisuusvaroituksilla. Noudata aina turvallisuusvaroitusten ohjeita. 
 

<   

  VAARA 
 

 

 Nämä turvallisuusvaroitukset osoittavat välitöntä vaaraa. Niiden huomiotta jättäminen aiheuttaa 
kuoleman tai vakavan henkilövahingon. 

 

   

 
<   

 

 VAROITUS 
 

 

 Nämä turvallisuusvaroitukset osoittavat mahdollista välitöntä vaaraa. Niiden huomiotta jättäminen voi 
aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon. 

 

 
   

 
<   

 

 VAROITUS 
 

 

 Nämä turvallisuusvaroitukset osoittavat mahdollista välitöntä vaaraa. Niiden huomiotta jättäminen voi 
aiheuttaa lievän henkilövahingon. 

 

 
   

 
<   

 

 HUOMIO 
 

 

 Nämä turvallisuusvaroitukset osoittavat mahdollisesti haitallista tilannetta. Niiden huomiotta 
jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahingon tai toimintahäiriöitä. 

 

 
   

 
Kuvat: 
Käytetyt kuvat kuvaavat tiettyä tuotetta. Muiden tuotteiden kohdalla niitä voi käyttää vain kaavioina. Tämä ei muuta tuotteen 
perustoimintoja ja toimintaperiaatetta. 
Tekstin asettelu: 
• Luettelon ensimmäinen taso: luettelon kohdat alkavat mustalla pisteellä ja sisennyksellä. 

– Luettelon toinen taso: jos alakohtien luettelo jatkuu, käytetään toista luettelotasoa. 
1 Merkintöjen selitykset: selite selittää kuvan numeroidun sisällön, joka esitetään numeroituna luettelona. Selitteen kohdat 

alkavat numerolla (ei pistettä) ja sisennyksellä. 
– Toisen tason selite: joissakin tapauksissa kuvan numeroitu sisältö edustaa useampaa kuin yhtä kohdetta. Tällöin käytetään 

toisen tason selitettä. 
1. Ohjeiden vaiheet: vaiheet osoittavat ohjeen vaiheiden kronologisen järjestyksen. Vaiheiden numerot ovat lihavoitu ja niiden 

jälkeen on piste. Jos vaihetta seuraa uusi toiminto, numerointi alkaa uudelleen numerosta 1. 
– Ohjevaiheiden toinen taso: joissakin tapauksissa vaihe pitää jakaa muutamaan alavaiheeseen. Tällöin käytetään toisen 

tason vaiheita. 
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1. Turvallisuusohjeet 
Yleiset turvallisuusohjeet 

• Tuotteiden käyttäminen tai ottaminen käyttöön ohjeita lukematta on kielletty. Käyttäjän tulee varmistaa, että kaikki tuotteen 
parissa työtä tekevät henkilöt tai näitä henkilöitä valvovat tai opastavat henkilöt lukevat ohjeet ja ymmärtävät ne. Ohjeet pitää 
säilyttää myöhempää käyttöä varten. 

• Tuotetta saa käyttää vain tietoisena mahdollisista vaaroista, asianmukaisessa teknisessä kunnossa ja näiden ohjeiden 
mukaisesti. 

• Turvallisuuteen vaikuttavat viat pitää korjata oman vastuunsa mukaan. Oman vastuualueen ulkopuolelle jäävistä 
toimintahäiriöistä pitää ilmoittaa välittömästi esimiehelle. 

• Luvattomat muutokset voivat vaikuttaa odottamattomasti tuotteen turvallisuuteen ja toimintaan, mistä syystä luvattomien 
muutosten tekeminen on kielletty. Vain alkuperäisten SKF-varaosien ja -lisävarusteiden käyttö on sallittu. 

• Kaikki tuotteen asianmukaiseen kuntoon tai oikeaan kokoonpanoon/toimintaan liittyvät epäselvyydet pitää selvittää. Tuotteen 
käyttö on kielletty, kunnes epäselvät asiat on selvitetty. 

• Käytettävien komponenttien on sovelluttava käyttötarkoitukseen ja käyttöolosuhteisiin, kuten maksimikäyttöpaineeseen ja 
ympäristön lämpötila-alueeseen, eikä niitä saa altistaa vääntymiselle, leikkausvoimille tai taipumiselle. 

 

Yleiset sähköturvallisuusohjeet 
• Sähkölaitteet tulee pitää hyvässä kunnossa. Niiden kunto pitää varmistaa sovellettavien standardien ja teknisten sääntöjen 

mukaisilla määräaikaistarkastuksilla. Tarkastusten tyyppi, tiheys ja laajuus pitää määrittää operaattorin riskinarvioinnin avulla. 
Sähkökomponentteihin liittyviä töitä saavat tehdä vain pätevät sähköasentajat. Sähköteho tulee kytkeä vain voimassa olevan 
kytkentäkaavion sekä voimassa olevien määräysten ja paikallisten sähkönsyöttöolosuhteiden mukaisesti. 

• Sähkökomponentteihin liittyviä töitä saa tehdä vain jännitteettömässä tilassa sähkötöihin soveltuvilla työkaluilla. Kaapeleihin 
tai komponentteihin ei saa koskea märin tai kostein käsin. 

• Sulakkeita ei saa sillata. Vialliset sulakkeet pitää aina korvata samantyyppisillä sulakkeilla. 
•  Suojajohtimen asianmukainen liitäntä pitää varmistaa suojaluokan I mukaisten tuotteiden kohdalla. Myös määritetty 

kotelointiluokka pitää ottaa huomioon. 
• Käyttäjän pitää ryhtyä asianmukaisiin toimiin herkkien sähkölaitteiden suojaamiseksi salamoiden vaikutukselta käytön aikana. 

Sähkölaitteessa ei ole maadoitusjärjestelmää kyseistä sähkövarausta varten, eikä sillä ole salaman vaikutusten kestämiseen 
vaadittavaa jännitelujuutta. 

 

Yleinen toiminta tuotetta käsiteltäessä 
• Tutustu tuotteen toimintoihin ja toimintaprosessiin. Kokoamis- ja käyttöohjeissa kuvattuja työvaiheita pitää noudattaa ja 

vaiheet pitää suorittaa oikeassa järjestyksessä. 
• Luvattomien henkilöiden pääsy laitteen luokse pitää estää.  
• Henkilösuojaimia pitää aina käyttää. 
• Kuhunkin työtehtävään liittyviä turvallisia toimintatapoja ja ohjeita pitää noudattaa. 
• Turvallisuusohjeiden lisäksi pitää noudattaa ympäristöä ja onnettomuuksien ehkäisyä koskevia yleisiä lakeja, sääntöjä ja 

määräyksiä. 
• Kuhunkin työtehtävään liittyviä turvallisia toimintatapoja ja ohjeita pitää noudattaa. Epävarmuus vaarantaa merkittävästi 

turvallisuutta. 
• Suojuksia ja suojalaitteita ei saa irrottaa tai muuntaa eikä niiden toimintaan saa muutoin vaikuttaa, ja niiden kunto ja toiminta 

pitää tarkistaa säännöllisesti. 
• Jos suojus tai suojalaite on irrotettava, se on koottava uudelleen heti työn valmistuttua, minkä jälkeen sen oikea toiminta pitää 

varmistaa. 
• Jokaisen pitää korjata omalle vastuualueelleen kuuluvat viat. Jos henkilö itse pysty korjaamaan vikaa, hänen tulee ilmoittaa 

siitä esimiehelleen. 
• Keskusvoitelujärjestelmän osien päällä ei koskaan saa seisoa eikä niiden varassa saa kiivetä. 
 

Käyttötarkoitus 
Voiteluaineiden syöttö. 
Laite on tarkoitettu vain toiseen koneeseen asennettavaksi. 
Käyttö on sallittua vain ammattihenkilöiden kaupallisen tai taloudellisen toiminnan puitteissa näissä ohjeissa määriteltyjen 
teknisten tietojen ja raja-arvojen mukaisesti. 
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Henkilöt, joilla on valtuudet käyttää tuotetta 
Käyttäjä 
Henkilö, joka tuntee tuotteen toiminnan ja normaalikäyttöön liittyvät toimet koulutuksensa, kokemuksensa ja osaamisensa 
perusteella. Käyttäjä osaa myös välttää mahdollisia käytönaikaisia vaaratilanteita. 
Mekaniikka-asentaja 
Henkilö, jolla on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus, kokemus ja osaaminen, joiden perusteella hän osaa tunnistaa ja 
välttää vaarat, joita voi ilmetä kuljetuksen, asennuksen, käynnistyksen, käytön, huollon, korjausten ja purkamisen aikana. 
Sähköasentaja 
Henkilö, jolla on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus, kokemus ja osaaminen, joiden perusteella hän osaa tunnistaa ja 
välttää sähköstä mahdollisesti syntyvät vaarat. 
 

Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö 
Tuotteen käyttö muussa näissä ohjeissa kuvatulla tavalla on ehdottomasti kielletty. Erityisesti kiellettyjä ovat: 
• muiden kuin määritettyjen tarvikkeiden, likaisten voiteluaineiden tai ilmaa sisältävien voiteluaineiden käyttö 
• C3-versioiden käyttö alueilla, joissa on syövyttäviä aineita (esim. suuri suolakuorma) 
• muoviosien käyttö alueilla, joissa ne altistuvat suurille määrille otsonia, UV-säteilyä tai ionisoivaa säteilyä 
•  käyttö CLP-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus 

1272/2008) tai GHS-järjestelmän (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) mukaisten 
välitöntä myrkyllisyyttä suu- tai ihokosketuksessa tai hengitettäessä aiheuttavien aineiden ja seosten kanssa, jotka on merkitty 
varoitusmerkeillä GHS01–GHS06 ja GHS08 

• käyttö painelaitedirektiivin artiklan 13 kohdassa 1 a) määriteltyjen vaarallisten ryhmän 1 nesteiden syöttämiseen, kuljetukseen 
tai varastointiin 

• käyttö sellaisten kaasujen, nestekaasujen, liuenneiden kaasujen, höyryjen tai nesteiden syöttämiseen, kuljetukseen tai 
varastointiin, joiden höyrynpaine on enemmän kuin 0,5 baaria yli normaalin ilmanpaineen (1 013 mbar) suurimmassa 
sallitussa käyttölämpötilassaan 

• käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla 
• käyttö ilman asianmukaista suojausta liialliselta paineelta varsinkin paineistettujen tuotteiden yhteydessä 
• käyttö näissä ohjeissa määritettyjen teknisten tietojen ja raja-arvojen ulkopuolella. 
 

Viitatut asiakirjat 
Näiden ohjeiden lisäksi kohderyhmän on noudatettava seuraavia asiakirjoja: 
• yhtiön ohjeet ja hyväksymissäännöt. 
Sovellettavissa tapauksissa: 
• käytettävän voiteluaineen käyttöturvallisuustiedote 
• projektisuunnitteluasiakirjat 
• lisätiedot pumpun erityissuunnitelmista, jotka löytyvät järjestelmän erikoisdokumentaatiosta 
• keskusvoitelujärjestelmän muiden komponenttien asennusohjeet. 
 

Tietyt kielletyt toimet 
• Pumppuelementtien mäntien vaihtaminen tai muuttaminen 
• Käyttölaitteen korjaaminen tai muuttaminen 
 

Muoviosien ja tiivisteiden maalaaminen 
Kuvattujen tuotteiden muoviosien ja tiivisteiden maalaaminen on kielletty. Muoviosat pitää peittää kokonaan tai irrottaa ennen 
pääkoneen maalaamista. 
 

Tuotteen turvamerkinnät 
   

 

HUOMAUTUS 
 

 

Työpaikan riskinarvioinnissa tehtyjen löydöksien mukaisesti toimintaa harjoittavan yrityksen pitää tarvittaessa kiinnittää 
laitteeseen lisämerkintöjä (esim. varoituksia, määräys- tai kieltokylttejä taikka CLP-/GHS-merkintöjä). 
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Tyyppikilpeä koskevat huomautukset 
Tyyppikilvessä on tärkeitä tietoja, kuten tyyppimerkintä, tilausnumero ja joskus sääntelyyn liittyviä ominaisuuksia koskevia 
tietoja. Jotta nämä tiedot eivät katoaisi, jos tyyppikilpi muuttuu lukukelvottomaksi, ne tulee merkitä muistiin ohjeasiakirjaan. 
 

 

Kuva 1 
 

 

 
 

Esimerkki tyyppikilvestä 
 

Painelaitedirektiiviä koskeva huomautus 
Suorituskykyominaisuuksiensa vuoksi tuote ei ole 4 artiklan 1 kohdan a ii alakohdassa määriteltyjen raja-arvojen mukainen, ja 
se jätetään painelaitedirektiivin 2014/68/EU soveltamisalan ulkopuolelle 1 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti. 
 

TüV- merkintää koskeva huomautus 
 

 

Tämä testimerkki, jota kutsutaan myös 
"cTUVus-merkiksi", toimii todisteena Kanadan 
standardointineuvoston (SCC) hyväksymien 
Kanadan kansallisten standardien ja 
Yhdysvaltain kansallisten standardien 
noudattamisesta. 

 

CE-merkintää koskevat huomautukset 

 

Tuotteella on CE-merkintä, joka on 
seuraavien CE-merkintää koskevien 
direktiivien mukainen: 

• direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS II). 
 

UKCA-merkintää koskevat huomautukset 
 

 

UKCA-yhdenmukaisuusmerkintä osoit- 
taa, että tuote on  
sovellettavien Ison-Britannian  
säädösten mukainen. 
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EAC-merkintää koskeva huomautus 

 

EAC-vaatimustenmukaisuusmerkintä 
vahvistaa, että tuote on Euraasian tulliliiton 
(Eurasian Customs Union) soveltamien 
säännösten mukainen. 

 

Kiinan RoHS-merkintää koskeva huomautus 

 

Kiinan RoHS-merkintä vahvistaa, ettei 
säännellyistä aineista aiheudu vaaraa 
ihmisille tai ympäristölle tuotteen aiotun 
käyttöajan puitteissa (ympyrän sisällä oleva 
numero). 
 
 

Hätäpysäytys 
Hätäpysäytys tapahtuu käyttäjän määrittelemän toimintatavan mukaisesti. 
 

Kokoonpano, huolto, viat, korjaus 
Ennen työn aloittamista asiasta on ilmoitettava kaikille tarvittaville henkilöille. Ainakin seuraavat turvallisuustoimet pitää suorittaa 
ennen töiden aloittamista: 
• pidä asiattomat henkilöt poissa alueelta 
• merkitse ja varmista työskentelyalue 
• peitä läheiset jännitteiset osat 
• kuivaa kaikki märät ja liukkaat pinnat tai peitä ne asianmukaisesti 
• peitä kaikki kuumat tai kylmät pinnat asianmukaisesti. 
Soveltuvin osin: 
• poista paine 
• eristä, lukitse ja merkitse laite 
• varmista, että laite on jännitteetön 
• maadoitus ja oikosulku. 

Tuote pitää suojata mahdollisimman hyvin kosteudelta, pölyltä ja tärinältä, ja se tulee asentaa niin, että siihen pääsee helposti 
käsiksi. Varmista riittävä etäisyys lämmönlähteistä tai kylmistä pinnoista. Kaikkien visuaalisten valvontalaitteiden, kuten 
painemittarien, minimi-/maksimimerkintöjen tai öljyn pinnankorkeusmittarien, tulee olla selvästi näkyvissä. Noudata 
asennusasentoa koskevia vaatimuksia. 

Poraa tarvittavat reiät ainoastaan käyttäjän infrastruktuurin ei-kriittisiin ei-kantaviin osiin. Käytä mahdollisuuksien mukaan 
olemassa olevia reikiä. Vältä hankaukselle alttiita kohtia. Estä liikkuvien tai irrotettujen osien liike työn aikana. Noudata 
ilmoitettuja kiristysmomentteja. 

Jos suojukset tai turvalaitteet on irrotettava, ne pitää asentaa takaisin heti työn päätyttyä ja tarkistaa sen jälkeen, että ne 
toimivat oikein. 

Tarkista ennen käyttöä, että uudet osat ovat aiotun käyttötarkoituksen mukaisia. 
Vältä purettujen osien sekoittamista toisiinsa tai kokoamista väärin. Merkitse osat. Puhdista kaikki likaiset osat. 

 

Ensimmäinen käynnistys, päivittäinen käynnistys 
Varmista seuraavat: 
• kaikki turvalaitteet ovat kaikilta osin paikoillaan ja toiminnassa 
• kaikki liitännät on kytketty oikein 
• kaikki osat on asennettu asianmukaisesti 
• kaikki tuotteen varoitusmerkinnät ovat kokonaisuudessaan näkyvissä ja ehjiä 
• lukukelvottomat tai puuttuvat varoitusmerkinnät pitää korvata välittömästi. 
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Jäännösriskit 
 

 

Taulukko 2 
 

 

 

 

 

Jäännösriskit 
 

   

 

Jäännösriski Mahdollinen käyttöiän vaihe Välttämis- tai korjaustapa 
 

             

 

Putoavien tai riippuvien osien 
aiheuttama henkilö-
/omaisuusvahinko 

A B C    G H K Luvattomien henkilöiden pääsy laitteen luokse 
pitää estää. Riippuvan kuorman alla ei saa olla 
ihmisiä. Osia pitää nostaa asianmukaisilla 
nostolaitteilla. 

 

 

Laitteen kallistumisen tai putoamisen 
aiheuttama henkilö-
/omaisuusvahinko, joka johtuu siitä, 
että ilmoitettuja kiristysmomentteja ei 
ole noudatettu 

 B C    G   Ilmoitettuja kiristysmomentteja pitää noudattaa. 
Laitteen saa kiinnittää vain komponentteihin, joiden 
kantokyky on riittävä. Jos kiristysmomentteja ei ole 
ilmoitettu, tulee käyttää luokan 8.8 ruuvien koko-
ominaisuuksien mukaista kiristysmomenttia. 

 

 

Vuotaneen tai läikkyneen 
voiteluaineen aiheuttama henkilö-
/omaisuusvahinko 

 B C D  F G H K Ole varovainen liittäessäsi tai irrottaessasi 
voiteluaineen syöttölinjoja. Käytä aina sopivia 
hydrauliruuviliitäntöjä ja mainituille käyttöpaineille 
sopivia voitelulinjoja. Älä kiinnitä voitelulinjoja 
liikkuviin osiin tai kohtiin, joissa ne altistuisivat 
hankaukselle. Jos tätä ei voi välttää, käytä 
kierrejousia tai suojaputkia. 

 

 

Viallisista sähkökomponenteista, 
esim. liitäntäkaapeleista ja 
liitinpistokkeista, aiheutuva 
tulipalovaara tai palovahinko 
 

 B C D E F G H  Tarkista sähkökomponentit vaurioiden varalta 
ennen ensimmäistä käyttökertaa ja sen jälkeen 
säännöllisesti. Älä kiinnitä kaapeleita liikkuviin osiin 
tai kohtiin, joissa ne altistuisivat hankaukselle. Jos 
tätä ei voi välttää, käytä kierrejousia tai suojaputkia. 

 

 

Pumpun vaurioituminen sallitun 
suhteellisen käyttöjakson 
noudattamatta jättämisen vuoksi 

  C D      Käytä pumppua vain sallitun suhteellisen 
käyttöjakson puitteissa. 

 

 

Pumpun vaurioituminen, joka johtuu 
asennuksesta käyttöpaikkaan ilman 
tätä tarkoitusta varten toimitettuja 
kannattimia ja aluslevyjä 

 B C D   G   Asenna pumppu vain tätä tarkoitusta varten 
toimitetuilla kannattimilla ja aluslevyillä. 

 

    

 
Käyttöiän vaiheet: A = kuljetus, B = asennus, C = ensimmäinen käyttöönotto, D = käyttö, E = puhdistus, F = huolto, G = vika, 
korjaus, H = sammutus, K = hävitys 
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2. Voiteluaineet 
Yleistä 

Voiteluaineet valitaan tiettyyn käyttötarkoitukseen. Valmistajan tai laitteen käyttäjän tulee mielellään valita voiteluaine 
yhdessä voiteluaineen toimittajan kanssa. Jos sinulla ei ole lainkaan tai on vain vähän kokemusta voitelujärjestelmien 
voiteluaineiden valinnasta, ota yhteyttä meihin. Autamme mielellämme sopivien voiteluaineiden ja komponenttien 
valitsemisessa rakentaessasi käyttötarkoitukseen optimoitua voitelujärjestelmää. Huomioi jäljempänä mainitut seikat, kun 
valitset tai käytät voiteluaineita. Tämä vähentää koneen tai voitelujärjestelmän mahdollisia käyttökatkoksia ja vaurioita. 
 

Materiaalien yhteensopivuus 
Voiteluaineiden on pääsääntöisesti oltava yhteensopivia seuraavien materiaalien kanssa: 
• muovit: ABS, CR, FPM, NBR, NR, PA, PET, PMMA, POM, PP, PS, PTFE, PU, PUR 
• metallit: teräs, harmaa valurauta, messinki, kupari, alumiini. 
 

Lämpötilaominaisuudet 
Käytettävän voiteluaineen pitää soveltua tuotteen ympäristön lämpötiloihin. Oikeaa toimintaa varten hyväksyttyä 
viskositeettia ei saa ylittää matalissa lämpötiloissa tai alittaa korkeissa lämpötiloissa. Katso hyväksytty viskositeetti luvusta 
Tekniset tiedot.  
 

Voiteluaineiden vanheneminen 
Käytettävästä voiteluaineesta saadun kokemuksen perusteella tulee tarkistaa säännöllisesti (käyttäjän määrittelemin 
välein), onko voiteluaine vaihdettava prosessien ikääntymisen vuoksi (öljyn erottuminen). Jos olet epävarma siitä, onko 
voiteluaine vielä sopivaa järjestelmään, vaihda voiteluaine ennen järjestelmän käynnistämistä uudelleen. Jos sinulla ei 
vielä ole kokemusta käytettävästä voiteluaineesta, suosittelemme tekemään tarkistuksen jo viikon käytön jälkeen. 
 

Vikojen ja vaarojen välttäminen 
Huomioi vikojen ja vaarojen välttämiseksi seuraavat asiat: 
• noudata voiteluaineita käsitellessäsi asiaankuuluvaa käyttöturvallisuustiedotetta ja pakkauksen mahdollisia 

vaaramerkintöjä 
• koska käytettävien lisäaineiden määrä on suuri, jotkin ohjeiden pumpattavuusvaatimukset täyttävät voiteluaineet eivät 

sovellu keskusvoitelujärjestelmiin 
• käytä SKF:n voitelurasvoja aina kun mahdollista, sillä ne sopivat erinomaisesti voitelujärjestelmiin 
• älä sekoita voiteluaineita keskenään, sillä se voi vaikuttaa odottamattomasti voiteluaineen ominaisuuksiin ja 

käytettävyyteen 
• käytä kiinteitä komponentteja sisältäviä voiteluaineita vasta neuvoteltuasi asiasta SKF:n kanssa 
• voiteluaineen syttymispisteen pitää olla vähintään 50 °C komponenttien suurinta sallittua pintalämpötilaa suurempi. 
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Kiinteät voiteluaineet 
Kiinteitä voiteluaineita saa käyttää vasta SKF:n kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Kun voitelujärjestelmissä käytetään 
kiinteitä voiteluaineita, noudatetaan yleensä jäljempänä olevia sääntöjä. 
Grafiitti: 
• Suurin sallittu grafiittipitoisuus 8 % 
• Suurin sallittu raekoko 25 µm (mielellään lamellimuodossa) 
MoS2: 
• Suurin sallittu MoS2-pitoisuus 5 % 
• Suurin sallittu raekoko 15 µm 
Kupari: 
• Kuparia sisältävien voiteluaineiden tiedetään kerääntyvän mäntiin, reikiin ja liitospinnoille. Tämä voi aiheuttaa 

keskusvoitelujärjestelmän tukoksia. 
Kalsiumkarbonaatti: 
• Kalsiumkarbonaattia sisältävien voiteluaineiden tiedetään aiheuttavan erittäin voimakasta mäntien, reikien ja 

liitospintojen kulumista. 
Kalsiumhydroksidi: 
• Kalsiumhydroksidia sisältävien voiteluaineiden tiedetään kovettuvan huomattavasti ajan myötä, mikä voi johtaa 

keskusvoitelujärjestelmän vikaantumiseen. 
PTFE, sinkki ja alumiini: 
• Näille kiinteille voiteluaineille ei ole vielä mahdollista määrittää mitään raja-arvoja voitelujärjestelmiä koskevan 

osaamisen ja käytännön kokemuksen perusteella. 
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3. Yleiskuvaus   
Maxilube pumppauskeskus 

SKF Maxilube keskusvoitelujärjestelmän pumppauskeskuksen. tehtävänä on pumpata voiteluaine 
keskusvoitelujärjestelmään. Pumppauskeskusta voidaan ohjata ja valvoa linjaventtiilistöön integroidulla ohjausyksiköllä, 
SMS-viesteillä tai ulkoisella ohjauksella.  

 

Maxilube pumppauskeskus koostuu pumpusta (I), kansisarjasta (II), paineilman huolto- ja säätölaitteesta (III) ja 
linjaventtiilistöstä (IV) varusteineen.  

 
 

Kuva. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positio Kuvaus 

I Pumppu  

II Kansisarja (ECO tai STA) 

III Paineilman huolto- ja säätölaite 

IV Linjaventtiilistö 
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SKF Maxilube linjaventtiililistö 
Linjaventtiilistö sisältää magneettiventtiilit- (4) ja ohjausventtiiliryhmän (2), painemittarit (7) sekä seinäkiinnityslevyn, jossa 
on kannatin pumpulle astian vaihdon ajaksi. Ohjauksella varustettu Maxilube linjaventtiilistö sisältää käyttöliittymän (5) ja 
ohjauskortin (3). 

 
 

Kuva 3 Maxilube linjaventtiilistön rakenne ja PI-kaavio 
 

Positio Kuvaus 

1 Ohjausventtiili 
2 CHV-100 ohjauspatruuna (1 tai 2 kpl) 
3 Ohjauskortti ST105A 
4 Magneettiventtiili 24 V 
5 Käyttöliittymä IF-105 
6 Teholähde 115 / 230VAC 
7 Painemittari 

 

 

 

  

MV2    MV1 

  P 

 R 

MV3 



 

 

 18  

4. Toiminta 
Pumppauskeskuksen toiminta 

Paineistuksen alkaessa ohjausyksikkö avaa sekä paineistettavan linjan että pumpun magneettiventtiilit. Paineilma 
käynnistää pumpun ja avaa linjan ohjausventtiilin. Paineistus jatkuu, kunnes linjan paineenvalvontayksikkö saavuttaa 
kuittauspaineen. Kuittauksen jälkeen ohjausyksikkö sulkee magneettiventtiilit, jolloin pumppu pysähtyy ja paine purkautuu 
linjasta voiteluaineastiaan. 

Jos voiteluaineen pinta laskee pumppauksen aikana hälytysrajalle, alarajahälytin antaa hälytystiedon ohjausyksikölle ja 
pumppaus keskeytyy. Hälytys poistuu, kun voiteluaineastia vaihdetaan ja hälytys kuitataan ohjausyksiköltä. 

 

Käyttöönotto 
 

<   

 

 VAARA 
 

 

 

Sähköisku 
Sähkökytkentöjä saavat tehdä vain ammattitaitoiset sähköasentajat. Varmista, että 
pumppauskeskus on jännitteetön kytkennän aikana, jotta minimoidaan sähköiskun 
vaara. Käyttöjännite tulee katkaista ennen kuin sähköä johtaviin osiin kosketaan tai 
järjestelmän tai tuotteen osia avataan 

 

 
   

 
<   

 

 VAARA 
 

 

 Korkeapaineinen voiteluaine 
Varmista, että järjestelmä on paineeton. Poista paine rasvasuotimesta ennen sen 
avaamista suotimen tulpassa olevan ilmausruuvin avulla (11, kuva 5). Sulje 
paineilman syöttö nostamalla sulkuventtiilin painike (1, kuvat 7 & 8) ylös tai aseta 
paineilman paineeksi 0 bar paineensäätimen (2, kuvat 7 & 8) ja painemittarin (3, kuvat 
7 & 8) avulla. Irrota M12-kaapeli (7, kuvat 5 & 6) pumpulta. Jos järjestelmä on paineen 
alaisena kun komponentteja irrotetaan tai avataan, komponentit tai voiteluaine 
saattavat sinkoutua ilmassa ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. 

 

 

   

 
 

<   

 

 VAROITUS 
 

 

 

Korkeapaineinen voiteluaine 
Käyttöilmanpaine on rajoitettava siten, että paine pumppauskeskuksella ei missään 
olosuhteissa ylitä   300 bar (4350 psi / 30 MPa). Korkeampi paine voi rikkoa 
järjestelmän komponentteja ja samalla aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. 
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4.2.1 Liitännät 
Voiteluaineliitännät: 

" voiteluainelähdöt, 1 tai 2 kpl (linja 1 ulos; linja 2 ulos), G3/8”, putki Ø 12 mm tai Ø 1/2” (L1, L2) 

" painetulo pumpulta, (G3/8), DIN 2353 leikkuurengasliitin Ø 12 mm putkelle (P) 

" tankkilähtö pumpulle, (G3/8), DIN 2353 leikkuurengasliitin Ø 12 mm putkelle (T) 

Paineilmaliitännät: 

" paineilman syöttö paineilman huolto- ja säätölaitteelta linjaventtiilistölle, (G1/8) pistoliiton ø8 mm (A1) 

" paineilman syöttö pumpulle, (G1/8) pistoliiton ø8 mm (A2) 

" ulospuhallusaukko (A3) 

Sähköiset liitännät: 

" pumppauskeskus 2 tai sulkuventtiili, 2 kpl, liitin M12 (S) (M14x1) 

" alarajahälytin, naarasliitin M12 (D) (M14x1) 

" painevalvonta, 2 kpl, liitin M12 (P1/kanava 1, P2/kanava 2) (M14x1) 

" tehonsyöttö, kaapeliholkki M20 x 1,5 1 kpl 

" lisätoiminnot (esim. ulkoinen hälytys, käyntilukitus), M16 x 1,5 kaapeliholkki, 4 kpl, 4–10 mm kaapelihalkaisijoille 

 
 

Kuva. 4 Maxiluben liitännät 
 

 

 
 

 
 

Kuva 5 MPB liitännät 
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4.2.2 Käyttöönotto Maxilube ECO-kansisarjalla ja MPB pumpulla 
 

 

Kuva 6 Maxilube, ECO kansisarja ja MPB pumppu 
 

 

 
 

 
 
1 Varmista pumppauskeskuksen ympäristön puhtaus. Epäpuhtaudet järjestelmässä estävät sen häiriöttömän 

toiminnan sekä aiheuttavat vahinkoa päästessään voitelukohteelle. 

2 Varaa astia ylijäämärasvalle. 

3 Tarkista voiteluaineastian kunto. Vauriot astian pinnalla estävät saattolevyn (kuva 5, osa 2) laskeutumisen. 

4 Poista astian oma kansi ja paina saattolevy (kuva 5, osa 2) tiiviisti astiaan voiteluaineen pinnalle. Varmista, että ilma 
poistuu saattolevyn alta ja että saattolevyn keskireikä täyttyy voiteluaineella. 

5 Aseta astiakansi (kuva 6, osa 1) voiteluaineastian päälle. Kiinnitä astiakansi siipiruuveilla voiteluaineastiaan. 

6 Aseta pumppu astiakannen läpi saattolevyn keskireikään. Varmista pumpun tartunta saattolevyyn. 

7 Liitä rasvasuodin (kuva 6, osa 4) pohjalevyn liitäntään P (kuva 3). 

8 Liitä paineilmaletkun (kuva 6, osa 5) paineilman huolto- ja säätölaitteen pistoliittimeen ja pumpun paineilmaliitäntään.  

9 Liitä 3/8 rasvaletku (kuva 6, osa 6) pumpun liitäntään P (kuva 4), pidä letkun toista päätä ylijäämärasvalle varatussa 
astiassa.  

10 Käynnistä pumppu avaamalla paineilman huoltolaitteen venttiili. Kun letku on täyttynyt pysäytä pumppu sulkemalla 
paineilman huoltolaitteen venttiili ja irrota letku pumpun P liitännästä. 

11 Liitä täytetty letku pumpun T liitäntään (kuva 5) ja Maxiluben T liitäntään (kuva 4). 

12 Liitä toinen 3/8 rasvaletku (kuva 6, osa 6) pumpun P liitäntään  ja rasvasuotimeen (kuva 6, osa 4) 

13 Irrota paineilmaletku paineilmanhuoltolaitteesta ja liitä se Maxiluben liitäntään A2 (kuva 4). 

14 Liitä ø8 mm muoviletku paineilman huoltolaitteelta Maxiluben liitäntään A1 (kuva 3) 

15 Kiinnitä alarajahälytin (kuva 5, osa 8) pumppuun ja alarajahälyttimen kaapeli (kuva 5, osa 9) anturiin. 

16 Kytke alarajahälyttimen kaapeli (kuva 5, osa 9) Maxiluben pohjalevyn liitäntään D (kuva 3) sekä kanavien 
paineenvalvontayksiköiden ja sulkuventtiilien kaapelit pumppauskeskukseen kytkentäkaavion mukaisesti. 

17 Aseta paineilman huolto- ja säätölaitteen painesäätimellä (osa III, kuva ) pumppauskeskuksen paineilman paineeksi 
4 bar (60 psi). 

18 Näiden toimenpiteiden jälkeen voidaan runko- ja haaraputkiston täyttö / ilmaus suorittaa. 
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4.2.3 Käyttöönotto Maxilube STA-kansisarjalla ja MPB pumpulla 
 

 

Kuva 7 Maxilube, STA kansisarja ja MPB pumppu 
 

 

 
 

 
1 Varmista pumppauskeskuksen ympäristön puhtaus. Epäpuhtaudet järjestelmässä estävät sen häiriöttömän toiminnan 

sekä aiheuttavat vahinkoa päästessään voitelukohteelle. 

2 Varaa astia ylijäämärasvalle. 

3 Tarkista voiteluaineastian kunto. Vauriot astian pinnalla estävät saattolevyn (kuva 6, osa 2) laskeutumisen. 

4 Poista astian oma kansi ja paina saattolevy (kuva 6, osa 2) tiiviisti astiaan voiteluaineen pinnalle. Varmista, että ilma 
poistuu saattolevyn alta. 

5 Aseta astiakansi (kuva 6, osa 1) voiteluaineastian päälle. Kiinnitä astiakansi siipiruuveilla voiteluaineastiaan. 

6 Aseta pumppu astiakannen ja saattolevyn läpi astiaan. Lukitse pumppu astiamutterilla (kuva 6, osa 3) siten, että 
pumpun alapää on n. 2 cm astian pohjan yläpuolella. 

7 Liitä rasvasuodin (kuva 6, osa 4) pohjalevyn liitäntään P (kuva 3). 

8 Kiinnitä paineilmaletku (kuva 6, osa 5) paineilman huolto- ja säätölaitteen pistoliittimeen ja pumpun 
paineilmaliitäntään (kuva 4).  

9 Liitä 3/8 rasvaletku (kuva 6, osa 6) pumpun liitäntään P (kuva 4), pidä letkun toista päätä ylijäämärasvalle varatussa 
astiassa.  

10 Käynnistä pumppu avaamalla paineilman huoltolaitteen venttiili. Kun letku on täyttynyt pysäytä pumppu sulkemalla 
paineilman huoltolaitteen venttiili ja irrota letku pumpun P liitännästä. 

11 Liitä täytetty letku pumpun T liitäntään (kuva 4) ja Maxiluben T liitäntään (kuva 3). 

12 Liitä toinen 3/8 rasvaletku (kuva 6, osa 6) pumpun P liitäntään  ja rasvasuotimeen (kuva 6, osa 4) 

13 Irrota paineilmaletku paineilmanhuoltolaitteesta ja liitä se Maxiluben liitäntään A2 (kuva 3). 

14 Liitä ø8 mm muoviletku paineilman huoltolaitteelta Maxiluben liitäntään A1 (kuva 3) 

15 Työnnä alarajahälytin (kuva 6, osa 8) astiakannessa olevasta reiästä saattolevyn päälle. 

16 Kytke alarajahälyttimen kaapeli (kuva 6, osa 9) Maxiluben pohjalevyn liitäntään D (kuva 3)  ja alaraja-anturiin sekä 
kanavien paineenvalvontayksiköiden sekä kanavaventtiilien (mikäli käytössä) kaapelit pumppauskeskukseen 
kytkentäkaavion mukaisesti. 

17 Aseta paineilman huolto- ja säätölaitteen painesäätimellä (osa III, kuva ) pumppauskeskuksen paineilmanpaineeksi 4 
bar (60 psi). 

18 Näiden toimenpiteiden jälkeen voidaan runko- ja haaraputkiston täyttö / ilmaus suorittaa. 
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Voiteluaineastian vaihto 
<   

 

 VAARA 
 

 

 

Korkeapaineinen voiteluaine 
Varmista, että järjestelmä ei käynnisty astianvaihdon aikana. Sulje paineilman syöttö 
nostamalla sulkuventtiilin painike (kuva 7, osa e) ylös tai aseta paineilman paineeksi 0 
bar paineensäätimen  ja painemittarin (kuva 7) avulla Jos järjestelmä on paineen 
alaisena kun komponentteja irrotetaan tai avataan, komponentit tai voiteluaine 
saattavat sinkoutua ilmassa ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. 

 

 
   

 
 

Kuva 8 Sulkuventtiilin painike (e), rasvasuodin (10) sekä ilmausruuvi (11) 
 

 

 
 

4.3.1 Maxilube ECO kansisarjalla ja MPB pumpulla 
1 Varmista pumppauskeskuksen ympäristön puhtaus. Epäpuhtaudet järjestelmässä estävät sen häiriöttömän 

toiminnan sekä aiheuttavat vahinkoa päästessään voitelukohteelle. 

2 Sulje virta pumppauskeskukselta astian vaihdon ajaksi. 

3 Nosta pumppu voiteluaineastiasta kannattimeensa tai laske puhtaalle alustalle. Varo vahingoittamasta imuyhdettä 
pumpun alapäässä. 

4 Irrota astiakansi (kuva 5, osa 1) astian päältä. 

5 Irrota saattolevy (kuva 5 osa 2) astian pohjalta ilmapistoolin (kuva 5, osa 10) avulla. Saattolevy irrotetaan syöttämällä 
paineilmaa keskireiän kautta saattolevyn alle. 

6 Nosta saattolevy astiasta kahvojen avulla. 

7 Vaihda uusi voiteluaineastia vanhan tilalle. 

8 Paina saattolevy tiiviisti astiaan voiteluaineen pinnalle. Varmista, että ilma poistuu saattolevyn alta ja että saattolevyn 
keskireikä täyttyy voiteluaineella. 

9 Aseta astiakansi voiteluaineastian päälle. Kiinnitä astiakansi siipiruuveilla voiteluaineastiaan. 

10 Aseta pumppu astiakannen läpi saattolevyn keskireikään. Varmista pumpun tartunta saattolevyyn. 

11 Poista paine rasvasuotimesta (kuva 7, osa 10) sen tulpassa olevan ilmausruuvin (kuva 7, osa 11) avulla. 

12 Puhdista rasvasuodin ja suodinpatruuna (kuva 8, osa A) tai vaihda suodinpatruuna tarvittaessa.  

13 Kytke virta pumppauskeskukseen. Kuittaa mahdollinen alarajahälytys ohjausyksikön Hälytyksen kuittauspainikkeella. 

14 Suorita pumppauskeskuksen koekäyttö ohjausyksikön Ylimääräinen voitelu –painikkeella. 

 
 

Kuva 9 rasvasuodin 
 

 

 
 

  



 

 23  

4.3.2 Maxilube STA kansisarjalla ja MPB pumpulla 
1 Varmista pumppauskeskuksen ympäristön puhtaus. Epäpuhtaudet järjestelmässä estävät sen häiriöttömän toiminnan 

sekä aiheuttavat vahinkoa päästessään voitelukohteelle. 

2 Sulje virta pumppauskeskukselta astian vaihdon ajaksi.  

3 Nosta alarajahälyttimen tanko (kuva 6, osa 8) astiasta. 

4 Nosta pumppu voiteluaineastiasta kannattimeensa tai laske puhtaalle alustalle. Varo vahingoittamasta imuyhdettä 
pumpun alapäässä. 

5 Irrota astiakansi (kuva 6, osa 1) astian päältä. 

6 Nosta saattolevy (kuva 6, osa 2) astian pohjalta. 

7 Vaihda uusi voiteluaineastia vanhan tilalle. 

8 Paina saattolevy (kuva 6, osa 2) tiiviisti astiaan voiteluaineen pinnalle. Varmista, että ilma poistuu saattolevyn alta. 

9 Aseta astiakansi (kuva 6, osa 2) voiteluaineastian päälle. Kiinnitä astiakansi siipiruuveilla voiteluaineastiaan. 

10 Aseta pumppu astiakannen ja saattolevyn läpi astiaan. Lukitse pumppu astiamutterilla (kuva 6, osa 3) siten, että 
pumpun alapää on n. 2 cm astian pohjan yläpuolella. 

11 Aseta alarajahälyttimen tanko (kuva 6, osa 8) astiakannessa olevan reiän läpi saattolevyn päälle. 

12 Poista paine rasvasuotimesta (kuva 7 osa 10) sen tulpassa olevan ilmausruuvin (kuva 7 osa 11) avulla . 

13 Puhdista rasvasuodin ja suodinpatruuna (kuva 8, osa A) tai vaihda suodinpatruuna tarvittaessa. 

14 Kytke virta pumppauskeskukseen. Kuittaa mahdollinen alarajahälytys ohjausyksikön Hälytyksen kuittaus –
painikkeella. 

15 Suorita pumppauskeskuksen koekäyttö ohjausyksikön Ylimääräinen voitelu –painikkeella. 
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Käsikäyttö 
Mahdollisen sähköisen toimintahäiriön tai käyttöönotettaessa ennen kuin ohjauskeskus on sähköistetty, 
voidaan SKF Maxilube  -pumppauskeskusta käyttää käsikäyttöisesti. Järjestelmä paineistetaan kääntämällä 
pumppauskeskuksen magneettiventtiiliasennelman punaisia käsikäyttöjä (kuva 3). 

 

Mikäli järjestelmä on kanavoitu sulkuventtiileillä, pitää paineistettavan kanavan sulkuventtiili avata ennen 
putkiston paineistamista, jotta voiteluaine pääsee sulkuventtiilin takana sijaitseville voitelukohteille. Kts. SKF 
CLV-2 sulkuventtiili. 

 
<   

 

 VAARA 
 

 

 

Sähköisku 
 
Varmista, että pumppauskeskus/ohjauskeskus on jännitteetön käsikäytön aikana. Käyttöjännite 
tulee katkaista ennen kuin sähköä johtaviin osiin kosketaan tai järjestelmän tai tuotteen osia 
avataan. 

 

 
   

 

Yksi voitelujakso suoritetaan käsikäytöllä seuraavasti (kuva 3) 

 
1. Käännä magneettiventtiilin MV1 käsikäyttöä 90° myötäpäivään, jolloin ohjausventtiili ohjaa 

paineistuksen linjaan 1. 

2. Käännä magneettiventtiilin MV3 käsikäyttöä samoin 90° myötäpäivään, jolloin pumppu käynnistyy. 

3. Käännä magneettiventtiilin MV3 käsikäyttö alkuasentoon (90° vastapäivään), kun 
pumppauskeskuksen linjan 1 painemittarin lukema nousee 200–250 bar (3000–3600 psi). Tällöin 
pumppu pysähtyy. 

4. Anna paineen vaikuttaa linjassa 1 muutaman minuutin, jotta kaikki annostimet ehtivät toimia. 

5. Käännä magneettiventtiilin MV1 käsikäyttö alkuasentoon (90° vastapäivään). Tällöin paine purkautuu 
linjasta 1. 

6. Linja 2 voidaan paineistaa, kun linjan 1 paineenvalvontayksikön painemittarin lukema laskee alle 50 
bar (700 psi). 

7. Käännä magneettiventtiilin MV2 käsikäyttöä 90° myötäpäivään, jolloin ohjausventtiili ohjaa 
paineistuksen linjaan 2. 

8. Käännä magneettiventtiilin MV3 käsikäyttöä samoin 90° myötäpäivään, jolloin pumppu käynnistyy. 

9. Käännä magneettiventtiilin MV3 käsikäyttö alkuasentoon (90° vastapäivään), kun 
pumppauskeskuksen linjan 2 painemittarin lukema nousee 200–250 bar (3000–3600 psi). Tällöin 
pumppu pysähtyy. 

10. Anna paineen vaikuttaa linjassa 2 muutaman minuutin, jotta kaikki annostimet ehtivät toimia. 

11. Käännä magneettiventtiilin MV2 käsikäyttö alkuasentoon (90° vastapäivään). Tällöin paine purkautuu 
linjasta 2. 

12. Linja 1 voidaan tarvittaessa paineistaa uudelleen, kun linjan 2 paineenvalvontayksikön painemittarin 
lukema laskee alle 50 bar (700 psi). 

13. Toista kohdat 1–5. 
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5. IF-105 käyttöliittymä 
 

Yleiskuvaus 
IF-105 on käyttöliittymä SKF Maxilube linjaventtiilistön sisäiselle ohjausyksikölle 

Voitelun ohjelmointi, hälytysten kuittaukset ja voitelutapahtumien seuranta tapahtuvat käyttöliittymästä. 

 

 

Rakenne 
Kuvassa 9 on esitetty IF-105 käyttöliittymän rakenne. Näyttö (1), linjojen ja paineistuksen merkkivalot (2), selauspainikkeet 
(3), asetus-/toimintapainike SET (4) sekä voitelukanavien merkkivalot (5). 

 

 

5

1

2

3

4

 
 

Kuva 10. IF-103 käyttöliittymä 
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Kanavien merkkivalot 

Voitelukanavien merkkivalot CH1 ja CH2 ovat käytössä vain kaksikanavaisessa järjestelmässä. 

 

Merkkivalo Kuvaus 

CH1 Punainen merkkivalo palaa, kun kanava 1 on hälytystilassa. 
Vihreä merkkivalo palaa, kun kanava 1 on normaalitilassa. 
Merkkivalo vilkkuu, kun kanava 1 on valittu näyttöön. 

CH2 Punainen merkkivalo palaa, kun kanava 2 on hälytystilassa. 
Vihreä merkkivalo palaa, kun kanava 2 on normaalitilassa. 
Merkkivalo vilkkuu, kun kanava 2 on valittu näyttöön. 

 

Toiminnan merkkivalot 

Merkkivalot ilmaisevat näyttöön valitun kanavan toiminnan. 

 

Merkkivalo Kuvaus 

L1 Vihreä merkkivalo palaa, kun runkolinja 1 paineistuu. 
Vihreä merkkivalo palaa väliajalla, kun runkolinja 1 on paineistettu viimeksi. 
Punainen merkkivalo vilkkuu, kun runkolinja 1 on painehälytystilassa. 

L2 Vihreä merkkivalo palaa, kun runkolinja 2 paineistuu. 
Vihreä merkkivalo palaa väliajalla, kun runkolinja 2 on paineistettu viimeksi. 
Punainen merkkivalo vilkkuu, kun runkolinja 2 on painehälytystilassa. 

P Vihreä merkkivalo palaa, kun paineistus on käynnissä. 
Punainen merkkivalo vilkkuu, kun pumppauskeskus on alarajahälytystilassa. 

 



 

 27  

Painikkeet 

Painikkeiden toiminta kohdistuu näyttöön valittuun kanavaan. 

 

Painike Kuvaus 

 

Normaalitilassa painikkeella selataan näytössä olevia asetusarvoja. 
Asetustilassa painikkeella muutetaan näytössä olevaa arvoa. 

 
Normaalitilassa yksi-ja kaksilinjaisissa järjestelmissä painikkeella selataan linjojen paine-
näyttöjä. 
Normaalitilassa progressiivisessa järjestelmässä painikkeella valitaan jakajan 
pulssilaskuri näyttöön. 
Asetustilassa painikkeella siirrytään näytön seuraavaan merkkiin. 
Asetusarvoja selattaessa painikkeella palataan normaalitilaan. 

SET Normaalitilassa painikkeella käynnistetään ylimääräinen voitelu, pysäytetään paineistus 
tai kuitataan hälytys. 
Asetustilassa painikkeella talletetaan muutettu arvo. 
Asetusarvoja selattaessa painikkeella siirrytään asetustilaan. 

 
Painikkeen painaminen sytyttää hetkeksi kaikki vihreät merkkivalot. Tämä osoittaa, että tieto painikkeen painamisesta on 
välittynyt eteenpäin. 

 

 

Näyttö 

Näyttö ilmaisee näyttöön valitun kanavan toiminnan. 

 
Käyttöliittymässä on 3 merkin ja 3 desimaalipisteen näyttö. 

Näytössä esitetään aikaa ja painelähetinkäytössä myös painetta. 

 

Aika- ja pulssinäyttö 

Voitelujakson asetusarvo ja kulunut väliaika esitetään näytössä tunteina ja minuutteina. Tuntien ja minuuttien erottimena 
käytetään desimaalipistettä. 

 

Esitettävä aika Esitysmuoto Esimerkki 

0 min – 59 min H.MM 12 min = 0.12 

1 h – 9 h 59 min H.MM 1 h 20 min = 1.20 

10 h – 99 h 50 min HH.M 12 h 50 min = 12.5 

100 h – 999 h HHH. 120 h = 120. 

 
Maksimipaineistusajan asetusarvo ja kuluva paineistusaika esitetään näytössä sekunteina ilman desimaalipistettä. 

Asetettu pulssimäärä ja lasketut pulssit esitetään näytössä kokonaislukuina ilman desimaalipistettä. 
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IF-105 toiminta 

5.7.1 Normaalitila 

Toiminnot 

Näytön virransäästötila 

Normaalitilassa näyttö siirtyy virransäästötilaan kun painikkeita ei ole käytetty kymmenen (10) minuutin aikana. 
Virransäästötilassa ainoastaan näytön desimaalipisteet vilkkuvat. Voitelutoiminnot tapahtuvat asetusarvojen mukaan. 
Painikkeiden käyttö tai hälytys palauttavat näytön normaalitilaan. 

 

Väliajan laskenta 

Normaalitilassa näytössä esitetään viimeisestä paineistuksesta kulunut aika tunteina ja minuutteina. Linjan L1 tai L2 
vihreä merkkivalo osoittaa viimeksi paineistetun linjan. 

Väliaikaa lasketaan aina, paitsi kun 

" kanava on hälytystilassa 

" kanavan käyntilukituskytkin on kiinni 

" kanava on suljettu (maksimipaineistusaika = 0). 

 
Paineistus 

Paineistusaika esitetään näytössä sekunteina. Linjan L1 tai L2 vihreä merkkivalo osoittaa paineistettavan linjan. Vihreä 
merkkivalo P osoittaa paineistuksen olevan käynnissä. 

Paineistus voidaan pysäyttää SET-painikkeella. 

Paineistusajan näyttö ja asetus on mahdollista muuttaa sekunneista minuuteiksi tehdasasetusparametrilla Prt. Kun 
paineistusaika esitetään minuutteina kaikki näytön desimaalipisteet palavat. 

 

Ylimääräinen voitelu 

Ylimääräinen voitelu voidaan käynnistää, kun kanava ei ole hälytystilassa, suljettu tai paineistamassa. 

Ylimääräinen voitelu käynnistetään normaalitilassa SET–painikkeella, kun näytössä on viimeisestä paineistuksesta 
kulunut aika. 

2- linjainen-järjestelmässä molemmat linjat paineistetaan kerran. Ensin paineistetaan seuraavana vuorossa oleva linja. 1- 
linjainen- ja Progressiivinen-järjestelmissä linja paineistetaan yhden kerran. 

Ylimääräinen voitelu voidaan pysäyttää SET-painikkeella. 

Painelähetinkäytössä mitataan linjojen paineen purkautumista. Uusi paineistus alkaa vasta, kun linjojen paine on laskenut 
alle asetetun alarajan. 

Painekytkinkäytössä odotetaan linjojen paineen purkautumista. Uusi paineistus alkaa vasta asetetun viiveen kuluttua. 

Paineen purkautumisen aikana näytössä on vaihekoodi dC. 
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5.7.2 Normaali- ja hälytystilan vaihekoodit 
Normaali- tai hälytystilassa näytössä esitetään ohjelman vaihetta vastaava koodi. 

 

Vaihekoodi Kuvaus 

dC Paineen purkautumisen odotus 
(disCharge) 

Loc Käyntilukituskytkin on kiinni 
(Locked) 

OFF Kanava on suljettu 

AGr Voiteluainesäiliön alarajahälytys 
(Alarm, Grease) 

ALP Paineen alahälytys 
(linjan paine ei nouse riittävästi paineistusaikana) 
(Alarm, Low Pressure) 
 
Pulssimäärähälytys Progressiivinen-järjestelmässä 
(Alarm Low amount of Pulses) 

AHP Paineen ylähälytys 
(linjan paine ei ole laskenut riittävästi paineistuksen alkaessa) 
(Alarm, High Pressure) 

AIn Hälytys SKF Doser monitor –annostimen toiminnan ilmaisimilta. 
Koodi esiintyy vain, jos SKF Doser monitoreja on käytössä. 
(Alarm, Indicator) 

Air Hälytys rasvaruiskutusjärjestelmän ilmanpainekytkimeltä.  
Koodi esiintyy vain, jos ilmanpainekytkin on käytössä. 
(Alarm, Air) 

APC Varoitusviesti pumpun vaihdosta, kun kahdennettu pumppauskeskus (Dualset) on 
käytössä. 
(Alarm, Pump Changed) 

 



 

 

 30  

5.7.3 Normaalitilan näytöt, 1- linjainen- and 2- linjainen-voitelujärjestelmät 
ù-painikkeella voidaan selata normaalitilan näyttöjä, joista nähdään voiteluohjelman asetusarvot. 

Näytön koodit muuttuvat seuraavassa järjestyksessä painettaessa ù-painiketta. 

 

Näytön koodi Kuvaus 

CH Näyttöön valittu voitelukanava. Koodi esiintyy vain kaksikanavaisissa järjestelmissä. 
Kanava vaihdetaan SET-painikkeella, kun koodi on näytössä. 
(Channel) 

Cou Voitelukertalaskuri. 
(Cycle Counter) 
Laskurin lukema kasvaa yhdellä voitelun päättyessä. Desimaalipiste on tuhansien 
erotin. 

C Voitelujakson asetusarvo aikana [h.mm] tai pulsseina riippuen 
tehdasasetusparametrista CYC. Asetettavissa välille 0 min – 999 h tai 000…999 
pulssia. 
(Lubrication Cycle) 

P Maksimipaineistusajan asetusarvo [s]. Asetettavissa välille 0 s – 999 s. 
Asetusarvo on mahdollista muuttaa minuuteiksi tehdasasetusparametrilla Prt. 
Asetettavissa välille 0 min – 999 min. 
(Lubrication, Pressurization time) 

PLo Alarajapaineen asetusarvo [bar/psi]. Asetettavissa välille 0-200 bar/0-2900 psi. 
(Pressure, Low limit) 
Koodi esiintyy vain painelähetinkäytössä. 

PHi Ylärajapaineen asetusarvo [bar/psi]. Asetettavissa välille 0-200 bar/0-2900 psi. 
(Pressure, High limit) 
Koodi esiintyy vain painelähetinkäytössä. 

dEL Paineen purkautumisen viivekerroin [n] 
(DELay) Viive = P * n [s] 
Koodi esiintyy vain painekytkinkäytössä. 

HL Käsikäytön asetus 
On: käsikäyttötila 
OFF: automaattitila 

PU Käytössä oleva pumppu, kun kahdennettu pumppauskeskus (Dualset) on käytössä: 
1: Pumppu 1 on käytössä. 
2: Pumppu 2 on käytössä. 
Tämä parametri on näkyvissä vain kun tehdasasetusparametrille dUA on asetettu 
arvo YES. 

 
Voitelukertalaskurin lukemassa käytetään desimaalipistettä tuhansien erottimena. Laskurin maksimilukema on  

49.9 = 49 999. 

Voitelujärjestelmän tehdasasetusparametrista Pre riippuen paineen yksikkö näytössä on bar tai psi. Psi lukemassa 
käytetään desimaalipistettä tuhansien erottimena. Esimerkiksi 1.02 = 1020 psi. 
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5.7.4 Normaalitilan näytöt, Progressiivinen-voitelujärjestelmä 
ù-painikkeella voidaan selata normaalitilan näyttöjä, joista nähdään voiteluohjelman asetusarvot. 

Näytön koodit muuttuvat seuraavassa järjestyksessä painettaessa ù-painiketta. 

 

Näytön koodi Kuvaus 

CH Näyttöön valittu voitelukanava. 
Kanava vaihdetaan SET-painikkeella koodin ollessa näytössä. 

Cou Voitelukertalaskuri. 
(Cycle Counter) 
Laskurin lukema kasvaa yhdellä voitelun päättyessä. Desimaalipiste on tuhansien 
erotin. 

C Voitelujakson asetusarvo aikana [h.mm] tai pulsseina riippuen 
tehdasasetusparametrista CYC. Asetettavissa 0 min – 999 h tai 000…999 pulssia. 
(Lubrication Cycle) 

P Maksimipaineistusajan asetusarvo [s]. Asetettavissa välille 0 s – 999 s. 
Asetusarvo on mahdollista muuttaa minuuteiksi tehdasasetusparametrilla Prt. 
Asetettavissa välille 0 min – 999 min. 
(Lubrication, Pressurization time) 

PP1 Pulssimääräasetus (PP1) voi olla 000…999. 

Jos PP1 asetetaan arvoon 0, paineistetaan aina maksimipaineistusaika. Pulssianturin 
ei tarvitse olla kytkettynä. Hälytyksiä ei saada säiliön alarajahälytystä 
lukuunottamatta. 

(Pulses per 1 pressurization) 

HL Käsikäytön asetus 
On: käsikäyttötila 
OFF: automaattitila 

PU Käytössä oleva pumppu, kun kahdennettu pumppauskeskus (Dualset) on käytössä: 
1: Pumppu 1 on käytössä. 
2: Pumppu 2 on käytössä. 
Tämä parametri on näkyvissä vain kun tehdasasetusparametrille dUA on asetettu 
arvo YES. 

 

Voitelukertalaskurin lukemassa käytetään desimaalipistettä tuhansien erottimena. Laskurin maksimilukema on  

49.9 = 49 999. 
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5.7.5 Linjojen paine- ja pulssinäytöt 
Painelähetinkäyttö 

Painelähetinkäytössä näyttöön voidaan valita linjojen painenäytöt øpainikkeella. Painikkeen painallus tuo näyttöön ensin 
linjan 1 painenäytön. Näytössä vuorottelee koodi P1 ja linjan 1 painenäyttö. Toinen painikkeen painallus tuo näyttöön 
linjan 2 painenäytön. Näytössä vuorottelee koodi P2 ja linjan 2 painenäyttö. Jos linjaa 2 ei ole, ohjelma palaa esittämään 
vaihekoodia. Linjan 2 painenäytöstä ohjelma palaa esittämään vaihekoodia ø-painikkeen painalluksella. Näyttö palaa 
esittämään vaihekoodia automaattisesti 4 minuutin kuluttua, jos painikkeita ei käytetä. 

Jos painelähettimeltä ei saada viestiä on näytössä koodi _ _ _ . 

 

Painekytkinkäyttö 

Painekytkinkäytössä näyttöön voidaan valita linjojen kytkimien tila ø-painikkeella. Painikkeen painallus tuo näyttöön 
ensin linjan 1 painekytkimen tilan. Näytössä vuorottelee koodi P1 ja linjan 1 painekytkimen tila. Toinen painikkeen 
painallus tuo näyttöön linjan 2 painekytkimen tilan. Näytössä vuorottelee koodi P2 ja linjan 2 painekytkimen tila. Näyttö 
palaa esittämään vaihekoodia automaattisesti 4 minuutin kuluttua, jos painikkeita ei käytetä. 

Painekytkimen tila kytkin kiinni esitetään koodilla on ja tila kytkin auki koodilla oF. 

 

Pulssilaskurinäyttö Progressiivinen-järjestelmässä 

Näyttöön voidaan valita lasketut anturipulssit ø-painikkeella. Näytössä vuorottelee koodi P1 ja valitun kanavan 
pulssilaskuri. ø-painikkeella palataan aikanäyttöön. 

 

5.7.6 Sähkökatko 
Asetusarvojen ja ohjelman tilan säilyminen muistissa on varmistettu sähkökatkon aikana. Sähkökatkon jälkeen toiminta 
jatkuu sähkökatkoa edeltäneestä tilasta. Mahdollinen keskeytynyt paineistus alkaa uudelleen alusta samalle linjalle. 
Väliaikaa ei lasketa sähkökatkon aikana. 

 

5.7.7 Hälytykset 

Yksikanavainen järjestelmä: 

" Järjestelmä on hälytystilassa, kun linjan L1, linjan L2 tai paineistuksen P punainen merkkivalo vilkkuu. 

Kaksikanavainen järjestelmä: 

" Järjestelmä on hälytystilassa, kun kanavan CH1 tai CH2 punainen merkkivalo palaa. 

" Kun näyttöön valittu kanava on hälytystilassa, linjan L1, linjan L2 tai paineistuksen P  
punainen merkkivalo vilkkuu. 

 

Alarajahälytys 

Kanava suorittaa alarajahälytyksen, pysäyttää paineistuksen ja siirtyy hälytystilaan, jos voiteluainesäiliö on tyhjä eli säiliön 
alarajakytkin on kiinni. Tällöin näytössä vilkkuu koodi AGr ja paineistuksen P punainen merkkivalo vilkkuu. Paineistus 
alkaa uudelleen samalle linjalle, kun alarajakytkin on avautunut ja hälytys on kuitattu SET-painikkeella. 

 

Painehälytys, 1- linjainen- ja 2- linjainen-voitelujärjestelmät 

Kanava suorittaa painehälytyksen ja siirtyy hälytystilaan, jos linjan paine ei ole laskenut riittävästi paineistuksen alkaessa 
tai jos linjan paine ei nouse riittävästi paineistusaikana. 
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Paineen ylähälytys 

Jos linjan paine ei ole laskenut riittävästi paineistuksen alkaessa, näytössä vilkkuu koodi AHP ja hälytyksen aiheuttaneen 
linjan L1 tai L2 punainen merkkivalo vilkkuu. 

Painelähetinkäytössä tapahtuu hälytys, jos paineistuksen alkaessa linjan paine on yli asetetun alarajan. Paineistus alkaa 
uudelleen samalle linjalle, kun paine on laskenut alle alarajan ja hälytys on kuitattu SET-painikkeella. 

Painekytkinkäytössä tapahtuu hälytys, jos paineistuksen alkaessa painekytkin on kiinni. Paineistus alkaa uudelleen 
samalle linjalle, kun painekytkin avautuu ja hälytys on kuitattu SET-painikkeella. 

 

 

Paineen alahälytys 

Jos linjan paine ei nouse riittävästi paineistusaikana, näytössä vilkkuu koodi ALP ja hälytyksen aiheuttaneen linjan L1 tai 
L2 punainen merkkivalo vilkkuu. 

Painelähetinkäytössä tapahtuu hälytys, jos linjan paine ei saavuta asetettua ylärajaa asetetussa 
maksimipaineistusajassa. Paineistus alkaa uudelleen samalle linjalle, kun hälytys on kuitattu SET-painikkeella. 

Painekytkinkäytössä tapahtuu hälytys, jos linjan painekytkin ei sulkeudu asetetussa maksimipaineistusajassa. 
Paineistus alkaa uudelleen samalle linjalle, kun hälytys on kuitattu SET-painikkeella. 

 

 

Pulssihälytys, Progressiivinen-voitelujärjestelmä 

Kanava suorittaa pulssihälytyksen ALP (Alarm Low amount of Pulses) ja siirtyy hälytystilaan, jos pulssimäärää ei 
saavuteta asetetussa maksimipaineistusajassa. 

 

Hälytys SKF Doser monitor –annostimen toiminnan ilmaisimelta 

SKF Doser monitorit ovat käytössä, kun tehdasasetusparametri LGI on asetettu tilaan YES. 

Hälytys tapahtuu, kun SKF Doser monitor ei tunnista annostimen toimintaa voitelujakson aikana. Näytössä on koodi AIn. 
Muista hälytyksistä poiketen voitelu jatkuu normaalisti hälytyksestä huolimatta. Hälytys kuitataan SET-painikkeella. 

 

 

Hälytys rasvaruiskutusjärjestelmän ilmanpainekytkimeltä 

Ilmanpaineen valvonta on käytössä, kun tehdasasetusparametri AC on asetettu tilaan YES. 
 

   

 

HUOMAUTUS 
 

 

Progressiivinen-järjestelmässä kanavan ruiskuohjaus käynnistyy aina kun pumppu käy. Pumppu pysähtyy, kun 
pulssimäärä on saavutettu. Ruiskuohjaus jää päälle 10s ajaksi. 

 

   

 
Hälytys tapahtuu, jos ilmanpainekytkin ei ole auki paineistuksen alkaessa tai kiinni paineistuksen loputtua. Näytössä on 
koodi Air. Paineistus alkaa uudelleen samalle linjalle, kun hälytys on kuitattu SET-painikkeella. 

 

Varoitusviesti pumpun vaihdosta (kahdennettu pumppauskeskus/Dualset) 

Kun kahdennettu pumppauskeskus (Dualset) on käytössä, näytössä on varoitusviesti APC kun pumppu on vaihtunut 
automaattisesti. Voitelu jatkuu normaalisti varoitusviestistä huolimatta. Viesti voidaan kuitata SET-painikkeella. 
Hälytyslähtö ei aktivoidu tässä tapauksessa. 

  



 

 

 34  

 

5.7.8 Käsikäyttö 
Käsikäyttötilaan siirrytään valitulla kanavalla, kun parametri HL on asetettu tilaan On. 

Automaattitilaan palataan seuraavilla tavoilla: 

" parametri HL asetetaan tilaan OFF 

tai 

" automaattisesti, kun käsikäyttötilaan siirtymisestä on kulunut 60 min 

tai 

" käynnistämällä SKF Maxilube hydrauliosa tai SKF ST-1240-IF ohjauskeskus uudelleen 

 

Käsikäyttötilassa SET-painikkeella: 

" käynnistetään pumppaus 

" pysäytetään pumppaus 

" vaihdetaan pumppaus toiselle linjalle 

Voiteluohjelma pitää pumpattavan linjan paineen asetetussa yläraja-arvossa. Öljyvoitelujärjestelmässä 
(voitelujärjestelmän toimintamuodossa 01 tai 02) ja Progressiivinen-järjestelmässä ei ole painetarkkailua. 

 

 

Asetukset 
 

Yleistä 

Asetusarvot ovat voitelukanavan ohjearvoja, esimerkiksi voitelujakso ja maksimipaineistusaika. Asetusarvot ovat 
kanavakohtaisia. 

Kaikki asetukset ovat salasanasuojattuja. 

 

Salasanan syöttö 

1 Valitse näyttöön muutettavan asetuksen koodi ù-painikkeella. 

2 Paina SET–painiketta. 

3 Näyttöön tulee koodi PPP. 

4 Hetken kuluttua näytön ensimmäinen merkki alkaa vilkkua. 

5 Valitse ù-painikkeella näyttöön syötettävän salasanan ensimmäinen numero. 

6 Siirry seuraavaan merkkiin ø-painikkeella. 

7 Kun salasanan kaikki kolme numeroa on syötetty paina SET–painiketta. 

8 Kun salasana on syötetty oikein, näyttöön tulee koodi ACC ja asetusarvot ovat muutettavissa 10 minuutin ajan. 

9 Jos salasana on syötetty väärin, näyttöön tulee koodi Err ja näyttö palaa normaalitilaan. 

 
   

 

HUOMAUTUS 
 

 

Asetusarvojen salasana on 105. 
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Asetusten syöttö 

1 Valitse näyttöön muutettavan asetuksen koodiù-painikkeella. 

2 Paina SET–painiketta 

3 Näytössä vilkkuu asetettavan arvon ensimmäinen numero. 

4 Valitse ù.-painikkeella näyttöön haluttu luku. 

5 Siirry seuraavaan numeroon ø-painikkeella. 

6 Talleta asetettava arvo muistiin SET–painikkeella. 

7 Poistu asetustilasta ø-painikkeella. Näyttö palaa normaalitilaan automaattisesti 4 minuutin kuluttua, jos painikkeita 
ei käytetä. 

 

 

Voitelukertalaskuri 

Voitelukertalaskuri voidaan tarvittaessa nollata. 

1 Valitse ù-painikkeella näyttöön voitelukertalaskurin koodi Cou. 

2 Nollaa voitelukertalaskuri SET–painikkeella. 

 

 

Voitelujakso 

Voitelujakson asetusarvo esitetään näytössä tunteina ja minuutteina. Tuntien ja minuuttien erottimena käytetään 
desimaalipistettä. Asetusarvon desimaalipistettä voidaan siirtää seuraavasti. 

 

1 Valitse näyttöön muutettavan asetuksen koodi ù-painikkeella. 

2 Paina SET–painiketta 

3 Aseta haluttu arvo ù- ja øpainikkeilla. 

4 Paina øpainiketta. 

5 Desimaalipiste alkaa vilkkua. 

6 Siirrä desimaalipiste haluttuun paikkaan ù- painikkeella. 

7 Talleta asetettu arvo muistiin SET–painikkeella. 
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Tekninen erittely 

5.9.1 IF-105 Tekniset tiedot 

Arvo Yksikkö Kuvaus 

-10…+50 
14…122 

°C 
°F 

Ympäristön lämpötila-alue 

45 x 140 x 17 
(l x k x s) 

mm Mitat 

Polykarbonaatti  Materiaali, kotelo 

IP67  Suojausluokka 

 

5.9.2 Merkintä 

IF-105 Lyhenne Kuvaus 

IF: IF InterFace 

105: 105 malli 
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6. Modbus RTU kenttäväyläliitäntä 
Ominaisuudet 

 
Protokolla: Modbus RTU (Slave), 9600 baud, 8 bits, no parity. Function codes FC03 & FC16 
Laitteisto: RS422 tai RS232, valittavissa IF-105 käyttöliittymässä. 

 
Modbus mahdollistaa Maxiluben voitelujärjestelmän parametrien lukemisen ja asettamisen. Käytettävissä ovat samat 
toiminnot kuin ohjauskeskuksen käyttöliittymässä: 
- Voitelutila voidaan lukea 
- Voiteluparametrit voidaan asettaa ja lukea 
- Käyttäjä voi lähettää komentoja: extra/stop voitelu ja hälytyksen nollaus. 
 
 

Parametrit 
Modbusiin liittyvät parametrit on asetettava IF-105-liitäntäpaneelilla. 

Parameter 
SEr:  232   RS232 portti aktiivinen 

422  RS422 portti aktiivinen 
Add  1…7  Modbus osoite 1…7 
(parametrit ovat käytettävissä salasanalla 222) 
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Liitännät 
 

Liitin  Signaali 
 XC: 15  RxD, RS232C  
 XC: 16  TxD,  RS232C  
 XC: 14  0V,    RS232C 
   
Yhdistä X11 & X14 oikosulkukappaleet tai jumpperit (kun RS-422 on käytössä 
 XC: 20   RxD+, RS422 (Kytkentäristiin TxD+) 
 XC: 18  RxD-  ,RS422 (Kytkentäristiin TxD-) 
 XC: 19  TxD+,  RS422 (Kytkentäristiin RxD+) 
 XC: 17  TxD- ,  RS422 (Kytkentäristiin RxD-) 
 
 

 
 Kuva 11: X11 & X14 oikosulkukappaleet tai jumpperit 
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Modbus rekisterit 
 

Voitelun tila Modbus function code (FC3) 
   

 

HUOMAUTUS 
 

 

FC3 saattaa antaa aikakatkaisuvastauksen arvon kirjoittamisen jälkeen 
 

   

 

REKISTERI 
[Kanava1] 

REKISTERI 
[Kanava2] 

R/W TYYPPI PARAMETERI 

2065 2081 R Integer Voitelukanavan nykyinen tila 

0 = ei määritetty 

1 = voiteluväli 

21 = paineistus linja 1 

22 = paineistus linja 2 

3 = lukitus 

4 = suljettu 

5 = purkautumisviive 

6 = alaraja hälytys 

71 = painehälytys linja 1 

72 = painehälytys linja 2 

8 = purkautuminen 

9= odottaa toisen kanavan valmistumista 

60= Annostelijan ilmaisimen hälytys 

62= Hälytys ilmasta rasvan seassa 
 

2066,2067 2082,2083 R Longint Nykyisen tilan kulunut aika [s] 
2068 2084 R Integer Nykyinen paine baareina linjassa 1 
2069 2085 R Integer Nykyinen paine baareina linjassa 2 
2070 2086 R Integer Voitelulaskuri 
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6.4.1 Asetukset 

 

Voitelun asetukset Modbus function code (FC16) 

REKISTERI 
[Kanava1]] 

REKISTER
I 
[Kanava2] 

R/
W 

TYYPPI PARAMETRI 

34-38 66-70 R/
W 

String kanavan vapaa nimi 

40 72 R/
W 

Integer Voitelujakso minuuteissa tai pulsseissa 

41 73 R/
W 

Integer Maksimi paineistusaika sekunneissa 

42 74 R/
W 

Integer Alarajapaine baareina 

43 75 R/
W 

Integer Ylärajapaine baareina 

44 76 R/
W 

Integer Valittu voitelutila: 
1= OS (öljy ) 
2= SG1 (yksilinjainen, rasva) 
3= SG2 (kaksilinjainen, rasva) 
5= SG2E (kaksilinjainen, pito) 
7= ML1 (yksilinjainen, MultiLube) 
8= ML2 (kaksilinjainen, MultiLube) 
9= SG1E (yksilinjainen, pito) 
10=S1 (yksilinjainen, rasvasuihku) 
11=S2 (kaksilinjainen, rasvasuihku) 
12=P1 (progressiiivinen järjestelmä) 

48 80 R/
W 

Integer Painekytkin=0, tai  
painelähetin =1 on käytössä 

49 81 R/
W 

Integer Purkautumisviivekerroin 
painekytkimien ollessa käytössä 

50 82 R/
W 

Integer Voitelujakso lasketaan aikana=0,tai 
pulsseina =1 

51 83 R/
W 

Integer LG-IND annostimien ilmaisimet 
käytössä 
0=EI 
1=KYLLÄ 

52 84 R/
W 

Integer Paineilmasäädin toiminnassa 
rasvansuihkutusjärjestelmässä 
0=NO 
1=YES 
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6.4.2 Komennot 
 

Voitelun asetukset Modbus function code (FC16) 
   

 

HUOMAUTUS 
 

 

FC16 saattaa antaa aikakatkaisuvastauksen arvon kirjoittamisen jälkeen 
 

   

 
REKISTERI 
[kanava1] 

REKISTERI 
[kanava2] 

R/
W 

TYYPPI PARAMETRI 

1554 1555 R/
W 

Integer 1 = aloita lisävoitelu / keskeytä voitelu 
2 = hälytyksen kuittaus 
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7. Maxilube vianetsintätaulukko 

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide 

Jos käytössä on SKF Maxiluben 
sisäinen ohjausyksikkö: 
Käyttöliittymän näyttö ja 
merkkivalot eivät pala. 

 
 
Pumppauskeskuksella ei 
syöttöjännitettä. 

 
 
Tarkista jännitteen syöttö. 

Jos käytössä on ulkoinen 
ohjauskeskus: 
Ohjauskeskuksen vihreä 
POWERmerkkivalo ei pala ja 
käyttöliittymä pimeänä. 

 
 
Ohjauskeskuksen pääkytkin  
OFF-asennossa. 
Sulake on toiminut. 

 
 
Käännä pääkytkin ON-asentoon. 
 
Tarkista sulake. 

Käyttöliittymässä voitelukanavalla 
voiteluainesäiliön alarajahälytys 

Voiteluaine on loppumassa. Vaihda voiteluaineastia. 
Kuittaa hälytys. 

Käyttöliittymässä voitelukanavalla 
paineen alahälytys. Paine 
paineenvalvontayksiköllä jää alle 
asetetun ylärajapainearvon 
paineistuksen aikana. 
 

Voiteluaine on jäykistynyt 
putkistossa olosuhteiden 
(kylmyys, kuumuus) takia. 
 
Runkoputkisto vuotaa. 
 
Runkoputkistossa on ilmaa. 
 
 

Aseta maksimipaineistusaika 
pidemmäksi tai vaihda voiteluaine 
olosuhteisiin sopivaksi. 
 
Paikallista ja korjaa vaurio. 
 
Ilmaa runko- ja haaraputkisto. 
Kuittaa hälytys. 

Huomattavan suuri vuotorasvan 
määrä voitelukohteella. 
Laakerin lämpötila kohoaa. 

Voitelujakso on säädetty liian 
lyhyeksi. 

Tarkista oikea voitelujakso kyseisen 
voitelujärjestelmän 
säätöarvotaulukosta tai ota yhteyttä 
Oy SKF Ab:n edustajaan. 

Pumppu ei käynnisty. Paineilman syöttö on suljettu. 
 
 
 
Paineilman paine ei ole riittävä. 
 
 

Avaa paineilman syöttö painamalla 
sulkuventtiilin painike alas  
(Kuva 8 / e ). 
 
Tarkista, että paine paineilman 
huoltolaitteella on 3,5-4,5 bar. 
Tarkista paineilman syöttöputkisto 
mahdollisten vuotojen varalta. 

Pumppu käynnistyy, mutta paine 
ei nouse. 

Paineilman paine ei ole riittävä. Tarkista, että paine paineilman 
huoltolaitteella on 3,5-4,5 bar. 
Tarkista paineilman syöttöputkisto 
mahdollisten vuotojen varalta. 
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Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide 

Käyttöliittymässä voitelukanavalla 
paineen ylähälytys. Paine 
paineenvalvontayksiköllä on yli 
asetetun alarajapainearvon 
paineistuksen alkaessa. 
 

Voiteluaine on jäykistynyt 
putkistossa olosuhteiden 
(kylmyys, kuumuus) takia. 
 
Linjaventtiilistön ohjausventtiili ei 
toimi. 
 
 

Aseta voitelujakso pidemmäksi tai 
vaihda voiteluaine olosuhteisiin 
sopivaksi. Kuittaa hälytys. 
 
Tarkista, että ylä- ja alarajapaineen 
asetusarvot on säädetty oikein. Ota 
tarvittaessa yhteyttä Oy SKF Ab:n 
edustajaan. 
Tarkista paineilman paine. 
Tarkista magneettiventtiilien MV1 ja 
MV2 toiminta. 

 
 

<   

 

 VAROITUS 
 

 

 

Ennen seuraavien toimintahäiriöiden selvittämistä, katkaise jännite ohjaus- ja 
pumppauskeskukselta. Sulje paineilman syöttö nostamalla sulkuventtiilin painike ylös 
(kuva 8, pos. e). Poista paine rasvasuotimesta ennen sen avaamista suotimen 
tulpassa olevan ilmausruuvin avulla (kuva 8, osa 11). Jos järjestelmä on paineen 
alaisena kun komponentteja irrotetaan tai avataan, komponentit tai voiteluaine 
saattavat sinkoutua ilmassa ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. 

 

 

   

 
 

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide 

Pumppu käynnistyy, mutta paine ei 
nouse. 

Rasvasuodin on tukkeutunut. 
 
 
Pumpun imuputkistossa on 
ilmaa. 
 
 
 
 
 
Pumpun imuyhteessä on 
epäpuhtauksia. 

Puhdista tai vaihda rasvasuotimen 
suodinpatruuna. 
 
Poista ilma pumpusta avaamalla 
rasvasuotimen ilmausruuvi (kuva 8, 
osa. 11) tai pumpun paineliitäntä 
(P). Varmista, että ilmausruuvista tai 
paineliitännästä tulee ainoastaan 
rasvaa (ei ilmaa). 
 
Ota yhteyttä Oy SKF Ab:n 
edustajaan. 
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8. Tekninen erittely 
Tekniset tiedot Maxilube linjaventtiilistö 

Suure Arvo Yksikkö Kuvaus 

t 0…+50 
+32…+122 

°C 
°F 

Ympäristön lämpötila-alue 

p 2–4,5 
40–65 

bar 
psi 

Käyttöilman painealue 

U 24 ±10% V DC Ohjausjännite 

U 115 ±10%; 50/60 
230 ±10%; 50/60 

V AC; Hz 
V AC; Hz 

Tehonsyöttö 

P 150 W Tehon kulutus max 

m 13 kg Paino 
 
 

 

Kuva 12 Maxilube mittakuva 
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Merkintä Maxilube linjaventtiilistö 

MAX-A-B-C-D-E-F Lyhenne Kuvaus 

MAX: MAX SKF Maxilube linjaventtiilistö 

A: 1 Kanavien lukumäärä, 1 kanava 

 2 Kanavien lukumäärä, 2 kanavaa 

B: 1 Linjojen lukumäärä, 1-linjainen järjestelmä 

 2 Linjojen lukumäärä, 2-linjainen järjestelmä 

C: 24 Ohjausjännite 24 V 

 115 Tehonsyöttö, 115 V  

 230 Tehonsyöttö, 230 V  

D: IF105 Käyttöliittymä, IF-105 

 X Ulkoinen ohjaus 

E: R Voitelulinjojen lähdöt, DIN 2353 leikkuurengasliitin ø 12 mm putkelle  

 U Voitelulinjojen lähdöt, DIN 2353 leikkuurengasliitin ø 1/2" putkelle 

F: V2 Versiomerkintä 

Esimerkki: 

 

 

Tehonsyöttö, 230 V 

Käyttöliittymä, IF-105 

Liitännät, ø12 mm putkelle 

Linjojen lukumäärä, 2-linjainen järjestelmä 

Kanavien lukumäärä, 2 kanavaa 

SKF Maxilube pumppauskeskus 

MAX-2-2-230-IF105-R-V2 

Tehonsyöttö, 230 V 

Käyttöliittymä, IF-105 

 

Versiomerkintä 
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Tilauskoodit, SKF Maxilube linjaventtiilistö 

Tilauskoodi Tyyppimerkintä Kuvaus 

12371171 MAX-1-2-230-IF105-R-V2 Yksi kanavainen, kaksilinjainen, 230 V, ohjauksella, ø12 mm 
linjalähdöt 

12371501 MAX-1-2-230-IF105-U-V2 Yksi kanavainen, kaksilinjainen, 230V, ohjauksella, ø1/2” 
linjalähdöt 

12371041 MAX-1-2-115-IF105-R-V2 Yksi kanavainen, kaksilinjainen, 115 V, ohjauksella, ø12 mm 
linjalähdöt 

12371371 MAX-1-2-115-IF105-U-V2 Yksi kanavainen, kaksilinjainen, 115 V, ohjauksella, ø1/2” 
linjalähdöt 

12371175 MAX-1-2-24-IF105-R-V2 Yksi kanavainen, kaksilinjainen, 24 V, ohjauksella, ø12 mm 
linjalähdöt 

   

12371231 MAX-2-2-230-IF105-R-V2 Kaksi kanavainen, kaksilinjainen, 230 V, ohjauksella, ø12 mm 
linjalähdöt 

12371561 MAX-2-2-230-IF105-U-V2 Kaksi kanavainen, kaksilinjainen, 230V, ohjauksella, ø1/2” 
linjalähdöt 

12371101 MAX-2-2-115-IF105-R-V2 Kaksi kanavainen, kaksilinjainen, 115 V, ohjauksella, ø12 mm 
linjalähdöt 

12371431 MAX-2-2-115-IF105-U-V2 Kaksi kanavainen, kaksilinjainen, 115 V, ohjauksella, ø1/2” 
linjalähdöt 

   

12371141 MAX-1-1-230-IF105-R-V2 Yksi kanavainen, yksilinjainen tai progressiivinen, 230 V, 
ohjauksella, ø12 mm linjalähdöt 

12371471 MAX-1-1-230-IF105-U-V2 Yksi kanavainen, yksilinjainen tai progressiivinen, 230V, 
ohjauksella, ø1/2” linjalähdöt 

12371011 MAX-1-1-115-IF105-R-V2 Yksi kanavainen, yksilinjainen tai progressiivinen, 115 V, 
ohjauksella, ø12 mm linjalähdöt 

12371341 MAX-1-1-115-IF105-U-V2 Yksi kanavainen, yksilinjainen tai progressiivinen, 115 V, 
ohjauksella, ø1/2” linjalähdöt 

12371201 MAX-2-1-230-IF105-R-V2 Kaksi kanavainen, yksilinjainen tai progressiivinen, 230 V, 
ohjauksella, ø12 mm linjalähdöt 

12371531 MAX-2-1-230-IF105-U-V2 Kaksi kanavainen, yksilinjainen tai progressiivinen, 230 V, 
ohjauksella, ø1/2”  linjalähdöt 

12371071 MAX-2-1-115-IF105-R-V2 Kaksi kanavainen, yksilinjainen tai progressiivinen, 115 V, 
ohjauksella, ø12 mm linjalähdöt 

12371401 MAX-2-1-115-IF105-U-V2 Kaksi kanavainen, yksilinjainen tai progressiivinen, 115 V, 
ohjauksella, ø1/2” linjalähdöt 

   

12371271 MAX-1-2-24-X-R-V2 Yksi kanavainen, kaksilinjainen, 24 V, ei ohjausta, ø12 mm 
linjalähdöt 

12371601 MAX-1-2-24-X-U-V2 Yksi kanavainen, kaksilinjainen, 24V, ei ohjausta, ø1/2” 
linjalähdöt 
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9. Kunnossapito 
Puhdistaminen 

9.1.1 Yleistä 
Puhdistustöiden suorittamisen samoin kuin henkilönsuojainten, puhdistusaineiden ja -laitteiden valinnan sekä käytettävien 
henkilönsuojainten osalta on noudatettava toiminnanharjoittajan laatimia työohjeita. Puhdistamiseen saa käyttää vain 
puhdistusaineita, jotka sopivat yhteen valmistusmateriaalien kanssa. Poista puhdistusainejäämät tuotteesta täydellisesti ja 
huuhtele tuote tämän jälkeen puhtaalla vedellä. Pidä asiattomat henkilöt loitolla. Merkitse märät alueet. 
 

9.1.2 Sisäosien puhdistus 
Sisäpuolinen puhdistus ei yleensä ole tarpeellista. Sisusta on kuitenkin puhdistettava, mikäli tuotteen sisälle on joutunut 
vahingossa tuotteeseen sopimatonta tai likaista voiteluainetta. Ota tämän osalta yhteyttä valmistajan huolto-osastoon. 
 

9.1.3 Ulkopinnan puhdistus 
•   Rajaa ja merkitse kastuneet alueet varoitusmerkein. 

•   Estä luvaton pääsy. 

•   Puhdista ulkopinnat huolellisesti kostealla liinalla. 

•   Tuotteen sisälle ei saa päästä puhdistusnestettä puhdistuksen aikana. 
 

<   

 

 VAROITUS 
 

 

 

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara! 
 

 

Puhdistustyöt saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun tuotteet on tehty jännitteettömiksi. 
Sähkökomponenttien puhdistuksen yhteydessä otettava huomioon IP-kotelointiluokka. 

   

 
<   

 

 VAROITUS 
 

 

 

Terveydelle vaarallisten aineiden koskettaminen tai altistuminen terveydelle vaarallisille 
aineille hengitysteiden kautta voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. 

 

 

 

 

Käytä henkilönsuojaimia. Noudata terveydelle vaarallisen aineen käyttöturvallisuustiedotetta. 
Vältä muiden esineiden tai ympäristön saastuminen puhdistuksen seurauksena. 
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Määräaikaistarkastukset 
Kuukausittaiset tarkastukset 

" paineilman huoltolaitteen tarkastus ja vedenpoisto 

" pumpun toiminta 

" tarkista pumpun sekä voitelujärjestelmän mahdolliset vuodot 

 

Tynnyrin vaihdon yhteydessä edellä mainittujen tarkastusten lisäksi 

" Puhdista rasvasuodin ja suodinpatruuna sekä vaihda ne tarvittaessa 

 
 

11. Käytöstä poisto & varastointi 
Väliaikainen käytöstä poisto 

Järjestelmä voidaan poistaa väliaikaisesti käytöstä, kun se kytketään irti sähkö-, paineilma- ja/tai hydrauliikkasyötöistä. 
Jos laitteisto poistetaan käytöstä väliaikaisesti, katso myös kohta Varastointi. Lisätietoa löytyy jokaisen komponentin 
käyttö-ja huolto-ohjeesta kohdasta Yleiskuvaus. Käynnistettäessä laitteistoa uudelleen, katso jokaisen komponentin 
käyttö- ja huolto-ohjeesta kohdat käyttöönotto ja Tekninen erittely. 

 

 

Lopullinen käytöstä poisto 
Noudata kansallista lainsäädäntöä sekä näissä käyttö- ja huolto-ohjeissa olevia menettelytapoja, kun voiteluaineella 
täytettyä ja käytettyä laitteistoa hävitetään ja poistetaan käytöstä. 

 
<   

 

 HUOMIO 
 

 

 Voiteluaineet voivat sisältää kemikaaleja, jotka voivat saastuttaa maaperää ja vesistöjä. 
Voiteluaineet tulee hävittää asianmukaisesti. Noudata kansallista lainsäädäntöä ja säädöksiä 
hävittämiseen ja kierrättämiseen liittyen. 

 

 
   

Tuote voidaan myös palauttaa Oy SKF Ab:lle hävitettäväksi. Oy SKF Ab:lla on oikeus veloittaa kulut. 

 

 

Varastointi 
Tuotteet tulee varastoida seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

" Varastotilan tulee olla kuiva, pölytön ja hyvin tuuletettu. 

" Maksimivarastointiaika on 24 kuukautta. 

" Varaston lämpötilan tulee olla 10-40 °C. 

" Vältä suoraa auringonpaistetta ja lämpösäteilyä. 

" Varastoi tuotteet irti maasta tai lattiasta. 

" Suojaa tuotteet mekaanisilta iskuilta, korroosiolta, kosteudelta ja pölyltä. 
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12. Varaosat 
 

Kuva 13 Maxilube varaosat 
 

 

 
 

Osa no. Kuvaus Tilauskoodi 

1 
 

CHV-1-MAX Kokoonpano 
CHV-2-MAX Kokoonpano 

12386090 
12386100 

2 CHV-100 ohjauspatruuna (1 tai 2 kpl) 12386245 
3 Ohjauskortti ST105A 12501460 
4 Paineilmaventtiilistö  V2 12400100 
5 Käyttöliittymä IF-105 12501480 
6 Teholähde 115 / 230VAC 11501000 
7 Painemittari 12600850 
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13. Liitteet 
 

China RoHS Taulukko 
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