
Controlador LMC 301 

Para controle confiável de sistemas de lubrificação pequenos, 
grandes ou de vários tipos de sistemas

Projetado para uso com bombas sem con-
trolador interno, o LMC 301 é indicado para 
aplicações em que são necessários controle 
e realimentação sofisticados. Esse controla-
dor versátil pode lidar com diversas configu-
rações e várias faixas de temperaturas. 

Modelos 86500 e 86501 Modelos 86502 e 86503

O LMC 301 funciona com vários tipos de 
sistemas, incluindo linha simples, linha du-
pla e sistemas progressivos. Um sistema 
pode operar três bombas diferentes, e cada 
uma dessas bombas pode controlar até três 
zonas para um total de nove zonas. Além 
disso, cada bomba pode funcionar como um 
tipo de sistema diferente.



Os sistemas controlados pelo LMC 301 podem ser configurados para 
verificar se o lubrificante é dosado

O LMC 301 utiliza pressostatos e transduto-
res de pressão e um sensor de monitora-
mento de graxa pode ser colocado antes  
do ponto de lubrificação para verificar se  
o sistema está funcionando corretamente. 
Isso é ideal para utilização em rolamentos 
críticos, em que é essencial saber se eles  
foram lubrificados adequadamente.

Como a unidade gerencia até nove zonas 
separadas, menos controladores são neces-
sários, o que economiza dinheiro. A unidade 
é projetada para sistemas com pontos  
de lubrificação que exigem intervalos de  
lubrificação diferentes ou tipos de graxa 
diferentes.

Características:

• Recipiente classificado como IP 65 para 
resistência à água

• Disponível em 24 V CC ou 110 ou  
220 V CA

• Sistema modular com dez entradas por 
unidade minimiza os custos de hardware 
e instalação

• Podem ser adicionadas até sete  
extensões de E/S por sistema

• Modo de conexão USB
• Configurações da bomba incluem lubrifi-

cação com base em tempo ou pressão, 
controle da bomba e monitoramento de 
temperatura

• Idiomas do controlador e do software 
para PC: Inglês, alemão, francês,  
espanhol, italiano, russo e chinês

• É possível fazer download de novo  
firmware sem custo do site da SKF e  
atualizar unidades pelo software para PC

• Diversas funções de ponta
 – capacidade pré-lubrificação e 
pós-pulverização

 – capacidade de controlar bombas de 
abastecimento automático

 – monitoramento de temperatura
• Capacidade de alternar entre os ciclos de 

lubrificação normal e pesado por meio de 
um interruptor remoto

Benefícios:

• Opera até três bombas diferentes para 
um total de nove zonas

• Oferece flexibilidade ao variar intervalos 
de lubrificação ou quando são necessários 
tipos diferentes de graxa

• Funciona com eficácia em diversas 
temperaturas

• Controla bombas de grande capacidade 
com alto consumo de amperagem

• Funciona com o novo sensor de detecção 
de graxa angular para verificar a lubrifi-
cação adequada

• Reservatório resistente à água suporta 
lavagens com alta pressão

• Aprovado por UL/CSA/CE

Controlador LMC 301 com fonte de alimentação CA

Fonte de  
alimentação 

Conexão interna 24 V CC da unidade  
de fonte de alimentação CA/CC à placa

Seis saídas de relé

Interruptor  
de reinício

Interruptor  
de endereço

Conector USB para  
programação com PC

Oito entradas  
digitais

Duas entradas  
analógicas

Interface de 
comunicação  
RS485

Saída de  
potência  
24 V para  
placa-mãe

Energia  
consumida

Duas saídas  
de alta corrente

Terminais de  
massa e PE  
para saídas  
de relés

Conexão  
interna de  
100 a 240 V CA  
para a unidade  
de fonte de  
alimentação  
CA/CC
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Configure o controlador LMC 301 para atender suas especificações

O LMC 301 utiliza solenoides para controlar 
as zonas e sensores para monitorar a pres-
são. Como é possível selecionar o tipo de 
solenoides e sensores utilizados, a unidade 
pode ser personalizada para atender suas 
necessidades específicas e aplicações 
regionais.

Apropriado para todas as indústrias em 
que são encontradas aplicações de lubrifica-
ção pequenas, grandes ou complexas, o 
controlador LMC 301 é especialmente  
adequado para móvel, fora de estrada,  
mineração, construção e grandes indústrias 
de processamento.

Itens típicos para entradas

• Pressostato
 –  NO ou NC

• Transdutores de pressão 
 – 1 a 6 V
 – 0 a 10 V
 – 2 a 10 V
 – 0 a 20 mA 
 – 4 a 20 mA

• Sensores de temperatura
• Detector de fluxo de graxa
• Detectores de pistão
• Botão de lubrificação remota
• Contadores de ciclos
• Proteção do motor ao usar arranques  

do motor
• Carga de lubrificação 

 – normal ou pesada
• Interruptor ou sensor de nível baixo
• Abastecimento automático

Itens típicos para saídas

• Bombas
• Válvulas de respiro
• Válvulas de zona 

 – 3/2, 2/2 NC, 2/2 NO
• Alarmes sonoros ou visuais

Informações técnicas

Modelos 86500, 86502 (unidades CC)  
86501, 86503 (unidades CA )

Posição de montagem vertical
Dimensões 10.6 x 6.7 x 3.5 in (270 x 170 x 90 mm)
Display 2.4 x 1.2 in (60 x 30 mm); 128 x 64 pixels

Temperatura operacional de CA 14 to 122 °F (–10 a +50 °C)
Temperatura operacional de CC –40 to +158 °F (–40 a +70 °C)
Tela LCD –4 °F (–20 °C)

Temperatura de armazenamento –40 to +158 °F (–40 a +70 °C)
Entradas 10
Saídas Seis contatos de relé 8 A e dois 20 A

Tensão operacional relativa de ondulação residual ±5% de acordo com a DIN 417 55

Proteção e monitoramento
Limite de corrente sustentável à prova de curto-circuito
À prova de sobrecarga sim
À prova de circuito aberto sim
Nível de proteção IP 65

Entrada CA
Tensão de entrada 100-240 V CA (47-63 Hz)
Fusão (lento) 4 A

CC de entrada
Tensão de entrada 24 V CC ±10%
Fusão (lento) 10 A

Segurança segundo a DIN EN 60204-1
Classe de segurança Classe I

EMC
Supressão de interferência VDE 0875 T 11, EN 55011 Classe A
Interferência emitida de acordo com a EN 61000-6-3
Imunidade de acordo com a EN 61000-6-2

A interferência emitida atende aos requisitos para uso industrial. Uso em área residencial pode causar interferência em algumas
circunstâncias

Modelo Descrição

86500 Unidade principal CC
86502 Unidade de E/S CC (igual ao 86500, menos display e painel de controle na tampa)

86501 Unidade principal CA (igual ao 86500, mais fonte de alimentação instalada no painel)
86503 Unidade de E/S CA (igual ao 86502, mais fonte de alimentação usada no 86501)
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Visão geral do sistema de lubrificação de linha única

Independentemente da aplicação, o princí-
pio da lubrificação de linha simples perma-
nece o mesmo:  uma estação de bomba 
central fornece lubrificante automaticamen-
te por uma linha única de fornecimento ao 
dispositivo de dosagem de lubrificante. Cada 
dispositivo de dosagem serve apenas um 
ponto de lubrificação e pode ser ajustado 
para oferecer a quantidade exata necessária 
de graxa ou óleo. Os sistemas podem lubri-
ficar uma máquina, diversas zonas em uma 
máquina ou várias máquinas separadas.

Vantagens de um sistema de lubrificação 

de linha simples:

• Fáceis de compreender, instalar e manter
• Disponível nos modelos predefinido  

e ajustável
• Adequado para quase todos os 

lubrificantes
• Simples expansão de sistema
• O sistema continua funcionando se  

um ponto fica obstruído
• Monitoramento e controle integrados  

do sistema
• Capaz de bombear em longas distâncias 

dentro de uma ampla faixa de 
temperaturas

Além do controlador LMC 301, o portfólio 
da SKF inclui os componentes de sistemas 
SKF MonoFlex e Lincoln Centro-Matic, como 
bombas, unidades de dosagem, dispositivos 
de monitoramento e controle e acessórios.

Vantagens de usar o LMC 301 com um 

sistema de linha simples:

• Lubrifica até três zonas por bomba com 
intervalos de tempo diferentes

• Permite o uso de sensores de pressão e 
solenoides de zona preferidos comuns 
para a região

• Função de registro de dados

Exemplo de um layout de sistema de linha simples 
Um sistema de uma zona com sensor de pressão no fim da linha na posição ideal. Até três zonas podem ser adicionadas por bomba.

LMC 301

Sensor de pressão - pressostato ou transdutor
Indica ao controlador que a pressão de fim de linha 
foi atingida

Fiação
Opera a válvula de respiro, a bomba e o sensor 
de nível
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Visão geral do sistema de lubrificação progressiva

Em sistemas de lubrificação automática 
progressiva, uma bomba de pistão fornece 
uma determinada quantidade de lubrifican-
te através da linha principal para o dispositi-
vo de dosagem que atua em cada saída. Os 
sistemas SKF ProFlex e Lincoln Quicklub  
foram projetados para aplicações específicas 
e podem ser configurados para atender aos 
requisitos exclusivos de cada ponto de  
lubrificação no equipamento.

Vantagens de um sistema de lubrificação 

progressivo:

• Fornecimento contínuo de lubrificante 
durante o tempo de funcionamento da 
bomba

• Estende a vida útil do equipamento
• Melhora a confiabilidade e a segurança
• Kits pré-montados para instalação 

simples
• Volumes de entrega ajustáveis
• Fácil monitoramento do sistema e  

controle simples de obstrução
• Utiliza graxa padrão NLGI classe 00,  

000, 1 e 2

Vantagens de usar o LMC 301 com um 

sistema progressivo:

• Monitora grandes números de detectores 
de pistão, sensores de fluxo ou chaves 
limitadoras

• Lubrifica até três zonas por bomba com 
intervalos de tempo diferentes

• Programação baseada em contagem ou 
baseada em tempo (tempo de pausa e 
trabalhando)

• Pode monitorar a temperatura e parar  
o sistema se estiver muito frio

• Função de registro de dados
• Controla sensores analógicos como  

sensores de nível

Exemplo de um layout de sistema progressivo 
Um sistema de duas zonas com válvulas de 3/2 vias. As válvulas de 3/2 vias são utilizadas para expandir o volume de bombeamento para que a lubrifica-
ção de cada zona ocorra ao mesmo tempo em intervalos rápidos. Em vez disso, uma alternativa seria utilizar válvulas de 2 vias, com apenas duas linhas 
de alimentação e aumentar o tempo de bombeamento. O LMC 301 pode controlar e monitorar até três zonas diferentes. 

LMC 301 Fiação
Ativação e desativação 
da unidade de 
bombeamento

Monitoramento de 
sensor de nível 
opcional (não exibido)

Unidade de 
bombeamento 
Com três elementos 
de bombeamento

Três linhas de alimentação
Maximiza o fluxo de graxa

Válvula de 3/2 vias
Controla a operação de 
cada zona

Detector de  
pistão
Detecta a operação 
do bloco divisor de 
cada zona
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Visão geral do sistema de lubrificação de linha dupla

Os sistemas de lubrificação de linha dupla, 
incluindo SKF DuoFlex e Lincoln Helios, uti-
lizam duas linhas principais que são forneci-
das de modo alternativo com lubrificante de 
uma bomba de alta pressão por meio de 
uma válvula de troca, na qual o lubrificante 
também serve como meio de controle para 
o sistema. Esses sistemas são próprios para 
aplicações que tenham muitos pontos de lu-
brificação em longas distâncias em condi-
ções ambientais rigorosas.

Vantagens de um sistema de lubrificação 

de linha dupla:

• Simples de projetar e facilmente 
estendido

• Volumes de entrega ajustáveis
• Fácil monitoramento do sistema
• O sistema continua funcionando mesmo 

se um ponto ficar obstruído
• Pode ser combinado com dispositivos de 

dosagem progressiva downstream para 
aumentar o número total de pontos de 
lubrificação

• Utiliza óleo, graxa semifluida e graxa dura 
até NLGI 2

Vantagens de usar o LMC 301 com um 

sistema de linha dupla:

• Pode trabalhar no modo adaptativo com 
sensores de pressão analógicos

• Usa detectores de pistão como “sensores 
de aprendizagem”

• Controla sistemas multizona
• Programação baseada em contagem ou 

baseada em tempo
• Controla vários modelos de válvulas de 

troca
• Pode controlar motores de três fases com 

arranques de motor

Exemplo de um layout de sistema de linha dupla e uma bomba 
Em conjunto com os detectores de pistão, os sensores de pressão em cada linha permitem que o sistema se adapte automaticamente a variações de 
temperatura, aumentando o tempo da bomba no clima frio. 

LMC 301 Sensor de nível

Fiação
Ativação e desati-
vação da unidade 
de bombeamento

Sensores de pressão
Monitora a pressão da 
linha de alimentação 
em cada linha

Válvula de trocaFiação da válvula de troca

Sensor de pressão (opcional)
Posicionado antes da válvula de troca 
para monitorar a pressão da bomba

Detector de pistão
Detecta a operação 
do bloco divisor de 
cada zona
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Visão geral do sistema de lubrificação de vários tipos de sistemas

O controlador LMC 301 permite o uso de 
até três bombas, e cada bomba pode operar 
até três zonas. Cada uma das bombas pode 
ser usada com um tipo de sistema diferente. 
Portanto, uma unidade pode operar uma 
bomba de sistema de linha simples e uma 
bomba de sistema progressiva ou uma 
bomba de sistema progressiva e uma bom-
ba de linha dupla. 

Vantagens de usar o LMC 301 com vários 

tipos de sistemas:

• Controla sistemas complexos com um 
controlador

• Uma fonte de configuração e exportação 
de dados

Exemplo de um layout de vários sistemas e duas bombas 
O sistema de linha simples e um sistema de duas zonas com válvulas de 2 vias, exibindo a capacidade do sistema em que cada bomba pode ter até três 
zonas. O sistema progressivo também é um sistema de duas zonas com válvulas de 2 vias, exibindo um tipo diferente de configuração progressiva, em 
comparação ao sistema representado na página anterior.

LMC 301 Válvula de 2/2 vias
Controla a operação de 
cada zona

Sensor de pressão
Próximo ao fim de 
cada linha de cada 
zona

Sensor de pressão na bomba
Use quando não utilizar sensores de 
pressão no fim da linha

Fiação
Ativação e desativação 
da unidade de 
bombeamento

Uma linha de 
alimentação dividida 
em duas zonas

Válvula de 2/2 vias
Controla a operação de 
cada zona

Detector de 
pistão
Detecta a opera-
ção do bloco divi-
sor de cada zona
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Entre em contato:
SKF USA, Inc.
5148 N. Hanley Road
St. Louis, MO 63134 EUA
Tel.: +1 (314) 679-4200

!
Informação importante sobre o uso do produto
Os sistemas de lubrificação SKF e Lincoln ou seus componentes 

não são adequados para uso com gases, gases liquefeitos, gases 
pressurizados em soluções e fluidos com pressão de vapor que exceda a 
pressão atmosférica normal (1 013 mbar) em mais de 0,5 bar na 
temperatura máxima permitida.
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