
Bomba de cartucho elétrica ECP

A Bomba de cartucho elétrica ECP foi 

desenvolvida para lubriicar rolamentos 

e guias lineares em pequenas máqui-

nas. Ela inclui uma válvula de alívio de 

pressão integrada que permite seu uso 

nos sistemas de lubriicação de linha 

simples SKF MonoFlex. 

Essa bomba de pistão acionada  

eletricamente utiliza 24 V CC e é contro-

lada por um controlador lógico progra-

mável (PLC) externo para sua conveni-

ência. Além disso, a bomba é capaz de 

ativar manualmente um ciclo de lubrii-

cação e pode ser usada com um inter-

ruptor de nível integrado e opcional 

para monitorar o nível de abastecimento 

do cartucho.

Utilizando cartuchos de fácil substitui-

ção, ela é compatível com viscosidades 

do óleo entre 20 e 1.500 mm2/s e com 

os graus de graxa luida NLGI 0, 00 e 

000. 

A Bomba de cartucho elétrica ECP é 

uma solução de lubriicação econômica 

e fácil de operar, com um design 

moderno e que não ocupa muito 

espaço.

Para a lubriicação coniável de máquinas e sistemas de automação pequenos utilizando óleo ou graxa luida

Vantagens:

• Econômica

• Fácil de operar 

• Disponíveis com diversos lubriicantes 

• Minimiza o risco de utilizar um lubrii-

cante incorreto ou contaminado

• Aumenta a coniabilidade

• Reduz o tempo de parada não 

programada

• Amplia os intervalos de manutenção

• Minimiza o impacto ambiental por 

meio do uso eiciente de lubriicantes

Botão de lubriicação 
manual

Duas saídas de lubriicante

Conexão com o PLC

Placa de montagem

Conexão elétrica
Válvula de purga de ar

ECP1-1WAA11
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Informações técnicas Dimensões

Código de pedido

Pressão operacional max. 38 bar max. 552 psi
Temperatura operacional de +10 a +50 °C 50 a 122 °F
Volume de abastecimento de
graxa luida 12 cm3/min 0,73 in.3/min
óleo 0,012 l/min 0,73 in.3/min

Tensão do motor 24 V DC
Nível de proteção IP 54
Número de saídas 1 ou 2 (dianteira e/ou inferior)

Lubriicante
graxa luida NLGI 00, 000
óleo Viscosidade de 20 a 1.500 mm2/s (cSt)

Capacidade dos cartuchos 380 ml 12,8 l. oz.

Tamanho (A x L x P)
em cartucho 143x172x121 mm 5,63x6,77x4,76 in.
com cartucho de 380 ml 307,5x172x121 mm 12,1x6,77x4,76 in.

Peso (sem cartucho) 1 900 g 4,19 lbs

Posição de montagem vertical

Código de pedido da Bomba de cartucho elétrica

 ECP 1 – 1 W A A 2 2 – 0 0 0 0 0 0

Tipo da bomba
 ECP = Electric Cartridge Pump

Volume de saída
 1 = 12 cm3/min (graxa)
 1 = 0,012 l/min (óleo)

Geração
 1 = 1.ª geração

Interruptor de advertência do nível  
de abastecimento mínimo
 W = Nível de advertência (pré-advertência de vazio)  
 0 = Sem interruptor de advertência

Suporte de parede
 A  = Com
 0  = Sem 

Conexão elétrica
 A  = Conector quadrado de acordo com DIN EN 175301-803-A

Porta de saída dianteira  
Porta de saída inferior
Conexão da linha principal
 1  = Rosca de conexão M10x1
 2  = Conector tipo push-in ø 6 mm
 3  = Conector de fuso giratório ø 6 mm
 4  = Conector tipo push-in ø 8 mm
 X  = Fechada

Especiicação do cartucho pré-abastecido
 000000 = sem cartucho, fechada
 F00138 = Zeller Gmelin Divinol Lithogrease 00, 380 ml
 

Código de pedido do cartucho pré-abastecido sem ECP
Zeller Gmelin Divinol Lithogrease 00
380 ml LF001/MR380
 

Order example
ECP1-1WAA23-F00138
• Electric cartridge pump
• Volume de saída 12 cm3/min
• 1.ª geração
• com nível de advertência
• com suporte de parede
• com conector quadrado elétrico
• com conector tipo push-in ø 6 mm, porta de saída dianteira
• com conector de fuso giratório ø 6 mm, porta de saída inferior
• com 380 ml cartucho Zeller+Gmelin Divinol Lithogrease 00


