
SKF Safegrease 2
Centralsmörjsystem



SKF centralsmörjsystem för  
ökad tillgänglighet

Smörjmedlets flöde in från linje 1 Till smörjpunkt A Smörjmedlets flöde in från linje 2 Till smörjpunkt B

Med rätt smörjning förebyggs skador och driftstörningar som förorsakas av otillräcklig smörj-

ning. Livslängden för processutrustning och -maskineri förlängs samtidigt som smörjresulta-

tet är optimalt. Samtidigt minimeras energiförbrukningen och miljöbelastningen. Allt detta  

leder till besparingar. Centralsmörjsystemet ökar arbetssäkerheten eftersom maskiner och  

utrustning inte behöver smörjas manuellt under drift. Dessutom ökar centralsmörjsystemet 

produktionsprocessernas driftsäkerhet.
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Styrcentraler
SKFs styrcentraler kan styra flera 
individuella smörjkanaler som har
smörjintervaller och/eller smörj-
medel oberoende av varandra. 

Styrning och övervakning

Kanaler

1 – 14

max

2–14

SKF ST-1440 kan styra som mest 14 smörjkanaler. SKF ST-1340 
styrcentral kan styra fyra kanaler. 

Styrcentralen ST-105 är integrerad med SKF Maxilube pumpcentral och kan 
användas för att styra som mest två smörjkanaler.

SKF Maxilube pumpcentral 
Hydraulenheten för SKF Maxilube pump-
central innehåller magnet- och styrventil-
grupper samt tryckmätare för smörjledning-
arna. Pumpcentralen är försedd med en 
underhålls- och reglerenhet för tryckluft 
samt fettfilter.

SKF Maxilube styrcentral styrs och över-
vakas via en integrerad styrenhet, ST-105. 
Styrcentralen kan också styras och överva-
kas av en separat styrenhet eller via SMS-
meddelanden.

  Tekniska data  
styrcentraler

Omgivningstemperatur
0 till +60 °C

SKF ST-1440
Max ineffekt 250 W
Driftspänning 115/230 V

SKF ST-1340
Max ineffekt 150 W
Driftspänning 100–200 V

Automatsäkring
6 A

Skyddsklass
IP65
IP65

  Tekniska data 
SKF Maxilube pumpcentraler

Omgivningstemperatur
0 till +50 °C

Styrning
24 V DC

Driftspänning
115/230 V

Tryckintervall
4–7 bar

Anslutningar
Ingång: tryckluft (1) R 1/2"
Utgång: smörjmedel (2) R 1/2"
Rör 12,7 mm
Utgångar: smörjmedel (2)
Rör 12,7 mm
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SKF Online 1440
SKF Online-systemet är en tillämpning som 
baseras på databaser och som utarbetats 
för styrning, övervakning och analys av 
smörjsystem. Systemet kan omfatta en till 
tjugo centraler.

Programmet kan användas med en dator 
som anslutits till styrcentralen med kabel  
eller via Ethernet. Programmet omfattar två 
huvudfunktioner:

Systemhantering – online•	
Analys av historisk data om smörjning •	
som lagrats i centralen.

Via online-funktionen kan man följa syste-
mets funktioner i realtid: påbörja extra 
smörjningar, kvittera larm, ställa in centra-
lens och smörjkanalernas inställningsvär-
den. Inställningarna för hela systemet kan 
lagras i en databas och vid behov hämtas 
som inställningsvärden för systemet.

SKF Doser Monitor 
funktionsindikator

SKF Doser Monitor är avsedd för SGA- och 
SG-doserare i ett SKF Safegrease 2 central-
smörjsystem. Indikatorn känner av doserings-
kolvens rörelser. Givaren känner när kolven 
rör sig mot givaren och ger signal till elek-
tronikdelen som sluter sin reläkontakt. 

Funktionsindikatorns status anges med 
lysdioder på elektronikdelen:

Gult ljus A: vänteläge, reläkontakten  •	
är öppen
Grönt ljus B: kontaktläge, reläkontakten  •	
är sluten.

Eventuella larm kan ges till styrcentralen. 
Två möjliga driftlägen: “Låsning” eller “Puls”.

SMS-meddelandeservice
SKF-styrcentraler kan utrustas med inbyggd 
SMS-anslutning. På detta sätt kan SKF 
Maxilube pumpcentral samt styrcentralerna 
ST-1340 eller ST-1440, styras med SMS-
meddelanden. Meddelandeanslutningen  
utförs mellan ett GSM-modem och en GSM-
telefon.

SMS-meddelanden från
SKF Maxilube styrcentral

SKF Maxilube

Kanal 1 SG2

Smörjcykel
130 min

Trycksättningstid
700 sekunder

Lågtrycksgräns
50 bar

Högtrycksgräns
120 bar

  Tekniska data 
SKF Doser Monitor 

Omgivningstemperatur
–20 till +70 °C

Driftspänning
24 V DC

Skyddsklass
IP67

Anslutningar
4-polig M12 hane
Ingångar: driftspänning 24 V DC
Utgångar: potentialfri reläkontakt
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Styrcentralerna 
De mångfunktionella styrcentralerna gör det 
möjligt att styra och kontrollera även omfat-
tande system från en lättåtkomligt placerad 
central. Styrcentralerna med flera kanaler 
representerar modernaste teknik. De kan 

hantera flera individuella smörjkanaler som 
kan ha av varandra helt oberoende smörj-
cykler och/eller smörjmedel.

En pumpcentral består av en hydraulisk del 
och en fatpump med tillhörande utrustning. 
Pumpcentralen är försedd med en under-
hålls- och reglerenhet för tryckluft samt 
fettfilter. Hydrauldelen omfattar magnet- 
och styrventilsgrupper. Magnetventilerna 

styr pumpens och styrventilernas funktion. 
Pumputrustningen består förutom själva 
pumpen av fatlock, följeplatta, lågnivåbry-
tare och en luftpistol som används till att 
lossa följeplattan (tillval).

Doseringsgrupper
En doseringsgrupp består av bottenplatta 
och en eller flera doserare som monteras 
på plattan. Bottenplattan fördelar smörj-
medlet till doserarna som matar inställda 
doser till smörjpunkterna. De sex basstor-
lekarna av doserare täcker industrins alla  
behov från små leder till stora valslager. 

Doserarna är tillverkade av förzinkat och 
gulpassiverat eller syrafast stål AISI-316. 
Bottenplattorna tillverkas av aluminium eller 
syrafast stål AISI-316. Bottenplattorna 
innehåller inbyggda bakslagsventiler för att 
garantera exakt dosering. Standardbotten-
plattorna finns för grupper om 1–6 doserare.

Avstängningsventil
Avstängningsventiler används i ett central-
smörjsystem för att separera smörjkanaler 
som styrs av en pumpcentral. Avstäng-
ningsventilen kan också användas maskin-
styrd. När maskinen som ska smörjas är i 
drift, öppnar den ventilen och möjliggör 
smörjning av utrustningen under tryck-
sättning.

Tryckvaktsenhet
Tryckvakts-/tryckgivargruppen är en regle-
rings- och kontrollenhet för drifttrycket i 
centralsmörjsystemet.

SKF Maxilube pumpcentral
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Sprutmunstycke 
Sprutmunstycket används till att spruta 
smörjmedlet i droppform till smörjstället 
med hjälp av tryckluft. Smörjobjekt är t.ex. 
axeltappar, kedjor och öppna kugghjul och 
stödramar.

Projektering och installation 
Projektering och installation är en viktig  
del i ett smörjsystem. Driftsäkerheten och 
livslängden av systemet är beroende av 
korrekt dimensionering och val av rörled-
ningsmaterial.

Totalansvar 

SKF skiljer sig från andra företag som är 
specialiserade på industriell smörjning 
genom att ta totalansvar för sina leveranser. 
Detta betyder att vårt ansvar täcker allt från 
projektering till tillverkning, installation, 
utbildning och service.

Doserarnas smörjdoser och material

  Doserare 
 

Dos 
g/smörjcykel

Material  
Förzinkat och gulpassiverat stål

Syrafast stål  
AISI-316

SGA-011 0.3–1.45 X X
SGA-012 0.15–0.7 X X

SGA-11 0.5–2.55 X X
SGA-12 0.25–1.25 X X

SGA-21 1.5–8.75 X X
SGA-22 0.7–4.35 X X

SG-31 8.5–56 X X
SG-32 4.3–28 X X

SG-41 19–92 X
SG-42 9.65–46 X

SG-51 86–177 X
SG-52 43–88 X

SKF smörjsystem ger  

avsevärda fördelar:

Ökad produktivitet•	
Lägre underhållskostnader•	
Färre lagerhaverier•	
Säkerhet i arbetet•	
Färre problem för produktion och •	
underhåll
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 Beteckningssystem för SKF Maxilube pumpcentral

Exempel: MAX-1-2-230-IF105-R-M

Produktens identifikation

MAX SKF Multilube pumpcentral

Antalet smörjkanaler

1 System med 1 linje
2 System med 2 linjer

Antalet stomlinjer

1 System med 1 linje
2 System med 2 linjer

Driftspänning 

24 24 V styrspänning, om extern styrning används
115 Driftspänning 115 V
230 Driftspänning 230 V

Användargränssnitt

IF105 Användargränssnitt
X Extern styrning

Anslutningar

R R-gängor
U NPT-gängor

Funktioner

A Standardmodell
M SMS-styrning, online inte tillgänglig

MAX - 1 - 2 - 230 - IF105 - R - M

Styrcentralernas huvudfunktioner

  Styrcentral 
 

Applikation Smörjcykel Trycksättningstid Maximalt antal 
pumpstationer

Antal  
smörjkanaler

Online SMS-medde-
landeservice

SKF ST-105 2-kanalsystem  
för industri

1 min – 999 h 1 s  - 999 h 
eller 1 min - 999 min

2 1–2 X X

SKF ST-1340 Mångkanalsystem  
för industri

1 min - 999 h 1 s  - 9999 h 
eller 1 min - 999 min

4 1–4 X X

SKF ST-1440 Mångkanalsystem  
för industri

1 min - 999 h 1 s  - 9999 h 
eller 1 min - 999 min

14 1–14 X X
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Lager och  
lagerenheter

Tätningar Smörjsystem

Mekatronik Tjänster

The Power of Knowledge Engineering

SKF levererar innovativa lösningar till både tillverkare och produktionsanläggningar i alla viktiga 
branscher världen över. Dessa lösningar baseras på den expertis om inbyggnader som SKF byggt 
upp sedan starten 1907, kompletterad med de senaste tekniska landvinningarna och baserad på 
fem kompetensområden. Dessa områden omfattar lager och lagerenheter, tätningar, smörjsystem, 
mekatronik (mekanik och elektronik förenade i intelligenta system) och ett stort utbud av tjänster, 
från 3D-datormodellering till avancerad tillståndskontroll, driftsäkerhet och anläggningsoptimering. 
SKFs globala närvaro garanterar alla kunder en enhetlig kvalitetsstandard och produkter som är 
tillgängliga överallt. 

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF. 

© SKF-koncernen 2009
Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKFs skriftliga medgivande i förväg. Uppgifterna i denna publikation har kontrollerats 
med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en  
konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak.  
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SKF Lubrication Solutions

E-post: skf-lube@skf.com

skf.com


