
Unidade de bombeamento de pistão de acionamento pneumático

PPS30
Para máquinas e equipamentos de tamanho pequeno e médio que usam graxa fluida e óleo

Estabelecendo novos padrões em termos de 
design, a unidade de bombeamento com-
pacta PPS30 apresenta tecnologia de lubri-
ficação robusta e comprovada com elemen-
tos funcionais integrados.

• Design extremamente compacto e vedado 
com aparência moderna

• Funcionalidade concentrada com válvula 
de alívio e sensores eletrônicos integrados

Desenvolvidos com o operador em mente, 
o formato geral da unidade e os controles 
integrados ergonomicamente proporcionam 
facilidade de uso.

• Instalação rápida e simples
• Sistema de conexão flexível para todas as 

posições de montagem
• Fácil monitoramento visual do nível de 

abastecimento e controle elétrico do nível 
de abastecimento

• Limpeza simples
• Novo conceito para abastecimento do re-

servatório: uma abertura central permite 
abastecer de todos os lados, e a tampa, 
que abre para frente, também serve como 
proteção contra pingos. 

• Opcional com peneira para enchimento de 
óleo.

A unidade combina um design inovador com 
tecnologia moderna e integrada, e possibilita 
o fornecimento seguro de lubrificante para 
sua máquina. Além dos baixos custos de in-
vestimento, ela oferece custos operacionais 
muito reduzidos ao longo de todo o ciclo de 
vida, devido ao seu consumo mínimo de ar 
comprimido. A unidade é compacta, leve e 
feita quase inteiramente de plásticos funcio-
nais de alto desempenho.

Opcional com peneira para enchimento 
de óleo
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Lado reverso da bomba
Tabela 1

Informações técnicas
Bomba
Medidas (LxAxP) 187 x 246 x 129 mm  

(7.36 x 9.68 x 5.08 in)
Espaço mínimo para 
instalação (LxAxP)

230 x 300 x 250 mm  
(9.05 x 11.81 x 9.84 in)

Peso (vazia) 1,95 kg (4 lb 5 oz)
Posição de montagem Vertical
Acionamento Pneumático
Capacidade do reservatório 1,5 l (3.2 US pt lqd)
Material do reservatório Plástico (SAN)
Pressão de acionamento 4,5–6 bar (65.3–87 psi)
Pressão operacional Até 27 bar (391 psi) 1)

Número de ciclos de 
lubrificação

Máx. 6 ciclos/h

Volume de abastecimento 30 cm�/curso (1.83 in�/stroke)
Temperatura operacional +10 a +50 °C (+50 to +122 °F)
Nível de proteção de acordo 
com a DIN EN 60529

IP54

Lubrificante Óleo mineral e sintético 
Viscosidade operacional 20–1.500 mm�/s
Graxa fluida de graus NLGI 000 e 00

Número de saídas Máx. 3
Interruptor de nível de abastecimento para monitorar nível mínimo 
do lubrificante 2)

Lubrificante Óleo ou graxa fluida
Função Capacitiva, contato NC
Faixa de tensão de 
comutação

10–36 V CC

Consumo de energia Máx. 150 mA
Pressostato para monitorar acúmulo de pressão e função geral
Função Contato NO
Pressão nominal 16 bar (232 psi)
Conexão elétrica Plugue circular M12x1 com 4 pinos

Em conformidade com a DIN EN 60947-5-2
1) Dependente da pressão do ar de entrada 
2) Pode ser usado como sinal de pré-advertência

Exemplo de um layout de sistema típico 

Fonte de ar

Válvula redutora de 
pressão
Para opções † tabela 2

Entrada pneumática
(padrão= rosca M10x1)
Para opções † tabela 2

Dispositivos de dosagem de pistão
Não deve ser combinado com disposi-
tivos de dosagem da série 390

PLC ou controle 
eletrônico

Conector com plugue 
M12x1, 4 pinos
Obrigatório quando for 
incluído interruptor de 
nível de abastecimento 
e/ou pressostato

Furos de 
montagem 
para placa 
adaptadora

Válvula solenoide
Para opções † tabela 2

Ponto de conexão 
da linha principal

Três pontos de conexão da linha principal
(padrão= tampado) para opções † tabela 2
Observação: a terceira porta não está visível nesta visualização

Diagrama de pressão para acionamento pneumático
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† Pressão de acionamento [bar]

† Pressão operacional [bar]
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Tabela 2

Acessórios

Válvulas solenoides
Válvula de entrada de ar de 3/2 vias 24 VCC 161-120-067+924

110 VCA 161-120-067+910

Válvula redutora de pressão 995-901-063

Peneira para enchimento de óleo 2) 169-400-405

Conectores opcionais para conexões pneumáticas e da linha principal
Conector com plugue para tubo ø6 Código de pedido 2 406-004-VS
Conector-banjo para tubo ø6 Código de pedido 3 506-140-VS
Conector com plugue para tubo ø8 Código de pedido 4 408-004-VS
Fechado Código de pedido X 466-431-001

Placa adaptadora para montagem 214 x 48 x 10 mm 995-901-061
(8.43 x 1.89 x 0.39 in)

Código de pedido P P S 3 0 – 2

Bomba de pistão,  
acionada pneumaticamente 

Lubrificante
S = Óleo e graxa fluida

Taxa de abastecimento
30 = 30 cm�/curso, 1.83 in�/stroke

Geração

Reservatório de lubrificante
1 = 1,5 litro, 3.2 pt lqd 1) 

2 = 1,5 litro com peneira para enchimento de óleo 2)

Interruptor de nível de abastecimento, mín. 
W1 = Com 1) 
XX = Sem

Pressostato
A = 16 bar, 232 psi 1) 
X = Sem

Conexão elétrica 3)

X = Sem                       A = plugue M12×1, 4 pinos 1)

Conexão pneumática 4)

1 = Rosca de tubo M10×1 
2 = Conector com plugue para tubo ø6 5)

3 = Conector-banjo para tubo ø6 1) 5) 
4 = Conector com plugue para tubo ø8 5)

Conexão da linha principal
1 = Rosca de tubo M10×1 
2 = Conector com plugue para tubo ø6 1) 5) 
3 = Conector-banjo para tubo ø6 5)

4 = Conector com plugue para tubo ø8 5) 
X = Fechada 5)
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Como encomendar

1) Design padrão
2) A opção peneira para enchimento de óleo pode ser usada somente nas bombas 

PPS30 que foram produzidas depois de 29.09.2017. 
3) A ocupação „x“ é realizada automaticamente se for não selecionado interruptor 

de nível de abastecimento e pressostato.
4) É necessário selecionar a conexão pneumática
5) Para números de pedido de conectores † tabela 2

(† consulte a publicação 1-1703-EN ou visite skf.com para opções adicionais de acessórios)
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!
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.

The Power of Knowledge Engineering

Combinando produtos, pessoas e conhecimento específico de aplicação, 
a SKF fornece soluções inovadoras para fabricantes de equipamentos e 
instalações de produção para todos os principais segmentos, no mundo 
inteiro. A especialização em várias áreas de competência serve de suporte 
para a Gestão de Ciclo de Vida SKF, um método comprovado para aprimorar 
a confiabilidade dos equipamentos, otimizando a eficiência operacional e 
energética, e reduzindo o custo total de propriedade.

Essas áreas de competência incluem rolamentos e unidades, vedações, 
sistemas de lubrificação, mecatrônica e uma ampla variedade de serviços, 
que vão da modelagem computacional 3D ao monitoramento de condição 
baseado em nuvem e serviços de gestão de ativos.

A presença global da SKF propicia aos clientes da SKF padrões de qualidade 
uniformes e uma disponibilidade de produtos global. A nossa presença local 
propicia acesso direto à experiência, ao conhecimento e à engenhosidade do 
pessoal da SKF.


