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1   EY-liittämisvakuutus 
Alkuperäinen liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta 

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa 1, jakso B) 
 
Oy SKF Ab 

Teollisuustie 6 (PL 80) 

FIN-40951 MUURAME 

 

Henkilö, joka on valtuutettu kokoamaan asiaankuuluvat tekniset asiakirjat: 
Tekninen johtaja ja tuotepäällikkö, Keskusvoitelujärjestelmät, Muuramen yksikkö. 

 

Vakuuttaa, että koskien osittain valmista konetta: 

 

SKF Electro-pneumatic Barrel Pump (elektropneumaattinen tynnyripumppu) 

SKF-EPB-PUMP-X/X-XXX 
 
 seuraavia konedirektiivin 2006/42/EY olennaisia vaatimuksia on sovellettu ja ne täyttyvät: 

1.1.2. 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 
1.5.13, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 

 asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on koottu konedirektiivin liitteen VII osan B mukaisesti ja että nämä asiakirjat tai 
niiden osat toimitetaan postitse tai sähköisesti toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle perustellun pyynnön 
mukaisesti. 

 
 ja että tämä osittain valmis kone on seuraavien muiden EY-direktiivien säännösten mukainen: 

 EMC-direktiivi 2004/108/EY. 

 
 ja lisäksi vakuuttaa, että seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu: 

 Konedirektiivi 2006/42/EY: EN ISO 12100-1/A1, EN ISO 12100-2/A1 

 EMC-direktiivi 2004/108/EY: EN 61000-6-4:2007 (häiriöpäästöt); EN 61000-6-2:2005 (häiriönsieto) 

 

Tätä osittain valmista konetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lopullinen kone, johon se on määrä liittää, on 
tarvittaessa vakuutettu olevan konedirektiivin 2006/42/EY säännösten mukainen. 
 

Muurame   14.12.2012 
Paikka    Aika 

 
Tuomo Helminen 
Paikallisjohtaja 
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Varoitus Lue ja noudata tämän ohjeen turvallisuus- ja yleisohjeita sekä SKF ohjetta 
”Voitelujärjestelmien turvallisuus- ja yleisohje." Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla 
vakava vammautuminen tai voitelujärjestelmän tai voideltavan laitteen vahingoittuminen. 

 

2   Yleiskuvaus 
SKF-EPB-PUMP-STA on elektropneumaattinen tynnyripumppu, jossa perinteinen mekaaninen venttiiliohjaus on 
korvattu sähköisellä ohjauksella. Pumpun tehtävänä on pumpata voiteluaine keskusvoitelujärjestelmään. Pumppua 
voidaan käyttää myös erillisenä siirto- tai täyttöpumppuna, jolloin sille on kytkettävä erillinen 24 V sähkön syöttö sekä 
paineilman syöttö. 

Pumppu asennetaan kiinteästi voiteluaineastiaan ja lukitaan astiamutteriin. Täydellinen pumppaussarja koostuu 
pumpusta, kansisarjasta ja paineilman huolto- ja säätölaitteesta. Kun pumppu asennetaan olemassa olevaan 
järjestelmään, tarvitaan erillinen asennussarja. Se sisältää komponentit, jotta olemassa olevat pneumaattiset ja 
sähköiset liitännät voidaan kytkeä EPB-pumppuun. 

 

Huom SKF-EPB-PUMP-STA pumpun kanssa käytetään STA-kansisarjoja, jotka on tarkoitettu  
NLGI 0-, 1- ja 2-luokan rasvoille. 

 

3   Rakenne 

 
Kuva 1 SKF-EPB-PUMP-STA tynnyripumppu 

 
 
 

 
 
 
 

Positio Kuvaus 

1 Induktiivinen anturi 

2 Merkkivalo 

3 Ohjauskortti 

4 Paineilmaventtiili 

5 Induktiivinen anturi 

6 M12 liitin 
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Kuva 2 MAX-LIDSET-XXX-STA-EPBP kansisarja 

 

 

Kuva 3 MAXILUBE-SET-STA-EPBP 
paineilman huolto- ja säätölaite 

 

Positio Kuvaus 

18 Sulkuventtiili 

19 Paineensäädin 

20 Painemittari 

 
 
 

Positio Kuvaus 

7 Alarajahälytin 

8 Astiakansi 

9 Saattolevy 

10 Tankkiletku 

11 Paineilmaletku 

12 M12-kaapeli 
(L=3000 mm) 

13 Paineletku 

14 Rasvasuodin 

15 Ilmausruuvi 

16 M12 Y-haara 

17 M12-kaapeli 
(L=600 mm) 
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Kuva 4 INSTALLATION KIT STA-EPBP 
asennussarja

 

Positio Kuvaus 

12 M12-kaapeli (L=3000 mm) 

16 M12 Y-haara 

17 M12-kaapeli (L=600 mm) 

21 Astiamutteri G2 STA 

22 Paineilmaletku pumpulle 

23 Tulppa 

24 Paineilmajakoliitin 

25 M12-liitin (koottava) 

26 Pidätinruuvi 

 Tulppa 
( kuva 14, sivu 21) 

 

 Johtosarja 
( kuva 18, sivu 23) 

 Asennussarja SG-2102 
( kuva 30, sivu 32) 
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4   Toiminta 
Pumppu on käynnissä, kun käyttöjännite on kytkettynä ja vihreä merkkivalo palaa. Sisäinen ohjauskortti ohjaa pumpun 
toimintaa. Paineilmaventtiiliä ohjataan induktiivisten antureiden viestien perusteella. Antureilla tunnistetaan 
ilmamoottorin männän liikesuunta. Kansisarjaan kuuluu alarajahälytin. Pumpulle on kytkettävä paineilma sekä 24 VDC 
sähkön syöttö. Keskusvoitelujärjestelmäkäytössä sähkö syötetään M12-liittimen kautta hydrauliosaan integroidulta 
ohjausyksiköltä tai ulkoiselta ohjaukselta. 

Pumppua voidaan käyttää myös erillisenä siirto- tai täyttöpumppuna, jolloin on kytkettävä erillinen 24 V sähkön syöttö 
M12-liittimen kautta sekä paineilman syöttö. Katso kohta 5.2 Liitännät ( sivu 17). 

 

Kuva 5 SKF-EPB-PUMP-STA pumpun varoitusmerkit 

Suojalaseja 
on käytettävä 
 
 

Kuulosuojaimia 
on käytettävä 

Lue käyttöohjeet 
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4.1   Käyttöönotto 

4.1.1   Käyttöönotto – keskusvoitelujärjestelmäkäyttö 

 

Varoitus 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. 

 
 

 

Varoitus Varmista, että järjestelmä on paineeton. Poista paine rasvasuotimesta ennen sen 
avaamista suotimen tulpassa olevalla ilmausruuvilla (15). Sulje paineilman syöttö nostamalla 
sulkuventtiilin painike (18) ylös tai aseta paineilman paineeksi 0 bar paineensäätimen (19) ja 
painemittarin (20) avulla. Irrota M12-kaapeli (12) pumpulta. Jos järjestelmä on paineen alaisena kun 
komponentteja irrotetaan tai avataan, komponentit tai voiteluaine saattavat sinkoutua ilmassa ja 
aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. 

 

Huom Varmista ympäristön puhtaus. Pumppuun, saattolevyyn ja voiteluaineastiaan ei saa päästä 
epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet voivat vahingoittaa voitelujärjestelmää tai voideltavaa konetta tai laitetta. 

 

Huom Suluissa olevat numerot ovat kuvien 1, 2 ja 3 positionumeroita ( sivut 2 ja 3). 

 
1 Tarkista voiteluaineastian kunto. Vauriot astiassa estävät saattolevyn (9) laskeutumisen. 

2 Poista astian oma kansi ja paina saattolevy tiiviisti astiaan voiteluaineen pinnalle. Varmista, että ilma poistuu 
saattolevyn alta ja että saattolevyn keskiyhde täyttyy voiteluaineella. 

3 Kiinnitä alarajahälyttimen runko (10) astiakannessa olevaan Ø 20 mm reikään. 

4 Kiinnitä astiakansi (8) siipiruuveilla voiteluaineastiaan. 

5 Aseta pumppu astiakannen ja saattolevyn läpi astiaan. Lukitse pumppu astiamutterissa (21) olevalla 
pidätinruuvilla (26) siten, että pumpun alapää on n. 2 cm astian pohjan yläpuolella. 

6 Tee pumpulle sähköliitännät M12-liittimen (6) kautta. Katso kohdat 5.2 Liitännät ( sivu 17) sekä 5.3. Sähköiset 

kytkennät SKF pumppauskeskuksiin ( sivu 19). Liitettäessä muihin keskuksiin varmista että kytkennät 
noudattavat ko. keskuksen sähkökuvia. 

7 Kiinnitä paineilmaletku (11) paineensäätimeen (19) ja pumpun liitäntään A. 

8 Kytke alarajahälyttimen kaapeli (11) sekä kanavien paineenvalvontayksiköiden ja sulkuventtiilien kaapelit 
pumppauskeskukseen sähkökuvan mukaan. 

9 Aseta alarajahälyttimen tanko (12) astiakannessa olevan reiän läpi saattolevyn päälle. 

10 Aseta paineilman paineeksi 3,5-4,5 bar paineensäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. 

11 Kiinnitä tankkiletku (10) pumpun paineliitäntään (P) ja letkun toinen pää rasvasuotimeen (14). 

12 Käynnistä pumppu ohjaus- tai pumppauskeskukselta. 

13 Poista ilma tankkiletkusta avaamalla rasvasuotimen ilmausruuvi (15). 

14 Pysäytä pumppu ohjaus- tai pumppauskeskukselta. 
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15 Siirrä tankkiletku pumpun tankkiliitäntään (T) ja toinen pää pumppauskeskuksen tankkiliitäntään (T). Varmista 
ennen tankkiletkun kiinnittämistä, että letkusta tulee ainoastaan rasvaa (ei ilmaa). 

16 Kiinnitä paineletku (13) pumpun paineliitäntään (P) ja letkun toinen pää rasvasuotimeen (14). 

17 Käynnistä pumppu ohjaus- tai pumppauskeskukselta. 

18 Poista ilma paineletkusta avaamalla rasvasuotimen ilmausruuvi (15). 

19 Pysäytä pumppu ohjaus- tai pumppauskeskukselta. 

20 Täytä runkoputkisto voiteluaineella käynnistämällä pumppu ohjaus- tai pumppauskeskukselta. 

21 Pysäytä pumppu kun runkoputkisto on täytetty ja ilmattu. 

22 Varmista runkoputkiston tiiveys paineistamalla se. Varmista sopiva paine järjestelmä- ja 
putkistomateriaalikohtaisesti. 

23 Aseta pumppauskeskuksen paineilman paineeksi 3,5-4,5 bar painesäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. 
Tällöin pumpun paineyhteestä P tulevan voiteluaineen paine on 220-290 bar (3200-4200 psi / 22-29 MPa). 

4.1.2   Käyttöönotto – siirto- tai täyttöpumppu 

 

 

Varoitus Sähkökytkentöjä saavat tehdä vain ammattitaitoiset sähköasentajat. Käyttöjännite 
tulee katkaista ennen kuin sähköä johtaviin osiin kosketaan tai järjestelmän tai tuotteen osia avataan. 

 
 

 

Varoitus Varmista, että järjestelmä on paineeton. Poista paine rasvasuotimesta ennen sen 
avaamista suotimen tulpassa olevalla ilmausruuvilla (15). Sulje paineilman syöttö nostamalla 
sulkuventtiilin painike (18) ylös tai aseta paineilman paineeksi 0 bar paineensäätimen (19) ja 
painemittarin (20) avulla. Irrota M12-kaapeli (12) pumpulta. Jos järjestelmä on paineen alaisena kun 
komponentteja irrotetaan tai avataan, komponentit tai voiteluaine saattavat sinkoutua ilmassa ja 
aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. 

 

 

Huom Siirto- tai täyttöpumppukäytössä ei normaalisti käytetä pumpun tankkiyhdettä (T) tai tankkiletkua (10). 
Tarvitaan erillinen teholähde (24 VDC/ min 0,2 A, esim. SKF koodi 12381505). 

 

Huom Varmista ympäristön puhtaus. Pumppuun, saattolevyyn ja voiteluaineastiaan ei saa päästä 
epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet voivat vahingoittaa voitelujärjestelmää tai voideltavaa konetta tai laitetta. 

 

Huom Suluissa olevat numerot ovat kuvien 1, 2 ja 3 positionumeroita ( sivut 2 ja 3). 

 
1 Tarkista voiteluaineastian kunto. Vauriot astiassa estävät saattolevyn (9) laskeutumisen. 

2 Poista astian oma kansi ja paina saattolevy tiiviisti astiaan voiteluaineen pinnalle. Varmista, että ilma poistuu 
saattolevyn alta ja että saattolevyn keskiyhde täyttyy voiteluaineella. 

3 Kiinnitä alarajahälyttimen runko (10) astiakannessa olevaan Ø 20 mm reikään. 

4 Kiinnitä astiakansi (8) siipiruuveilla voiteluaineastiaan. 

5 Aseta pumppu astiakannen ja saattolevyn läpi astiaan. Lukitse pumppu astiamutterissa (21) olevalla 
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pidätinruuvilla (26) siten, että pumpun alapää on n. 2 cm astian pohjan yläpuolella. 

6 Tee pumpulle sähköliitännät M12-liittimen (6) kautta. Katso kohdat 5.2 Liitännät ( sivu 17). 

7 Kiinnitä paineilmaletku (11) paineensäätimeen (19) ja pumpun liitäntään A. 

8 Kytke alarajahälyttimen kaapeli (11) sekä kanavien paineenvalvontayksiköiden ja sulkuventtiilien kaapelit 
pumppauskeskukseen sähkökuvan mukaan. 

9 Aseta alarajahälyttimen tanko (12) astiakannessa olevan reiän läpi saattolevyn päälle. 

10 Aseta paineilman paineeksi 3,5-4,5 bar paineensäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. 

11 Kiinnitä paineletku (13) pumpun paineliitäntään (P) ja letkun toinen pää rasvasuotimeen (14). 

12 Käynnistä pumppu kytkemällä jännite. 

13 Poista ilma paineletkusta avaamalla rasvasuotimen ilmausruuvi (15). 

14 Pysäytä pumppu katkaisemalla jännite. 

15 Aseta pumpun paineilman paineeksi 3,5-4,5 bar painesäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. 
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4.2   Voiteluaineastian vaihto 

4.2.1   Voiteluaineastian vaihto – keskusvoitelujärjestelmäkäyttö 

 

HUOM! Varmista, että järjestelmä ei ole paineen alaisena astian vaihdon aikana. Poista 
paine rasvasuotimesta ennen sen avaamista suotimen tulpassa olevan ilmausruuvin avulla ( kuva 

2, pos. 15). Jos järjestelmä on paineen alaisena kun komponentteja irrotetaan tai avataan, 
komponentit tai voiteluaine saattavat sinkoutua ilmassa ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai 
ympäristölle. 

 

Huom Varmista ympäristön puhtaus. Pumppuun, saattolevyyn ja voiteluaineastiaan ei saa päästä 
epäpuhtauksia astianvaihdon aikana. Epäpuhtaudet voivat vahingoittaa voitelujärjestelmää tai 
voideltavaa konetta tai laitetta. 

 

Huom Suluissa olevat numerot ovat kuvien 1, 2 ja 3 positionumeroita ( sivut 2 ja 3). 

1 Katkaise jännite ohjaus- tai pumppauskeskukselta. 

2 Sulje paineilman syöttö nostamalla sulkuventtiilin painike (18) ylös tai aseta paineilman paineeksi 0 bar 
paineensäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. 

3 Irrota M12-kaapeli (12) pumpulta. 

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

5 Nosta alarajahälyttimen (7) tanko astiasta. 

6 Irrota astiakansi (8) astian päältä. 

7 Nosta saattolevy astiasta kahvojen avulla. 

8 Vaihda uusi voiteluaineastia vanhan tilalle. 

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

10 Kiinnitä astiakansi siipiruuveilla voiteluaineastiaan. 

11 Aseta pumppu astiakannen ja saattolevyn läpi astiaan. Lukitse pumppu astiamutterissa (21) olevalla 
pidätinruuvilla (26) siten, että pumpun alapää on n. 2 cm astian pohjan yläpuolella. 

12 Aseta alarajahälyttimen tanko astiakannessa olevan reiän läpi saattolevyn päälle. 

13 Poista paine rasvasuotimesta (14) sen tulpassa olevan ilmausruuvin (15) avulla. 

14 Puhdista rasvasuodin ja suodinpatruuna sekä vaihda ne tarvittaessa. 

15 Avaa paineilman syöttö painamalla sulkuventtiilin painike (18) alas tai aseta paineilman paineeksi 3,5-4,5 bar 
paineensäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. 

16 Kiinnitä M12-kaapeli pumpulle. 

17 Kytke jännite ohjaus- tai pumppauskeskukselle. Kuittaa mahdollinen alarajahälytys. 

18 Suorita koekäyttö. 
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4.2.2   Voiteluaineastian vaihto – siirto- tai täyttöpumppu 

 

HUOM! Varmista, että pumppu ei käynnisty astian vaihdon aikana. Poista paine 
järjestelmästä. Jos järjestelmä on paineen alaisena kun komponentteja irrotetaan tai avataan, 
komponentit tai voiteluaine saattavat sinkoutua ilmassa ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai 
ympäristölle. 

 

Huom Varmista ympäristön puhtaus. Pumppuun, saattolevyyn ja voiteluaineastiaan ei saa päästä 
epäpuhtauksia astianvaihdon aikana. Epäpuhtaudet voivat vahingoittaa voitelujärjestelmää tai 
voideltavaa konetta tai laitetta. 

 

Huom Suluissa olevat numerot ovat kuvien 1, 2 ja 3 positionumeroita ( sivut 2 ja 3). 

1 Sulje paineilman syöttö nostamalla sulkuventtiilin painike (18) ylös tai aseta paineilman paineeksi 0 bar 
paineensäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. 

2 Irrota M12-kaapeli (12) pumpulta. 

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

4 Nosta alarajahälyttimen (7) tanko astiasta. 

5 Irrota astiakansi (8) astian päältä. 

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 keskiyhde täyttyy voiteluaineella. 

9 Kiinnitä astiakansi siipiruuveilla voiteluaineastiaan. 

10 Aseta pumppu astiakannen ja saattolevyn läpi astiaan. Lukitse pumppu astiamutterissa (21) olevalla 
pidätinruuvilla (26) siten, että pumpun alapää on n. 2 cm astian pohjan yläpuolella. 

11 Aseta alarajahälyttimen (7) tanko astiakannessa olevan reiän läpi saattolevyn päälle. 

12 Poista paine rasvasuotimesta (14) sen tulpassa olevan ilmausruuvin (15) avulla. 

13 Puhdista rasvasuodin ja suodinpatruuna sekä vaihda ne tarvittaessa. 

14 Avaa paineilman syöttö painamalla sulkuventtiilin painike (18) alas tai aseta paineilman paineeksi 3,5-4,5 bar 
paineensäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. 

15 Kiinnitä M12-kaapeli pumpulle. 

16 Suorita koekäyttö. 
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5   Määräaikaistarkastukset 
Kuukausittaiset tarkastukset 

 paineilman huoltolaitteen tarkastus ja vedenpoisto 

 pumpun toiminta 

Tynnyrin vaihdon yhteydessä 

 Puhdista rasvasuodin ja suodinpatruuna sekä vaihda ne tarvittaessa 

6   Vianetsintä 

6.1   Vianetsinnän merkkivalot 

Vianetsintä on automaattinen toiminto. Käynnistyksen jälkeisen ensimmäisen edestakaisen iskun aikana tutkitaan 
männän toiminta: 

 Molemmat induktiiviset anturit kuittaavat 5 sekunnin liikkeen aikana  vihreä merkkivalo palaa 

 Vain toinen induktiivinen anturi kuittaa  keltainen merkkivalo palaa. Vaihda induktiiviset anturit 

 Kumpikaan induktiivisista antureista ei toimi  punainen valo vilkkuu. Tarkasta ensimmäisenä paineilman paine. 
Mikäli vika ei poistu, vaihda induktiiviset anturit. 
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6.2   Vianetsintätaulukko 

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide 

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

Avaa paineilman syöttö painamalla 
sulkuventtiilin painike alas (18) 
( Kuva 6, pos. e) tai aseta 
paineilman paineeksi 3,5-4,5 bar 
paineensäätimen (19) ja painemittarin 
(20) avulla.  
 
Tarkista, että paine paineilman 
huoltolaitteella on 3,5-4,5 bar. 
Tarkista paineilman syöttöputkisto 
mahdollisten vuotojen varalta. 
 
Tarkista, että pumpun merkkivalo 
palaa. 
Tarkista, että syöttöjännite on päällä. 
Tarkista, että M12-kaapeli on kytketty 
sekä M12-kaapelin kunto. 

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. 

 

 

HUOM! Ennen seuraavien toimintahäiriöiden selvittämistä, katkaise jännite ohjaus- ja 
pumppauskeskukselta. Sulje paineilman syöttö nostamalla sulkuventtiilin painike ylös ( kuva 6, 

pos. e) tai aseta paineilman paineeksi 0 bar paineensäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. Poista 
paine rasvasuotimesta ennen sen avaamista suotimen tulpassa olevan ilmausruuvin avulla ( kuva 

7, pos. 15). 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 

7, pos. 15) 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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Kuva 6 Sulkuventtiilin painike (e) 

 

Kuva 7 Rasvasuodin (14), ilmausruuvi (15) 
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7   Tekniset tiedot 
Taulukko 1 SKF-EPB-PUMP-STA, tekniset tiedot 

Arvo Yksikkö Kuvaus 

0…+50  

32…120 

°C 
°F 

Ympäristön lämpötila-alue 

300 

4350 

30 

bar 

psi 

MPa 

Maksimipaine 

1:65 bar Painesuhde 

20…32 V DC Käyttöjännite 

1,5 W Tehon kulutus 

850 g/min Pumpun tuotto max. ( kuva 9, sivu 16) 

5,5 g/isku Pumpun iskutuotto 

3,5-4,5 bar Paineilman syöttö  

300 l/min Paineilman kulutus max. ( kuva 9, sivu 16) 

10000 cSt Maksimiviskositeetti 

0-2 NLGI Rasvaluokka 

18 

50 

180 

kg Voiteluaineastian koko, 1/8 pumppu 
Voiteluaineastian koko, 1/4 pumppu 
Voiteluaineastian koko, 1/1 pumppu 

6,3 
7,6 
8,8 

kg Paino, 1/8 pumppu 
Paino, 1/4 pumppu 

Paino, 1/1 pumppu 

650 x 130 x 130 

920 x 130 x 130 

1020 x 130 x 130 

mm 
(k x p x l) 

Mitat, 1/8 pumppu 
Mitat, 1/4 pumppu 

Mitat, 1/1 pumppu  

Alumiini, muovi ja teräs  Rungon materiaali 

50 mm Pumppuputken halkaisija 

IP65  Suojausluokka 

80 dB Huippumelutaso 

 

Taulukko 2 Alarajahälytin, tekniset tiedot 

Arvo Yksikkö Kuvaus 

2-johdin anturi, NO  Tyyppi 

10…36 VDC Käyttöjännite 

< 4,6 VDC Jännitehäviö 

4…150 mA Kuormitusvirta 

< 0,5 mA Vuotovirta 
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Kuva 8 Mitat, pumppu ja astia STA (1/1, 1/4, 1/8) 
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Kuva 9 Pumpun tuottokäyrä 

 
 
 
 
 

Yksikkö Kuvaus 

bar Voiteluaineen 
vastapaine 

g/min Pumpun tuotto 

l/min Pumpun paineilman 
kulutus 

 
 
Esimerkki: 
Kohdassa 1 kuuden (6) barin 
paineilmasyötöllä ja kohdan 2 
vastapaineella 285 bar saadaan 
voiteluainetuotoksi 330 g/min 
kohtaan 3. Paineilman kulutus 
löydetään 6 barin katkoviivalta 
kohdasta 4 piirretyn viivan 
leikatessa paineilman 
kulutusasteikon kohdassa 5 (180 
l/min) 
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7.1   Merkintä 

Taulukko 3 SKF-EPB-PUMP-STA, merkintä 

SKF-EPB-PUMP-A-B Lyhenne Kuvaus 

SKF-EPB-PUMP: SKF-EPB-PUMP SKF Electro-pneumatic Barrel Pump 

A: 1/8 Voiteluaineastian koko, 18 kg 

 1/4 Voiteluaineastian koko, 50 kg 

 1/1 Voiteluaineastian koko, 180 kg 

B: STA Pumppu asennetaan kiinteästi voiteluaineastiaan. 

Esimerkki: 

 

Voiteluaineastian koko 1/1 = 180 kg  

Pumppu asennetaan kiinteästi voiteluaineastiaan 

SKF Electro-pneumatic Barrel Pump 

SKF EPB-PUMP-1/1-STA 

 

7.2   Liitännät 

 

Kuva 10 Liitännät  

Hydrauliset liitännät (P, T): 

 P = paine, voiteluainelähtö, putkitartunta Ø 12 mm 

 T = tankki, voiteluainetulo, putkitartunta Ø 12 mm 

Paineilmaliitäntä (A) 

 Pistoliitin 8 mm, 1/4 nylonkudosletku 

Sähköiset liitännät (P/C) 

 M12-liitin (naaras) 
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Kuva 11 Pumpun M12-liitin 

 

M12 pin M12-kaapelin johtimien värit Kuvaus  

1 ruskea alaraja ( + ) 

2 valkoinen pumpun ohjaus 0 VDC 

3 sininen pumpun ohjaus 24VDC 

4 musta alaraja ( - ) 

5 harmaa ohjaus (optio)   
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7.3   Sähköiset ja pneumaattiset kytkennät SKF 

pumppauskeskuksiin 

7.3.1   SKF Maxilube, toimitettu 1.4.2012 jälkeen 

1 Kytke vaihtosarjan mukana toimitettava M12-kaapeli (L=3000 mm) pumpun P/C liittimeen ja Maxiluben liittimeen 
D. 

2 Lyhennä alarajahälyttimen kaapeli noin 1000 mm pituuteen. 

3 Kuori alarajahälyttimen kaapelin vaippa 30 mm matkalta ja johtimien (bk, wh) päät 10 mm matkalta. Johtimien 
päissä suositellaan käytettäväksi johdinholkkeja. 

4 Irrota M12-liittimen osat Y1, Y2 ja Y3 toisistaan. 

5 Työnnä alarajahälyttimen kaapeli osien Y1 ja Y2 läpi ja purista kaapelin vaippa kiinni liittimeen kiertämällä osat Y1 
ja Y2 kiinni toisiinsa. 

6 Kiinnitä johtimien päät ruuviliitoksilla M12-liittimen osaan Y3 taulukon 4 ja kuvan 12 mukaisesti. 

7 Kierrä osat Y3 ja Y2 toisiinsa kiinni. 

 

Kuva 12 Alarajahälyttimen M12-liitin 

Taulukko 4 Alarajahälyttimen M12-liittimen kytkennät 

M12-liitin M12 johtimien värit Kuvaus   

1 valkoinen (wh) alaraja  ( + ) NO 

2 ei kytketä  -   - 

3 ei kytketä  -   - 

4 musta (bk) alaraja  ( - ) NO 
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8 Kiinnitä M12-kaapeli (L=600 mm) (17) pumpun M12-liittimeen ja toinen pää M12 Y-haaraan (16) kuvan 13 
mukaisesti. 

9 Kiinnitä hydrauliosalle menevä M12-kaapeli (12) M12 Y-haaraan (16). 

10 Kiinnitä alarajahälyttimen M12-liitin (25) M12 Y-haaraan (16). 

11 Avaa paineilman syöttö painamalla sulkuventtiilin painike (18) alas. 

12 Kytke jännite ohjaus- ja pumppauskeskukselle. 

 

Kuva 13 Alarajahälyttimen M12-liitin. 

 

7.3.2   SKF Maxilube/IF-105 pumppauskeskus, toimitettu ennen 1.4.2012 

 

Varoitus Sähkökytkentöjä saavat tehdä vain ammattitaitoiset sähköasentajat. Jotta 
minimoidaan sähköiskun vaara, käyttöjännite tulee katkaista ennen kuin sähköä johtaviin osiin 
kosketaan tai järjestelmän tai tuotteen osia avataan. 

 

Huom Olemassa olevaan pumppauskeskukseen liitettäessä tarvitaan asennussarja ( kuva 4, sivu 4) 
(SKF koodi 12381354.) 

1 Katkaise jännite ohjaus- ja pumppauskeskukselta. 

2 Sulje paineilman syöttö nostamalla sulkuventtiilin painike (18) ylös. 
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3 Poista vanha pumppu ja kiinnitä asennussarjan mukana toimitettava tulppa SKF Maxilube pumppauskeskuksen 
paineilmaliitäntään (Kuva 14, liitäntä A2). 

 

Kuva 14 Paineilmaliitäntä A2 

4 Liitä asennussarjan mukana toimitettava paineilmajakoliitin (f) paineilman huoltolaitteen (e) lähtöyhteeseen 
kuvan 15 mukaisesti. 

5 Liitä SKF Maxilube pumppauskeskuksen paineilmatuloputki yhteeseen (h) ja EPB-pumpun paineilmatuloletku 
yhteeseen (i) kuvan 15 mukaisesti. 

 

Kuva 15 Paineilmaliitännät 

6 Avaa SKF Maxilube pumppauskeskuksen metallikansi (a) ja sen alla oleva mutteri (b) kuvan 16 mukaisesti. Nosta 
sen jälkeen kansi (c) ja vaippa (d) pois. 
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Kuva 16 Pumppauskeskuksen avaaminen 

7 Irrota liittimet(j) ja (k) piirilevyltä (kuva 17). Poista alarajahälyttimen M12-liitin ja koko irrotettu johtosarja SKF 
Maxilube pumppauskeskuksen pohjasta paikasta D. 

 

Kuva 17 Johtosarjojen poisto 

 

8 Irrota magneettiventtiilien pistokkeet MV1, MV2 ja MV3 kuvan 17 mukaisesti. Poista irrotettu johtosarja. 

9 Kiinnitä asennussarjan mukana toimitetun johtosarjan (kuva 18) magneettiventtiilien pistokkeet MV1, MV2 ja MV3 
kuvan 19 mukaisesti. 
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Huom Pistokkeiden tulee olla oikeassa järjestyksessä. MV-merkintä löytyy jokaisen pistokkeen johdon vaipasta. 
Tarkasta myös että pistokkeiden alle tulevat tiivisteet ovat paikoillaan. Vaihda tarvittaessa uudet 
tiivisteet.  

 

Kuva 18 Johtosarja 

 

Kuva 19 Magneettiventtiilien kytkeminen 
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10 Kiinnitä johtosarjan piirilevyliitin paikkaan (l) kuvan 20 mukaisesti. 

11 Kiinnitä johtosarjan M12-johdin (m) SKF Maxilube pumppauskeskuksen pohjassa paikkaan D. Tätä toimenpidettä 
varten on avattava johtosarjan liitin (n). 

12 Kun johtosarja on kiinnitetty, kiinnitä lopuksi liitin (n) uudelleen. 

 

Kuva 20 Johtosarjan kytkeminen 
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13 Lyhennä alarajahälyttimen kaapeli noin 1000 mm pituuteen. 

14 Kuori alarajahälyttimen kaapelin vaippa 30 mm matkalta ja johtimien (bk, wh) päät 10 mm matkalta. Johtimien 
päissä suositellaan käytettäväksi johdinholkkeja. 

15 Irrota M12-liittimen osat Y1, Y2 ja Y3 toisistaan. 

16 Työnnä alarajahälyttimen kaapeli osien Y1 ja Y2 läpi ja purista kaapelin vaippa kiinni liittimeen kiertämällä osat Y1 
ja Y2 kiinni toisiinsa. 

17 Kiinnitä johtimien päät ruuviliitoksilla M12-liittimen osaan Y3 taulukon 5 ja kuvan 21 mukaisesti. 

18 Kierrä osat Y3 ja Y2 toisiinsa kiinni. 

 

Kuva 21 Alarajahälyttimen M12-liitin 

Taulukko 5 Alarajahälyttimen M12-liittimen kytkennät 

M12-liitin M12 johtimien värit Kuvaus   

1 valkoinen (wh) alaraja  ( + ) NO 

2 ei kytketä  -   - 

3 ei kytketä  -   - 

4 musta (bk) alaraja  ( - ) NO 
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19 Kiinnitä M12-kaapeli (L=600 mm) (17) pumpun M12-liittimeen ja toinen pää M12 Y-haaraan (16) kuvan 22 
mukaisesti. 

20 Kiinnitä hydrauliosalle menevä M12-kaapeli (12) M12 Y-haaraan (16). 

21 Kiinnitä alarajahälyttimen M12-liitin (25) M12 Y-haaraan (16). 

22 Avaa paineilman syöttö painamalla sulkuventtiilin painike (18) alas. 

23 Kytke jännite ohjaus- ja pumppauskeskukselle. 

 

Kuva 22 Alarajahälyttimen M12-liitin. 

 

24 Kytke asennussarjan mukana toimitettava M12-kaapeli (L=3000 mm) pumpun P/C liittimeen ja Maxiluben D-
liittimeen 

25 Kiinnitä pumppauskeskuksen vaippa (d), kansi (c), mutteri (b) ja metallikansi (a) takaisin paikoilleen (kuva 15). 

26 Avaa paineilman syöttö painamalla sulkuventtiilin painike (18) alas. 

27 Kytke jännite ohjaus- ja pumppauskeskukselle. 
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7.3.3   SKF Maxilube hydrauliosa 24V, toimitettu ennen 1.4.2012 

 

Varoitus Kytkentää ei saa tehdä, jos hydrauliosan käyttöjännite on 115 VAC tai 230 VAC. 
Hydrauliosan käyttöjännite on aina tarkastettava hydrauliosan tyyppikilvestä ennen kytkennän 
aloittamista. 

 

 
 

Varoitus Sähkökytkentöjä saavat tehdä vain ammattitaitoiset sähköasentajat. Jotta 
minimoidaan sähköiskun vaara, käyttöjännite tulee katkaista ennen kuin sähköä johtaviin osiin 
kosketaan tai järjestelmän tai tuotteen osia avataan. 

 
 

Huom Olemassa olevaan pumppauskeskukseen liitettäessä tarvitaan asennussarja ( kuva 4, sivu 4) 
(SKF koodi 12381354). 

1 Katkaise jännite ohjaus- ja pumppauskeskukselta. 

2 Sulje paineilman syöttö nostamalla sulkuventtiilin painike (18) ylös. 

3 Poista vanha pumppu ja kiinnitä asennussarjan mukana toimitettava tulppa SKF Maxilube pumppauskeskuksen 
paineilmaliitäntään (Kuva 23, liitäntä A2). 

 

Kuva 23 Paineilmaliitäntä A2 
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4 Liitä asennussarjan mukana toimitettava paineilmajakoliitin (f) paineilman huoltolaitteen (e) lähtöyhteeseen 
kuvan 24 mukaisesti. 

5 Liitä SKF Maxilube pumppauskeskuksen paineilmatuloputki yhteeseen (h) ja EPB-pumpun paineilmatuloletku 
yhteeseen (i) kuvan 24 mukaisesti. 

 

Kuva 24 Paineilmaliitännät 

6 Avaa SKF Maxilube hydrauliosan päällä oleva metallikansi (a) ja sen alla oleva mutteri (b) kuvan 25 mukaisesti. 
Nosta sen jälkeen pumpun kansi (c) ja vaippa (d) pois. 

 

Kuva 25 Hydrauliosan avaaminen 

7 Poista alarajahälyttimen johtimet (o; valkoinen) ja (p; musta) kuvan 26 mukaisesti. Poista alarajahälyttimen johto 
SKF Maxilube hydrauliosan sisältä. Johtimet q (ruskea) ja r (sininen) jäävät rinnankytketyiksi uusien johtimien 
kanssa. 
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Kuva 26 SKF Maxilube hydrauliosa, riviliitinkytkentöjen alkutilanne 

8 Kytke asennussarjan mukana toimitettava M12-kaapeli (L=3000 mm) pumpun P/C liittimeen. 

9 Katkaise M12-kaapelin vapaan pään valmis liitin pois ja työnnä M12-kaapeli sisälle SKF Maxilube hydrauliosan 
alarajan holkkitiivisteestä. 

10 Kuori kaapelin vaippa 60 mm matkalta ja johtimien päät 10 mm matkalta. Johtimien päissä suositellaan 
käytettäväksi johdinholkkeja. 

11 Kytke M12-kaapelin vapaat johtimet SKF Maxilube hydrauliosan riviliittimelle taulukon 6 mukaisesti. 

Taulukko 6 SKF Maxilube hydrauliosa, riviliitinkytkennät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 27 SKF Maxilube hydrauliosa, riviliitinkytkennät valmiina 

Maxilube riviliitin M12 johtimien värit Kuvaus  

1 ruskea alaraja ( + ) 

5 valkoinen pumpun ohjaus 0 VDC 

4 sininen pumpun ohjaus 24VDC 

2 musta alaraja ( - ) 

ei kytketä harmaa ohjaus (optio)   
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12 Lyhennä alarajahälyttimen kaapeli noin 1000 mm pituuteen. 

13 Kuori alarajahälyttimen kaapelin vaippa 30 mm matkalta ja johtimien (bk, wh) päät 10 mm matkalta. Johtimien 
päissä suositellaan käytettäväksi johdinholkkeja. 

14 Irrota M12-liittimen osat Y1, Y2 ja Y3 toisistaan. 

15 Työnnä alarajahälyttimen kaapeli osien Y1 ja Y2 läpi ja purista kaapelin vaippa kiinni liittimeen kiertämällä osat Y1 
ja Y2 kiinni toisiinsa. 

16 Kiinnitä johtimien päät ruuviliitoksilla M12-liittimen osaan Y3 taulukon 7 ja kuvan 28 mukaisesti. 

17 Kierrä osat Y3 ja Y2 toisiinsa kiinni. 

 

Kuva 28 Alarajahälyttimen M12-liitin 

Taulukko 7 Alarajahälyttimen M12-liittimen kytkennät 

M12-liitin M12 johtimien värit Kuvaus   

1 valkoinen (wh) alaraja  ( + ) NO 

2 ei kytketä  -   - 

3 ei kytketä  -   - 

4 musta (bk) alaraja  ( - ) NO 
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18 Kiinnitä M12-kaapeli (L=600 mm) (17) pumpun M12-liittimeen ja toinen pää M12 Y-haaraan (16) kuvan 
29mukaisesti. 

19 Kiinnitä hydrauliosalle menevä M12-kaapeli (12) M12 Y-haaraan (16). 

20 Kiinnitä alarajahälyttimen M12-liitin (25) M12 Y-haaraan (16). 

21 Avaa paineilman syöttö painamalla sulkuventtiilin painike (18) alas. 

22 Kytke jännite ohjaus- ja pumppauskeskukselle. 

 

Kuva 29 Alarajahälyttimen M12-liitin. 

 

23 Kiinnitä hydrauliosan vaippa (d), kansi (c), mutteri (b) ja metallikansi (a) takaisin paikoilleen (kuva 24). 

24 Avaa paineilman syöttö painamalla sulkuventtiilin painike (18) alas. 

25 Kytke jännite ohjaus- ja pumppauskeskukselle. 
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7.3.4   SG-2102 hydrauliosa 

 

Varoitus Sähkökytkentöjä saavat tehdä vain ammattitaitoiset sähköasentajat. Jotta 
minimoidaan sähköiskun vaara, käyttöjännite tulee katkaista ennen kuin sähköä johtaviin osiin 
kosketaan tai järjestelmän tai tuotteen osia avataan. 

 

Huom Olemassa olevaan pumppauskeskukseen liitettäessä tarvitaan asennussarja ( kuva 4, sivu 4) 
(SKF koodi 12381354). 

 

1 Katkaise jännite ohjaus- ja pumppauskeskukselta. 

2 Sulje paineilman syöttö nostamalla sulkuventtiilin painike (18) ylös tai aseta paineilman paineeksi 0 bar 
paineensäätimen (19) ja painemittarin (20) avulla. 

3 Liitä asennussarjan mukana toimitettava paineilmajakoliitin paineilman huoltolaitteen lähtöyhteeseen. Käytä 
tarvittaessa muutosnippaa (Kuva 30, pos. s). 

4 Liitä paineilmaputki yhteeseen (u) kuvan30 mukaisesti. Liitä paineilmaputken toinen pää SG-2102 hydrauliosan 
paineilmatuloyhteeseen. 

5 Liitä EPB-pumpun paineilmatuloletku yhteeseen (v) kuvan 30 mukaisesti. 

6 Tulppaa ylimääräiset liitännät (t) asennussarjan mukana toimitettavilla tulpilla. 

 

Kuva 30 Paineilmaliitännät 

 

7 Katkaise M12-kaapelin vapaan pään valmis liitin pois ja työnnä M12-kaapeli sisälle SG-2102 hydrauliosaan. 

8 Kuori kaapelin vaippa 60 mm matkalta ja johtimien päät 10 mm matkalta. Johtimien päissä suositellaan 
käytettäväksi johdinholkkeja. 

9 Kytke M12-kaapelin vapaat johtimet SG-2102 hydrauliosan riviliittimelle taulukon 8 mukaisesti. 

Taulukko 8 SG-2102 hydrauliosa, riviliitinkytkennät 

SG-2102 

riviliitin 

M12 johtimien värit Kuvaus  

10 ruskea (br) alaraja ( + ) 

2 valkoinen (wh) pumpun ohjaus 0 VDC 

3 sininen (bl) pumpun ohjaus 24VDC 

11 musta (bk) alaraja ( - ) 

Ei kytketä harmaa ohjaus (optio)   
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10 Lyhennä alarajahälyttimen kaapeli noin 1000 mm pituuteen. 

11 Kuori alarajahälyttimen kaapelin vaippa 30 mm matkalta ja johtimien (bk, wh) päät 10 mm matkalta. Johtimien 
päissä suositellaan käytettäväksi johdinholkkeja. 

12 Irrota M12-liittimen osat Y1, Y2 ja Y3 toisistaan. 

13 Työnnä alarajahälyttimen kaapeli osien Y1 ja Y2 läpi ja purista kaapelin vaippa kiinni liittimeen kiertämällä osat Y1 
ja Y2 kiinni toisiinsa. 

14 Kiinnitä johtimien päät ruuviliitoksilla M12-liittimen osaan Y3 taulukon 9 ja kuvan 31 mukaisesti. 

15 Kierrä osat Y3 ja Y2 toisiinsa kiinni. 

 

Kuva 31 Alarajahälyttimen M12-liitin 

Taulukko 9 M12-liitin kytkennät 

M12-liitin M12 johtimien värit Kuvaus   

1 valkoinen (wh) alaraja  ( + ) NO 

2 ei kytketä  -   - 

3 ei kytketä  -   - 

4 musta (bk) alaraja  ( - ) NO 

 

16 Kiinnitä M12-kaapeli (L=600 mm) (17) pumpun M12-liittimeen ja toinen pää M12 Y-haaraan (16) kuvan 32 
mukaisesti. 

17 Kiinnitä hydrauliosalle menevä M12-kaapeli (12) M12 Y-haaraan (16). 

18 Kiinnitä alarajahälyttimen M12-liitin (25) M12 Y-haaraan (16). 

19 Avaa paineilman syöttö painamalla sulkuventtiilin painike (18) alas. 

20 Kytke jännite ohjaus- ja pumppauskeskukselle. 
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Kuva 32 Alarajahälyttimen M12-liitin. 
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8   Varaosat 
Taulukko 10 SKF-EPB-PUMP-STA varaosat. Katso Kuva 33. 

Positio Kuvaus Tilauskoodi 

1 Induktiivinen anturi M8x1 L225 12381066 

2 Merkkivalo, LED 3-väri 12502334 

3 Ohjauskortti 12501370 

4 Paineilmaventtiili 12602120 

5 Induktiivinen anturi M8x1 L100 12381068 

6 M12-liitin 12502338 

 

 

Kuva 33 SKF-EPB-PUMP-STA varaosat 
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Taulukko 11 MAX-LIDSET-XXX-STA-EPBP kansisarjojen varaosat. Katso Kuva 34. 

Positio Kuvaus Tilauskoodi 

7 Alarajahälytin M12 STA 12381040 

8 Astiakansi 1/1 (180 kg) 
Astiakansi 1/4 (50 kg) 

12603700 
12603750 

9 Saattolevy 1/1 (180 kg) 
Saattolevy 1/4 (50 kg) 

12603925 
12603920 

10 Letkuasennelma 12651232 

11 Paineilmaletku 12389728 

12 M12-kaapeli (L=3000 mm) 12502336 

13 Letkuasennelma 12651232 

14 Rasvasuodin (täydellinen) 12386250 

14 Rasvasuotimen suodinpatruuna 12606550 

15 Rasvasuotimen ilmausruuvi 12407848 

16 M12 Y-haara 12502333 

17 M12-kaapeli (L=600 mm) 12502337 

 

Kuva 34 MAX-LIDSET-XXX-STA-EPBP kansisarjan varaosat 
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Taulukko 12 Paineilman huoltolaitteet varaosat. Katso kuva 35. 

Positio Kuvaus Tilauskoodi 

18 Sulkuventtiili 12381392 

19 Paineensäädin 12381394 

20 Painemittari 12381396 

 

Kuva 35 MAXILUBE-SET-STA-EPBP 
paineilman huoltolaite 
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Kuva 36 Tilauskoodit 

Nimike Tilauskoodi Prodmast-koodi 

Pumput   

SKF-EPB-PUMP-1/1-STA 12381540 VGBN 12381540 

SKF-EPB-PUMP-1/4-STA 12381550 VGBN 12381550 

Asennussarja 

(sisältää komponentit, jotta olemassa olevat pneumaattiset ja 

sähköiset liitännät voidaan kytkeä EPB-pumppuun) 

  

INSTALLATION KIT STA-EPBP 12381353 VGBV 12381353 

Kansisarjat   

MAX-LIDSET-1/1-STA-EPBP 12381345 VGBV 12381345 

MAX-LIDSET-1/4-STA-EPBP 12381335 VGBV 12381335 

Paineilman huolto- ja säätölaite   

MAXILUBE-SET-STA-EPBP 12382678 VGBV 12382678 

Teholähde   

EPBP-UNIPOWER 24V 0,63A 100-240VAC 12381505 VGBV 12381505 

9   Yhteystiedot 
Oy SKF Ab 

PL 80 (Teollisuustie 6) 

FI-40951 Muurame 

FINLAND 

Puh: +358 (0) 207 400 800  

Fax:  +358 (0) 207 400 899  

www.skf.com 


