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1   Declaração CE de incorporação, SKF 
Maxilube com controlo interno(fonte de 
alimentação 230V/115V)  
Declaração original de conformidade para quase -máquinas  
(Diretiva relativa às máquinas 2006/42/EC, Anexo II, parte 1, seção B)  

Oy SKF Ab 
Teollisuustie 6 (P.O. Box 80) 
FIN-40951 MUURAME 

Pessoa autorizada a compilar a documentação técnica relevante: 
Gerente técnico e gerente de produto, Sistemas de lubrificação centralizada, Unidade Muurame. 

Declara, pelo presente, que para as máquinas parcialmente concluídas: 

SKF Maxilube MAX -X-X-230-IF105-X-X-X 
SKF Maxilube MAX -X-X-115-IF105-X-X-X 

• Os requisitos essenciais a seguir para a Diretiva relativa às máquinas 2006/42/EC são aplicados e
atendidos:
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

• a documentação técnica relevante é compilada conforme a parte B do Anexo VII, e esta documentação
ou partes aqui descritas serão transmitidas por correio ou eletronicamente em resposta a solicitações
fundamentadas das autoridades nacionais

• e que esta quase-máquina encontra-se em conformidade com as disposições das outras seguintes
Diretrizes da CE:− Diretiva EMC 2014/30/EC

− Diretiva de baixa tensão 2014/35/EC

• e, adicionalmente, declara-se que as seguintes normas de harmonização europeias foram usadas:− Diretiva relativa às máquinas 2006/42/EC EN ISO 12100-1/A1, EN ISO 12100-2/A1

− Diretiva EMC 2014/30/EC EN 61000-6-4:2011 (emissões de interferência); EN 61000-6-2:2006
(imunidade de interferência)

− Diretiva de baixa tensão 2014/35/EC IEC 61010-1:2010

Este maquinário completo parcialmente não pode ser colocado em serviço até o maquinário final no qual 
deve ser incorporado for declarado em conformidade com as disposições da Diretiva relativa às máquinas 
2006/42/EC, quando apropriado. 

Em Muurame 5 de Abril 2016 
Local Hora 

Juha Kärkkäinen 
Gerente de pesquisa e desenvolvimento da região nórdica 
Departamento de lubrificação da SKF
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2   Declaração de incorporação da União 
Europeia,  
SKF Maxilube com controle externo  
(tensão de controle 24V)  
Declaração original de conformidade para quase -máquinas  
(Diretiva relativa às máquinas 2006/42/EC, Anexo II, parte 1, seção B)  
 
Oy SKF Ab 
Teollisuustie 6 (P.O. Box 80) 
FI-40951 MUURAME, FINLÂNDIA 
 

Pessoa autorizada a compilar a documentação técnica relevante: 
Gerente técnico e gerente de produto, Sistemas de lubrificação centralizada, Unidade Muurame. 

 

Declara, pelo presente, que para as máquinas parcialmente concluídas: 
 

SKF Maxilube MAX -X-X-24-X-X-X 
 • Os requisitos essenciais a seguir para a Diretiva relativa às máquinas 2006/42/EC são aplicados e 

atendidos: 
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 

• A documentação técnica relevante foi compilada de acordo com a parte B do Anexo VII da Diretiva 
relativa às máquinas e que esta documentação ou partes da mesma será transmitida por correio ou 
eletronicamente em resposta a um pedido fundamentado por parte das autoridades nacionais. 

 • E ainda, declara que estas máquinas parcialmente concluídas estão em conformidade com as seguintes 
normas harmonizadas europeias: − Diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE: EN ISO 12100-1/A1, EN ISO 12100-2/A1 

Estas máquinas parcialmente concluídas não devem ser postas a funcionar até que, caso apropriado, as 
máquinas finais nas quais vão ser incorporadas tenham sido declaradas como estando em conformidade com 
as disposições da Diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE. 
 
Muurame   Abril 05, 2016 
Local    Data 

 
Juha Kärkkäinen 
Gerente de pesquisa e desenvolvimento da região nórdica 
Departamento de lubrificação da SKF 
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3   Publicidade legal  
 

Fabricante  

Oy SKF Ab Finland, Lubrication Product Division 
Teollisuustie 6 
FI-40951 MUURAME 
Finlândia 
Tel:  +358 20 7400 800 
Fax +358 20 7400 899 
E-mail: skf-lube@skf.com 
www.skf.com/fi/lubrication 

Cursos de formação  

Por forma a oferecer a máxima segurança e viabilidade económica, a SKF oferece cursos de formação 
detalhados. É recomendado assistir aos cursos de formação. Para mais informações, contacte o endereço da 
SKF Service fornecido. 

Copyright  

© SKF. Todos os direitos reservados. 

Garantia e fiabilidade  

A Oy SKF Ab não assume qualquer responsabilidade nem a garantia fornecida abrange qualquer perda nos 
seguintes casos: 

• O sistema ou componente foram usados noutra situação além da sua finalidade prevista. 

• O sistema ou componente não foi instalado, colocado em funcionamento, retirado de funcionamento, 
mantido ou utilizado de acordo com as instruções fornecidas. 

• Lubrificantes ou materiais impuros não aprovados pela Oy SKF Ab foram utilizados no sistema ou 
componente. 

• O sistema ou componente foi mantido ou reparado de forma incorreta. 

• Foram usadas no sistema ou componente outras peças sobressalentes que não as originais da Oy SKF 
Ab. 

• O sistema ou componente foi alterado de maneira não aprovada pela OY SKF AB. 

• O sistema ou componente foi utilizado fora dos limites de operação especificados. 

• O sistema ou componente não foi armazenado de acordo com as instruções de armazenamento. 

Notas relacionadas com as instruções de operação  

As presentes instruções de operação são as instruções de operação originais do fabricante de acordo com a 
Diretiva relativa às máquinas 2006/42/EC. As instruções fazem parte dos produtos descritos e têm de ser 
mantidas num local acessível para posterior utilização. 

Renúncia  

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos provocados pelas seguintes ações por parte do 
cliente:  • acidentes, utilização, montagem, operação, configuração, manutenção ou reparações negligentes ou 

http://www.skf.com/fi/lubrication
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inapropriadas, • resposta inadequada ou tardia a avarias, • modificações não autorizadas ao produto, • intenção ou negligência, e • a utilização de peças sobressalentes não originais (não SKF). 
A responsabilidade por perdas ou danos que resultem da utilização dos nossos produtos está limitada ao 
preço de compra máximo.  
Exclui-se a responsabilidade por danos consequenciais de qualquer tipo. 
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4   Explicações dos símbolos, sinais e  
abreviaturas  
Os seguintes símbolos são utilizados nas instruções de segurança incluídas neste manual para realçar as 
condições que são potencialmente nocivas para as pessoas, materiais ou ambiente. 
 
Siga as instruções fornecidas especialmente nas condições realçadas. Certifique-se também de que os 
outros operadores conhecem as instruções de segurança. 
 

 

Aviso geral 

 

Risco de choque elétrico 

 

Risco de escorregar 
 

Superfície quente 

 
Risco de incêndio 

 

Use óculos de proteção 

 

Use proteções auditivas 

 

Leia as instruções de funcionamento antes de 
utilizar 

 

Nota geral 

 

Eliminação ecológica 

 

Eliminação de cartuchos de 
forma ecológica 

 

 

 

 Nível de aviso Consequência Probabilidade 

 

PERIGO Morte, lesão grave iminente 

 

AVISO Morte, lesão grave possível 

 

CUIDADO Lesão ligeira possível 

 
ATENÇÃO Danos materiais possível 
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aprox. aproximadamente °C graus Celsius °F graus Fahrenheit 
i.e. ou seja K Kelvin Oz. Onça 
etc. et cetera N Newton fl. oz. onça líquida 
poss. possivelmente h hora pol. polegada 

incl. incluindo s segundo psi 
libras por polegada 
quadrada 

min. mínimo d dia sq.in. polegada quadrada 

máx. máximo Nm Metro de Newton 
pol. 
cu. 

polegada cúbica 

min minuto ml mililitro mph milhas por hora 
etc. et cetera ml/d mililitro por dia rpm rotações por minuto 
p.ex. por exemplo cc centímetros cúbicos gal. galões 
kW quilowatt mm milímetro lb. libra 
U tensão l litro hp cavalos vapor 
R resistência dB (A) nível de pressão sonora kp quilolibra 
I corrente > maior que fpsec pés por segundo 
V volt < menos de   
W watt ± mais/menos   
AC corrente alterna Ø diâmetro   
DC corrente direta kg quilograma   
A ampere rh humidade relativa   
Ah Horas amperes ≈ aproximadamente   
Hz frequência [Hertz] = igual a   

NC 
normalmente 
fechado 

% por cento  
 

NO normalmente 
aberto 

‰  por milha   

  ≥ igual a ou superior a   
  ≤ igual ou inferior a   
  mm2 milímetro quadrado   

Símbolo Significado 

 Passo de instrução 

 Item da lista 

 Condições que têm de ser satisfeitas  
antes das atividades descritas na cláusula de título 
podem ser concluídas 

 Fatores, causas ou consequências relacionados 
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Fatores de conversão 

comprimento 1 mm = 0,03937 pol. 

área 1 cm² = 0,155 sq.in 

volume 1 ml = 0,0352 fl.oz. 

 1 l = 2,11416 pintas (US) 

massa 1 kg = 2,205 lbs 

 1 g = 0,03527 oz. 

densidade 1 kg/cc = 8,3454 lb./gal (US) 

 1 kg/cc = 0,03613 lb./cu.in. 

força 1 N = 0,10197 kp 

pressão 1 bar = 14,5 PSI 

temperatura °C = (°F–32) x 5/9 

saída 1 kW = 1,34109 hp 

aceleração 1 m/s² = 3,28084 ft./s² 

velocidade 1 m/s = 3,28084 fpsec. 

 1 m/s = 2,23694 mph 
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5   Instruções de segurança  

5.1   Instruções de segurança gerais  
• Estas instruções de segurança deverão ser lidas e seguidas por quaisquer pessoas a quem foi 

confiado o trabalho sobe o produto e aqueles que supervisionam ou instruem o grupo de pessoas 
acima mencionado. Além disso, o proprietário deve garantir que o pessoal relevante está 
completamente familiarizado com o conteúdo das instruções e de que as compreendeu. É proibido 
colocar em funcionamento ou operar o produto antes de se ler as instruções. • Estas instruções devem ser guardadas para utilização futura.  • os produtos descritos foram fabricados de acordo com o estado da arte. Contudo, se os produtos 
forem utilizados para outra finalidade além da prevista, poderão haver riscos que possam resultar em 
lesão ou danos materiais.  • Quaisquer avarias que possam afetar a segurança devem ser resolvidas imediatamente. Além destas 
instruções, devem ser observados os regulamentos estatutários gerais para prevenção de acidentes 
e proteção ambiental. 

5.2   Comportamento geral quando se manuseia o 
produto  

• Cumpra estas instruções quando usar este produto. Se o produto não estiver em condições técnicas 
adequadas ou se não estiver ciente dos perigos potenciais, não utilize o produto. • Familiarize-se com as funções e a operação do produto. Todo o conjunto especificado e passos de 
operação tem de ser concluído pela ordem indicada. • Quaisquer pontos não claros relativamente à condição adequada ou montagem/operação correta têm 
de ser clarificados. A operação é proibida até os assuntos terem sido clarificados. • Evite um acesso não autorizado. • Use sempre equipamento de proteção pessoal. • Tome as precauções adequadas e siga as instruções relativas à tarefa relevante. As 
responsabilidades por atividades diferentes tem de ser claramente definidas e observadas. A 
incerteza é um grande fator de risco para a segurança. • Os resguardos e o equipamento de proteção e de emergência não devem ser removidos, 
modificados, desligados ou desativados de outra forma. A sua completude e funcionamento deve 
também ser verificada a intervalos regulares. • Se um resguardo ou outro equipamento de proteção tiver de ser removido, tem de ser reaplicado e 
testado imediatamente após conclusão do trabalho. • Resolva quaisquer avarias incluídas na sua área de responsabilidade. Se a avaria estiver para além 
da sua competência notifique o seu supervisor imediatamente da avaria. • Nunca use peças do sistema de lubrificação centralizada ou da máquina como meios para estar de 
pé ou subir. 

5.3   Utilização prevista  
Fornecimento de lubrificantes dentro de um sistema de lubrificação centralizada de acordo com as 
especificações, dados técnicos e limites indicados nestas instruções: A utilização é permitida exclusivamente 
para utilizadores profissionais no âmbito de atividades comerciais e económicas. 

5.4   Má utilização previsível  
Qualquer utilização que seja diferente da indicada nestas instruções é estritamente proibida, especialmente o 
seguinte: 
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• utilização fora do intervalo de temperatura indicado, • utilização de lubrificantes não especificados, • exceder a pressão de funcionamento máxima permitida, • utilizar em operação contínua, • utilização em áreas com materiais agressivos ou corrosivos (por ex. poluição por ozono elevado),  • utilizar em áreas com radiação nociva (por ex. radiação de ionização), • alimentar, reencaminhar ou guardar substâncias e misturas perigosas descritas no anexo I parte 2–5 
do regulamento CLP (EG 1272/2008) e marcado com avisos GHS01 - GHS06 e GHS08  • alimentar, reencaminhar ou guardar gases, gases liquefeitos, gases dissolvidos, vapores ou fluidos 
cuja pressão do vapor excede a pressão atmosférica normal (1,013 mbar) em mais de 0,5 bar à 
temperatura de funcionamento máxima permissível, e • utilização numa zona de proteção contra explosão. 
 

5.5   Modificações ao produto  
Conversões ou modificações não autorizadas têm efeitos imprevistos na segurança e funcionalidade do 
produto. Por esse motivo, quaisquer conversões ou modificações não autorizadas são expressamente 
proibidas. 

                                                    

5.6   Outros documen tos aplicáveis  
Além destas instruções, os seguintes documentos têm de ser observados pelo respetivo grupo alvo: • instruções de funcionamento e regras de aprovação  • ficha de dados de segurança (MSDS) do lubrificante utilizado 
Sempre que apropriado: • documento de planeamento do projeto • instruções fornecidas pelos fornecedores das peças compradas • quaisquer documentos de outros componente necessários para configurar o sistema de lubrificação 

centralizada • outros documentos relevantes para a integração do produto na máquina ou sistema.  

5.7   Notas relativas à placa de identificação do tipo  
A placa de identificação do tipo indica a designação 
do tipo, o código de encomenda e outros detalhes 
chave da máquina. 
Para se certificar de que não se perde informação se 
a placa de identificação do tipo se tornar elegível, 
introduza os detalhes neste manual: 
 
Tipo _______________________________ 
 
Código ________________________________ 
 
Data de fabrico ________________________ 
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5.8   Pessoas autorizadas a operar o dispositivo  

5.8.1   Operador  
Um operador é uma pessoa que está qualificada para efetuar as funções e atividades relacionadas com o 
funcionamento normal com base na sua formação, conhecimentos e experiência. Isto inclui evitar possíveis 
perigos que possam surgir durante o funcionamento. 

5.8.2   Especialista mecânico  
Um especialista mecânico é uma pessoa com habitação profissional, conhecimentos e experiência 
profissional apropriados para detetar e evitar perigos que possam surgir durante o transporte, instalação, 
colocação em funcionamento, operação, manutenção, reparação e desmontagem. 

5.8.3   Eletricista  
Um eletricista é uma pessoa com habitação profissional, conhecimentos e experiência profissional 
apropriados para detetar e evitar perigos. 

5.8.4   Fornecer informação aos técnicos externos  
Antes de se dar início a quaisquer atividades, os técnicos externos têm de ser informados pelo utilizador final 
das suas disposições de segurança, procedimentos de prevenção de acidentes aplicáveis e as funções da 
máquina acima e dos seus dispositivos protetores. 

5.8.5   Disponibilização de equipamento de proteção pessoal  
O utilizador final deve oferecer equipamento de proteção pessoal adequado para a respetiva localização da 
operação e objetivo da operação. 
 

5.9   Funcionamento  
O seguinte deve ser observado durante a colocação em funcionamento e operação: • quaisquer informações dentro deste manual e a informação dentro dos documentos referenciados, e • todas as leis e regulamentos que o utilizador final tem de cumprir. 

5.9.1   Parar a bomba numa emergência  
Efetue uma paragem de emergência como se segue: • Corte o fornecimento de ar pressurizado da bomba do regulador de ar comprimido. 

5.9.2   Transporte, instalação, manutenção, avarias e reparações  
• Todas as pessoas relevantes devem estar informadas da atividade antes de iniciarem qualquer 

trabalho. Observe as medidas de funcionamento de precaução e as instruções de trabalho. • Transporte os produtos com equipamento de transporte e elevação adequado utilizando métodos de 
trabalho adequados. • O trabalho de manutenção e de reparação pode estar sujeito a restrições nas temperaturas baixas ou 
altas (por ex. propriedades de fluxo alteradas do lubrificante). Por esse motivo, sempre que possível, 
tente efetuar os trabalhos de manutenção e de reparação à temperatura ambiente. • Antes de efetuarr qualquer trabalho, despressurize o produto ou a máquina na qual o produto será 
integrado e proteja-a contra ativação não autorizada.   • Certifique-se através de medidas adequadas de que as peças móveis ou separadas são imobilizadas 
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durante o trabalho e que nenhuns membros são apanhados no caso de movimentos inadvertidos. • Monte o produto apenas fora do intervalo de funcionamento das peças móveis a uma distância 
adequada de fontes de calor ou de frio. Tenha cuidado para não danificar outras unidades na 
máquina ou veículo ou prejudicar o seu funcionamento durante a instalação. • Seque ou cubra de forma adequada as superfícies molhadas e escorregadias. • Cubra as superfícies quentes ou frias em conformidade. • O trabalho em componentes elétricos apenas deve ser efetuado por especialistas em eletricidade. 
Observe quaisquer períodos de espera para descarregar, se necessário. Efetue trabalho em 
quaisquer componentes elétricos utilizando ferramentas com isolamento de tensão apenas. • Faça as ligações elétricas apenas de acordo com a informação no diagrama de ligações elétricas 
válido e tendo em conta os regulamentos relevantes e as condições de ligação no local. • Não toque em cabos ou em componentes elétricos com as mãos molhadas ou húmidas. • Não faça bypass a quaisquer fusíveis. Substitua os fusíveis apenas por fusíveis do mesmo tipo e 
classificação. • Não faça furos em peças críticas que suportam carga. Use os furos já existentes sempre que 
possível. Tenha cuidado para não danificar as linhas e os cabos quando perfurar. • Observe eventuais pontos de abrasão. Proteja as peças em conformidade. • Todos os componentes usados devem ser adequados para utilizar em: 

– pressão máxima de funcionamento do sistema, e 
– o intervalo de temperatura ambiente mínimo e máximo do sistema. • Nenhumas partes do sistema de lubrificação centralizada podem estar sujeitas a torção cisalhamento 

ou curvatura. • Antes de utilizar quaisquer peças, verifique-as quanto a contaminação, limpe se necessário.  • Antes da instalação, ferre as mangueiras entre o grupo do doseador e o ponto de lubrificação com 
lubrificante. Isto facilita a purga do sistema de ar de agora em diante. • Observe os binários de aperto especificados. Utilizar uma chave de binário calibrada. • Quando trabalhar com peças pesadas, utilize ferramentas de elevação adequadas. • Evite misturar ou montar erradamente quaisquer peças desmanteladas. Marque estas peças em 
conformidade. 

 

5.10   Colocação em funcionamento e arranque diário  
Certifique-se de que: • Todos os dispositivos de segurança estão completos e a funcionar adequadamente. • Todas as ligações estão corretamente ligadas. • Todas as peças foram corretamente instaladas. • Todos os autocolantes de aviso na máquina estão completos, altamente visíveis e não danificados. • Substitua todas as etiquetas de aviso ilegíveis ou em falta sem atraso. 
 

5.11   Limpeza  
• Existe um risco de explosão quando se utilizam agentes de limpeza inflamáveis. Utilize apenas 

agentes de limpeza não inflamáveis adequados para o efeito. • Não utilize agentes de limpeza agressivos. • Não use jato de vapor nem produtos de limpeza a alta pressão. Os componentes elétricos podem ser 
descarregados. Cumpra a classe de proteção IP. • O trabalho de limpeza em componentes com energia apenas deve ser efetuado por especialistas. • Marque as áreas húmidas de acordo. 
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Risco residual Possível na fase do ciclo de vida Prevenção/solução 
Lesão / dano material devido a 
queda de peças elevadas 

A, B, C, G, H, K Mantenha afastadas pessoas não 
autorizadas. Certifique-se de que 
ninguém permanece sob peças 
ou cargas suspensas. Eleve as 
peças com dispositivos de 
elevação adequados e testados. 

Lesão / dano material por 
inclinação ou queda do produto 
devido a não observância dos 
binários de aperto indicados 

B, C, D, G Observe os binários de aperto 
especificados. Prenda o produto 
nos componentes apenas com 
capacidades adequadas de 
suporte e carga. Se não 
estiverem indicados binários de 
aperto, os binários de aperto para 
parafusos de grau 8,8 aplicam-
se.  

Lesão / dano material devido a 
choque elétrico proveniente de 
um cabo de ligação danificado 

B, C, D, E, F, G, H Verifique se o cabo de ligação do 
interruptor de nível mínimo está 
intacto antes de utilizar o 
interruptor pela primeira vez e, 
depois disso, a intervalos 
regulares. Não monte o cabo nas 
peças móveis ou no ponto de 
abrasão. Se não se conseguir 
evitar isto, utilize quer espirais de 
mola ou condutas protetoras 
dependendo das circunstâncias. 

Lesão /dano material devido a 
lubrificante derramado ou com 
fuga 

B, C, D, F, G, H, K Quando substituir o cilindro, 
separe e volte a prender as linhas 
de alimentação de lubrificante 
com cuidado. Utilize apenas as 
ligações aparafusadas hidráulicas 
e as linhas de lubrificação 
adequadas para utilização nas 
pressões indicadas. Não monte 
linhas de lubrificação nas peças 
móveis ou pontos de abrasão. Se 
não se conseguir evitar isto, 
utilize quer linhas flexíveis, 
espirais de mola ou condutas 
protetoras dependendo das 
circunstâncias. 

Fases do ciclo de vida: A = transporte, B = instalação, C = colocação em funcionamento, D = 
funcionamento, E = limpeza, F = manutenção,  
G = avaria, reparação, H = retirada de funcionamento, K = eliminação 
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6   Lubrificantes  

6.1   Informações gerais  
São utilizados lubrificantes diferentes em aplicações diferentes. Por forma a cumprir as suas tarefas, os 
lubrificantes devem satisfazer diversos requisitos a vários níveis. Os requisitos mais importantes para 
lubrificantes são: • redução de abrasão e desgaste • proteção contra corrosão • minimização de ruído • proteção contra contaminação e entrada de objetos estranhos • arrefecimento (principalmente para óleos) • longevidade (estabilidade física/química) • compatibilidade uma vez que estão disponíveis uma vasta gama de materiais  • aspetos económicos e ecológicos 

6.2   Seleção de lubrifica ntes  
A SKF considera os lubrificantes um elemento do desenho do sistema. Um lubrificante adequado já está 
selecionado quando se desenha a máquina e forma a base do planeamento do sistema de lubrificação 
centralizada. 
 
A seleção é feita pelo fabricante/utilizador final da máquina, preferencialmente juntamente com o fornecedor 
de lubrificante com base num perfil de requisito definido. 
 
Caso tenha pouca ou nenhuma experiência na seleção de lubrificantes para sistemas de lubrificação 
centralizada, contacte a SKF.  
 
Se for necessário, termos o prazer do apoiar os clientes na seleção de componentes adequados para 
alimentar o lubrificante selecionado e planear e desenhar o seu sistema de lubrificação centralizada. 
 
Irá evitar possíveis tempos de inatividade causados por danos na sua máquina/sistema ou o sistema de 
lubrificação centralizada.  

 

 

Apenas se podem utilizar os lubrificantes especificados para o produto. 
Lubrificantes inadequados podem provocar falha do produto. 

 

 

Não misturar lubrificantes. Isto pode ter efeitos imprevisíveis na 
capacidade de utilização e logo na função do sistema de lubrificação 
centralizada. 

 

 

Devido à diversidade de aditivos possíveis é possível que lubrificantes 
individuais que, de acordo com as fichas de dados do fabricante 
correspondem à especificação do sistema, poderão não ser de facto 
adequados para utilização em sistemas de lubrificação centralizada (por 
ex. incompatibilidade entre lubrificantes sintéticos e materiais). Para 
evitar este problema, utilize sempre lubrificantes testados pela SKF. 
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6.3   Compatibilidade de materiais  
Os lubrificantes devem ser no geral compatíveis com os seguintes materiais: • aço, ferro cinzento, latão,  • cobre, alumínio • NBR, FPM, ABS, PA, PU 

6.4   Envelhecimento de lubrificantes  
Após um tempo de inatividade prolongado da máquina, o lubrificante pode deixar de estar adequado para 
utilização devido a envelhecimento químico ou físico e deve, por isso, ser inspecionado antes de se voltar a 
ligar o sistema. Recomendamos inspecionar o lubrificante logo após um tempo de inatividade de uma 
semana.  
 
Se suspeitar que o lubrificante já não é adequado, substitua-o antes de voltar a colocar em funcionamento e, 
se necessário, efetua a lubrificação inicial manualmente. 
 
É possível testar os lubrificantes no laboratório da empresa para ver se são adequados a ser bombeados em 
sistemas de lubrificação centralizada (por ex. sem "purga"). 
 
Contacte a SKF se tiver mais perguntas relativamente a lubrificantes.  
 

Uma vista geral dos lubrificantes testados pela SKF está também disponível a pedido.  
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7   Descrição geral    

7.1   Centro de bombeamento Maxilube  
 

O centro de bombeamento do sistema de lubrificação central SKF MaxiLube foi desenhado para bombear 
lubrificante para um sistema de lubrificação centralizada. O centro de bombeamento pode ser controlado e 
monitorizado utilizando a unidade de controlo na unidade da válvula de comutação, utilizando controlo 
externo enviando mensagens SMS.  

 

O centro de bombeamento Maxilube consiste de uma bomba (I), um conjunto de tampas (II), um regulador de 
ar comprimido (III) e a unidade da válvula de comutação (IV) com acessórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição  

I Bomba  

II Conjunto de tampas (ECO ou 
STA) 

III Regulador de ar comprimido 

IV Unidade da válvula de 
comutação 

 

Figura 1: Construção do centro de bombeamento 
Maxilube SKF  
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7.2   Unidade da válvula de comutação SKF Maxilube  
A unidade da válvula de comutação inclui um grupo de válvulas de solenoide (4) e um grupo de válvulas de 
controlo (2), manómetros (7) e uma placa de fixação que contém um suporte para a bomba durante a 
mudança de cilindro. O centro de bombeamento Maxilube inclui uma interface de utilizador (5) e uma placa 
de circuitos (3).  

 

Item Descrição  

1 Válvula de controlo 

2 Cartucho de controlo CHV-100 (1 ou 
2 peças) 

3 Placa de circuitos ST105A 

4 Válvula solenoide 24 V 

5 Interface do utilizador IF-105 

6 Fonte de alimentação 115/230VAC 

7 Manómetro de pressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Construção e diagrama PI do Maxilube  
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8   Funcionamento  

8.1   Funcionamento do centro de bombeamento  
Quando a pressurização é iniciada, a unidade de controlo abre a linha a ser pressurizada e as válvulas 
solenoides da bomba. O sistema pneumático inicia a bomba e abre a válvula de controlo da linha. A 
pressurização continua até a pressão na unidade de monitorização de pressão alcançar um nível de 
confirmação predefinido. Após a confirmação, a unidade de controlo fecha as válvulas solenoides, a bomba 
para e a pressão é libertada da linha para o cilindro de lubrificante. 

Se o nível de lubrificante no cilindro atingir o nível de limite mínimo durante a bombagem, o interruptor de 
nível mínimo envia um alarme para a unidade de controlo e a bombagem para. O alarme pode ser reposto 
substituindo o cilindro de lubrificante e redefinindo o alarme na unidade de controlo. 

 

 

 

Os números entre parêntesis são os números de posição na Figura 2. 

8.2   Colocação em funcionamento  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PERIGO 

Choque elétrico 
As ligações elétricas só devem ser realizadas por eletricistas qualificados. Minimize o risco de choques 
elétricos assegurando-se de que o centro de bombeamento está desligado antes de realizar as 
conexões. A alimentação elétrica deve ser desligada antes de realizar trabalhos que envolvam o 
manuseio de peças eletronicamente condutivas ou a abertura de qualquer parte ou componente do 
sistema. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
AVISO 

Lubrificante pressurizado 
Certifique-se de que o sistema foi despressurizado. Retire a pressão do filtro de massa lubrificante antes 
de o abrir com a ajuda de um parafuso de ventilação localizado no tampão do filtro (11, Figura 5). 
Desligue o suprimento de ar levantando o botão da válvula de corte (1, Figuras 7 e 8) ou, então, ajuste a 
pressão do ar em 0 bar utilizando o regulador de pressão (2, figuras 7 e 8) e o manómetro (3, Figuras 7 e 
8). Desligue o cabo M12 (7, Figuras 5 e 6) da bomba. Qualquer pressão residual no sistema ao abrir ou 
desconectar os componentes pode fazer com que sejam ejetados componentes ou com que haja 
pulverização de lubrificante, causando acidentes às pessoas ou danos ao meio ambiente. 

 

 
 

 

AVISO 

 
  

Lubrificante pressurizado 
A pressão do sistema pneumático deve ser regulada por forma a que a pressão do centro de 
bombeamento não exceda, em caso algum, os 300 bar (4350 psi/30 MPa). Uma pressão mais elevada 
pode danificar os componentes do sistema e provocar lesões nas pessoas ou danos no ambiente. 
 

 

 

 

ATENÇÃO 

Assegure-se de que o ambiente ao redor está limpo. Certifique-se de que não existem impurezas que 
possam entrar na bomba, na placa do tambor de transmissão ou no cilindro de lubrificante. As 
impurezas podem causar danos ao sistema de lubrificação, à máquina ou ao equipamento sendo 
lubrificado.  
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8.2.1   Conjunto de tampa Maxilube com ECO  
 
1 Assegure-se de que o ambiente ao redor do centro de bombeamento está limpo. Impurezas no sistema 

impedem o funcionamento livre de problemas e causa danos no ponto de lubrificação. 

2 Verifique a condição do cilindro de lubrificante. Danos na superfície impedem que a placa do tambor de 
transmissão seja abaixada (3, Figura 5). 

3 Remova a tampa original do cilindro e pressione a placa seguidora (3, Figura 5) contra a superfície do 
lubrificante no cilindro. Verifique se o ar foi removido do espaço abaixo da placa seguidora e que a 
unidade central (cabeça de sucção) da placa seguidora começa a ser enchida com lubrificante. 

4 Coloque a cobertura (1, Figura 5) na parte superior do cilindro de lubrificante. Prenda a tampa no cilindro 
de lubrificante com os parafusos de orelhas. 

5 Passe a bomba através da tampa até à porta de sucção da placa do seguidor. Certifique-se de que a 
bomba está bem ligada à placa do tambor de transmissão. 

6 Prenda a mangueira de ar de pressão do regulador de ar comprimido de pressão à conexão da placa 
inferior A1 (Figura 12).  

7 Prenda a mangueira do depósito de lubrificante (5, Figura 5) à placa inferior e à conexão da bomba T 
(Figura 12).  

8 Prenda o filtro de massa lubrificante (10, Figura 5) à conexão da placa inferior P (Figura 12). 

9 Prende a mangueira de pressão (4, Figura 5) à ligação da bomba P (Figura 2). 

10 Introduza a ficha na ligação do tanque (T) da bomba (Figura 2). 

11 Fixe o interruptor de nível mínimo (9 e 10, Figura 2) à bomba. 

12 Conecte o cabo do interruptor de nível baixo (7, Figura 5) à conexão da placa inferior D (Figura 12) e os 
cabos das unidades de controle da pressão dos canais e das válvulas de corte ao centro de 
bombeamento, conforme descrito nos desenhos elétricos. 

13 Prenda a mangueira de ar de pressão (6, Figura 5) à conexão da placa inferior A2 (Figure 12) e a 
conexão de a de pressão (4, Figura 2) da bomba. 

14 Defina a pressão do ar comprimido do centro de bombeamento para 4 bar (60 psi) com o dispositivo de 
controlo de ar comprimido (2, Figura 7) do regulador de ar comprimido. 

15 Inicie a bomba no modo de funcionamento manual da unidade de controlo ou com o parafuso de controlo 
manual de ar comprimido do grupo de válvula solenoide do centro de bombeamento (ver Parágrafo 9.5   
Operação manual). Quando são utilizados parafusos de controlo manual, retire a placa de cobertura e a 
porca que se encontra sob a placa. Depois de efetuar esta operação, retire a tampa do centro de 
bombeamento. 

16 Quando a mangueira de pressão estiver cheia, pare a bomba e ligue a mangueira ao filtro de massa 
consistente (10, Figura 5). 

17 Encha o tubo principal com lubrificante, iniciando a bomba no modo de funcionamento manual da 
unidade de controlo ou com os parafusos de controlo manual do grupo de válvula solenoide do centro de 
bombeamento para ar comprimido e linhas de lubrificação. Pare a bomba quando a tubagem principal 
estiver cheia e o ar removido. 

18 Retire o bujão da ligação do tanque (6, Figura 2) da bomba e aperte a mangueira do tanque (5, Figura 5) 
à entrada do tanque da válvula da linha T (6, Figura 2). 

19 Certifique-se, antes de ligar a mangueira do tanque (5, Figura 5) à conexão da placa inferior T de que 
apenas sai massa consistente (não ar) da mangueira. Se necessário, volte a pressurizar o sistema. O ar 
no sistema impede o bom funcionamento do mesmo. 

20 Efetue uma pressurização de teste da tubagem principal aumentando a pressão com um dispositivo de 
controlo de pressão no centro de bombeamento até 250 bar (3,600 psi). A bomba para devido a 
contrapressão em 250 bar (3,600 psi), caso não exista ar ou fugas na tubagem principal. 

21 Defina a pressão máxima do centro de bombeamento com um dispositivo de controlo de pressão (2, 
Figura 7). A pressão máxima do centro de bombeamento deve ser definida para, aproximadamente, 20% 
superior à pressão pela qual a unidade de controlo de pressão atinge o nível de pressão de confirmação. 
Por exemplo, se o nível de pressão de confirmação for atingido quando a pressão do centro de 
bombeamento for 170 bar (2500 psi), a pressão máxima deve ser definida para 200 bar (3000 psi). 

22 Prenda a tampa do centro de bombeamento (Figura 9).  
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8.2.2   Conjunto de tampas Maxilube com STA  
 
1. Assegure-se de que o ambiente ao redor do centro de bombeamento está limpo. Impurezas no sistema 

impedem o funcionamento livre de problemas e causa danos no ponto de lubrificação. 

2. Verifique a condição do cilindro de lubrificante. Danos na superfície impedem que a placa do tambor de 
transmissão seja abaixada (3, Figura 6). 

3. Remova a tampa original do cilindro e pressione a placa seguidora contra a superfície do lubrificante no 
cilindro. Certifique-se de que o ar está a ser removido sob a placa do tambor de transmissão. 

4. Coloque a cobertura (1, Figura 6) na parte superior do cilindro de lubrificante. Prenda a tampa no cilindro 
de lubrificante com os parafusos de orelhas. 

5. Passe a bomba pela tampa do cilindro e placa seguidora até ela entrar no cilindro. Bloqueie a bomba 
com uma porca de cilindro (2), por forma a que a parte inferior da bomba se situe, aproximadamente, 2 
cm acima da parte inferior do cilindro. 

6. Prenda a mangueira de ar de pressão (6, Figura 6) do regulador de ar comprimido de pressão à conexão 
da placa inferior A1 (Figure 12).  

7. Prenda a mangueira do depósito de lubrificante (5, Figura 6) à placa inferior e à conexão da bomba T.  

8. Prenda o filtro de massa lubrificante (10, Figura 6) à conexão da placa inferior P (Figura 12). 

9. Prende a mangueira de pressão (4, Figura 6) à ligação da bomba P. 

10. Introduza a ficha na ligação do tanque T da bomba. 

11. Fixe o interruptor de nível mínimo (8 e 9, Figura 6) à bomba. 

12. Conecte o cabo do interruptor de nível baixo (7, Figura 6) à conexão da placa inferior D (Figura 12) e os 
cabos das unidades de controle da pressão dos canais e das válvulas de corte ao centro de 
bombeamento, conforme descrito nos desenhos elétricos. 

13. Prenda a mangueira de ar de pressão (6, Figura 6) à conexão da placa inferior A2 (Figure 12) e a 
conexão de a de pressão (A, Figura 13) da bomba. 

14. Defina a pressão do ar comprimido do centro de bombeamento para 4 bar (60 psi) com o dispositivo de 
controlo de ar comprimido (2, Figura 6) do regulador de ar comprimido. 

15. Inicie a bomba no modo de funcionamento manual da unidade de controlo ou com o parafuso de controlo 
manual de ar comprimido do grupo de válvula solenoide do centro de bombeamento ( ver Parágrafo 9.5   
Operação manual). Quando são utilizados parafusos de controlo manual, retire a placa de cobertura e a 
porca que se encontra sob a placa. Depois de efetuar esta operação, retire a tampa do centro de 
bombeamento. 

16. Quando a mangueira de pressão estiver cheia, pare a bomba e ligue a mangueira ao filtro de massa 
consistente (10, Figura 6). 

17. Encha o tubo principal com lubrificante, iniciando a bomba no modo de funcionamento manual da 
unidade de controlo ou com os parafusos de controlo manual do grupo de válvula solenoide do centro de 
bombeamento para ar comprimido e linhas de lubrificação. Pare a bomba quando a tubagem principal 
estiver cheia e o ar removido. 

18. Retire o bujão da ligação do tanque da bomba e introduza a mangueira do tanque à conexão da bomba 
T. 

19. Certifique-se, antes de ligar a mangueira do tanque (5, Figura 6) à conexão da placa inferior T de que 
apenas sai massa consistente (não ar) da mangueira. Se necessário, volte a pressurizar o sistema. O ar 
no sistema impede o bom funcionamento do mesmo. 

20. Efetue uma pressurização de teste da tubagem principal aumentando a pressão com um dispositivo de 
controlo de pressão no centro de bombeamento até 250 bar (3,600 psi). A bomba para devido a 
contrapressão em 250 bar (3,600 psi), caso não exista ar ou fugas na tubagem principal. 

21. Defina a pressão máxima do centro de bombeamento com um dispositivo de controlo de pressão. A 
pressão máxima do centro de bombeamento deve ser definida para, aproximadamente, 20% superior à 
pressão pela qual a unidade de controlo de pressão atinge o nível de pressão de confirmação. Por 
exemplo, se o nível de pressão de confirmação for atingido quando a pressão do centro de bombeamento 
for 170 bar (2500 psi), a pressão máxima deve ser definida para 200 bar (3000 psi). 

22. Prenda a tampa do centro de bombeamento (Figura 9).  
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8.3   Substituir o cilindro de lubrificante  
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
AVISO 

Lubrificante pressurizado 
Certifique-se de que o sistema não irá iniciar durante a substituição do cilindro. Desligue o suprimento de 
ar levantando o botão da válvula de corte (1, Figuras 7 e 8) ou, então, ajuste a pressão do ar em 0 bar 
utilizando o regulador de pressão (2, figuras 7 e 8) e o manómetro (3, Figuras 7 e 8). Qualquer pressão 
residual no sistema ao abrir ou desconectar os componentes pode fazer com que sejam ejetados 
componentes ou com que haja pulverização de lubrificante, causando acidentes às pessoas ou danos ao 
meio ambiente. 
  

 

 

ATENÇÃO 

Certifique-se de que não existem impurezas que possam entrar na bomba, na placa do tambor de 
transmissão ou no cilindro de lubrificante durante os procedimentos de mudança do cilindro. 

 

 

 

ATENÇÃO 

Limpe ou mude o cartucho de filtro de massa consistente quando estiver a mudar o cilindro. 

 

8.3.1   Maxilube ECO  
 
1 Assegure-se de que o ambiente ao redor do centro de bombeamento está limpo. Impurezas no sistema 

impedem o funcionamento livre de problemas e causa danos no ponto de lubrificação. 

2 Desligue alimentação no centro de bombeamento quando mudar o cilindro. 

3 Retire a bomba do cilindro de lubrificante e coloque-a no suporte da bomba ou numa base limpa, por 
exemplo, de plástico. Tenha cuidado para não danificar a entrada de sucção localizada na parte inferior 
da bomba. 

4 Remova a cobertura (1, Figura 5) da parte superior do cilindro. 

5 Remova a placa do tambor de transmissão (3, Figura 5) da parte inferior do cilindro com a ajuda do 
injetor de ar (4, Figura 7). Solte a placa do tambor de transmissão alimentando ar comprimido por baixo 
da placa do tambor de transmissão até à unidade central. 

6 Utilize os manípulos para elevar a placa do tambor de transmissão para fora do cilindro. 

7 Substitua o cilindro de lubrificante. 

8 Prima a placa do tambor de transmissão firmemente na parte de cima do lubrificante no cilindro. 
Verifique se o ar foi removido do espaço abaixo da placa seguidora e que a unidade central (cabeça de 
sucção) da placa seguidora começa a ser enchida com lubrificante. 

9 Coloque a cobertura na parte superior do cilindro de lubrificante. Prenda a tampa no cilindro de 
lubrificante com os parafusos de orelhas. 

10 Passe a bomba através da tampa até à porta de sucção da placa do seguidor. Certifique-se de que a 
bomba está bem ligada à placa do tambor de transmissão. 

11 Remova a pressão do filtro de graxa (10, Figura 5) abrindo o parafuso de ventilação (11, Figura 5) no 
tampão do filtro. 

12 Limpe o filtro de massa lubrificante e o cartucho do filtro (10 e 12, Figura 5) e substitua-os, quando 
necessário. 

13 Ligue a alimentação do centro de bombeamento. Reponha o possível alarme de nível mínimo premindo 
o botão "Aceitação de alarme" na unidade de controlo. 

14 Efetue um teste de funcionamento do centro de bombeamento premindo o botão "Lubrificação adicional" 
da unidade de controlo. 
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8.3.2   Maxilube STA  
 
1. Assegure-se de que o ambiente ao redor do centro de bombeamento está limpo. Impurezas no sistema 

impedem o funcionamento livre de problemas e causa danos no ponto de lubrificação. 

2. Desligue alimentação no centro de bombeamento quando mudar o cilindro.  

3. Levante a haste (9, Figura 6) do interruptor de nível baixo do cilindro. 

4. Retire a bomba do cilindro de lubrificante e coloque-a no suporte da bomba ou numa base limpa, por 
exemplo, de plástico. Tenha cuidado para não danificar a entrada de sucção localizada na parte inferior 
da bomba. 

5. Remova a tampa (1, Figura 6) da parte superior do cilindro. 

6. Retire a placa do tambor de transmissão (3, Figura 6) da parte inferior do barril. 

7. Substitua o cilindro de lubrificante. 

8. Prima a placa seguidora (3, Figura 6) contra a superfície do lubrificante no cilindro. Certifique-se de que o 
ar está a ser removido sob a placa do tambor de transmissão. 

9. Coloque a cobertura (1, Figura 6) na parte superior do cilindro de lubrificante. Prenda a tampa no cilindro 
de lubrificante com os parafusos de orelhas. 

10. Passe a bomba pela tampa do cilindro e placa seguidora até ela entrar no cilindro. Bloqueie a bomba 
com uma porca de cilindro (2, Figura 6) por forma a que a parte inferior da bomba se situe, 
aproximadamente, 2 cm acima da parte inferior do cilindro. 

11. Passe a haste do interruptor de nível baixo (12, Figura 6) pelo orifício da tampa, colocando-a no topo da 
placa seguidora. 

12. Remova a pressão do filtro de graxa (9, Figura 6) abrindo o parafuso de ventilação (11, Figura 6) no 
tampão do filtro. 

13. Limpe o filtro de massa lubrificante e o cartucho do filtro (10 e 12, Figura 6) e substitua-os, quando 
necessário. 

14. Ligue a alimentação do centro de bombeamento. Reponha um possível alarme de nível mínimo premindo 
o botão "Aceitação de alarme" na unidade de controlo. 

15. Efetue um teste de funcionamento do centro de bombeamento premindo o botão "Lubrificação adicional" 
da unidade de controlo. 
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8.4   Funcionamento manual  
O centro de bombeamento SKF Maxilube pode ser operado através de um procedimento manual em caso de 
uma avaria elétrica ou quando se coloca em funcionamento antes da eletrificação. Pressurize o sistema 
utilizando os parafusos de controlo manual do grupo de válvula solenoide do centro de bombeamento. 

 

Se o sistema tiver sido concebido com válvulas de corte, abra a válvula de isolamento do canal a ser 
pressurizado antes da pressurização da tubagem de modo que o lubrificante possa ser distribuído para os 
pontos de lubrificação após a válvula de isolamento. Ver SKF DuoFlex / válvula de corte CLV-2. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
AVISO 

Choque elétrico 
Certifique-se de que o centro de bombeamento/ centro de controlo está desligado durante o 
funcionamento manual. A alimentação elétrica deve ser desligada antes de realizar trabalhos que 
envolvam o manuseio de peças eletronicamente condutivas ou a abertura de qualquer parte ou 
componente do sistema. 

 

Um ciclo de lubrificação foi efetuado em operação manual da seguinte forma (ver Figura 9): 

 
1. Rode o parafuso de controlo manual da válvula solenoide MV1 90° no sentido dos ponteiros do 

relógio para que a válvula direcionaldirija a pressurização para a linha 1. 

2. Rode o parafuso de controlo manual da válvula solenoide MV3 90° no sentido dos ponteiros do 
relógio após iniciar a bomba. 

3. Quando a leitura da pressão no manómetro de pressão da linha 1 no centro de bombeamento 
aumentar para 200–250 bar (3000–3600 psi), rode o parafuso de controlo manual da válvula 
solenoide MV3 para a sua posição inicial (90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) para 
parar a bomba. Depois a bomba para. 

4. Deixe a pressão atuar na linha 1 durante cerca de 2 minutos. Mantenha a pressão de forma a que 
todos os doseadores disponham de tempo suficiente para funcionar. 

5. Rode o parafuso de controlo manual da válvula solenoide MV1 para a sua posição inicial (90° no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio). Depois a pressão na linha 1 descarrega. 

6. A linha 2 pode ser pressurizada depois da leitura de pressão ter diminuído para menos de 50 bar 
(700 psi) no manómetro de pressão da unidade de controlo de pressão da linha 1. 

7. Rode o parafuso de controlo manual da válvula solenoide MV2 90° no sentido dos ponteiros do 
relógio para que a válvula direcional dirija a pressurização para a linha 2. 

8. Rode o parafuso de controlo manual da válvula solenoide MV3 90° no sentido dos ponteiros do 
relógio após iniciar a bomba. 

9. Quando a leitura da pressão no manómetro de pressão da linha 2 no centro de bombeamento 
aumentar para 200-250 bar (3000–3600 psi), rode o parafuso de controlo manual da válvula 
solenoide MV3 para a sua posição inicial (90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) para 
parar a bomba. Depois a bomba para. 

10. Deixe a pressão atuar na linha 2 durante cerca de 2 minutos. Mantenha a pressão de forma a que 
todos os doseadores disponham de tempo suficiente para funcionar. 

11. Rode o parafuso de controlo manual da válvula solenoide MV2 para a sua posição inicial (90° no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio). Depois a pressão na linha 2 descarrega. 

12. A linha 1 pode ser novamente pressurizada depois da leitura de pressão ter diminuído para menos de 
50 bar (700 psi) no manómetro de pressão da unidade de controlo de pressão da linha 2 

13. Repita os passos 1 a 5. 
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9   IF-105 Interface do utilizador  

9.1   Informações gerais  
A IF-105 é a interface do utilizador da unidade de controlo interna da unidade da válvula de comutação 
Maxilube. 
A programação da lubrificação, a redefinição dos alarmes e a monitorização das operações de lubrificação 
podem ser efetuadas com a interface do utilizador. 

9.2   Conceção  
A interface do utilizador IF-105 inclui um visor (1), sinais LED para linhas de lubrificação e pressurização (2), 
botões de pesquisa (3), um botão de definição / função SET (4) e sinais LED para os canais de lubrificação 
(5). 
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9.3   Sinais LED para canais  
Note Os sinais LED CH1 e CH2 para canais de lubrificação são utilizados apenas em sistemas com 

dois canais. 

9.4   Sinais LED de funcionamento  
Note Os sinais LED indicam o funcionamento do canal que está selecionado no visor. 

Sinal LED  Descrição  

CH1 O sinal LED vermelho está aceso quando o canal 1 estiver no modo de alarme. 
O sinal LED verde está aceso quando o canal 1 estiver no modo normal. 
O sinal LED fica intermitente quando o canal 1 estiver selecionado no visor. 

CH2 O sinal LED vermelho está aceso quando o canal 2 estiver no modo de alarme. 
O sinal LED verde está aceso quando o canal 2 estiver no modo normal. 
O sinal LED fica intermitente quando o canal 2 estiver selecionado no visor. 

Sinal LED  Descrição  

L1 O sinal LED verde está aceso quando a linha principal 1 estiver pressurizada. 
O sinal LED verde está aceso durante o intervalo quando a linha principal 1 tiver sido 
pressurizada. 
O sinal LED vermelho fica intermitente quando a linha principal 1 está em modo de 
alarme de pressão. 

L2 O sinal LED verde está aceso quando a linha principal 2 estiver pressurizada. 
O sinal LED verde está aceso durante o intervalo quando a linha principal 2 ter sido 
pressurizada pela última vez. 
O sinal LED vermelho fica intermitente quando a linha principal 2 está em modo de 
alarme de pressão. 

P O sinal LED verde está aceso quando a fase de pressurização estiver em curso. 
O sinal LED vermelho fica intermitente quando o centro de bombeamento está em modo 
de alarme de nível mínimo. 
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9.5   Botões  
Note Os botões apenas afetam o canal que está selecionado no visor. 

 

Botão  Descrição  

 No modo normal, o botão é utilizado para percorrer os valores definidos no visor. 
No modo de definição, o botão é utilizado para alterar o valor no visor. 

 No modo normal num sistema MonoFlex e num sistema DuoFlex, o botão é utilizado 
para percorrer os visores de pressão das linhas. 
No modo normal num sistema ProFlex, o botão é utilizado para ir para o visor do 
contador de impulsos. 
No modo de definição, o botão é utilizado para se mover para o caracter seguinte no 
visor. 
Ao percorrer os valores definidos, o botão é utilizado para regressar ao modo normal. 

SET No modo normal, o botão é utilizado para iniciar uma lubrificação adicional, para parar a 
pressurização ou para redefinir um alarme. 
No modo de definição, o botão é utilizado para guardar o valor alterado. 
Quando percorrer os valores definidos, o botão é utilizado para passar para o modo de 
definição. 

 

Quando um botão é premido, todos os sinais LED verdes se acendem durante um momento. Isto indica que a 
informação sobre um botão que está a ser premido foi transmitida. 

9.6   Visor  
Note O visor indica o funcionamento do canal que está selecionado no visor. 

 

A interface do utilizador tem um visor de 3 caracteres e de 3 pontos decimais. 

O visor apresenta o tempo e, durante o funcionamento por transmissor de pressão, também a pressão. 

Visor de tempo e impulso  

O valor definido para o ciclo de lubrificação e o intervalo decorrido são visualizados em horas e minutos. O 
ponto decimal é utilizado para separar as horas dos minutos. 

Tempo apresentado  Formato da visualização  Exemplo  

0 min - 59 min H.MM 12 min = 0,12 
1 h - 9 h 59 min H.MM 1 h 20 min = 1,20 
10 h - 99 h 50 min HH.M 12 h 50 min = 12,5 
100 h - 999 h HHH. 120 h = 120. 

 

O valor definido para o tempo de pressurização máximo e para o tempo de pressurização decorrido é 
apresentado sob a forma de segundos sem ponto decimal. 

A quantidade de impulsos definida e os impulsos contados são exibidos como números inteiros sem um 
ponto decimal. 
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10   Funcionamento do IF -105 
10.1   Modo normal  

10.1.1   Funções  

Modo de economia de energia do visor  

No modo normal, o visor passa para o modo de economia de energia quando os botões não são utilizados 
durante dez (10) minutos. No modo de economia de energia, o visor só apresenta os pontos decimais 
intermitentes. As operações de lubrificação são efetuadas de acordo com os valores definidos. O visor 
regressa ao modo normal, se for pressionado qualquer botão ou se ocorrer um alarme. 

Contag em de intervalo  

No modo normal, o visor apresenta o tempo decorrido, sob a forma de horas e minutos, desde a última 
pressurização. O sinal LED verde da linha L1 ou L2 apresenta a última linha que foi pressurizada. 

O intervalo de tempo é sempre contado, exceto quando 

• o canal está em modo de alarme 

• o interruptor de bloqueio do canal está fechado 

• o canal está fechado (tempo de pressurização máximo = 0) 

Pressurização  

O tempo de pressurização é apresentado em segundos. O sinal LED verde da linha L1 ou L2 apresenta a 
linha a ser pressurizada. O sinal LED P verde indica que a pressurização está em curso. 

A pressurização pode ser parada com o botão SET. 

A apresentação e definição do tempo de pressurização podem ser alteradas de segundos para minutos com 
o parâmetro de definição de fábrica Prt . Quando o tempo de pressurização é apresentado em minutos, todos 
os pontos decimais ficam acesos no visor. 

Lubrificação adicional  

A lubrificação adicional pode ser iniciada, se o canal não estiver no modo de alarme, fechado ou em 
pressurização. 

A lubrificação adicional é iniciada no modo normal com o botão SET, quando o visor apresentar o tempo 
decorrido desde a última pressurização. 

No sistema de lubrificação DuoFlex, ambas as linhas são pressurizadas uma vez. A linha seguinte da 
sequência de pressurização definida é pressurizada em primeiro lugar. Num sistema de lubrificação 
MonoFlex e ProFlex, a linha é pressurizada uma vez. 

A lubrificação adicional pode ser parada com o botão SET. 

No funcionamento por transmissor de pressão, é medida a descarga de pressão de linha. Só pode ser 
iniciada uma nova pressurização depois da pressão nas linhas se encontrar abaixo do valor limite mínimo 
definido. 

No funcionamento por interruptor de pressão, o sistema espera que a linha de pressão descarregue. Só pode 
ser iniciada uma nova pressurização depois do tempo de atraso definido. 

Durante a fase de descarga de pressão, o código dC é apresentado. 
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10.1.2   Códigos de fase para modo normal e modo de alarme  
No modo normal ou de alarme, o código de fase correspondente à fase do programa é apresentado. 

 

Código de fase  Descrição  

dC Tempo de espera da descarga de pressão 
(disCharge) 

Loc  O interruptor de bloqueio está fechado 
(Loc ked) 

OFF O canal está fechado 
AGr  Alarme de nível mínimo do reservatório do lubrificante 

(Alarm, Grease) 
ALP  Alarme de pressão baixa  

(a pressão de linha não aumenta o suficiente durante o tempo de pressurização) 
(Alarm, Low Pressure) 
 
Alarme da quantidade de impulsos num sistema ProFlex 
(Alarm Low amount of Pulses)  

AHP Alarme de pressão alta  
(a pressão de linha não diminui o suficiente no início da fase de pressurização) 
(Alarm, High, Pressure) 

AIn  Alarme do indicador de operação do doseador (Monitor do doseador SKF). 
O código é exibido apenas se os monitores do SKF Doser estiverem a ser utilizados. 
(Alarm, Indicator) 

Ar  Alarme do interruptor de pressão de ar do sistema de pulverização de massa 
lubrificante.  
O código é exibido apenas se o interruptor de pressão de ar estiver a ser utilizado. 
(Alarm, Air ) 

APC Mensagem de aviso para substituição da bomba se o centro de bombeamento 
(Dualset) estiver a ser utilizado. 
(Alarm, Pump Changed) 
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10.1.3   Visores do modo normal, sistemas de lubrificação MonoFlex e 
DuoFlex  

Os visores do modo normal, que apresentam os valores definidos do programa de lubrificação, podem ser 
percorridos com o botão . 

Os códigos do visor alteram-se na ordem a seguir apresentada, quando é pressionado o botão . 

 

Código no visor  Descrição  

CH O canal de lubrificação selecionado no visor. O código está a ser utilizado apenas 
em sistemas com dois (2) canais. Prima o botão SET para passar para outro canal 
quando o código é apresentado. 
(Channel) 

Cou  Contador de ciclos de lubrificação. 
(Cycle Counter) 
A leitura do contador é adicionada por uma unidade quando a lubrificação termina. O 
ponto decimal é utilizado para separar os milhares. 

C Valor definido para o ciclo de lubrificação como horas [h.mm] ou impulsos 
dependendo do parâmetro definido de fábrica CYC. Pode ser definido entre 0 min – 
999 h ou 000…999 impulsos. 
(Lubrication Cycle) 

P Valor definido para o tempo de pressurização máximo [s]. Pode ser definido entre 0 s 
e 999 s. 
O valor estabelecido pode ser alterado para minutos com o parâmetro de ajuste de 
fábrica Prt . 
Pode ser ajustado entre 0 min – 999 min. 
(Lubrication, Pressurization time) 

PLo  Valor definido da pressão de limite mínimo [bar/psi]. Pode ser definido entre 0-200 
bar/0-2900 psi. 
(Pressure, Low limit) 
O código só está a ser utilizado no funcionamento por transmissor de pressão. 

PHi Valor definido da pressão de limite máximo [bar/psi]. Pode ser definido entre 0-200 
bar/0-2900 psi. 
(Pressure, High limit) 
O código só está a ser utilizado no funcionamento por transmissor de pressão. 

dEL  Multiplicador de atraso da descarga de pressão [n] 
(DELay - Atraso) Atraso = P * n [s] 
O código só está a ser utilizado no funcionamento por interruptor de pressão. 

HL Definição de funcionamento manual 
On: modo de funcionamento manual 
OFF: modo automático 

PU Bomba em utilização quando o centro de bombeamento duplo (Dualset) está em 
uso: 
1: A bomba 1 está em uso. 
2: A bomba 2 está em uso. 
Este parâmetro é visível apenas quando o parâmetro de fábrica dUA  foi definido 
para SIM. 

 

Os pontos decimais são utilizados como separadores de milhares na leitura do contador de ciclos de 
lubrificação. A leitura máxima do contador é 49,9 = 49,999. 

Dependendo do parâmetro de definição de fábrica Pre, a unidade de pressão no visor é de bar ou psi. Numa 
leitura em psi, os pontos decimais são utilizados como separadores de milhares. Por exemplo, 1,02 = 1020 
psi. 
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10.1.4   O modo normal apresenta o sistema de lubrificação 
progressiva  

Os visores do modo normal, que apresentam os valores definidos do programa de lubrificação, podem ser 
percorridos com o botão . 

Os códigos do visor alteram-se na ordem a seguir apresentada, quando é pressionado o botão . 

 

Código no visor  Descrição  

CH O canal de lubrificação selecionado no visor. 
Prima o botão SET para passar para outro canal quando o código for apresentado. 

Cou  Contador de ciclos de lubrificação. 
(Cycle Counter) 
A leitura do contador é adicionada por uma unidade quando a lubrificação termina. O 
ponto decimal é utilizado para separar os milhares. 

C Valor definido para o ciclo de lubrificação como horas [h.mm] ou impulsos 
dependendo do parâmetro definido de fábrica CYC. Pode ser definido entre 0 min – 
999 h ou 000…999 impulsos. 
(Lubrication Cycle) 

P Valor definido para o tempo de pressurização máximo [s]. Pode ser definido entre 0 s 
e 999 s. 
O valor estabelecido pode ser alterado para minutos com o parâmetro de ajuste de 
fábrica Prt . 
Pode ser ajustado entre 0 min – 999 min. 
(Lubrication, Pressurization time) 

PP1 A definição da contagem de impulsos (PP1) pode ser 000…999. 
Se PP1 estiver definido para 0, a pressurização demora o tempo de pressurização 
máximo. O sensor de impulsos não precisa de ser conectado. Não serão recebidos 
alarmes exceto o alarme de limite mínimo. 
(Pulses per 1 pressurization) 

HL Definição de funcionamento manual 
On: modo de funcionamento manual 
OFF: modo automático 

PU Bomba em utilização quando o centro de bombeamento duplo (Dualset) está em 
uso: 
1: A bomba 1 está em uso. 
2: A bomba 2 está em uso. 
Este parâmetro é visível apenas quando o parâmetro de fábrica dUA  foi definido 
para SIM. 

 

Os pontos decimais são utilizados como separadores de milhares na leitura do contador de ciclos de 
lubrificação. A leitura máxima do contador é 49,9 = 49,999. 
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10.1.5   Visores de pressão e impulso para as linhas  

Funcionamento por transmissor de pressão  

No funcionamento por transmissor de pressão, os visores de pressão de linha podem ser selecionados com o 
botão . Se o botão for premido será apresentado primeiro o visor de pressão da linha 1. O código P1 e o 
visor de pressão da linha 1 são apresentados alternadamente. Se o botão for novamente premido será 
apresentado o visor de pressão da linha 2. O código P2 e o visor de pressão da linha 2 são apresentados 
alternadamente. Se a linha 2 não existir, o programa voltará a apresentar o código de fase. A partir do visor 
de pressão para a linha 2, o programa volta a apresentar o código de fase, premindo o botão . O visor volta 
a apresentar o código de fase automaticamente após 4 minutos se os botões não tiverem sido utilizados. 

Se o sinal do transmissor de pressão não for detetado, será apresentado o código _ _ _. 

Funcionamento por interruptor de pressão  

No funcionamento por interruptor de pressão, os estados dos interruptores de pressão das linhas pode ser 
selecionado com o botão . Se o botão for premido será apresentado primeiro o estado de pressão da linha 
1. O código P1 e o estado do interruptor de pressão da linha 1 são apresentados alternadamente. Se o botão 
for novamente premido será apresentado o estado de pressão da linha 2. O código P2 e o estado do 
interruptor de pressão da linha 2 são apresentados alternadamente. O visor volta a apresentar o código de 
fase automaticamente após 4 minutos se os botões não tiverem sido utilizados. 

O contacto fechado de estado do interruptor de pressão é apresentado com o código on  e o contacto aberto 
de estado com o código oF. 

Visor do contador de impulsos no sistema ProFlex  

Os impulsos do sensor contados podem ser selecionados no visor com o botão . O código P1 e o contador 
de impulsos do canal selecionado são exibidos alternadamente. O botão -é utilizado para voltar ao visor de 
tempo. 

10.2   Falha de corrente  
Os valores definidos e o estado do programa são guardados na memória, mesmo em caso de falta de 
corrente. Logo que a corrente regresse, o funcionamento será retomado a partir do estado em que se 
encontrava antes da falta de corrente. A pressurização que possa ter sido interrompida recomeça para a 
mesma linha. O tempo de intervalo não é contado durante faltas de corrente. 

10.3   Alarmes  
Sistema com um (1) canal: 

• O sistema está em modo de alarme quando o sinal LED vermelho para a linha L1, linha L2 ou 
pressurização P fica intermitente. 

Sistema com dois (2) canais: 

• O sistema está em modo de alarme quando o sinal LED vermelho para o canal CH1 ou CH2 estiver 
aceso. 

• Quando o canal que está selecionado no visor estiver em modo de alarme, o sinal LED vermelho para a 
linha L1, linha L2 ou pressurização P fica intermitente. 

10.3.1   Alarme de nível mínimo  
O canal dispara um alarme de nível mínimo, para a pressurização e entra em modo de alarme, se o 
reservatório do lubrificante estiver vazio. Este procedimento significa que o interruptor de nível mínimo do 
reservatório está fechado. O código AGr  fica intermitente no visor e o sinal LED vermelho P para 
pressurização fica intermitente. A pressurização começa para a mesma linha quando o interruptor de nível 
mínimo se abre e o alarme foi reposto premindo o botão SET. 
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10.3.2   Alarme de pressão, sistemas de lubrificação MonoFlex e 
DuoFlex  

O canal dispara um alarme de pressão e entra em modo de alarme se a pressão de linha não diminuir o 
suficiente no arranque da fase de pressurização, ou se a pressão de linha não aumentar o suficiente durante 
o tempo de pressurização. 

Alarme, pressão elevada  

Se a pressão de linha não for suficientemente baixa no início da fase de pressurização, o código AHP fica 
intermitente no visor e o sinal LED vermelho L1 ou L2 da linha que causou o alarme fica intermitente. 

No funcionamento por transmissor de pressão , é disparado um alarme se a pressão de linha estiver 
acima do limite mínimo definido no arranque da pressurização. A pressurização começa para a mesma linha 
quando o nível de pressão está abaixo do valor de limite mínimo e o alarme foi reposto premindo o botão 
SET. 

No funcionamento por interruptor de pressão , é disparado um alarme se o interruptor de pressão estiver 
fechado no arranque da pressurização. A pressurização começa para a mesma linha quando o interruptor de 
pressão se abre e o alarme foi reposto premindo o botão SET. 

Alarme, pressão mínima  

Se a pressão na linha não aumentar o suficiente durante o tempo de pressurização, o código ALP  fica 
intermitente no visor e o sinal LED vermelho L1 ou L2 da linha que disparou o alarme fica intermitente. 

No funcionamento por transmissor de pressão , é disparado um alarme se a pressão da linha pressurizada 
não alcançar o limite máximo definido dentro do tempo de pressurização máximo. A pressurização começa 
para a mesma linha quando o alarme foi reposto premindo o botão SET. 

No funcionamento por interruptor de pressão , é disparado um alarme se o interruptor de pressão da linha 
não for fechado dentro do tempo de pressurização máximo definido. A pressurização começa para a mesma 
linha quando o alarme foi reposto premindo o botão SET. 

10.3.3   Alarme de impulsos, sistema de lubrificação ProFlex  
O canal emite um alarme de impulsos ALP  (Alarm Low amount of Pulses) e entra em modo de alarme se a 
quantidade de impulsos não for atingida dentro do tempo de pressurização máximo. 

10.3.4   Alarme de monitor do doseador SKF -indicado r de 
funcionamento do doseador  

Os monitores do doseador SKF estão em utilização quando o parâmetro LGI das definições de fábrica tiver 
sido definido para o estado SIM. 

Um alarme é disparado quando o monitor do doseador SKF não reconhece o funcionamento do doseador 
durante um ciclo de lubrificação. O código AIn  é apresentado. A lubrificação continua normalmente, apesar 
do alarme. Esta funcionalidade é diferente de qualquer outro alarme. O alarme pode ser redefinido com o 
botão SET. 
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10.3.5   Alarme do interruptor de pressão de ar do sistema de 
pulverização de massa lubrificante  

O controlo de pressão de ar está em utilização quando o parâmetro AC das definições de fábrica tiver sido 
definido para o estado SIM. 
 

Note Num sistema ProFlex, o controlo de pulverização do canal começa sempre quando a bomba 
está a funcionar. A bomba para quando a quantidade de impulsos tiver sido atingida. O 
controlo de pulverização permanece ativado durante 10 segundos. 

 

Um alarme dispara se o interruptor de pressão de ar não for aberto quando a pressurização é iniciada ou 
fechado quando a pressurização termina. O código Air  é apresentado. A pressurização começa para a 
mesma linha quando o alarme foi reposto premindo o botão SET. 

10.3.6   Mensagem de aviso para substituição da bomba (centro de 
bombeamento duplo/Dualset)  

Quando o centro de bombeamento duplo (Dualset) está a ser utilizado, é exibida uma mensagem de aviso no 
APC quando a bomba foi alterada automaticamente. A lubrificação continua normalmente, apesar da 
mensagem de aviso. Pode ser redefinido com o botão SET. A saída de alarme não está ativada neste caso. 

10.4   Funcionamento manual  
Vá para o modo de funcionamento manual no canal selecionado definindo o parâmetro HL para o estado On. 

Regresse ao modo de funcionamento automático conforme se segue: 

• defina o parâmetro HL para o estado OFF 

ou 

• automaticamente quando tiverem passado 60 minutos desde a passagem para o modo de 
funcionamento manual 

ou 

• reinicie a parte hidráulica do SKF Maxilube ou o centro de controlo SKF ST-1240-IF 

 

No modo de funcionamento manual, o botão SET é usado para: 

• iniciar a bombagem 

• parar a bombagem 

• mudar a bombagem para outra linha 

O programa de lubrificação mantém a pressão no valor de limite máximo definido na linha que é bombeada. 
O sistema de lubrificação de óleo (modo de funcionamento do sistema de lubrificação O1 ou O2) e o sistema 
ProFlex não têm monitorização de pressão. 
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11   Ajustes IF -105 

11.1   Geral  
Os valores definidos são valores básicos do canal de lubrificação como, por exemplo, ciclo de lubrificação e 
tempo de pressurização máximo. Os valores definidos são específicos do canal. 

Todas as definições são protegidas por uma palavra-passe. 

11.2   Introdução da palavra -passe  
15 Selecione o código para a definição a ser alterada no visor com o botão . 

16 Prima o botão SET. 

17 O visor apresenta o código PPP. 

18 Durante um curto período de tempo, o primeiro caracter do visor fica intermitente. 

19 Utilizando o botão -selecione o primeiro número da palavra-passe no visor. 

20 Passe para o caracter seguinte com o botão . 

21 Quando os três números da palavra-passe tiverem sido introduzidos, prima o botão SET. 

22 Logo que palavra-passe tenha sido corretamente introduzida, o código ACC é apresentado e os valores 
definidos podem ser alterados durante os 10 minutos seguintes. 

23 Se a palavra-passe não tiver sido corretamente introduzida, o código Err  é apresentado e o visor 
regressa ao modo normal. 

Note A palavra-passe para os valores definidos é 105. 

11.3   Int roduzir definições  
24 Selecione o código para a definição a ser alterada no visor com o botão . 

25 Prima o botão SET. 

26 O primeiro número do valor a ser definido fica intermitente no visor. 

27 Selecione o número pretendido com o botão -no visor. 

28 Passe para o caracter seguinte com o botão . 

29 O valor definido é guardado na memória com o botão SET. 

30 Saia do modo de definição com o botão . Se não utilizar qualquer botão, o visor volta automaticamente 
ao modo normal após 4 minutos. 

11.3.1   Contador de ciclos de lubrificação  
O contador de ciclos de lubrificação pode ser redefinido quando for necessário. 

31 Selecione, no visor, o código Cou  para o contador de ciclos de lubrificação com o botão . 

32 Reinicie o contador com o botão SET. 

11.3.2   Ciclo de lubrificação  
O valor definido do ciclo de lubrificação é apresentado sob a forma de horas e minutos. O ponto decimal é 
utilizado para separar as horas dos minutos. O ponto decimal do valor definido pode ser movido do modo a 
seguir apresentado. 

33 Selecione o código para a definição a ser alterada no visor com o botão . 

34 Prima o botão SET. 
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35 Defina o valor pretendido com os botões - e . 

36 Prima o botão . 

37 O ponto decimal fica intermitente. 

38 Mova o ponto decimal para o local pretendido com o botão . 

39 O valor definido é guardado na memória com o botão SET. 

12   Especificação técnica IF -105 

12.1   Dados técnicos  
Valor  Unidade  Descrição  

-10…+50 
14…122 

°C 
°F 

Intervalo de temperatura de funcionamento 

45 x 140 x 17 
(l x a x p) 

mm Dimensões 

Policarbonato  Material, caixa 
IP67  Classe de proteção 

12.2   Símbolos  
IF-105 Abreviatura  Descrição  

IF: IF Interface 
105: 105 modelo 
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13   Resolução de problemas Maxilube  
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Distúrbios no funcionamento  Causa do distúrbio no 
funcionamento  

Solução  

Caso a unidade de controlo 
interno da SKF Maxilube esteja a 
ser utilizada: 
A tela e os sinais LED da interface 
do usuário não estão acesos. 

 
 
Não há tensão de alimentação 
na unidade de bombeamento. 

 
 
Verifique a tensão de alimentação. 

Caso o centro de controle externo 
esteja sendo utilizado: 
O sinal LED verde que indica que 
a unidade está ligada e da 
interface de usuário do centro de 
controle não estão acesos. 

 
 
O interruptor principal do centro 
de controle está na posição 
OFF. 
O fusível disparou. 

 
 
Coloque o interruptor principal na 
posição ON. 
 
Verifique o fusível. 

A interface do utilizador exibe um 
alarme de nível mínimo de 
lubrificante num canal de 
lubrificação. 

Cilindro de lubrificante vazio. Substitua o cilindro de lubrificante. 
Reponha o alarme. 

A interface do utilizador exibe um 
alarme de pressão mínima num 
canal de lubrificação. A pressão 
na unidade de controlo de 
pressão é inferior ao valor do 
limite máximo de pressão definido 
durante a pressurização. 
 

O lubrificante solidificou na 
tubagem devido às condições de 
funcionamento (frio, calor). 
 
Fugas na tubagem principal. 
 
Existe ar na tubagem principal. 
 
 

Defina o tempo de pressurização 
máximo para um valor superior ou 
altere o lubrificante para um 
adequado. 
 
Localize e repare a fuga. 
 
Remova o ar da tubagem principal 
e de derivação. 
Reponha o alarme. 

Fuga considerável de graxa no 
ponto de lubrificação. 
A temperatura dos rolamentos 
aumenta. 

O ciclo de lubrificação foi 
definido para muito curto. 

Verifique o ciclo de lubrificação 
correto na tabela de definição do 
doseador do sistema de lubrificação 
em questão ou contacte a Oy SKF 
Ab. 

A bomba não arranca. O suprimento de ar comprimido 
está fechado. 
 
 
 
 
 
 
O nível de ar comprimido não 
está suficientemente alto. 
 
 
 
A tensão de alimentação não 
está ligada. 

Ligue o suprimento de ar 
comprimido empurrando o botão da 
válvula de corte (→ Figura 4, pos. 
e) ou, então, ajuste a pressão do ar 
em 3,5-4,5 bar utilizando o 
regulador de pressão (18) e o 
manômetro (19). 
 
Verifique se a pressão no regulador 
de ar comprimido é de 3,5-4,5 bar. 
Verifique a tubulação do suprimento 
de ar comprimido quanto à 
presença de vazamentos. 
 
Verifique se o sinal LED da bomba 
está acesa. 
Verifique se a tensão de 
alimentação está ligada. Verifique 
se o cabo M12 está ligado e o 
estado do cabo M12. 

A bomba arranca mas a pressão 
não sobe. 

O nível de ar comprimido não 
está suficientemente alto. 

Verifique se a pressão no regulador 
de ar comprimido é de 3,5-4,5 bar. 
Verifique a tubulação do suprimento 
de ar comprimido quanto à 
presença de vazamentos. 
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Distúrbios no funcionamento  Causa do distúrbio no 
funcionamento  

Solução  

A interface do utilizador exibe um 
alarme de alta pressão num canal 
de lubrificação. A pressão na 
unidade de controlo de pressão é 
superior ao valor do limite mínimo 
quando a pressurização arranca. 

O lubrificante solidificou na 
tubagem devido às condições de 
funcionamento (frio, calor). 
 
 
A válvula de controlo na parte 
hidráulica não funciona. 

Defina o tempo de pressurização 
máximo para um valor superior ou 
altere o lubrificante para um 
adequado. Reponha o alarme. 
 
Verifique se os valores 
estabelecidos para alta e baixa 
pressão estão corretos. Se 
necessário, contate a Oy SKF Ab. 
 
Verifique a pressão do ar 
comprimido. 
 
Verifique a operação das válvulas 
solenoides MV1 e MV2. 

 

 

Warning  Antes de resolver as seguintes perturbações de funcionamento, desligue a 
alimentação no controlo e no centro de bombeamento. Desligue o fornecimento de ar 
comprimido levantando o botão da válvula de corte (→ Figura 10, pos. e).  Antes de abrir o 
filtro de massa lubrificante, retire a pressão do sistema abrindo o parafuso de ventilação no 
tampão do filtro (→ Figura 11, pos. 11) . Se o sistema se encontrar sob pressão quando os 
componentes estão a ser desligados ou abertos, os componentes ou lubrificante poderão ser 
projetados para o ar provocando lesões nas pessoas ou danos no meio ambiente. 

 

Distúrbios no funcionamento  Causa do distúrbio no 
funcionamento  

Solução  

A bomba arranca mas a pressão 
não sobe. 

O filtro de massa consistente 
entupiu. 
 
 
Existe ar na tubulação de 
sucção da bomba. 
 
 
 
 
 
 
 
Existem impurezas na cabeça 
de sucção da bomba. 

Limpe ou mude o cartucho do filtro 
de massa consistente. 
 
Remova ar da bomba abrindo o 
parafuso de ventilação. (→ Figura 
5, pos.  11) do filtro de massa 
lubrificante ou a ligação de pressão 
(P) da bomba. Assegure-se de que 
apenas graxa sai do parafuso de 
ventilação ou da conexão de 
pressão (sem a presença de ar). 
 
Contate a Oy SKF Ab. 
 

A interface do utilizador exibe um 
alarme de alta pressão num canal 
de lubrificação. A pressão na 
unidade de controlo de pressão é 
superior ao valor do limite mínimo 
quando a pressurização arranca. 

A válvula de controlo na parte 
hidráulica não funciona. 

Substitua o cartucho de controlo 
CHV-100 se necessário. 
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 e 

 
Figura 4  Botão da válvula de corte (e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
        11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5  Filtro de massa lubrificante (10), parafuso de ventilação (11) 
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14   Especificação técnica do Maxilube  

14.1   Especificações técnicas  Unidade da válvula de 
comutação Maxilube  

Quantidade  Valor  Unidade  Descrição  

t 0…+50 
+32…+122 

°C 
°F 

Intervalo de temperatura ambiente 

p 2–4,5 
40–65 

bar 
psi 

Intervalo de pressão de ar de funcionamento 

U 24 ±10% 
115 ±10%; 50/60 
230 ±10%; 50/60 

V CC 
V CA; Hz 
V CA; Hz 

Tensão de controlo 

U 115 ±10%; 50/60 
230 ±10%; 50/60 

V CA; Hz 
V CA; Hz 

Entrada de tensão 

P 150 W Consumo de energia máx. 
m 13 kg Peso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Figura 52: Desenho dimensional do Maxilube  
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14.2   Conexões  

14.2.1   Unidade da válvula de comutação SKF Maxilube  
Entradas 

• A1: ar pressurizado, ø8 mm conector de encaixe (G1/8) 

• D: interruptor de nível mínimo, conector M12 

• P1, P2: controlo de pressão, 2 peças, conector M12 

• entrada de potência, M20x1,5 prensa-cabos 

Saídas 

• L1, L2: lubrificante, 1 ou 2 peças (saída da linha 1, saída da linha 2), conector DIN 2353 para tubo de 
ø12 ou 1/2" (G1/4) 

• S: centro de bombeamento 2 ou válvula de corte, 2 peças, conector M12 

• A3: pressão de ar de escape Ø9 entrada para tubo Ø6 

Canais de cabo na placa inferior 

• Prensa-cabos M16 x 1,5, 4 peças, para cabos com diâmetro de 4 a 10 mm 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Conexões do Maxilube 
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14.3   Designações – Unidade da válvula de comutação 
Maxilube  

MAX-A-B-C-D-E-F Abreviatura  Descrição  

MAX: MAX Conjunto de válvulas de comutação SKF Maxilube 
A: 1 Número de canais (1 canal) 
 2 Número de canais (2 canais) 
B: 1 Número de linhas (sistema de linha simples) 
 2 Número de linhas, sistema de linha dupla 
C: 24 Tensão de controlo 24V 
 115 Fonte de alimentação: 115 V  
 230 Fonte de alimentação: 230 V  
D: IF105 Interface do utilizador (IF-105) 
 X Controlo externo 
E: R Conexões da linha de lubrificação, conector DIN 2353, tubo ø12 

mm  
 U Conexões da linha de lubrificação, conector DIN 2353, tubo 

ø1/2”  
F: V2 Versão 

Exemplo: 

 

 

Conexões da linha de lubrificação, ø12 mm 
 

Número de linhas, sistema de linha dupla 
 
Número de canais (2 canais) 
 
Centro de bombeamento Maxilube SKF 
 

MAX-2-2-230-IF105-R-V2 

Fonte de alimentação: 230 V 
 

Interface do utilizador (IF-105) 
 

Versão 
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Table 1 Códigos de encomenda para unidade de válvula de comutação SFK Maxilube com controlo 
interno 

 

Código de 
encomenda  

Designação  Descrição  

12371171 MAX-1-2-230-IF105-R-V2 Um canal, linha dupla, 230 V AC, com controlo, saídas de tubo 
de ø12 mm 

12371501 MAX-1-2-230-IF105-U-V2 Um canal, linha dupla, 230 V AC, com controlo, saídas de tubo 
de ø1/2" 

12371041 MAX-1-2-115-IF105-R-V2 Um canal, linha dupla, 115 V AC, com controlo, saídas de tubo 
de ø12 mm 

12371371 MAX-1-2-115-IF105-U-V2 Um canal, linha dupla, 115 V AC, com controlo, saídas de tubo 
de ø1/2" 

12371175 MAX-1-2-24-IF105-R-V2 Um canal, linha dupla, 24 V AC, com controlo, saídas de tubo de 
ø12 mm 

   

12371231 MAX-2-2-230-IF105-R-V2 Dois canais, linha dupla, 230 V AC, com controlo, saídas de tubo 
de ø12 mm 

12371561 MAX-2-2-230-IF105-U-V2 Dois canais, linha dupla, 230 V AC, com controlo, saídas de tubo 
de ø1/2" 

12371101 MAX-2-2-115-IF105-R-V2 Dois canais, linha dupla, 115 V AC, com controlo, saídas de tubo 
de ø12 mm 

12371431 MAX-2-2-115-IF105-U-V2 Dois canais, linha dupla, 115 V AC, com controlo, saídas de tubo 
de ø1/2" 

   

12371141 MAX-1-1-230-IF105-R-V2 Um canal, linha simples ou progressiva, 230 V AC, com controlo, 
saídas de tubo de ø12 mm 

12371471 MAX-1-1-230-IF105-U-V2 Um canal, linha simples ou progressiva, 230 V AC, com controlo, 
saídas de tubo de ø1/2" 

12371011 MAX-1-1-115-IF105-R-V2 Um canal, linha simples ou progressiva, 115 V AC, com controlo, 
saídas de tubo de ø12 mm 

12371341 MAX-1-1-115-IF105-U-V2 Um canal, linha simples ou progressiva, 115 V AC, com controlo, 
saídas de tubo de ø1/2" 

12371201 MAX-2-1-230-IF105-R-V2 Dois canais, linha simples ou progressiva, 230 V AC, com 
controlo, saídas de tubo de ø12 mm 

12371531 MAX-2-1-230-IF105-U-V2 Dois canais, linha simples ou progressiva, 230 V AC, com 
controlo, saídas de tubo de ø1/2" 

12371071 MAX-2-1-115-IF105-R-V2 Dois canais, linha simples ou progressiva, 115 V AC, com 
controlo, saídas de tubo de ø12 mm 

12371401 MAX-2-1-115-IF105-U-V2 Dois canais, linha simples ou progressiva, 115 V AC, com 
controlo, saídas de tubo de ø1/2" 

   

12371271 MAX-1-2-24-X-R-V2 Um canal, linha dupla, 24 V AC, sem controlo, saídas de tubo de 
ø12 mm 

12371601 MAX-1-2-24-X-U-V2 Um canal, linha dupla, 24 V AC, sem controlo, saídas de tubo de 
ø1/2" 
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15   Inspeções periódicas  
Inspeções mensais 

• Inspecione o regulador de ar comprimido e drene a água existente nele. 

• Verifique a operação da bomba. 

• Verifique a bomba e o sistema de lubrificação quanto a fugas. 

 

Ao substituir o cilindro (além do indicado acima): 

• Limpe o filtro de massa lubrificante e o cartucho do filtro e substitua-os, quando necessário. 

16   Resolução de problemas  
 

 

AVISO 

Antes de abordar os seguintes defeitos, desligue a alimentação elétrica no centro de 
controlo e no centro de bombeamento, isole a alimentação de ar pressurizado e 
despressurize a linha de lubrificação ligada à saída da bomba. Qualquer pressão 
residual no sistema ao abrir ou desconectar os componentes pode fazer com que 
sejam ejetados componentes ou com que haja pulverização de lubrificante, causando 
acidentes às pessoas ou danos ao meio ambiente. 

16.1   Avarias  
Em caso de avaria: 

– Verifique a pressão de ar e a condição das linhas de ar.  

– Verifique se o filtro de massa lubrificante e as linhas hidráulicas ligadas à saída da bomba não estão 
obstruídas.  

– Se o problema persistir, contacte o seu representante Oy SKF Ab. 
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16.2   Tabela de  resolução de problemas  
 

Tabela 1: Resolução de problemas  

Descrição do defeito  Causa do defeito  Solução  

A bomba não arranca. O ar pressurizado foi cortado. 
 
 
Pressão do ar insuficiente. 
 
 
 

Ligue a alimentação de ar e regule 
a pressão para 2-4,5 bar. 
 
Verifique se a pressão no regulador 
de ar comprimido é de 2-4,5 bar. 
Verifique as mangueiras de 
alimentação de ar quanto a fugas. 

A bomba está ativada, mas para 
brevemente. 

Pressão do ar insuficiente. Verifique se a pressão no regulador 
de ar comprimido é de 2-4,5 bar. 
Verifique as mangueiras de 
alimentação de ar quanto a fugas. 

Sai muita massa lubrificante pelo 
furo (11) na parte de baixo do 
bloco de cilindros (1) (ver Figura 
2). Pequenas fugas não 
necessitam de medidas.  

Selo danificado. Contacte o seu representante Oy 
SKF Ab. 
 

 

 

 

Descrição do defeito  Causa do defeito  Solução  

A bomba liga mas a pressão não 
aumenta. 

O filtro de graxa está entupido. 
 
 
Existe ar na tubulação de 
sucção. 
 
 
 
 
Existem impurezas na entrada 
de sução da bomba. 
 
Fuga na tubagem de 
lubrificação. 

Limpe ou mude o cartucho do filtro 
de massa consistente. 
 
Purgue a bomba de ar abrindo a 
ligação de pressão da bomba (P). 
Verifique se apenas sai massa 
lubrificante e não sai ar do parafuso 
de purga ou da conexão de 
pressão.  
 
Se necessário, contate a Oy SKF 
Ab. 
 
Verifique a tubagem de lubrificação 
e os doseadores quanto a fugas. 
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17   Desativação, retirada de 
funcionamento e armazenamento  

17.1   Desativação temporária  
O sistema pode ser temporariamente desativado desligando-o das saídas elétricas, de ar pressurizado e 
hidráulicas. Se pretende desativar o produto temporariamente, consulte também as instruções na secção 
Armazenamento. Para mais informações, consulte os manuais de operação e serviço dos componentes 
relevantes e na secção Descrição geral. Quando voltar a ligar o equipamento, consulte as secções 
Colocação em funcionamento e especificação técnica nos manuais de operação e serviço dos componentes 
relevantes. 

17.2   Retirada de funcionamento final  
O equipamento utilizado cheio com lubrificante deve ser desligado e eliminado de acordo com as leis 
nacionais e os procedimentos indicados neste manual de funcionamento e serviço. 

 

 

Os lubrificantes podem conter químicos que, por sua vez, podem contaminar o solo e o sistema 
de água. Os lubrificantes têm de ser eliminados de forma adequada. Observe as leis e 
regulamentos locais relativos a eliminação e reciclagem. 

 

Também pode devolver o produto à Oy SKF Ab para ser eliminado. A Oy SKF Ab reserva-se o direito de 
recuperar quaisquer custos que surjam da eliminação. 

17.3   Armazenamento  
Os produtos devem ser armazenados como se segue: 

• Guardar num local seco, sem pó e bem ventilado. 

• Não guarde o produto durante mais de 24 meses. 

• O intervalo da temperatura de armazenamento é de +10...40 °C. 

• Evite a luz solar direta e a radiação por calor. 

• Guardar os produtos distantes do chão ou do piso. 

• Proteger os produtos de impactos, corrosão e poeira. 
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18   Peças sobressalentes  
 

Item Descrição  Código de 
encomenda  

1 Válvula de controlo - 

2 Cartucho de controlo CHV-100 (1 ou 2 
peças) 12386245 

3 Placa de circuitos ST105A 12501460 
4 Válvula solenoide 24 V 12602170 
5 Interface do utilizador IF-105 12501480 
6 Fonte de alimentação 115/230VAC 11501000 
7 Manómetro de pressão 12600850 

 
 
 

 

Figura 7: Peças sobressalentes para Maxilube  
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