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Ficha técnica 
As instruções de montagem originais e respectivas instruções de operação, em conformidade com a 
Directiva 2006/42/CE relativa às máquinas, são parte integrante do produto descrito, devendo ser 
guardadas para utilizações futuras. 
As instruções de montagem originais e respectivas instruções de operação foram elaboradas de 
acordo com as normas e regras usuais relativas à documentação técnica estipuladas pelas normas VDI 
4500 e EN 292. 
 
© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
A presente documentação está protegida por direitos de autor. A SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH reserva-se todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução fotomecânica, de reprodução e 
de distribuição através de procedimento especial (por exemplo, processamento de dados, suporte de 
dados e redes de dados),  
até mesmo de partes isoladas desta documentação. 
 
Reservado o direito de qualquer alteração técnica e de conteúdo. 

Serviço de assistência 
Em caso de perguntas técnicas, dirija-se aos seguintes endereços: 
 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
 
Werk Berlin 
Motzener Straße 35/37 
12277 Berlim 
Alemanha 
Tel. +49 (0)30 72002-0 
Fax +49 (0)30 72002-111 
 
Werk Hockenheim 
2. Industriestraße 4 
68766 Hockenheim 
Alemanha 
Tel. +49 (0)62 05 27-0 
Fax +49 (0)62 05 27-101 
 
lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/schmierung
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Informações sobre a declaração de montagem UE 
 
Para o produto a seguir designado: 
Unidade de reservatório 
 
da(s) série(s): 

KFE..-K(B)(W)..-.. 
M../ME../MF../MFE..-K(B)(W)..-.. 
M201-/M202-/M205-K(B)W..-.. 
FLM../FLMF..-K(B)(W)..-.. 
 

ZM../ZR..-B(W)..-.. 
P-B(W)..-.. 
149-.. 
 

 
confirma-se, pela presente, que os principais requisitos de proteção estipulados na(s) Diretiva(s) do 
Conselho relativa(s) à harmonização das legislações dos Estados-Membros 
 
  Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas 

 Compatibilidade eletromagnética 2014/30/UE 

 Diretiva RoHS 2011/65/UE 

 
... são cumpridos por este produto. 
 
Declara-se ainda que o produto acima indicado se destina a ser montado numa máquina 
isoladamente/juntamente com outras máquinas, de acordo com a Diretiva 2006/42/CE relativa às 
máquinas, Anexo II, parte B. No âmbito de aplicação da Diretiva CE, proíbe-se a colocação em 
serviço até se determinar que a máquina onde este produto está montado cumpre as disposições 
desta diretiva; 
 
Indicações 
(a) A presente declaração certifica a conformidade com as diretivas indicadas, mas não constitui uma 

garantia em relação às características. 
(b) Devem observar-se os avisos de segurança da documentação que acompanha o produto. 
(c) Proíbe-se a colocação em serviço dos produtos certificados até ser possível garantir que a máquina, 

veículo, etc. onde o produto foi montado, cumpre as disposições e os requisitos das diretrizes 
aplicáveis. 

(d) A utilização dos produtos com uma tensão de rede não normalizada, bem como a não observação 
de indicações de instalação podem ter consequências sobre as características de compatibilidade 
eletromagnética e sobre a segurança elétrica. 

 
Indicação sobre a Diretiva relativa ao material elétrico de baixa tensão 2014/35/UE 
Os objetivos de proteção da Diretiva relativa ao material elétrico de baixa tensão 2014/35/UE são 
cumpridos de acordo com o Anexo I, n.º 1.5.1 da Diretiva de Máquinas 2006/42/CE. 
 
Indicação sobre a Diretiva de equipamentos sob pressão 2014/68/UE 
Devido aos seus dados de desempenho, o produto não alcança os valores limite estipulados no artigo 
4.º, n.º 1, letra (a), alínea (i), não sendo abrangido pelo âmbito de aplicação da Diretiva de 
equipamentos sob pressão 2014/68/UE de acordo com o artigo 4.º, n.º 3. 
 
A declaração de montagem é parte integrante da documentação, sendo entregue juntamente com o 
produto. 
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Aspectos gerais 
Explicação dos símbolos e indicações 
 
Encontrará estes símbolos em todos os avisos de segurança destas instruções de montagem que 
chamem a atenção para perigos específicos para pessoas, bens materiais ou o ambiente. 
Observe as indicações e, nestas situações, seja particularmente prudente. Transmita também todos os 
avisos de segurança às outras pessoas. 

Palavras-sinal nos avisos de segurança e respectivo significado 

Símbolos de perigo Palavras-sinal em avisos de segurança  

 e respectivo significado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os avisos aplicados directamente no produto, como, por exemplo, 
  Seta do sentido de rotação 

 Marcação das ligações de fluido 

 
devem obrigatoriamente ser observados e manter-se completamente legíveis. 
 
Leia pormenorizadamente as instruções de montagem e observe os avisos de segurança. 
 

Aviso:  
nem todos os símbolos aqui indicados são utilizados nestas instruções de montagem. 

 
  
 

Símbolos informativos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 A responsabilidade é sua

Símbolo Norma Significado 

 

DIN 
4844-2 
W000 

Perigo geral 

 

DIN 
4844-2 
W008 

Tensão 
eléctrica 

 

DIN 
4844-2 
W026 

Superfície 
quente 

 

DIN 
4844-2 
W028 

Perigo de 
escorregam
ento 

 

Palavra-
sinal 

Significado 

Perigo! em caso de perigo de 
danos corporais 

Atenção! em caso de perigo de 
danos materiais e 
ambientais 

Aviso! em caso de informações 
adicionais 

 

Símbolo Significado 

 

 

 
Aviso 

  solicita uma acção 

o  em enumerações 

 
remete para outros 
factos, causas ou 
consequências 

 oferece-lhe indicações 
adicionais 
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1. Avisos de segurança 

O operador do produto descrito deve garantir que as todas as 
pessoas incumbidas da montagem, operação, manutenção e 
reparação do produto leram e perceberam as instruções de 
montagem. As instruções de montagem devem ser guardadas ao 
alcance da mão. 

Deve observar-se que as instruções de montagem são parte 
integrante do produto, devendo também ser entregues ao novo 
operador do produto caso este seja vendido. 

O produto descrito foi concebido de acordo com as regras da técnica, universalmente reconhecidas, e 
as normas de segurança do trabalho e de prevenção de acidentes. No entanto, podem ocorrer, 
durante a utilização do produto, perigos que resultem em danos corporais, bem como na danificação 
de outros bens materiais. O produto deve portanto ser utilizado somente quando em estado perfeito e 
de acordo com as instruções de montagem. Em especial aquelas avarias que podem prejudicar a 
segurança devem imediatamente ser eliminadas. 

Adicionalmente às instruções de montagem, devem observar-se e 
aplicar-se as regulamentações legais e outras normas gerais de 
prevenção de acidentes e de protecção ambiental. 

1.1 Utilização conforme as disposições 

Os produtos da SKF Lubrication Systems Germany GmbH devem 
todos apenas ser utilizados e aplicados conforme as disposições e de 
acordo com o indicado nas instruções de montagem do produto. 

O produto descrito destina-se ao abastecimento de sistemas de lubrificação centralizada com 
lubrificante e está previsto para ser aplicado nos mesmos. Qualquer utilização fora do âmbito de 
utilização aqui indicado é considerada como não sendo conforme com as disposições. 
 
Chama-se a atenção para o facto de que materiais e misturas de materiais perigosos, de acordo com o 
anexo I parte 2-5 do Regulamento CLP (CE 1272/2008), só podem ser colocados em sistemas de 
lubrificação central e componentes SKF, bem como transportados e/ou distribuídos por estes após 
consulta e autorização por escrito prévia da SKF. 
 
O produto não está dimensionado nem autorizado para ser utilizado em conjunto com gases, gases 
liquefeitos, gases dissolvidos sob pressão, vapores e líquidos cuja pressão de vapor à temperatura 
máxima admissível seja superior à pressão atmosférica normal (1013 mbar) em mais de 0,5 bar. 
 
Se tal não for especificamente indicado, não é permitida a aplicação dos produtos da SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH em atmosferas explosivas, de acordo com a Directiva ATEX 2014/34/EU.
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1.2. Pessoal autorizado 

A montagem, operação, manutenção e reparação dos produtos descritos nas instruções de montagem 
devem apenas ser realizadas por pessoal técnico qualificado. Entende-se por pessoal técnico 
qualificado as pessoas formadas, encarregadas e iniciadas pelo operador do produto final onde o 
produto descrito é montado. Devido à sua formação, experiência e às instruções que receberam, estas 
pessoas estão familiarizadas com as normas, disposições, prescrições para a prevenção de acidentes e 
condições de montagem apropriadas. Estão autorizadas a realizar as acções necessárias, 
reconhecendo e evitando os eventuais perigos que possam surgir. 
 
A definição de pessoal especializado e a proibição do recurso a pessoal não qualificado encontram-se 
reguladas pela norma DIN VDE 0105 ou CEI 364. 

1.3. Perigo de electrocussão 

A ligação eléctrica do produto descrito deve apenas ser realizada por pessoal técnico autorizado pelo 
operador, qualificado e iniciado, tendo em consideração as condições de ligação e as prescrições locais 
(p. ex., DIN, VDE). A ligação desapropriada dos produtos pode provocar danos corporais e materiais 
consideráveis. 

Perigo! 
Os trabalhos realizados em produtos ligados à corrente eléctrica podem provocar danos 
corporais. 
Os trabalhos de montagem, manutenção e reparação devem apenas ser realizados  
em produtos que tenham sido previamente desligados da corrente eléctrica por pessoal 
técnico autorizado. Antes da abertura dos componentes do produto, deve desligar-se a tensão 
de alimentação. 

1.4. Perigo decorrente da pressão de serviço 

Perigo! 
Durante o funcionamento, os sistemas de lubrificação centralizada encontram-se sob pressão. 
Por isso, é necessário aliviar a pressão nos sistemas de lubrificação centralizada antes de se 
iniciarem trabalhos de montagem, manutenção e reparação, bem como  
alterações e reparações nos sistemas. 

1.5. Perigo decorrente do ar comprimido 

Perigo! 
Durante o seu funcionamento, o produto descrito encontra-se sob pressão. Por isso, é 
necessário aliviar a pressão no produto antes de se iniciarem trabalhos de montagem, 
manutenção e reparação, bem como alterações e reparações nos sistemas. 

 
Em função do modelo, é possível operar o produto com ar comprimido. 

1.6. Perigo decorrente da pressão hidráulica 

Perigo! 
Durante o seu funcionamento, o produto descrito encontra-se sob pressão. Por isso, é 
necessário aliviar a pressão no produto antes de se iniciarem trabalhos de montagem, 
manutenção e reparação, bem como alterações e reparações nos sistemas. 

 
Em função do modelo, é possível operar o produto hidraulicamente.
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1.7. Garantia e responsabilidade 

A garantia e responsabilidade da SKF Lubrication Systems Germany GmbH são excluídas em caso de: 
  utilização não conforme as disposições; 

 montagem/desmontagem desapropriada ou operação incorrecta; 

 utilização de lubrificantes não adequados ou sujos; 

 trabalhos de manutenção e reparação desapropriados ou não realizados; 

 utilização de peças sobresselentes que não sejam originais da SKF 

 alterações ou transformações levadas a cabo sem autorização por escrito da SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH; 

 não cumprimento das indicações de transporte e armazenamento. 

2. Lubrificantes 

2.1. Aspectos gerais 

Os produtos da SKF Lubrication Systems Germany GmbH devem todos apenas ser utilizados e 
aplicados conforme as disposições e de acordo com o indicado nas instruções de montagem do 
produto. 

 
Uma utilização conforme as disposições é a aplicação dos produtos para efeitos de lubrificação 
central/lubrificação de apoios e pontos de fricção com lubrificantes, tendo em consideração as 
limitações físicas de utilização que poderão ser consultadas na respectiva documentação do 
equipamento, como, p. ex., as instruções de montagem/instruções de operação, e nas descrições dos 
produtos, como, p. ex., desenhos técnicos e catálogos. 
 
Chama-se particularmente a atenção para o facto de os materiais perigosos de todo o tipo, em 
especial materiais classificados como perigosos pelo n.º 2 do artigo 2.º da Directiva 67/548/CE, 
apenas poderem ser colocados em sistemas de lubrificação centralizada e componentes, bem como 
transportados e/ou distribuídos por eles após consulta e autorização por escrito da SKF Lubrication 
Systems Germany GmbH. 
 
Nenhum produto fabricado pela SKF Lubrication Systems Germany GmbH está autorizado a ser 
utilizado em conjunto com gases, gases liquefeitos, gases dissolvidos sob pressão, vapores e líquidos 
cuja pressão de vapor à temperatura máxima admissível seja superior à pressão atmosférica normal 
(1013 mbar) em mais de 0,5 bar. 
 
Se for necessário transportar fluidos que não sejam nem lubrificantes nem substâncias perigosas, tal 
será permitido apenas após consulta e autorização por escrito da SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH. 
 
Na perspectiva da SKF Lubrication Systems Germany GmbH, os lubrificantes constituem um elemento 
construtivo que deve obrigatoriamente ser incluído aquando da escolha dos componentes e do 
dimensionamento dos sistemas de lubrificação centralizada, devendo observar-se obrigatoriamente as 
propriedades dos lubrificantes.
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2.2. Escolha de lubrificantes 

Devem-se observar-se as indicações do fabricante da máquina em relação aos lubrificantes a 
utilizar. 
 
Atenção! 
A necessidade em termos de lubrificante de um determinado ponto de lubrificação é pré-
determinada pelo fabricante do apoio ou da máquina. Deve garantir-se um abastecimento da 
quantidade necessária de lubrificante para o ponto de lubrificação. Caso contrário, a 
lubrificação poderá ser insuficiente, provocando uma danificação e avaria no ponto de apoio. 

 
O lubrificante adequado para a tarefa de lubrificação é escolhido pelo fabricante da máquina/sistema 
ou pelo operador da máquina/sistema em conjunto com o fornecedor de lubrificante. A escolha deverá 
ser feita tendo em consideração o tipo de apoio/pontos de fricção a lubrificar, o esforço esperado 
durante o funcionamento e as condições ambientais esperadas, em função de aspectos comerciais e 
económicos. 
 

Se necessário, a SKF Lubrication Systems Germany GmbH ajudará os clientes a escolherem os 
componentes adequados para o transporte do lubrificante seleccionado e a planearem e 
dimensionarem um sistema de lubrificação centralizada. 
 

Caso surjam mais perguntas relacionadas com lubrificantes, poderá entrar em contacto com a SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. Existe a possibilidade de, no laboratório da empresa, testar os 
lubrificantes em relação à sua transportabilidade (p. ex. "sangria") para a aplicação em sistemas de 
lubrificação centralizada.Poderá solicitar uma visão geral dos testes de lubrificantes propostos pela 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH junto do serviço de assistência da empresa. 

2.3. Lubrificantes aprovados 

Atenção! 
Devem apenas utilizar-se os lubrificantes aprovados para o produto. Lubrificantes inadequados 
podem provocar uma avaria do produto, bem como danos materiais. 

 
Atenção! 
Não se devem misturar vários lubrificantes; caso contrário, poderão surgir danos, levando à 
necessidade de uma limpeza morosa do produto/sistema de lubrificação centralizada. Para 
evitar trocas, recomenda-se aplicar no reservatório de lubrificante uma indicação em relação 
ao lubrificante utilizado. 

 
O produto descrito pode ser operado com lubrificantes conformes com as indicações das 
características técnicas.  
 
Deve observar-se que podem existir, em casos isolados, lubrificantes cujas propriedades se encontram 
dentro dos limites admissíveis, mas que não são adequados para uma utilização em sistemas de 
lubrificação centralizada devido a outras propriedades. Por exemplo, no caso de lubrificantes 
sintéticos, podem surgir incompatibilidades com elastómeros.
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2.4. Lubrificantes e meio ambiente 

Atenção! 
Os lubrificantes podem poluir a terra e as águas. Os lubrificantes devem ser utilizados e 
recolhidos de forma adequada. Devem observar-se as disposições e legislações regionais para 
a recolha de lubrificantes. 

 
Por norma, deve observar-se que os lubrificantes são materiais nocivos para o ambiente e inflamáveis 
cujo transporte, armazenamento e transformação exigem medidas de precaução especiais. As 
indicações relativas ao transporte, armazenamento, transformação e perigos ambientais podem ser 
consultadas na ficha de dados de segurança do fabricante do lubrificante a utilizar. A ficha de dados 
de segurança de um lubrificante pode ser solicitada junto do fabricante do mesmo. 

2.5 Perigo devido aos lubrificantes 

Perigo! 
Os sistemas de lubrificação centralizada devem obrigatoriamente ser estanques. A saída de 
lubrificante representa uma fonte de perigo dado que pode provocar escorregamentos e 
ferimentos. Deve ter-se em atenção uma eventual saída de lubrificante durante a montagem, 
operação, manutenção e reparação de sistemas de lubrificação centralizada. Os pontos não 
estanques devem imediatamente ser vedados. 

 
A saída de lubrificante de sistemas de lubrificação centralizada representa uma fonte de perigo 
significativa. A saída de lubrificante leva a fontes de perigo que podem provocar danos corporais ou 
afectar outros bens materiais. 
 

Devem observar-se os avisos de segurança existentes na ficha de dados de segurança do 
lubrificante. 

 
Os lubrificantes são substâncias perigosas. Devem obrigatoriamente observar-se os avisos de 
segurança da ficha de dados de segurança do lubrificante, podendo esta ser solicitada junto do 
fabricante do lubrificante. 
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3. Configuração e funcionamento 
As unidades de reservatórios com bombas de engrenagens, gerotor, centrífugas ou bombas de pistão 
accionadas pneumática ou hidraulicamente podem, consoante a aplicação, ser utilizadas em sistemas 
de lubrificação por perda total ou em sistemas de lubrificação por circulação. 
Os sistemas de lubrificação por perda total são aplicados para óleos e massas lubrificantes fluidas 
enquanto os sistemas de lubrificação por circulação são apenas utilizados para óleos. Os reservatórios 
de lubrificante podem ter tamanhos de 3 a 250 litros, em função das dimensões do sistema e da 
utilização. 
 
Nos modelos pequenos, os reservatórios de lubrificante são constituídos por plástico transparente 
(capacidade nominal de até 6 litros) ou por metal. Para reservatórios de lubrificante com capacidade 
nominal até 3 litros, generalizou-se o uso de plástico transparente que permite um controlo visual do 
nível de enchimento. 
Para sistemas de lubrificação por circulação, usam-se habitualmente reservatórios de lubrificante com 
capacidade nominal de 100 a 250 litros. 
 
É possível utilizar-se, no máximo, 80% da capacidade teórica do reservatório de lubrificante 
(capacidade nominal). 
 
Os reservatórios de lubrificante estão equipados com (também opções): 
  uma ou várias unidades de bombeamento; 

 bocal de enchimento (óleo e massa lubrificante fluida); 

 filtro de rede (apenas óleo); 

 acoplamento de enchimento (opcional); 

 indicador óptico de nível de enchimento (apenas com óleo); 

 interruptor de nível de enchimento para óleo, para nível mínimo e/ou máximo (opcional); 

 sistema de filtragem (opcional); 

 sistema de ventilação (opcional); 

 orifício de retorno (apenas em sistemas de lubrificação por circulação); 

 válvulas de distribuição (opcionais); 

 válvulas limitadoras de pressão externas (opcionais); 

 interruptor de pressão (opcional); 

 termómetro (opcional); 

 unidade de aquecimento (opcional); 

 manómetro (opcional). 
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No modelo de base, as unidades de reservatórios possuem uma unidade de bombeamento accionada 
eléctrica, pneumática ou hidraulicamente, um reservatório de lubrificante de metal ou plástico (apenas 
com capacidade nominal de 3 e 6 litros) e um interruptor de nível de enchimento para monitorizar o 
nível mínimo. 
 
Para além dos modelos de base, as unidades de reservatórios de lubrificante podem ser equipadas 
com componentes adicionais (opções). 
 
O funcionamento da unidade de reservatório poderá ser consultado no esquema do circuito hidráulico 
da respectiva documentação da unidade. 
 

Se a documentação não estiver disponível, é possível solicitá-la directamente junto da SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 
A unidade de bombeamento (conforme o modelo, bomba de engrenagens, gerotor, centrífugas ou 
bomba de pistão accionada pneumática ou hidraulicamente) da unidade de reservatório transporta o 
lubrificante do reservatório de lubrificante para os consumidores do sistema de lubrificação através de 
uma válvula limitadora de pressão, passando pela tubagem de lubrificação. Em função do modelo de 
sistema de lubrificação, podem também estar colocados, entre a unidade de reservatório e os 
consumidores, o filtro de pressão, as válvulas de distribuição e as válvulas de regulação de débito. 
 
Os sistemas de lubrificação por perda total com distribuidores de pistão possuem uma válvula de alívio 
integrada na unidade de bombeamento ou separada, no reservatório de lubrificante. Esta válvula de 
alívio é necessária para o funcionamento do distribuidor de pistão. O lubrificante é transportado para 
os distribuidores de pistão através da válvula de alívio e da válvula limitadora de pressão. Devido à 
pressão de serviço que se forma, o lubrificante é doseado separadamente para cada ponto de 
lubrificação através do distribuidor de pistão e transportado para o consumidor, simultaneamente com 
a formação de pressão na tubagem de lubrificação no caso dos distribuidores de pré-lubrificação e 
apenas após o processo de alívio no caso dos distribuidores de pós-lubrificação. 
 
Devido à sua construção, os sistemas de lubrificação por perda total com distribuidores progressivos 
não precisam de uma válvula de alívio. Para proteger o sistema de lubrificação de uma pressão 
elevada não admissível, é necessária uma válvula limitadora de pressão, dimensionada para a pressão 
de serviço máxima admissível. 
 
No caso dos sistemas de lubrificação por circulação, o lubrificante a transportar é levado para os 
consumidores através da unidade de bombeamento existente na tubagem de lubrificação, sendo 
reconduzido para o reservatório de lubrificante através de uma tubagem de retorno e do orifício de 
retorno 
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4. Instruções de montagem 
A montagem, operação, manutenção e reparação das unidades de reservatórios descritas nas 
instruções de montagem devem apenas ser realizadas por pessoal técnico qualificado. Entende-se por 
pessoal técnico qualificado as pessoas formadas, encarregadas e iniciadas pelo operador do produto 
final onde a unidade de reservatório descrita é montada. Devido à sua formação, experiência e às 
instruções que receberam, estas pessoas estão familiarizadas com as normas, disposições, prescrições 
para a prevenção de acidentes e condições de funcionamento apropriadas. Estão autorizadas a realizar 
as acções necessárias, reconhecendo e evitando os eventuais perigos que possam surgir. 
 
A definição de pessoal especializado e a proibição do recurso a pessoal não qualificado encontram-se 
reguladas pela norma DIN VDE 0105 ou CEI 364. 
 
Antes da montagem/instalação da unidade de reservatório, devem remover-se as embalagens e 
eventuais protecções de transporte (p. ex., tampões de fecho, etc.). As embalagens devem ser 
guardadas até estarem esclarecidas eventuais divergências. 
 

Atenção! 
A unidade de reservatório não deve ser inclinada nem projectada 

 
Devem observar-se as normas regionais de prevenção de acidentes, bem como as respectivas 
prescrições de operação e manutenção do operador em todos os trabalhos de montagem. 
 

4.1. Instalação e montagem 

A unidade de reservatório deve ser montada num local facilmente acessível, protegido de humidade e 
vibrações, de forma que todas as instalações seguintes possam ser realizadas sem problema. Deve 
ter-se em atenção uma circulação de ar suficiente para evitar um aquecimento indevido da unidade de 
reservatório. As indicações relativas à temperatura ambiente máxima admissível poderão ser 
consultadas nas características técnicas. 
 

As características técnicas da unidade de reservatório podem ser consultadas na respectiva 
documentação. Se esta documentação não estiver disponível, é possível solicitá-la 
directamente junto da SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 

 
A posição de montagem da unidade de reservatório é na vertical, de acordo com o indicado na 
documentação. 
 
Os manómetros, visores do nível de óleo, indicadores de temperatura e outros dispositivos ópticos de 
monitorização devem ficar bem visíveis. 
Os orifícios de montagem para a fixação na parede da unidade de reservatório devem ser colocados 
conforme indicado no capítulo "Medidas de ligação". 
 

Atenção! 
Durante a montagem e, em especial, ao furar, deve obrigatoriamente ter-se em atenção os 
seguintes aspectos: 
o As tubagens de abastecimento existentes não podem ficar danificadas devido à montagem. 
o As outras unidades também não podem ficar danificadas devido à montagem. 
o A unidade de reservatório não pode ser montada no raio de acção de componentes móveis. 
o A unidade de reservatório deve ser montada num local suficientemente afastado de fontes de calor. 
o Devem respeitar-se as distâncias de segurança, bem como as normas regionais de montagem e de 

prevenção de acidentes. 
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4.2. Medidas de ligação 

As unidades de reservatórios concebidas para a montagem na parede são fixas na posição de 
montagem prevista através de material de fixação adequado (p. ex., parafusos, anilhas, porcas). 
 
As dimensões e a posição dos orifícios de fixação podem ser consultadas na documentação da unidade 
de reservatório. Se esta documentação não estiver disponível, poderão determinar-se as dimensões e 
a posição dos orifícios de fixação da unidade de reservatório através de medição. 
 

Se a documentação não estiver disponível, é possível solicitá-la directamente junto da SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 
As unidades de reservatórios concebidas para a montagem vertical são fixas na posição de montagem 
prevista através de material de fixação adequado (p. ex., parafusos, anilhas, porcas). 
 
As dimensões e a posição dos orifícios de fixação podem ser consultadas na documentação da unidade 
de reservatório. Se esta documentação não estiver disponível, poderão determinar-se as dimensões e 
a posição dos orifícios de fixação na unidade de reservatório através de medição. 
 

Se a documentação não estiver disponível, é possível solicitá-la directamente junto da SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

4.3. Ligação eléctrica 

4.3.1 Ligação do motor eléctrico 
As unidades de reservatórios com bombas de engrenagens, gerotor e centrífugas são accionadas por motores 
eléctricos.  
 

Perigo! 
A ligação eléctrica da unidade de reservatório deve apenas ser realizada por pessoal técnico 
autorizado pelo operador, qualificado e iniciado. Devem obrigatoriamente observar-se as 
condições de ligação e prescrições regionais (p. ex., DIN, VDE). A ligação desapropriada da 
unidade de reservatório pode provocar danos materiais e corporais consideráveis 

 
Informações mais pormenorizadas sobre as características eléctricas do motor, como a tensão 
nominal, a frequência nominal e a corrente nominal podem ser consultadas na placa de características 
do motor. Devem observar-se as indicações da norma EN 60034-1 (VDE 0530-1) para um 
funcionamento nos limites das áreas A  
(combinação de ±5% de desvio de tensão e ±2% de desvio de frequência) e B (combinação de ±10% 
de desvio de tensão e +3/-5% de desvio de frequência). Isto aplica-se em particular para o 
aquecimento e se os dados de funcionamento divergirem dos dados de medição indicados na placa de 
características do motor.  
Os limites não devem, de forma alguma, ser ultrapassados! 
 

Perigo! 
A tensão de rede existente (tensão de alimentação) deve coincidir com o indicado na placa de 
características do motor ou nos componentes eléctricos. Deve verificar-se a protecção do 
circuito da corrente. Utilizar apenas fusíveis com a amperagem prescrita. Em caso de 
divergências, podem surgir danos materiais e corporais 
 

A ligação do motor deve ser realizada de forma a garantir uma ligação eléctrica permanentemente 
segura (nenhuma extremidade de fio saliente); utilizar um equipamento para extremidades de cabo 
correspondente (p.ex., terminais de cabos, caixas terminais de fio). Seleccionar os cabos de ligação 
de acordo com a norma DIN VDE 0100, tendo em consideração a intensidade da corrente atribuída e 
as condições dependentes do sistema (p. ex., temperatura ambiente, tipo de instalação, etc. de 
acordo com a norma DIN VDE 0298 ou CEI / EN 60204-1). Informações mais pormenorizadas sobre a 
ligação eléctrica do motor à rede de alimentação eléctrica, nomeadamente a ocupação dos bornes ou 
dos conectores, poderão ser consultadas na documentação da unidade de reservatório.
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Se a documentação não estiver disponível, é possível solicitá-la directamente junto da SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 
 

Ao efectuar a ligação eléctrica do motor da bomba, deve observar-se o sentido de rotação correcto do 
motor. 
 

Se o sentido de rotação de um motor na unidade de reservatório estiver assinalado com uma 
seta, o sentido de rotação do motor deve coincidir com esta mesma seta. 
 

4.3.2 Cargas indutivas 
Ao dimensionar circuitos com cargas indutivas, deve observar-se uma configuração com indução baixa 
para manter o desgaste das superfícies de contacto reduzido. Caso contrário, existe o perigo de as 
superfícies de contacto dos elementos de ligação ficarem destruídas. Os contactos dos elementos de 
ligação devem ser protegidos através de medidas adequadas. 
 
Os aparelhos de conexão eléctricos, tais como o interruptor de nível de enchimento, o interruptor de 
pressão, as válvulas de distribuição, o termómetro, etc. são ligados de acordo com o indicado na 
documentação da unidade de reservatório. 
 

Se a documentação não estiver disponível, é possível solicitá-la directamente junto da SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH.
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4.4 Ligação da tubagem de ar comprimido 

A tubagem de ar comprimido deve ser conectada à unidade de lubrificação de modo que, quanto 
montada, não seja possível transmitir qualquer força para a unidade de lubrificação (ligação sem 
tensão). 
 

Perigo! 
Antes de se conectar a unidade de lubrificação à rede de abastecimento de ar comprimido, 
deve garantir-se que a válvula de ar principal está fechada. 

 
Atenção! 
A pressão de ar primário máxima indicada para o funcionamento da unidade de lubrificação 
accionada pneumaticamente não deve ser excedida. 

 
O ar comprimido a utilizar neste caso deve coincidir, pelo menos, com a categoria de qualidade 5, de 
acordo com a norma DIN ISO 8573-1: 
 

o tamanho máx. das partículas 40 μm 
o densidade máx. das partículas 10mg/m³ 
o ponto de condensação da pressão 7°C 
o teor máx. de água 7800 mg/m³ 
o teor de óleo residual 25 mg/m³ 

 
Com a categoria de qualidade do ar comprimido certa, consegue-se um tratamento ideal do ar 
comprimido, o que permite evitar uma imobilização da máquina e elevados custos de manutenção.  

4.5 Ligação da tubagem hidráulica 

A tubagem hidráulica deve ser conectada à unidade de lubrificação de modo que, quanto montada, 
não seja possível transmitir qualquer força para a unidade de lubrificação (ligação sem tensão). 
 

Perigo! 
Antes de se conectar a unidade de lubrificação à rede de abastecimento hidráulico, deve 
garantir-se que a rede de abastecimento hidráulico está despressurizada. 

 
Atenção! 
A pressão de óleo hidráulico máxima indicada para o funcionamento da unidade de lubrificação 
accionada hidraulicamente não deve ser excedida. 

4.6 Ligação da tubagem de lubrificação 

A tubagem de lubrificação deve ser conectada à unidade de lubrificação de modo que, quanto 
montada, não seja possível transmitir qualquer força para a unidade de lubrificação (ligação sem 
tensão). 
 

Atenção! 
Os acessórios utilizados para a ligação da tubagem de lubrificação devem estar dimensionados 
para a pressão de serviço máxima da unidade de lubrificação. Caso contrário, é necessário 
proteger o sistema de tubagem de lubrificação contra uma pressão elevada não admissível 
através de uma válvula de sobrepressão. 

 
Para pressões de serviço até 45 bar, como surgem particularmente em sistemas com distribuidores de 
pistão de uma só linha, podem ser utilizados acessórios da SKF para uniões roscadas de tubos não 
soldadas (arruelas cónicas duplas ou simples). Para pressões de serviço mais elevadas até 250 bar, 
como surgem particularmente em sistemas de lubrificação centralizada progressivos, podem ser 
aplicadas uniões roscadas com anéis de corte SKF, conforme a norma DIN 2353. Ao utilizarem-se 
acessórios de outros fabricantes, devem observar-se obrigatoriamente as indicações de montagem e 
as características técnicas dos fabricantes. 
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4.7 Colocação da tubagem de lubrificação 

Ao colocarem-se as tubagens principais de lubrificante e as tubagens dos pontos de lubrificação, 
devem observar-se as seguintes indicações para garantir um funcionamento sem falhas de todo o 
sistema de lubrificação centralizada. 
 
A tubagem principal de lubrificante deve ser dimensionada de acordo com a pressão máxima e o 
débito da unidade de lubrificação utilizada. A partir da unidade de lubrificação, a tubagem principal de 
lubrificante deve, se possível, encontrar-se em posição ascendente e poder ser purgada no ponto mais 
elevado do sistema de tubagem de lubrificação. 
 
Os distribuidores de lubrificante na extremidade da tubagem principal de lubrificante devem ser 
montados de forma que as saídas dos distribuidores de lubrificante apontem para cima. Se os 
distribuidores de lubrificante tiverem de ser colocados, devido ao sistema, por debaixo da tubagem 
principal de lubrificante, isto não deverá ser feito na extremidade da tubagem principal de lubrificante. 
 
Os tubos, mangueiras, válvulas de fecho e válvulas de distribuição, bem como os acessórios a utilizar 
devem estar dimensionados para a pressão de serviço máxima da unidade de lubrificação, para as 
temperaturas admissíveis e para os lubrificantes a transportar. Além disso, é necessário proteger o 
sistema de tubagem de lubrificação contra uma pressão elevada não admissível através de uma 
válvula de sobrepressão. 
 
Todos os componentes do sistema de tubagem de lubrificação, como os tubos, mangueiras, válvulas 
de fecho e válvulas de distribuição, os acessórios, etc. devem ser cuidadosamente limpos antes da 
montagem. No sistema de tubagem de lubrificação, não deve sobressair para dentro nenhum vedante 
que possa impedir o fluxo do lubrificante e criar sujidades no sistema de tubagem de lubrificação. 
 
Por norma, as tubagens de lubrificação devem ser colocadas de modo a não haver formação de bolhas 
de ar em nenhum ponto. Devem evitar-se variações de secção da tubagem de lubrificação de 
pequenas para grandes secções no sentido do fluxo do lubrificante. As transições de secção devem ser 
efectuadas de forma suave. 
 
O fluxo do lubrificante nas tubagens de lubrificação não deve ser impedido pela instalação de tubos 
curvados apertados, válvulas em ângulo e válvulas anti-retorno. As variações de secção inevitáveis 
nas tubagens de lubrificação devem ser executadas com transições suaves. Devem evitar-se, sempre 
que possível, mudanças bruscas de sentido. 
 

Atenção! 
As tubagens de lubrificação devem obrigatoriamente ser estanques. Os lubrificantes podem 
poluir a terra e as águas. Os lubrificantes devem ser utilizados e recolhidos de forma 
adequada. Devem observar-se as disposições e legislações regionais para a recolha de 
lubrificantes. 

 
Perigo! 
Os sistemas de lubrificação centralizada devem obrigatoriamente ser estanques. A saída de 
lubrificante representa uma fonte de perigo dado que pode provocar escorregamentos e 
ferimentos. Deve ter-se em atenção uma eventual saída de lubrificante durante a montagem, 
operação, manutenção e reparação de sistemas de lubrificação centralizada. Os pontos não 
estanques devem imediatamente ser vedados. 

 
A saída de lubrificante de sistemas de lubrificação centralizada representa uma fonte de perigo 
significativa. A saída de lubrificante leva a fontes de perigo que podem provocar danos corporais ou 
afectar outros bens materiais. 
 

Devem observar-se os avisos de segurança existentes na ficha de dados de segurança do 
lubrificante. 

 
A ficha de dados de segurança de um lubrificante pode ser solicitada junto do fabricante do mesmo. 
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Unidade de reservatório 
para a aplicação em sistemas de lubrificação 
centralizada 
Gama de produtos: 
 
KFE..-K(B)(W)..-.. 
M../ME../MF../MFE..-K(B)(W)..-.. 
M201-/M202-/M205-K(B)W..-.. 
FLM../FLMF..-K(B)(W)..-.. 
ZM../ZR..-B(W)..-.. 
P-B(W)..-.. 
149-.. 

 
 

Instruções de operação 
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5. Transporte, entrega e armazenamento 

5.1 Transporte 

Os produtos da SKF Lubrication Systems Germany GmbH são normalmente embalados de acordo com 
as disposições do país receptor e da norma DIN ISO 9001. Deve prestar-se atenção a um 
manuseamento correcto durante o transporte. O produto deve ser protegido de influências mecânicas, 
como, p. ex., choques. As embalagens de transporte devem ser assinaladas com a indicação "Não 
projectar!". 
 

Atenção! 
O produto não deve ser inclinado nem projectado 

 
Não existem restrições para o transporte terrestre, aéreo ou marítimo. 

5.2 Entrega 

Após a recepção da remessa, deve verificar-se a existência de eventuais danos no(s) produto(s), bem 
como a sua integridade com base nos documentos de entrega. As embalagens devem ser guardadas 
até estarem esclarecidas eventuais divergências. 

5.3 Armazenamento 

Aplicam-se as seguintes condições de armazenamento para os produtos da SKF Lubrication Systems 
Germany GmbH: 
 
5.3.1 Armazenamento de unidades de lubrificação 

o Condições ambientais: ambiente seco e sem pó, armazenamento em espaços secos bem arejados 
o Tempo de armazenamento: no máx. 24 meses 
o Humidade atmosférica admissível: < 65% 
o Temperatura de armazenamento: 10 - 40°C 
o Luz: deve evitar-se a exposição directa ao sol ou aos UV, proteger de fontes de calor que se 

encontrem nas imediações 
 
5.3.2 Armazenamento de equipamentos electrónicos e eléctricos 

o Condições ambientais: ambiente seco e sem pó, armazenamento em espaços secos bem arejados 
o Tempo de armazenamento: no máx. 24 meses 
o Humidade atmosférica admissível: < 65% 
o Temperatura de armazenamento: 10 - 40°C 
o Luz: deve evitar-se a exposição directa ao sol ou aos UV, proteger de fontes de calor que se 

encontrem nas imediações 
5.3.3 Indicações gerais relativas ao armazenamento 

o É possível evitar-se as poeiras com a aplicação de películas de plástico 
o Proteger da humidade do solo mediante um armazenamento sobre estantes ou grades de madeira 
o Antes do armazenamento, devem proteger-se da corrosão áreas metálicas, em particular peças de 

saída e superfícies de montagem, através de um produto anticorrosivo de longa duração 
o Em intervalos de cerca de 6 meses: controlo da formação de corrosão. Se se começar a formar 

corrosão, esta deve ser removida devendo realizar-se uma nova protecção anticorrosiva 
o Os accionamentos devem ser protegidos de danos mecânicos 
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6. Funcionamento 
A unidade de reservatório descrita funciona de forma automática. No entanto, o transporte de 
lubrificante nas tubagens de lubrificação deve ser regularmente sujeito a um controlo visual. 
 
O nível de lubrificante no reservatório, se aplicável, deve também ser submetido a um controlo visual 
regular. Em caso de nível de enchimento demasiado reduzido, deve adicionar-se lubrificante até à 
marca do nível máximo, tal como descrito no capítulo "Colocação em serviço". 
 

Devem-se observar-se as indicações do fabricante da máquina em relação aos lubrificantes a 
utilizar. 

 
Atenção! 
Adicionar apenas lubrificante limpo com um dispositivo adequado. Os lubrificantes sujos 
podem provocar avarias de sistema graves. O reservatório de lubrificante deve ser enchido 
sem formação de bolhas de ar. 
 
Atenção! 
Não se devem misturar vários lubrificantes dado que poderão surgir danos, levando à 
necessidade de uma limpeza morosa da unidade de reservatório/sistema de lubrificação 
centralizada. Para evitar trocas, recomenda-se aplicar no reservatório de lubrificante uma 
indicação em relação ao lubrificante utilizado. 

6.1 Colocação em serviço 

Antes de colocar a unidade de reservatório em serviço, devem verificar-se todas as ligações eléctricas, 
hidráulicas e, se existentes, pneumáticas. 
 
O lubrificante deve apenas ser transportado sem formação de bolhas de ar. Para isso, deve encher-se 
o reservatório de lubrificante, se existente, com um lubrificante limpo de forma a não haver formação 
de bolhas de ar. A unidade de reservatório deve então ser operada até o lubrificante sair sem bolhas 
de ar em todos os pontos de lubrificação.  
 
O processo de evacuação do ar do sistema de lubrificação centralizada é facilitado: 
 

o abrindo-se as extremidades dos tubos principais até dali sair lubrificante sem bolhas de ar; 
o enchendo-se secções de tubos mais compridas antes de se conectar o ponto de lubrificação. 

 
O lubrificante deve apenas ser transportado sem formação de bolhas de ar. As bolhas de ar no 
lubrificante afectam o funcionamento do equipamento e o transporte seguro de lubrificante, o que 
pode provocar danos nos pontos de apoio a lubrificar 
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7. Colocação fora de serviço 

7.1 Paragem temporária 

O produto descrito é parado temporariamente através da separação das ligações de abastecimento 
eléctricas, pneumáticas e/ou hidráulicas. Para o efeito, devem observar-se as indicações no capítulo 
"Aspectos gerais" destas instruções de montagem. 
 
Em caso de paragem prolongada do produto, devem observar-se as indicações no capítulo "Transporte 
e armazenamento" destas instruções de montagem. 
 
Em caso de nova colocação em serviço do produto, devem observar-se as indicações no capítulo 
"Montagem" e "Colocação em serviço" destas instruções de montagem. 

7.2 Paragem definitiva 

Para uma paragem definitiva do produto, devem observar-se as disposições legais e legislações 
regionais para a recolha de líquidos de serviço contaminados. 
 

Atenção! 
Os lubrificantes podem poluir a terra e as águas. Os lubrificantes devem ser utilizados e 
recolhidos de forma adequada. Devem observar-se as disposições e legislações regionais para 
a recolha de lubrificantes. 

 
Contra reembolso das despesas daí decorrentes, o produto pode também ser retomado pela SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH com vista à sua recolha.
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8. Manutenção 
Perigo! 
Os trabalhos realizados em produtos ligados à corrente eléctrica podem provocar danos 
corporais. Os trabalhos de montagem, manutenção e reparação devem apenas ser realizados 
em produtos que tenham sido previamente desligados da corrente eléctrica por pessoal 
técnico autorizado. Antes da abertura dos componentes do produto, deve desligar-se a tensão 
de alimentação. 

 
Perigo! 
Durante o seu funcionamento, os sistemas de lubrificação centralizada encontram-se sob 
pressão. Por isso, é necessário aliviar a pressão nos sistemas de lubrificação centralizada 
antes de se iniciarem trabalhos de montagem, manutenção e reparação, bem como alterações 
e reparações nos sistemas. 

 
Perigo! 
Durante o seu funcionamento, o produto descrito encontra-se sob pressão. Por isso, é 
necessário aliviar a pressão no produto antes de se iniciarem trabalhos de montagem, 
manutenção e reparação, bem como alterações e reparações nos sistemas. 
 

Os produtos da SKF Lubrication Systems Germany GmbH exigem uma manutenção reduzida. No 
entanto, para garantir um funcionamento perfeito e impedir perigos desde o início, deve verificar-se 
regularmente que todas as ligações e uniões estão bem fixas. 
 
Se necessário, o produto pode ser limpo com produtos de limpeza suaves adaptados a materiais (não 
alcalinos, sem sabão). Por motivos de segurança, o produto deve, para isso, ser desligado da tensão 
eléctrica e da alimentação hidráulica e/ou pneumática. 
 
Durante a limpeza, deve ter-se em atenção que nenhum produto de limpeza penetre no interior do 
produto. 
 
Em caso de funcionamento normal e de utilização de lubrificantes compatíveis entre si, não é 
necessário efectuar uma limpeza interna do produto. 
 
Se, inadvertidamente, se adicionar um lubrificante inadequado ou sujo, deverá efectuar-se uma 
limpeza interna do produto. Para o efeito, deve entrar-se em contacto com o serviço de assistência da 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 
 

A desmontagem do produto ou de peças isoladas do produto dentro do prazo legal da garantia 
não é permitida e levará à anulação de quaisquer direitos. 

 
Devem apenas utilizar-se peças sobresselentes originais da SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH. A modificação arbitrária de produtos, bem como a utilização de peças sobresselentes e 
meios auxiliares não originais não é permitida, provocando a perda da garantia legal. 

 
A SKF Lubrication Systems Germany GmbH não se responsabiliza por danos decorrentes de trabalhos 
de montagem, manutenção e reparação inadequados no produto.
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9. Avarias 
A tabela 1 oferece uma visão geral sobre as eventuais falhas de funcionamento e as suas causas. Se 
não for possível solucionar a falha de funcionamento, deve entrar-se em contacto com o serviço de 
assistência da SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 
 

A desmontagem do produto ou de peças isoladas do produto dentro do prazo legal da garantia 
não é permitida e levará à anulação de quaisquer direitos. 

 
Todos os outros trabalhos de montagem, manutenção e reparação podem apenas ser 
realizados pelo serviço de assistência da SKF Lubrication Systems Germany GmbH. 

 
Devem apenas utilizar-se peças sobresselentes originais da SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH. A modificação arbitrária de produtos, bem como a utilização de peças sobresselentes e 
meios auxiliares não originais não é permitida. 

 
Perigo! 
Os trabalhos realizados em produtos ligados à corrente eléctrica podem provocar danos 
corporais. Os trabalhos de montagem, manutenção e reparação devem apenas ser realizados 
em produtos que tenham sido previamente desligados da corrente eléctrica por pessoal 
técnico autorizado. Antes da abertura dos componentes do produto, deve desligar-se a tensão 
de alimentação. 
 
Perigo! 
A superfície quente de um motor pode provocar queimaduras. As superfícies dos motores 
devem apenas ser tocadas com luvas de protecção adequadas ou após uma paragem 
prolongada do motor. 

 
Perigo! 
Durante o seu funcionamento, os sistemas de lubrificação centralizada encontram-se sob 
pressão. Por isso, é necessário aliviar a pressão nos sistemas de lubrificação centralizada 
antes de se iniciarem trabalhos de montagem, manutenção e reparação, bem como alterações 
e reparações nos sistemas 
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Tabela 1: análise de falhas e solução 
 

Avaria Possível causa Solução 

O motor não arranca ao ligar a 
tensão de serviço 

Não há tensão de serviço aplicada ao 
motor 

Verificar a ligação à rede 
Verificar a ficha de rede ou o cabo de rede e, 
eventualmente, ligá-los correctamente 
Verificar a tensão de serviço no motor 
Verificar o fusível 
Verificar o interruptor do circuito do motor 

 

A bomba bloqueia Medir a corrente do motor. Se for demasiado 
elevada em relação ao admissível: 
desmontar e bomba e girá-la manualmente: 
em caso de resistência forte, substituir a 
bomba 

O motor bloqueia 

Medir a corrente do motor. Se for demasiado 
elevada em relação ao admissível: 
desmontar o motor e girá-lo manualmente: 
em caso de resistência forte, substituir o 
motor 

O motor está emperrado, com 
rotações reduzidas 

Bomba emperrada 

Medir a corrente do motor. Se for demasiado 
elevada em relação ao admissível: 
desmontar e bomba e girá-la manualmente: 
em caso de resistência forte, substituir a 
bomba 

 

Motor emperrado 

Medir a corrente do motor. Se for demasiado 
elevada em relação ao admissível: 
desmontar o motor e girá-lo manualmente: 
em caso de resistência forte, substituir o 
motor 

Lubrificante não permitido (ver 
características técnicas) 

Remover o lubrificante de todo o sistema e 
recolhê-lo adequadamente; adicionar 
lubrificante adequado 

Pressão excessiva, a válvula limitadora 
de pressão prende ou está danificada 

Verificar e, eventualmente, substituir a 
válvula limitadora de pressão 

Temperatura ambiente demasiado baixa 
(ver características técnicas) 

Aumentar a temperatura ambiente 

A bomba não transporta, não se 
forma pressão 

A bomba bloqueia 

Medir a corrente do motor. Se for demasiado 
elevada em relação ao admissível: 
desmontar e bomba e girá-la manualmente: 
em caso de resistência forte, substituir a 
bomba 

 

O motor bloqueia 

Medir a corrente do motor. Se for demasiado 
elevada em relação ao admissível: 
desmontar o motor e girá-lo manualmente: 
em caso de resistência forte, substituir o 
motor 

Sentido de rotação do motor incorrecto 
Verificar o sentido de rotação com base na 
respectiva seta e, eventualmente, alterar o 
sentido de rotação 

A válvula limitadora de pressão não 
fecha 

Verificar se a pressão de abertura da válvula 
limitadora de pressão está correcta e se há 
sujidade ou danos. 
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Em caso de pressão de abertura incorrecta 
ou de danos em válvulas limitadoras de 
pressão de ajuste fixo, substituir a válvula 
limitadora de pressão. Utilizar apenas peças 
sobresselentes originais SKF. 
Em caso de sujidade, limpar a válvula 
limitadora de pressão 

Nenhuma formação de pressão 
na tubagem principal 

Ar na tubagem principal Evacuar o ar da tubagem principal 

 

Tubagem principal não estanque ou 
ruptura da tubagem 

Reparação da tubagem principal 

A válvula limitadora de pressão não 
fecha 

Verificar se a pressão de abertura da válvula 
limitadora de pressão está correcta e se há 
sujidade ou danos. 
Em caso de pressão de abertura incorrecta 
ou de danos em válvulas limitadoras de 
pressão de ajuste fixo, substituir a válvula 
limitadora de pressão. Utilizar apenas peças 
sobresselentes originais SKF. 
Em caso de sujidade, limpar a válvula 
limitadora de pressão 

A válvula de alívio não fecha 
Limpar ou substituir a válvula de alívio. 
Utilizar apenas peças sobresselentes 
originais SKF. 

Lubrificante não permitido (ver 
características técnicas) 

Remover o lubrificante de todo o sistema e 
recolhê-lo adequadamente; adicionar 
lubrificante adequado 

Nível de enchimento demasiado baixo Adicionar lubrificante 
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10. Características técnicas 
Unidade de 
reservatório 

Unidade MF2(5)-K(B)W3-2 MF2(5)-BW7 MFE2(5)-K(B)W3-2 MFE2(5)-KW3(6)F-2 MF5-BW16 

 
Unidade de 
bombeamento 
Débito 1.) 
Temperatura ambiente 
Humidade atmosférica 
máx. 
Capacidade nominal do 
reservatório 
Material do reservatório 
Válvula limitadora de 
pressão 
Válvula de alívio 
Tipo de protecção 
Viscosidade do óleo 
adm. 2.) 
Categoria NLGI para 
massa lubrificante 
fluida 

 
 
 
l/min 
°C 
g H2O/m3 ar 
 
Litros 
 
- 
Bar 
 
- 
- 
cSt (mm2/s) 
 

 
 
 
0,2 (0,5) 
+10 até +40 
30 
 
3 
 
Plástico (metal) 
28 
 
sem 
IP 54 
20 até 1000 
- 

 
 
 
0,2 (0,5) 
+10 até +40 
30 
 
6 
 
Metal 
28 
 
sem 
IP 54 
20 até 1000 
- 

 
 
 
0,2 (0,5) 
+10 até +40 
30 
 
3 
 
Plástico (metal) 
28 
 
incluída 
IP 54 
20 até 1000 
- 

 
 
 
0,2 (0,5) 
+10 até +40 
30 
 
3 (6) 
 
plástico 
38 
 
incluída 
IP 54 
- 
00, 000 

 
 
 
0,5 
+10 até +40 
30 
 
15 
 
Metal 
28 
 
sem 
IP 54 
20 até 1000 
- 

 
Motor 
Tensão nominal 
Frequência nominal 
Potência nominal 
Regime nominal 
Modo de funcionamento 

 
V 
Hz 
W 
1/min 
- 

 
assíncrono 
230/400 
50 
75 
2700/3200 
S1 

 
assíncrono 
230/400 
50 
75 
2700/3200 
S1 

 
assíncrono 
230/400 
50 
75 
2700/3200 
S1 

 
assíncrono 
230/400 
50 
75 
2700/3200 
S1 

 
assíncrono 
230/400 
50 
75 
2700/3200 
S1 

 
Interruptor de nível 
de enchimento óleo 
Funcionamento útil 
Tensão de comutação 
máx. 
Corrente de comutação 
máx. 
Potência de comutação 
máx. 
Ligação eléctrica 

 
- 
V AC/DC 
A 
VA/W 
- 

 
mín. 
Contacto inversor 
230V 
1 
60/40 
DIN EN 175301-803-A 

 
mín. 
Contacto inversor 
230V 
1 
60/40 
DIN EN 175301-803-A 

 
mín. 
Contacto inversor 
230 
1 
60/40 
DIN EN 175301-803-A 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Advertência, mín. 
Contacto de fecho, 
contacto de abertura 
230V 
1 
60/40 
DIN EN 175301-803-A 

 
Interruptor de nível 
de enchimento 
massa lubrificante 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 

Mín. 
Contacto de abertura 

 
 

- 
- 
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fluida 
Funcionamento útil 
Tensão de 
comutação máx. 
Corrente de 
comutação máx. 
Ligação eléctrica 

V DC 
mA 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

10 até 35 
400 mA 
Ficha coaxial M12x1 

- 
- 
- 

 
Bocal de enchimento 

  
com filtro 

 
com filtro 

 
com filtro 

 
sem filtro 

 
com filtro 

1.) Refere-se a um óleo com viscosidade de 140 cSt (mm2/s) com uma contrapressão p = 5 bar 
2.) Intervalo admissível de viscosidade do óleo em função da contrapressão e do débito 
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Número de referência: 951-170-001 
 
Reservado o direito de qualquer alteração técnica e de conteúdo! 
Modificação última: 21.012.2016 
 
A reprodução, mesmo que parcial, é apenas permitida com a autorização da SKF Lubrication Systems Germany 
GmbH. A exactidão das indicações deste folheto foi verificada com o máximo cuidado. No entanto, não nos 
podemos responsabilizar por quaisquer perdas ou danos que possam decorrer directa ou indirectamente da 
utilização das informações nele contidas. 
 
Todos os produtos da SKF Lubrication Systems Germany GmbH podem apenas ser utilizados conforme as 
disposições, tal como descrito nestas instruções de montagem e respectivas instruções de operação. Se forem 
entregues instruções de montagem/operação em conjunto com os produtos, estas deverão ser lidas e seguidas. 
Nem todos os lubrificantes podem ser transportados com sistemas de lubrificação centralizada! A pedido, a SKF 
pode verificar se os lubrificantes escolhidos pelo utilizador podem ser transportados em sistemas de lubrificação 
centralizada. Os sistemas de lubrificação fabricados pela SKF Lubrication Systems Germany GmbH ou os seus 
componentes não podem ser utilizados em conjunto com gases, gases liquefeitos, gases dissolvidos sob pressão, 
vapores e líquidos cuja pressão de vapor à temperatura máxima admissível seja superior à pressão atmosférica 
normal (1013 mbar) em mais de 0,5 bar. 
 
Chama-se a atenção para o facto de que materiais e misturas de materiais perigosos, de acordo com o anexo I 
parte 2-5 do Regulamento CLP (CE 1272/2008), só podem ser colocados em sistemas de lubrificação central e 
componentes SKF, bem como transportados e/ou distribuídos por estes após consulta e autorização por escrito 
prévia da SKF. 
. 
 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
 
Fábrica Berlin Fábrica Hockenheim 
Motzener Straße 35/37 2. Industriestraße 4 
12277 Berlim 68766 Hockenheim 
Alemanha Alemanha 
Tel. +49 (0)30 72002-0 Tel. +49 (0)62 05 27-0 
Fax +49 (0)30 72002-111 Fax +49 (0)62 05 27-101 
 
lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/schmierung 
 
 
® SKF é uma marca registada do Grupo SKF. 
© Groupo SKF 2016 
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