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Stopka redakcyjna 
Oryginalna instrukcja monta u z przynale ną 
instrukcją bs ugi zgodna z dyrektywą aszynową ŻE 
2006/42/ŻE stanowi czę ć opisyanego produktu i 
musi być zachowana na wypadek przysz ego 
u ycia. 
Oryginalna instrukcja monta u z przynale ną 
instrukcją bs ugi zosta a sporządzona zgodnie z 
powszechnie nanymi normami i przepisami 

dotyczącymi dokumentacji echicznej VDI 4500 oraz 
EN 292. 

 

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawem 

utorskim. Ższelkie prawa, tak e odtwarzanie 
fotoechaniczne, powielanie i przetwarzanie za 

pomocą specjalnych metod (na przyk ad 
przetwarzanie danych, no niki i sieci danych), 
równie  pojedynczych fragmentów tej 
dokumentacji, zastrzega sobie firma SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

Zmiany merytoryczne i techniczne zastrzeone. 

 

Serwis 
Ż przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt 
pod nastpującym adresem: 
 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

 

Zak ad w Berlinie 

Motzener Straße 35/37 

12277 Berlin 

Niemcy 

Tel. +49 (0)30 72002-0 

Faks +49 (0)30 72002-111 

 

Zak ad w Hockenheim 

2. Industriestraße 4 

68766 Hockenheim 

Niemcy 

Tel. +49 (0)62 05 27-0 

Faks +49 (0)62 05 27-101 

 

lubrication-germany@skf.com 

www.skf.com/schmierung 

 



Spis tre ci Strona 3 
 PL 

Spis treści 
Oryginalna instrukcja montażu zgodna z 

dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE 

Stopka redakcyjna 2

Serwis 2

Spis treści 3

Informacje dotyczące deklaracji UE dotyczącej 
zabudowy urządzenia 4

Dla opisanego poniżej produktu: 4

Informacje ogólne 5

Obja nienia symboli i wskazówek 5

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 7

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 7

1.2 Upowa niony personel 7

1.3 Zagro enie prądem elektrycznym 8

1.4 Zagro enie na skutek ci nienia w instalacji8
1.5 Gwarancja i rękojmia 8

2. Smary 9

2.1 Informacje ogólne 9

2.2 Wybór smarów 9

2.3 Dopuszczalne smary 10

2.4 Smary i rodowisko 10

2.5 Zagro enie na skutek zastosowanych 
smarów 10

3. Budowa i funkcja 11

3.1 Informacje ogólne 11

3.2 Budowa 11

3.3 Funkcja 12

3.3.1 Informacje ogólne 12

3.3.2 Uk ady smarowania przep ywowego 12

3.3.3 Instalacje smarownicze z rozdzielaczami

t okowymi 12

3.3.4 Przebieg cyklu smarowania 13

3.3.4.1 Cykl smarowania w rozdzielaczach

wstępnych 13

3.3.4.2 Cykl smarowania w rozdzielaczach

wtórnych 13

4. Instrukcja montażu 144.1 Ustawienie i monta 14

4.2 Żymiary monta owe 15

4.3 Pod ączenie elektryczne 15

4.3.1 Pod ączenie silnika elektrycznego 15

4.3.2 Odbiorniki indukcyjne 16

4.3.3 Sterownik elektroniczny 16

4.4 Pod ączenie przewodu smarowego 17

4.5 Uk adanie przewodu smarowego 17

5. Transport, dostawa i przechowywanie 20

5.1 Transport 20

5.2 Dostawa 20

5.3 Przechowywanie 20

5.3.1 Przechowywanie agregatu 
smarowniczego                                              20

5.3.2 Przechowywanie urządzeń elektronicznych
i elektrycznych 20

5.3.1 Przechowywanie - informacje ogólne 20

6. Eksploatacja 21

6.1 Informacje ogólne 21

6.2 Uruchomienie 21

7. Wy ączenie z eksploatacji 22Ś.1 Tymczasowe wy ączenie 22

Ś.2 Ca kowite wy ączenie z eksploatacji 22

8. Konserwacja 23

9. Usterki 24

10. Dane techniczne 26

10. Dane techniczne - ciąg dalszy 27



Informacje dotyczące deklaracji UE dotyczącej zabudowy urządzenia Strona 4 PL 

Informacje dotyczące deklaracji UE dotyczącej zabudowy urządzenia
Dla opisanego poniżej produktu: 
 

kompaktowego 

 

serii: 

 

MKU11-.. 

MKU1(2)(5)-.. 

MKF1(2)(5)-.. 

MKL1(2)(5)-.. 

 

objęty jest naszą deklaracją zgodno ci z 
podstawowym wymaganiom zawartym w 

dyrektywach rady ujednolicania przepisów 

prawnych państw cz onkowskich. 

 

 Dyrektywa maszynowa UE 2006/42/UE 

 Kompatybilność elektromagnetyczna 
2014/30/UE 

 Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  

 

 

Niniejszym deklarujemy, e wy ej wymienione 

urządzenie jest zgodnie z dyrektywą maszynową 
UE 2006/42/EG, za ącznik II część B 

przystosowane do integracji w innej maszynie  / 

wspó pracy z inną maszyną. Zakres 
odpowiedzialno ci zdefiniowany w dyrektywie UE 
zabrania uruchomienia urządzenia do momentu 

potwierdzenia, e maszyna, w której dany produkt 
będzie stosowany, odpowiada wymogom tej 
dyrektywy. 

 

Wskazówki: 

(a) Niniejsza deklaracja dotyczy zgodno ci 
produktu z zapisami wspomnianych dyrektyw, 

nie stanowi natomiast dokumentacji 

parametrów i w a ciwo ci. 

(b) Stosuj się do wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa, zamieszczonych w 
dokumentacji do ączonej do produktu. 

(c) Uruchomienie poni szego produktu jest 
zabronione do momentu potwierdzenia, e 
maszyna, pojazd lub inne urządzenie w którym 
produkt zostanie zastosowany, odpowiadają 
zapisom i wymaganiom odpowiednich 

dyrektyw. 

(d) Eksploatacja produktu z zastosowaniem 

nietypowego zasilania elektrycznego oraz 

niezastosowanie się do wskazówek 
instalacyjnych mo e mieć wp yw na w asno ci  

 

elektromagnetyczne i na bezpieczeństwo 

elektryczne urządzenia. 
 

Wskazówka do dyrektywy niskonapięciowej 
2104/35/UE Zadania ochronne dyrektywy niskonapęciowej 
2014/35/UE są utrzymane zgodnie z tre cią 
za ącznika I, nr. 1.5.1 dyrektywy maszynowej 
2006/42/UE. 

 

Wskazówka do dyrektywy dotyczącej maszyn 

hydraulicznych 2104/68/UE 

Urządzenie nie osiąga warto ci granicznych 
okre lonych w artykule 4, paragraf 1, litera (a), 
cyfra (i) i zgodnie z artyku em 4, rozdzia  3, nie 
nale y do obszaru zastosowania okre lonego w 
dyrektywie dotyczącej maszyn hydraulicznych 

2014/68/UE. 

 

Deklaracja monta u jest sk adowym elementem 
dokumentacji i nale y do zakresu dostawy 
urządzenia. 
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Informacje ogólne 
Obja nienia symboli i wskazówek 

Poni sze symbole u yte zosta y we wszystkich 
wskazówkach bezpieczeństwa ymienionych w 
niniejszej instrukcji monta u, informujących o 
zczególnych zagro eniach dla osób, mienia lub 
rodowiska. 

Nale y przestrzegać wskazówek i w takich 
przypadkach zachować szczególną ostro no ć. 
Nale y równie  poinformować pozosta e osoby o 
wszystkich wskazówkach bezpieczeństwa. 
 

 

Oznaczenia zagrożeń 

 
 

Żskazówki umieszczone bezpo rednio na 
produkcie, takie jak na przyk ad 

 

o strza ka kierunku obrotu 

o oznaczenie przy ączy cieczy 

 

muszą być bezwzględnie przestrzegane i 

zachowane w stanie ca kowitej czytelno ci. 
 

 

 

Has a we wskazówkach bezpieczeństwa i ich 
znaczenie 

 
 

 

 

Odpowiedzialność jest po Twojej stronie! 
 

Nale y dok adnie przeczytać instrukcję monta u i 
przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. 
 

Wskazówka: Nie wszystkie wymienione tutaj 

symbole mogą być u yte w niniejszej instrukcji 
monta u. 
 

Symbole informacyjne 

 

 

 

 

Has o Znaczenie 

Zagrożenie! w przypadku zagrożenia dla 
osób 

Uwaga! w przypadku zagrożenia dla 
mienia i środowiska 

Wskazówka! informacje dodatkowe 

 

Znak Norma Znaczenie 

 

DIN 4844-

2 W000 

Zagrożenie 
ogólne 

 

DIN 4844-

2 W008 

Napięcie 
elektryczne 

 

DIN 4844-

2 W026 

Gorąca 
powierzchni

a 

 

DIN 4844-

2 W028 

Niebezpiecze

ństwo 
poślizgu 

 

Znak Znaczenie 

 

 

 

Wskazówka 

      wymaga dzia ania 

o wyliczenie 

         
odwo uje do innych przypadków, 
przyczyn lub następstw 

         dostarcza dodatkowych 

informacji 
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Agregat kompaktowy do maszyn 

przemys owych 
do zastosowania w centralnych uk adach 
smarowania 
 
Seria produktów: 
 
MKU11-KW2-.. 
MKU1(2)(5)-.. 
MKF1(2)(5)-.. 
MKL1(2)(5)-.. 
 

Oryginalna instrukcja montażu  
zgodnie z dyrektywą maszynową ŻE 2006/42/ŻE 

 
 



1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Strona 7 
 PL 

1. Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa 

U ytkownik opisywanego produktu usi 
zagwarantować, i  niniejsza instrukcja 
zosta a przeczytana i zrozumiana przez 

wszystkie osoby zajmujące się 
monta em, eksploatacją, konserwacją i 
naprawami produktu. Instrukcję 
monta u przechowywać w sposób 
umo liwiający ta y dostęp o niej. 

 

Nale y pamiętać, i  instrukcja monta u 
tanowi integralną czę ć produktu i w 
przypadku zbycia produktu nale y ją 
przekazać nowemu u ytkownikowi. 

 

Opisywany produkt zosta  wyprodukowany zgodnie 
z powszechnie rzyjętymi standardami technicznym i 
w my l przepisów bezpieczeństwa pracy i 
zapobiegania wypadkom. Mimo to podczas 

eksploatacji produktu mogą powstawać zagro enia 
wywo ujące obra enia cia a osób bądź uszkodzenie 
mienia. Z tego względu produkt nale y u ytkować 
wy ącznie w idealnym stanie technicznym z 
uwzględnieniem wskazówek zawartych w instrukcji 
monta u Ż szczególno ci usterki, mogące mieć 
negatywny wp yw na bezpieczeństwo nale y 
niezw ocznie usuwać. 

Uzupe niająco do niniejszej instrukcji 
monta u przestrzegać i stosować nale y 
regulacje ustawowe i pozosta e gólnie 
bowiązujące przepisy dotyczące 

zapobiegania ypadkomi ochrony 

rodowiska . 

 

1.1 Zastosowanie zgodne z 

przeznaczeniem 

Wszystkie produkty firmy SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH 

mogą być stosowane i u ytkowane 
wy ącznie zgodnie z rzeznaczeniem i 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 

instrukcji monta u produktu . 
 

Opisywany produkt s u y do zaopatrywania 
centralnych uk adów smarowniczych w smar, bądź 
jest przeznaczony do zastosowania w centralnych 

uk adach smarowania. Inne zastosowanie 
wykraczające poza akie zastosowanie uznaje się za 
niezgodne z przeznaczeniem. 

 

Ż szczególno ci oznacza to, e nape nianie 
systemów centralnego smarowania i ich 

komponentów substancjami i mieszaninami 

niebezpiecznymi zgodnie z za ącznikiem 1 czę ci 2-

5 rozporządzenia CLP (UE 12Ś2/200ś) 
dopuszczalne jest wy ącznie po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody firmy SKF. Dotyczy to 

tak e t oczenia oraz/lub dystrybucji takich 
substancji. 

 

Produkt nie jest przystosowany i nie jest 

dopuszczony do u ytkowania w po ączeniu z 
gazami, gazami skroplonymi, gazami 

rozpuszczonymi pod ci nieniem, parami oraz 

cieczami których ci nienie pary w maksymalnej 
dopuszczalnejtemperaturzeprzekracza normalne 

ci nienie atmosferyczne (1013 milibarów) o ponad 

0,5 bara 

 

O ile nie zaznaczono inaczej, produkty firmy SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH nie są 
dopuszczone do stosowania w strefach 

wybuchowych wg dyrektyw ATEX 2014/34/UE. 

 1.2 Upowa niony personel 
Opisane w niniejszej instrukcji monta u produkty 
ogą być montowane  obs ugiwane, konserwowane i 
naprawiane wy ącznie przez wykwalifikowanych 
specjalistów. Do wykwalifikowanych specjalistów 

zalicza się osoby, wskazane, przeszkolone i 
odpowiednio poinstruowane przez u ytkownika 
urządzenia końcowego, w którym amontowano 
opisywany rodukt. Osoby teze względu na swoje 
wykszta cenie, do wiadczeniei przeszkolenie 
zapozna y się z w a ciwymi normami, 
postanowieniami, przepisami otyczącymi 
zapobiegania wypadkom oraz warunkami monta u. 
Osoby te uprawnione są do wykonywania 
niezbędnych zynno ci i rozpoznawania a tak e 
zapobiegania mo liwym agro eniom i 
niebezpieczeństwom. 
 

Definicja kadry specjalistycznej a tak e zakazu 
wykorzystania niewykwalifikowanych pracowników 

uregulowana zosta a w DIN VDE 0105 lub IEC 

364. 
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1.3 Zagro enie prądem elektrycznym 

Pod ączenie elektryczne mo e być wykonane 
wy ącznie przez wykwalifikowanych, 
przeszkolonych  autoryzowanych przez 

u ytkownika specjalistów  uwzględnieniem 
miejscowych warunków od ączenia i przepisów (np. 

DIN, VDE) . Ż przypadku nieprawid owo 
pod ączonych produktów mo e doj ć do powa nych 
strat materialnych oraz szkód na zdrowiu lub yciu. 
 

Zagrożenie! 
Żykonywanie prac na urządzeniach 
nieod ączonych od prądu mo e 
prowadzić do powstania szkód na 
zdrowiu lub yciu. 
Prace monta owe, konserwacyjne i 
emontowe ogą być wykonywane 
wy ącznie przez wykwalifikowanych 
specjalistów na produkcie od ączonym 
od asilania elektrycznego . Przed 

otwarciem elementów produktu ale y 
wy ączyć napięcie asilające. 

1.4 Zagro enie na skutek ci nienia w 
instalacji 

Zagrożenie! Podczas pracy centralne uk ady 
smarowania znajdują się pod ci nieniem 
Dlatego przed rozpoczęciem prac 
monta owych, konserwacyjnych i 
naprawczych jak równie  przed 
dokonaniem mian  napraw w instalacji 

ale y spu cić ci nienie z uk adu 
smarowania. 

 

1.5 Gwarancja i rękojmia 

Roszczenia z tytu u gwarancji i rękojmi w stosunku 
o SKF Lubrication Systems Germany GmbH nie 

będą uwzględniane w przypadku: 
 

o zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem 

o nieprawid owego monta u / demonta u lub 
nieprawid owej eksploatacji 

o zastosowania nie odpowiednich lub 

zanieczyszczonych marów 

o nieprawid owo wykonanych lub nie 
wykonanych prac konserwacyjnychi 

remontowych 

o zastosowania nie oryginalnych czę ci 
zamiennych SKF 

o dokonania zmian lub przeróbek bez pisemnej 

gody firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH 

o nieprzestrzegania wskazówek dotyczących 
transportu i przechowywania 
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2. Smary 
2.1 Informacje ogólne 

Wszystkie produkty firmy SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH 

mogą być stosowane i u ytkowane 

wy ącznie zgodnie z rzeznaczeniem i 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 

instrukcji monta u produktu . 
 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza 

u ycie produktów do centralnego 
smarowania/smarowania o ysk i punktów tarcia z 
u yciem smarów, przy uwzględnieniu fizycznych 
zakresów astosowania, podanych w dokumentacji 

danego urządzenia akiej jak np. instrukcji 
monta u/eksploatacjioraz w opisach produktu 
takich jak np. rysunkach technicznych i katalogach 

 

Zwracamy szczególną uwagę na to, e wszelkie 
substancje niebezpieczne,zaklasyfikowane zgodnie 

z dyrektywą ŻE 6Ś/54ś/ŻE art. 2, ustęp 2 jako 
niebezpieczne, mogą być wlewane do uk adów 
centralnego smarowania i ich komponentów i za 

ich po rednictwem t oczone i/lub rozprowadzane 
wy ącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH 

 

Produkowane przez firmę SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH uk ady smarowania lub ich 
komponenty nie są przeznaczone do zastosowań, w 
których wykorzystuje się gazy, gazy skroplone, gazy 
rozpuszczone pod ci nieniem, pary oraz ciecze, 

których ci nienie pary w maksymalnej 
dopuszczalnej temperaturze przekracza normalne 

ci nienie atmosferyczne (1013 milibarów) o ponad 
0,5 bara. 

 

Zastosowanie innych mediów, nie będących ani 
smarami ani substancjami niebezpiecznymi, 

mo liwe jest wy ącznie po uzgodnieniu i po 
uzyskaniu pisemnej zgody  firmy SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 

 

Z punktu widzenia firmy SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH smary stanowią element 
konstrukcyjny, jaki nale y brać pod uwagę przy 
doborze komponentów i planowaniu uk adów 
centralnego smarowania. Nale y przy tym 
koniecznie uwzględnić w a ciwo ci 
smarowniczesmarów 

 

2.2 Wybór smarów 

Nale y przestrzegać wskazówek 
producenta maszyny  zakresie 

zalecanych smarów. 

 

Uwaga! Żymagana ilo ć smaru w danym 

punkcie smarowania kre lona jest w 
wytycznych producenta o yska bądź 
aszyny. Nale y zapewnićwymaganą ilo ć 
smaru w punkcie marowania. Skutkiem 

niezastosowania się do tych wytycznych 
mo e być niedostateczne smarowanie a 
co za tym idzie uszkodzenia i awaria 

o yska 

 

Za dobór odpowiedniego smaru dpowiedzialny jest 

producent maszyny/instalacji bądź u ytkownik 
maszynyinstalacji razem z dostawcą smaru 
Podczas doboru smaru nale y uwzględnić odzaj 
smarowanego o yska/punktutarcia, ich 
oczekiwanego obcią enia podczas pracy 

urządzeniaoraz spodziewanych warunków 
otoczenia a tak e aspekty ekonomiczne. 
 

W razie potrzeby SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH oferuje 

klientom wsparcie przy doborze 

odpowiednich komponentów do 

t oczenia wybranych smarówi przy 
planowaniu i projektowaniu uk adów 
centralnego smarowania. 

 

Ż przypadku dalszych pytań na temat smarów 
prosimy o kontakt z firmą SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH. Istnieje mo liwo ć sprawdzenia 
smarów we w asnym laboratorium pod kątem 
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zdolno ci do t oczenia (np. „odp yw“) przy 

zastosowaniu w centralnych uk adach smarowania. 
Wykaz oferowanych przez SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH badań smarówmo na 
zamówić w dziale serwisuirmy SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH 

 

2.3 Dopuszczalne smary 

Uwaga! 

Dozwolone jest u ycie wy ącznie 
smarów dopuszczonychdla produktu. 

Zastosowanie nieodpowiednich smarów 

mo e prowadzić do awarii produktu jak 
równie  wystąpienia szkód rzeczowych. 

 

Uwaga! Zabrania się mieszania ró nych smarów, 
mo e to prowadzić do uszkodzeń i 
pracoch onnego zyszczenia 
produktu/uk adu centralnego 
marowania. Aby uniknąć pomy ek zaleca 
się umieszczenie informacji o 
stosowanym smarze na pojemniku. 

 

Opisywany produkt mo e być smarowany smarami 
odanymi w danych technicznych.  

 

Nale y uwzględnić pojedyncze przypadki, kiedy to 

smary, których w a ciwo ci wprawdzie mieszczą się 
w dopuszczalnych granicach, które to jednak ze 

względu na inne w a ciwo ci nie nadają się do 
u ycia w centralnych uk adach smarowania I tak 

np. smary syntetyczne mogą nie tolerować 
elastomerów 

 2.4 Smary i rodowisko 

Uwaga! Smary mogą zanieczyszczać ziemię i 
wody owierzchniowe. Smary nale y 
stosować i utylizować we w a ciwy 
sposób. Nale y przestrzegać 
regionalnych przepisów i ustaw 

dotyczących utylizacji marów. 
 

Generalnie nale y pamiętać, i  smary są 
substancjami palnymi i szkodliwymi dla rodowiska 
a ich transport, przechowywanie i przetwarzanie 

wymaga szczególnych rodków ostro no ci. Dane 
dotyczące transportu, sk adowania, przetwarzania i 
zagro enia dla rodowiska zawarte są w karcie 
bezpieczeństwa producenta zastosowanego smaru. 
Kartę bezpieczeństwa smaru mo na zamówić u 
producenta smaru. 

 

2.5 Zagro enie na skutek zastosowanych 
smarów 

Zagrożenie! Uk ady centralnego smarowania muszą 
być bezwzględnie zczelne. Życiekający 
smarstanowi zagro enie, istnieje 
niebezpieczeństwo po lizgnięcia się i 
doznania obra eń. Podczas prac 
monta owych, eksploatacji, konserwacji i 
remontów uk adów centralnego 
marowania nale y zwrócić uwagę na 
wyciekający smar. Nieszczelno ci nale y 
bezzw ocznie uszczelnić. 

 

Smar wyciekający z uk adu centralnego 
smarowania stanowi powa ne zagro enie. Na 
skutek wyciekającego smaru powstają zagro enia, 
które mogą skutkować obra eniami cia a osób lub 
uszkodzeniem mienia. 

 

Nale y przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa podanych w 

karciebezpieczeństwa smaru. 
 

Smary są substancjami niebezpiecznymi. Nale y 
bezwzględnie przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa podanych w karcie bezpieczeństwa 
smaru. Kartę bezpieczeństwa smaru zamówić 
mo na u producenta smaru. 
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3. Budowa i funkcja 
3.1 Informacje ogólne 

Agregaty kompaktowe to agregaty smarownicze z 

pompami zębatymi z napędem elektrycznym, 
zawierające wszystkie hydrauliczne i elektryczne 
komponenty niezbędne do eksploatacji rozdzielacza 
t okowego. Dzięki kompaktowej budowie agregaty 
smarownicze mo na w prosty i nie wymagający 
skomplikowanego monta u sposób zainstalować 
jako rozdzielacze t okowe do smarowania ma ych i 
rednich maszyn, zespo ów  maszyn oraz instalacji.  

 

3.2 Budowa 

W wersji podstawowe agregaty kompaktowe 

wyposa one są w pompę zębatą z napędem 
elektrycznym, zbiornik smaru wykonany z 

tworzywa sztucznego (pojemno ć znamionowa 2, 3 
i 6 litrów) lub metalu (dostępny jedynie w wersjach 
o pojemno ci znamionowej 3 lub 6 litrów), ącznik 
ci nieniowy do elektrycznej kontroli ci nienia, 
prze ącznik poziomu do kontroli minimalnego 
nape nienia oraz manometr do wizualnej kontroli 
ci nienia. Ponadto wewnątrz agregatu 
zamontowane są zawory redukcji i ograniczenia 
ci nienia. Króciec wlewowy jest dostępny z 
zewnątrz i wyposa ony zosta  w sito wlewowe 

(wy ącznie agregaty kompaktowe do smarowania 
olejem). 

 

Zbiorniki wykonane są z przeźroczystego tworzywa 
sztucznego (pojemno ć znamionowa 2, 3 i 6 litrów) 

umo liwiającego wizualną kontrolę poziomu 
nape nienia zbiornika Zbiornik metalowy (dostępy 
wy ącznie w wersjach o pojemno ci znamionowej 3 
lub 6 litrów) wyposa ony zosta  we wskaźnik 
poziomu nape nienia, który równie  umo liwia 
wizualną kontrolę poziomu nape niania. Z 
teoretycznej pojemno ci zbiornika smaru 
(pojemno ć znamionowa) do wykorzystania 
pozostaje ze względu na wbudowane wewnątrz 
elementy jedynie maksymalnie 80 %. 

 

Zamontowany w agregacie kompaktowym zawór 

redukcji ci nienia jest niezbędny do zredukowania 
po wy ączeniu silnika ci nienia powsta ego w 
uk adzie podczas wykonywania cyklu smarowania 

na ci nienie resztkowe ≤ 0,5 bara, jakie jest 

konieczne do pracy rozdzielacza t okowego. 
 

Zamontowany w agregacie kompaktowym zawór 

ograniczenia ci nienia jest niezbędny do 
ograniczenia maksymalnego dopuszczalnego 

ci nienia w instalacji centralnego smarowania do 

warto ci maksymalnej. Ż wersji podstawowej 
zawór ograniczenia ci nienia agregatu 
kompaktowego jest ustawiony na maksymalne 

ci nienie uk adu wynoszące 30 barów. 
 

Agregaty kompaktowe dostępne są w wersji bez i 
ze sterowaniem. W wersji bez sterowania 

sterowanie agregatem (a tym samym sterowanie 

cyklami smarowania) przejmuje sterownik 

maszyny, na której pracuje dany agregat. W wersji 

ze sterowaniem agregat kompaktowy wyposa any 

jest w sterownik elektroniczny przejmujący 
sterowanie agregatem (a tym samym cyklami 

smarowania). 

 

W obydwu wersjach, z i bez sterowania, 

pod ączenie elektryczne do zasilania realizowane 
jest za pomocą prostokątnego z ącza wtykowego 
zgodnego z DIN EN 175301-803-A (zakres 

zacisków Ø 8…10mm). 

 

Pod ączenie elektryczne urządzeń monitorujących, 
takich jak ączniki ci nieniowe i ączniki p ywakowe 
realizowane jest w wersji bez sterowania za 

po rednictwem listwy zaciskowej. Przewód 
elektryczny wyprowadzony jest na zewnątrz przez 
umieszczone w agregacie kompaktowym kablowe 

z ącze rubowe (zakres zacisków Ø 6…12mm). 

 

Ż wersji ze sterowaniem pod ączenie elektryczne 
urządzeń monitorujących, takich jak ączniki 
ci nieniowe i ączniki p ywakowe wewnątrz 
agregatu kompaktowego, realizowane jest 

bezpo rednie przez przy ącza sterownika 
elektronicznego. Ż zale no ci od wersji sterownika 
przewód sygna owy do monitorowania usterek 
mo e być wyprowadzony na zewnątrz do 
pod ączenia do sterownika maszyny przez 
zamontowane na agregacie kompaktowym 

kablowe z ącze rubowe (zakres zacisków Ø 
6…12mm). 

 

Ż zale no ci od wersji na przedniej os onie 
agregatu kompaktowego zamontowane mogą być 
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lampki sygnalizacyjne. Zapalona zielona lampka 

sygnalizacyjna sygnalizuje pracę urządzenia (silnik 
pompy pracuje = smarowanie). Zapalona czerwona 

lampka sygnalizacyjna sygnalizuje aktywną usterkę. 
 

Ż zale no ci od wersji na przedniej os onie 
agregatu kompaktowego zamontowany mo e być 
ącznik ci nieniowy. ącznik ci nieniowy 

przewidziany zosta  do wykonywania ręcznego 
smarowania pomiędzy cyklami automatycznymi. 
 

Schemat elektryczny agregatu kompaktowego 

umieszczony zosta  w pokrywie w sposób 
uniemo liwiający jego zgubienie i jest on dostępny 
po zdjęciu pokrywy. 
 

Pod ączenie hydrauliczne realizowane jest 
alternatywnie poprzez dwa umieszczone na 

metalowej pokrywie przy ącza ci nieniowe 

(oznaczenie literą P). Przewód zwrotny mo e być 
pod ączany do przy ącza zwrotnego (oznaczenie 
literą R). Gwint przy ącza ci nienia i przy ącza 
powrotnego ma rozmiar G1/4. W stanie 

fabrycznym jeden z dwóch przy ączy ci nieniowych 
i przy ącze powrotne są szczelnie zamknięte rubą 
zamykającą. Drugie przy ącze ci nieniowe 
zamknięte jest za lepką z tworzywa sztucznego. 
 

Ż zale no ci od wersji agregatu kompaktowego 
jako rodki smarowe mogą być u ywane oleje lub 
smary p ynne. Szczegó y dotyczące stosowanych 
rodków smarowych zawarte są w dokumentacji 

lub w rozdziale „Dane Techniczne“. 

 

Szczegó owe dane dotyczące dzia ania i przy ącza 
elektrycznego agregatu kompaktowego podane są 
na schemacie hydraulicznym i elektrycznym w 

odpowiedniej dokumentacji agregatu 

kompaktowego 

 

W przypadku braku dokumentacji  

istnieje o liwo ć zamówienia jej 
bezpo rednio w SKF Lubricaion Systems 
Germany GmbH. 

 

3.3 Funkcja 

3.3.1 Informacje ogólne 

Agregaty kompaktowe stosowane są z regu y w 
instalacjach smarowniczych z rozdzielaczami 

t okowymi. Instalacje smarownicze z rozdzielaczami 

t okowymi są uk adami smarowania 
przep ywowego. 
 3.3.2 Uk ady smarowania 
przep ywowego 

Ż uk adach smarowania przep ywowego czysty w 
trakcie trwania cyklu smarowania (czas trwania 

zestyku, czas pracy pompy) smar (olej, smar p ynny 
lub smar) podawany jest w okre lonych odstępach 
czasu (sterowane czasem lub cyklami pracy 

maszyny) do jednego lub kilku punktów 

smarowania. Podawana jest taka ilo ć smaru, aby 
podczas przerw w pracy uk adu smarowania 
przep ywowego punkty smarowania wype nione 
by y dostateczną ilo cią smaru zapewniającą 

utrzymanie odpowiedniej warstwy smaru pomiędzy 
elementami trącymi. Podczas eksploatacji 
podawany do punktu smarowania smar ulega 

czę ciowo zu yciu, wyparowaniu, wylaniu i 
wyciekowi. Dla zapewniania dostatecznego 

zasilania punktu smarowania w rodek smarowy 
niezbędne jest sterowane czasowo podawania 
rodka do danego punktu smarowania. Ż takim 

przypadku mówimy równie  o pracujących w 
sposób przerywany instalacjach centralnego 

smarowania. 

 

Odprowadzanie ciep a z punktu smarowania przy 
pomocy uk adu smarowania przep ywowego jest 
niemo liwe. 
 

3.3.3 Instalacje smarownicze z 

rozdzielaczami t okowymi 
Instalacje smarownicze z rozdzielaczami t okowymi 
sk adają się generalnie z agregatu smarowniczego, 
czterech agregatów kompaktowych, rozdzielaczy 

t okowych i przewodów smarowych. Żymagane do 
eksploatacji uk adu centralnego smarowania 
zawory ograniczenia ci nienia i redukcji ci nienia 
zamontowane są w agregacie kompaktowym. 
 

Je eli w uk adzie centralnego smarowania 

spodziewane są straty ci nienia powy ej 10 barów, 
np. na skutek rozszerzania się uk adu centralnego 
smarowania lub na skutek lepko ci rodka 
smarowego (zale nie od temperatury otoczenia), 
wówczas dla kontroli uk adu centralnego 
smarowania nale y w miarę mo liwo ci na końcu 
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g ównego przewodu smarowego zainstalować 
ącznik ci nieniowy. ącznik ci nieniowy 

monitoruje, czy w czasie pracy pompy w uk adzie 
centralnego smarowania osiągane jest wymagane 
ci nienie. 
 

Zadany przez urządzenie sterujące lub sterownik 

maszyny czas dobiegu pompy (zalecany zakres 

warto ci ś…15 sekund, inne czasy dobiegu 

mo liwe w zale no ci od konfiguracji uk adu 
centralnego smarowania) zapewnione jest 

osiągnięcie odpowiedniego ci nienia w uk adzie 
centralnego smarowania. Dla prawid owego 
dzia ania rozdzielaczy t okowych niezbędne jest 
zredukowanie ci nienia w g ównym przewodzie 
smarowym po wy ączeniu pompy. Zapewnia to 
zawór redukcji ci nienia zamontowany w agregacie 
kompaktowym. Ż uk adach centralnego 
smarowania z wyd u onymi g ównymi przewodami 
smarowymi o d ugo ci ponad 100 m przewód ten 
nale y u o yć w formie przewodu okrę nego 
(wykorzystanie drugiego przy ącza ci nieniowego 
P) a operację redukcji ci nienia w uk adzie 
centralnego smarowania nale y wspomóc za 
pomocą dodatkowych zaworów (wykorzystanie 

przy ącza powrotnego R). 
 

3.3.4 Przebieg cyklu smarowania 

Przebieg cyklu smarowania jest zale ny od budowy 
zastosowanego rozdzielacza t okowego. 
Rozdzielacze t okowe dzielą się na rozdzielacze 
wstępne i wtórne. Rozdzielacze wstępne podają 
dozowaną ilo ć smaru w tym samym czasie, w 

którym w przewodzie smarowym wytwarzane jest 

ci nienie, rozdzielacze wtórne podają dozowaną 
ilo ć smaru po zakończeniu wytwarzania ci nienia 
w przewodzie smarowym. 

 

3.3.4.1 Cykl smarowania w 

rozdzielaczach wstępnych 

Po w ączeniu silnika elektrycznego pompa zębata 
zasysa smar ze zbiornika i t oczy go przez zawór 
redukcji ci nienia oraz zawór ograniczenia ci nienia 
przewodem smarowym do rozdzielaczy wstępnych. 
Na skutek wytworzonego w uk adzie ci nienia smar 
podawany jest oddzielnie do ka dego punktu 
smarowego i t oczony jest do danego odbiornika. 
Po wy ączeniu silnika elektrycznego ci nienie w 
uk adzie centralnego smarowania zostaje 
zredukowane, a w rozdzielaczu wstępnym 
następuje przemieszczenie smaru z komory 

sprę ania do komory dozowania. Uk ad 
centralnego smarowania jest ponownie gotowy do 

wykonania kolejnego cyklu smarowania. 

 

3.3.4.2 Cykl smarowania w 

rozdzielaczach wtórnych 

Po w ączeniu silnika elektrycznego pompa zębata 
zasysa smar ze zbiornika i t oczy go przez zawór 

redukcji ci nienia oraz zawór ograniczenia ci nienia 
przewodem smarowym do rozdzielaczy wtórnych. 

Pod wp ywem wytworzonego w uk adzie ci nienia 
smar t oczony jest do komory zasobnikowej 
rozdzielacza wtórnego. Po wy ączeniu silnika 
elektrycznego ci nienie w uk adzie centralnego 

smarowania zostaje zredukowane, a w rozdzielaczu 

wtórnym następuje dozowanie smaru do punktu 
smarowania (efekt smarowania wtórnego). Po 

ca kowitym wpuszczeniu smaru do punktu 
smarowania uk ad centralnego smarowania jest 

ponownie gotowy do wykonania kolejnego cyklu 

smarowania. 
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4. Instrukcja montażu 
Opisane w niniejszej instrukcji monta u produkty 
ogą być montowane  obs ugiwane, konserwowane i 
naprawiane wy ącznie przez wykwalifikowanych 
specjalistów. Do wykwalifikowanych specjalistów 

zalicza się osoby, wskazane, przeszkolone i 
odpowiednio poinstruowane przez u ytkownika 
urządzenia końcowego, w którym amontowano 
opisywany rodukt. Osoby teze względu na swoje 
wykszta cenie, do wiadczeniei przeszkolenie 
zapozna y się z w a ciwymi normami, 
postanowieniami, przepisami otyczącymi 
zapobiegania wypadkom oraz warunkami 

eksploatacji. Osoby te uprawnione są do 
wykonywania niezbędnych zynno ci i 
rozpoznawania a tak e zapobiegania mo liwym 
agro eniom i niebezpieczeństwom. 
 

Definicja kadry specjalistycznej a tak e zakazu 
wykorzystania niewykwalifikowanych pracowników 

uregulowana zosta a w DIN VDE 0105 lub IEC 
364. 

 

Przed monta em/ustawieniem agregatu 
smarowniczego ale y usunąć opakowanie oraz 
ewentualne abezpieczenia ransportowe (np. 

za lepki etc.). Opakowanie nale y zachować do 
momentu yja nienia wszystkich ewentualnych 
nieprawid owo ci. 
 

Uwaga! Nie wolno przechylać lub rzucać 
gregatem smarowniczym 

 

Podczas wykonywania jakichkolwiek prac 

monta owych na maszynach nale y przestrzegać 
regionalnych przepisów o zapobieganiu wypadkom, 

jak równie  odpowiednich przepisów u ytkownika 
dotyczących eksploatacji i konserwacji. 
 

4.1 Ustawienie i monta  

Produkt nale y zamontować w taki sposób, aby by  
zabezpieczony przedwilgociąi wibracjami oraz by  
atwo dostępny tak, aby mo na by o bez przeszkód 

przeprowadzić pozosta e prace instalacyjne Nale y 
zapewnić dostateczną cyrkulację owietrza, aby nie 
dopu cić do nagrzewania produktu o 
niedozwolonych temperatur. Informacje na temat 

maksymalnych dopuszczalnych temperatur 

toczenia podane zosta y w danych technicznych. 
 

Dane techniczne produktu znajdują sięw 
dokumentacji anego urządzenia. Ż 
przypadku braku dokumentacji  istnieje 

o liwo ć zamówienia jej bezpo rednio w 
SKF Lubricaion Systems Germany 

GmbH. 

 

Produkt nale y montować w pozycji ionowej godnie 
z informacjami zawartymi w dokumentacji 

 

Manometry, wzierniki oleju i inne optyczne 

urządzenia kontrolne muszą być umieszczone w 
widocznym miejscu. 
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Otwory monta owe do mocowania produktu na 
cianie nale y umie cić zgodnie z informacjami 

podanymi w rozdziale „Żymiary monta owe“. 

 

Uwaga! Podczas monta u a w szczególno ci 
wiercenia nale y bezwzględnie zwrócić 
uwagę na następujące rzeczy: 
o Na skutek monta u nie wolno 

uszkodzić istniejących przewodów 
zasilających 

o Na skutek monta u nie wolno 
uszkodzić pozosta ych agregatów 

o Produkt nie mo e być 
zamontowany w promieniu zia ania 
elementów uchomych. 

o Produkt musi być umieszczony w 
odpowiednim dstępie d źróde  
ciep a 

o Nale y zachować odstępy 
bezpieczeństwa oraz przestrzegać 
regionalnychprzepisów dotyczących 
monta u i zapobiegania ypadkom 

 

 

4.2 Żymiary monta owe 

Agregaty kompaktowe są zaprojektowane do 
monta u ciennego. Do mocowania ciennego 
nale y u yć w miejscu monta u odpowiednich 
materia ów monta owych (np. rub, podk adek, 
nakrętek) 
 

Żymiary i rozmieszczenie otworów onta owych 
podane zosta y w dokumentacji agregatu 
kompaktowego. W przypadku braku dokumentacji, 

wymiary i rozmieszczenie otworów onta owych 
agregatu kompaktowego ustalić mo na za pomocą 
omiarów. 

 

W przypadku braku dokumentacji  

istnieje o liwo ć zamówienia jej 
bezpo rednio w SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 

 

 

4.3 Pod ączenie elektryczne 

4.3.1 Pod ączenie silnika elektrycznego 

Agregaty kompaktowe napędzane są za pomocą 
silników elektrycznych. Ż zale no ci od wersji 
wykonania stosowane są silniki prądu zmiennego 
lub prądu sta ego. Silniki prądu zmiennego pracują 
w wersji podstawowej jako silniki kondensatorowe 

jednofazowego prądu przemiennego 230V 
50/60Hz, silniki prądu sta ego w wersji 
podstawowej pracują na prąd sta y 24 V. 
 

Zagrożenie! Pod ączenie elektryczne produktu o e 
być wykonane wy ącznie przez 
wykwalifikowanych, rzeszkolonych przez 

u ytkownika pecjalistów. Nale y 
bezwzględnie przestrzegać regionalnych 
warunków od ączenia i przepisów (np. 

DIN, VDE). Nieprawid owe pod ączenie 
roduktów mo e prowadzić do 
powa nych uszkodzeń mienia oraz szkód 
na zdrowiu i yciu 
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W obydwu wersjach, z i bez sterowania, 

pod ączenie elektryczne silnika elektrycznego 
realizowane jest za pomocą prostokątnego z ącza 

wtykowego zgodnego z DIN EN 175301-803-A 

(zakres zacisków Ø 8…10mm). W przypadku wersji 

podstawowej ze sterowaniem silnik elektryczny 

pod ączony jest do sterownika elektronicznego. 
Pod ączenie elektryczne sterownika 
elektronicznego realizowane jest za pomocą 
prostokątnego z ącza wtykowego zgodnego z DIN 
EN 175301-803-A (zakres zacisków Ø 8…10mm). 

 

Zagrożenie! Dostępne napięcie sieciowe (napięcie 
asilające) musi być zgodne z napięciem 
podanym na tabliczce znamionowej 

silnika lub czę ci elektrycznych Nale y 
sprawdzić zabezpieczenie obwodu 
elektrycznego Stosować wy ącznie 
bezpieczniki  wymaganym natę eniu 
prądu. Odchylenia mogą prowadzić do 
strat materialnych oraz szkód na 

zdrowiu lub yciu. 
 

Szczegó owe parametry elektryczne silnika 
elektrycznego takie jak napięcie znamionowe, 
częstotliwo ć znamionowa oraz prąd znamionowy 
dostępne są na tabliczce znamionowej silnika lub w 
dokumentacji agregatu kompaktowego. 

 

Schemat elektryczny agregatu kompaktowego 

umieszczony zosta  w pokrywie w sposób 
uniemo liwiający jego zgubienie i jest on dostępny 
po zdjęciu pokrywy. 
 

W przypadku braku dokumentacji  

istnieje o liwo ć zamówienia jej 
bezpo rednio w SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 

 

4.3.2 Odbiorniki indukcyjne 

Przy planowaniu po ączeń z odbiornikami 
indukcyjnymi nale y zadbać o stworzenie uk adu o 
niskiej indukcji, aby utrzymać zu ycie powierzchni 
stykowych na niskim poziomie. W przeciwnym razie 

istnieje niebezpieczeństwouszkodzenia powierzchni 
stykowych elementów obwodu elektrycznego. Styki 

elementów obwodu elektrycznego nale y 
zabezpieczyć przy u yciu odpowiednich rodków. 
 

Pod ączenie elektryczne przyrządów rozdzielczych 
takich jak rze ączniki nape niania i ączniki 
ci nieniowe przebiega zgodnie z informacjami 
podanymi w dokumentacji agregatu 

kompaktowego. 

 

W przypadku braku dokumentacji  

istnieje o liwo ć zamówienia jej 
bezpo rednio w SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 

 

4.3.3 Sterownik elektroniczny 

Agregaty kompaktowe dostępne są w wersji bez i 
ze sterowaniem. W wersji bez sterowania 

sterowanie agregatem (a tym samym sterowanie 

cyklami smarowania) przejmuje sterownik 

maszyny, na której pracuje dany agregat. W wersji 

ze sterowaniem agregat kompaktowy wyposa any 
jest w sterownik elektroniczny przejmujący 
sterowanie agregatem (a tym samym cyklami 

smarowania). 

Pod ączenie elektryczne sterownika 
elektronicznego do napięcia realizowane jest za 
pomocą prostokątnego z ącza wtykowego 
zgodnego z DIN EN 175301-803-A (zakres 

zacisków Ø 8…10mm). 

 

Ż zale no ci od wersji sterownika po ączenie w 
sterowniku maszyny mo liwe jest za pomocą 
przewodu sterowniczego.  

 

Ż zale no ci od wersji sterownika elektronicznego 
przewód sygna owy do monitorowania usterek 
mo e być wyprowadzony na zewnątrz do 
pod ączenia do sterownika maszyny przez 
zamontowane na agregacie kompaktowym 

kablowe z ącze rubowe (zakres zacisków Ø 
6…12mm). 

Ż przypadku b ędu przewód sterowniczy 
transmituje sygna  ze sterownika do sterownika 
maszyny, gdzie jest on następnie dalej 
przetwarzany. 
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Szczegó y dotyczące pod ączenia elektrycznego 
sterownika znaleźć mo na w dokumentacji lub na 

schemacie elektrycznym agregatu kompaktowego. 

Schemat elektryczny agregatu kompaktowego 

umieszczony zosta  w pokrywie w sposób 
uniemo liwiający jego zgubienie i jest on dostępny 
po zdjęciu pokrywy. 
 

W przypadku braku dokumentacji  

istnieje o liwo ć zamówienia jej 
bezpo rednio w SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 

 4.4 Pod ączenie przewodu smarowego 

Przewód smarowy nale y pod ączyć do agregatu 
smarowniczego  taki sposób, aby w stanie 

zamontowanym na agregat smarowniczy nie by y 
przenoszone adne si y (po ączenie 
beznaprę eniowe). 
 

Uwaga! Zastosowana do pod ączenia przewodu 
smarowego armatura musi być 
dopasowana do maksymalnego ci nienia 
pracyagregatu smarowego. W 

przeciwnym razie k ad przewodu 
smarowego nale y zabezpieczyć za 
pomocą zaworu nadci nieniowego przed 
niedopuszczalnymi wysokimi 

warto ciami i nienia. 
 

Dla ci nień roboczych do 45 barów, takich jakie 
występują w szczególno ci  wstępnych instalacjach 

z rozdzielaczem t okowym zastosować mo na 
armaturę SKF przeznaczoną do bezlutowych 

z ączek rurowych podwójne lub pojedyncze 
pier cienie sto kowe). Dla wy szych ci nień 
roboczych do 250 barów, takich jakie występują w 
szczególno ci w progresywnych uk adach 
centralnego marowania, zastosować mo na z ączki 
z pier cieniem zacinającym SKF zgodne z DIN 

2353. W przypadku zastosowania armatury nnych 

producentów nale y bezwzględnie przestrzegać 
wskazówek monta owych raz danych technicznych 
producenta 

 4.5 Uk adanie przewodu smarowego 

Przy uk adanie g ównych przewodów smarowych 
oraz przewodów doprowadzających do punktów 
smarowych nale y przestrzegać następujących 
wskazówek, celem zapewnienia bezawaryjnej pracy 

ca ego uk adu centralnego marowania. 
 

Nale y dobrać odpowiedni g ówny przewód 
smarowy odpowiedni dla występującego 
maksymalnego ci nienia i wydajno ci t oczenia 
zastosowanego agregatu smarowniczego. G ówny 
przewód smarowy powinien, je li mo liwe, wznosić 
się ku górze począwszy od agregatu 
smarowniczego i być wyposa ony w 
odpowietrzenie w najwy szym punkcie uk adu 
smarowania. 

 

Rozdzielacze smaru na końcu g ównego przewodu 
smarowegonale y zamontować w taki sposób, aby 
ich wylotyskierowane by y ku górze. Je eli 

konstrukcja uk adu wymusza u o enia rozdzielaczy 
pod g ównym przewodem smarowym, wówczas 
rozdzielacz nie powinien być umieszczony na końcu 
g ównegoprzewodu smarowego. 
 

Zastosowanego przewody rurowe, wę e, zawory 
odcinające i dro ne, armatura etc. muszą być 
odpowiednio dobrane do maksymalnego ci nienia 
roboczego agregatu marowniczego, 

dopuszczalnych temperatur i t oczonych smarów. 
W przeciwnym razie k ad przewodu smarowego 
nale y zabezpieczyć za pomocą zaworu 
nadci nieniowego przed niedopuszczalnymi 
wysokimi warto ciami ci nienia. 
Ższystkie komponenty uk adu smarowniczego 
takie jak przewody rurowe, wę e, zawory 
odcinające i dro ne  armaturę etc. nale y przed 
monta em dok adnie wyczy cić. adne szczelki nie 
powinny wystawać do rodka uk adu 
smarowniczego gdy  mo e to zak ócić przep yw 
smaru i spowodować przedostawanie ię 
zanieczyszczeń do uk adu 

 

Przewody smarowe nale y generalnie u o yć w 
takie sposób aby w adnym miejscu nie tworzy y 
się pęcherzyki powietrza Nale y unikać zmian 
przekroju przewodu smarowego  mniejszej na 

większą rednicęw kierunku przep ywu smaru. 
Przej cia pomiędzy przewodami o ró nym 
przekroju muszą być odpowiednio agodne. 
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Przep yw smaru w przewodach marowych nie 
powinien być zak ócony przez ostrekolanka, zawory 
naro ne i zawory klapowe zwrotne. Ż przypadku 
koniecznych zmian przekroju rzewodów 

smarowych nale y zastosować agodne przej cia 
pomiędzy nimi. Je li mo liwe unikać nag ych zmian 
ierunku przep ywu smaru. 
 

Uwaga! Przewody smarowe muszą być 
bezwzględnie szczelne. Smary mogą 
zanieczyszczać ziemię i wody 
owierzchniowe. Smary nale y stosować i 
utylizować we w a ciwy sposób. Nale y 
przestrzegać regionalnych przepisów i 
ustaw dotyczących utylizacji marów. 

 

Zagrożenie! 
Uk ady centralnego smarowania muszą 
być bezwzględnie zczelne. Życiekający 
smarstanowi zagro enie, istnieje 
niebezpieczeństwo po lizgnięcia się i 
doznania obra eń. Podczas prac 
monta owych, eksploatacji, konserwacji i 

remontów uk adów centralnego 
marowania nale y zwrócić uwagę na 
wyciekający smar. Nieszczelno ci nale y 
bezzw ocznie uszczelnić. 

 

Smar wyciekający z uk adu centralnego 
smarowania stanowi powa ne zagro enie. Na 
skutek wyciekającego smaru powstają zagro enia, 
które mogą skutkować obra eniami cia a osób lub 
uszkodzeniem mienia. 

 

Nale y przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa podanych w 
karciebezpieczeństwa smaru. 

 

Kartę bezpieczeństwa smaru mo na zamówić u 
producenta smaru. 
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Agregat kompaktowy do maszyn 

przemys owych 
do zastosowania w centralnych uk adach 
smarowania 
 
Seria produktów: 
 
MKU11-KW2-.. 
MKU1(2)(5)-.. 
MKF1(2)(5)-.. 
MKL1(2)(5)-.. 

Instrukcja eksploatacji 
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5. Transport, dostawa i 

przechowywanie 
5.1 Transport 

Dostarczane przez SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH produkty pakowane są w 
standardowy sposób zgodnie z przepisami raju 

odbiorcy, jak równie  zgodnie z DIN ISO 9001 
Podczas transportu pamiętać o bezpiecznym 
przenoszeniuurządzenia. Produkt nale y chronić 
przed mechanicznym oddzia ywaniem otoczenia 

takim jak np. uderzenia. Na opakowaniach 

transportowych nale y umie cić informację „Nie 

rzucać!“. 

 

Uwaga! 

Nie wolno przechylać lub rzucać 
gregatem smarowniczym 

 

Nie ma adnych ograniczeń w zakresie transportu 
lądowego, powietrznego lub morskiego. 

 

5.2 Dostawa 

Po otrzymaniu przesy ki produkt/produkty nale y 
sprawdzić pod kątem ewentualnym uszkodzeń oraz 
sprawdzić kompletno ć przesy ki zgodnie z 
dokumentami ostawy. Opakowanie nale y 
zachować do momentu yja nienia wszystkich 
ewentualnych nieprawid owo ci. 
 

 

5.3 Przechowywanie 

W przypadku produktów firmy SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH obowiązują następujące 
warunki przechowywania: 

 

5.3.1 Przechowywanie agregatu 

smarowniczego 

o Warunki otoczenia: otoczenie suche i 

bezkurzowe przechowywanie w dostatecznie 

wentylowanym i suchym pomieszczeniu 

o Czas przechowywania: maks. 24 miesiące 

o dopuszczalna wilgotno ć powietrza: < 65Ł 

o temperatura przechowywania: 10 - 40°C 

o wiat o: unikać bezpo redniego 
promieniowania s onecznego lub UV, 
odizolować znajdujące się w pobli u źród a 
ciep a 

 5.3.2 Przechowywanie urządzeń 
elektronicznych i elektrycznych 

o Warunki otoczenia: otoczenie suche i 

bezkurzowe przechowywanie w dostatecznie 

wentylowanym i suchym pomieszczeniu 

o Czas przechowywania: maks. 24 miesiące 

o dopuszczalna wilgotno ć powietrza: < 65Ł 

o temperatura przechowywania: 10 - 40°C 

o wiat o: unikać bezpo redniego 
promieniowania s onecznego lub UV, 
odizolować znajdujące się w pobli u źród a 
ciep a 

 

5.3.1 Przechowywanie - informacje 

ogólne 

o Bezkurzowe warunki przechowywania uzyskać 
mo na opakowując produkty folią z tworzywa 
sztucznego 

o Ochrona przed wilgocią od pod o a poprzez 
przechowywanie a regale lub na drewnianych 

rusztach 

o Przed umieszczeniem w magazynie g adkich 
powierzchni metalicznych, w szczególno ci 
czę ci cieralnych i powierzchni onta owych, 
zabezpieczyć je przed korozją rodkiem do 
d ugotrwa ej ochronyprzeciwkorozyjnej 

o Co ok. 6 miesięcy: kontrola pod kątem 
powstawania korozji. W przypadku 

wystąpienia ladów korozji nale y je usunąć i 
ponownie zabezpieczyć produkt rodkiem 

przeciwkorozyjnym 

o Napędy nale y zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 
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6. Eksploatacja 
6.1 Informacje ogólne 

Opisywany produkt pracuje w sposób 

automatyczny Mimo to zalecane jest wykonywanie 

regularnej kontroli wzrokowej transportu smaru w 

przewodach smarowych. 

 

Równie  poziom nape nienia smaru w zbiorniku na 
smar, je li występuje, nale y poddawać regularnym 
kontrolom wzrokowym. W przypadku 

niedostatecznego poziomu smaru nale y uzupe nić 
smar do znacznika poziomu maksymalnego, 

zgodnie z opisem w rozdziale „Uruchomienie“. 

 

Nale y przestrzegać wskazówek 
producenta maszyny  zakresie 

zalecanych smarów. 

 

Uwaga! Urządzenie nape niać wy ącznie 
smarem czystym za pomocą 
odpowiedniego przyrządu. 
Zanieczyszczone mary mogą 
powodować powa ne uszkodzenia 

uk adu. Przy wlewaniu smaru do 
zbiornika unikać powstawania 
pęcherzyków. 

 

Uwaga! Zabrania się mieszania ró nych smarów, 
mo e to prowadzić do uszkodzeń i 
pracoch onnego zyszczenia 
produktu/uk adu centralnego 
marowania. Aby uniknąć pomy ek zaleca 
się umieszczenie informacji o 

stosowanym smarze na pojemniku. 

 

6.2 Uruchomienie 

Przed uruchomieniem produktu nale y sprawdzić 
wszystkie przy ącza elektryczne, hydrauliczne oraz, 
je li występują, pneumatyczne 

 

Smar mo e być t oczony wy ącznie w stanie 
pozbawionym pęcherzyków powietrza. Ż tym celu 
do zbiornika smaru, je li występuje, wlewać 
wy ącznie czysty smar, w sposób uniemo liwiający 
powstawanie pęcherzyków powietrza. Następnie 
za ączyć produktna tak d ugi czas, a  smar 
wyp ynie ze wszystkich punktów smarowania bez 

pęcherzyków.  
 

Proces odpowietrzania uk adu centralnego 
smarowania jest wspomagany przez: 

 

o Otwarcie końcówek g ównych przewodów 
rurowych, tak, aby wydosta  się przez nie 
smar ozbawiony pęcherzyków. 

o Nape nienie d u szych odcinków przewodów 
rurowych przed pod ączeniem do punktu 
smarowania. 

 

Smar mo e być t oczony wy ącznie w stanie 
pozbawionym pęcherzyków powietrza. Pęcherzyki 
powietrza zaburzają dzia anie urządzenia i 
bezpieczny przep yw smaru, co mo e prowadzić do 
uszkodzeń punktów smarowych w o yskach. 
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7. Wy ączenie z 
eksploatacji 
Ś.1 Tymczasowe wy ączenie 

Tymczasowe wy ączenie opisywanego roduktu 
następuję poprzez od ączenie elektrycznych  
pneumatycznych i/lub hydraulicznych przy ączy 
zasilających. Ż tym zakresie nale y przestrzegać 
wskazówek zawartych w rozdziale „Informacje 

ogólne“ niniejszej instrukcji monta u. 
 

Ż przypadku d u szego wy ączenia produktu z 
eksploatacji nale y przestrzegać wskazówek 
zawartych w rozdziale „Transport i 

przechowywanie“ niniejszej instrukcji monta u. 
 

W zakresie ponownego rozruchu produktu nale y 
przestrzegać wskazówek zawartych w rozdzia ach „Monta “ i „Uruchomienie“ niniejszej instrukcji 

monta u. 

Ś.2 Ca kowite wy ączenie z eksploatacji 
Ż przypadku ca kowitego wy ączenia produktu z 
eksploatacji nale y przestrzegać regionalnych 

przepisów i ustawdotyczących utylizacji 
zanieczyszczonych materia ów eksploatacyjnych. 
 

Uwaga! Smary mogą zanieczyszczać ziemię i 
wody owierzchniowe. Smary nale y 
stosować i utylizować we w a ciwy 
sposób. Nale y przestrzegać 
regionalnych przepisów i ustaw 

dotyczących utylizacji marów. 
 

 

Po pokryciu powsta ych kosztów SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH mo e przyjąć produkt z 
powrotem do utylizacji. 
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8. Konserwacja 
Zagrożenie! Żykonywanie prac na urządzeniach 
nieod ączonych od prądu mo e 

prowadzić do powstania szkód na 
zdrowiu lub yciu. Prace monta owe, 
konserwacyjne i emontowe ogą być 
wykonywane wy ącznie przez 
wykwalifikowanych specjalistów na 

produkcie od ączonym od asilania 
elektrycznego . Przed otwarciem 

elementów produktu ale y wy ączyć 
napięcie asilające. 

 

Zagrożenie! Ż zale no ci od wersji agregat 
kompaktowy mo e być wyposa ony w 
kondensator. Kondensator ymagany jest 

do pracy silnika kondensatorowego Po 

wy ączeniu napięcia roboczego 
kondensatory mogą znajdować się przez 
krótki czasu pod wysokim napięciem. 
Podczas wykonywania prac na agregacie 

kompaktowym nale y pamiętać, i  mo e 
doj ć do ods onięcia czę ci znajdujących 
się po napięciem. Dotykanie jest zatem 
dozwolone dopiero po spadku napięcia 
poni ej potencja u stanowiącego 
zagro enie.  

 

Zagrożenie! Podczas pracy centralne uk ady 
smarowania znajdują się pod ci nieniem 
Dlatego przed rozpoczęciem prac 
monta owych, konserwacyjnych i 
naprawczych jak równie  przed 
dokonaniem mian  napraw w instalacji 

ale y spu cić ci nienie z uk adu 

smarowania. 

 

Zagrożenie! 
Podczas pracy opisywany produkt 

znajduje ię pod ci nieniem. Dlatego 
przed rozpoczęciem prac monta owych, 
konserwacyjnych i naprawczych, jak 

równie przed dokonaniem zmian i 
remontu instalacji,nale y spu cić 
ci nienie z produktu. 
 

Produkty firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH nie wymagają częstej konserwacji. Aby 
jednak e zapewnić bezproblemowe dzia anie i 
uniknąć zagro eń  nale y regularnie sprawdzać 
wszystkie przy ącz i po ączenia pod kątem 
prawid owegozamocowania. 
 

W razie potrzeby mo na czy cić produkt przy 
pomocy delikatnych, w a ciwych dladanego 
tworzywa rodków czyszczących (nie alkalicznych, 
bez u ycia myd a). Ze względów 
bezpieczeństwanale y w tym celu od ączyć produkt 
od napięcia elektrycznego i zasilania hydraulicznego 

i/lub pneumatycznego. 

 

Podczas czyszczenia nale y zwrócić uwagę, aby 
rodki czyszczące nie przedosta y się do wnętrza 

produktu. 

 

Przy normalnej eksploatacji  zastosowaniu 

kompatybilnych ze sobą smarów zyszczenie 
produktu od wewnątrz nie jest konieczne 

 

Ż przypadku nape nienia produktu 
nieprawid owym lub zanieczyszczonymsmarem, 
nale y wyczy cić wnętrze produktu. Ż tym celu 
nale y skontaktować się dzia em serwisu firmy SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH 

 

Demonta  produktu lub jego 
pojedynczych elementów w okresie 

obowiązywania gwarancji jest 
niedozwolony i powoduje wyga nięcie 
jakichkolwiek roszczeń. 

 

Stosować wolno jedynie oryginalne 
czę ci firmy SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH. Samowolna przeróbka 

produktów, jak równie  stosowanie 
nieoryginalnychczę ci zamiennych i 
rodków pomocniczych jest 

niedozwolone i skutkuje utratą gwarancji 
 

Za szkody, powsta e na skutek nieprawid owego 
przeprowadzonych prac monta owych, 
konserwacyjnych i remontowych na produkcie, 

firma SKF Lubrication Systems Germany GmbH nie 

ponosi odpowiedzialno ci. 
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9. Usterki 
Tabela 1 zawiera wykaz mo liwych 
nieprawid owo ci dzia ania urządzenia i ich 
przyczyn. Ż przypadku braku mo liwo ci usunięcia 
nieprawid owo ci, nale y skontaktować się dzia em 
serwisu firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH Kontakt 

 

Demonta  produktu lub jego 
pojedynczych elementów w okresie 

obowiązywania gwarancji jest 
niedozwolony i powoduje wyga nięcie 
jakichkolwiek roszczeń. 

 

Ższelkie pozosta e prace monta owe, 
konserwacyjne i remontowe mogąbyć 
wykonywane wy ącznie przez firmę SKF 
Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

Stosować wolno jedynie oryginalne 
czę ci firmy SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH. Samowolna przeróbka 

produktów, jak równie  stosowanie 
nieoryginalnychczę ci zamiennych i 
rodków pomocniczych są niedozwolone. 

 

 

 

 

Tabela 1: Analiza i usuwanie b ędów 

 

 

Problem Możliwa przyczyna Usunięcie 
Silnik nie uruchamia się po 
w ączeniunapięcia 
roboczego 

Napięcie robocze nie jest 
pod ączone do silnika 

Sprawdzić przy ącze elektryczne 
Sprawdzić wtyczkę bądź kabel sieciowy, je li konieczne 
pod ączyć rawid owo 
Sprawdzić napięcie robocze na silniku 
Sprawdzić bezpiecznik 
Sprawdzić wy ącznik ochronny silnika 

 Pompa blokuje się Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować pompę, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić pompę 

 Silnik blokuje się Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować silnik, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić silnik 

Silnik obraca się z trudem i 
osiąga niskie obroty 

Pompa cię ko chodzi Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować pompę, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić pompę 

 Silnik cię ko chodzi Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować silnik, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić silnik 

 Zastosowano niedozwolony 

smar (patrz dane techniczne) 
Usunąć smar z ca ego uk adu i zutylizować zgodnie z 
przepisami, nape nić produkt odpowiednim smarem 

 Za wysokie ci nienie, zawór 
ograniczenia ci nienia 
akleszcza się lub jest 
uszkodzony 

Sprawdzić zawór ograniczenia ci nienia, je li konieczne 
wymienić 

 Za niska temperatura 

otoczenia (patrz dane 

techniczne) 

Zwiększyć temperaturę otoczenia 
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Zagrożenie! Żykonywanie prac na urządzeniach 
nieod ączonych od prądu mo e 
prowadzić do powstania szkód na 
zdrowiu lub yciu. Prace 
monta owe, konserwacyjne i 
emontowe ogą być wykonywane 
wy ącznie przez wykwalifikowanych 
specjalistów na produkcie 

od ączonym od asilania 
elektrycznego . Przed otwarciem 

elementów produktu ale y wy ączyć 
napięcie asilające. 

 

Zagrożenie! Gorące powierzchnie silnika mogą 
powodować oparzenia. Powierzchni 
ilników mo na dotykać przez 
odpowiednie ękawice ochronne lub 
po d u szym przestoju silnika. 

 

Zagrożenie! 
Podczas pracy centralne uk ady 
smarowania znajdują się pod 
ci nieniem Dlatego przed 
rozpoczęciem prac monta owych, 
konserwacyjnych i naprawczych jak 

równie  przed dokonaniem mian  
napraw w instalacji ale y spu cić 
ci nienie z uk adu smarowania. 

 

 

 

 

 

Problem Możliwa przyczyna Usunięcie 
Pompa nie t oczy, brak 
ci nienia 

Pompa blokuje się Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: zdemontować pompę, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić pompę 

 Silnik blokuje się Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: zdemontować silnik, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić silnik 

 Nieprawid owy kierunek obrotów 
silnika 

Sprawdzić zgodno ć kierunku obrotu silnika z kierunkiem 
wskazanym przez strza kę, je li konieczne zmienić 
kierunek obrotu 

 Zawór ograniczenia ci nienia nie 
zamyka się 

Sprawdzić zawór ograniczenia ci nienia pod kątem 
prawid owego ci nienia otwarcia i pod kątem zabrudzenia 
bądź uszkodzeń. Ż przypadku nieprawid owego ci nienia 
otwarcia przy ustawionych na sta e zaworach ograniczenia 
ci nienia lub w przypadku uszkodzenia wymienić zawór. 
Stosować wy ącznie oryginalne czę ci zamienne firmy 
SKF. Ż przypadku zabrudzenia przeczy cić zawór 
ograniczenia ci nienia 

Brak ci nienia w uk adzie 
centralnego smarowania 

Powietrze w uk adzie centralnego 
smarowania 

Odpowietrzyć uk ad centralnego smarowania 

 Uk ad centralnego smarowania jest 
nieszczelny lub pęknięty 

Naprawa uk adu centralnego smarowania 

 Zawór ograniczenia ci nienia nie 
zamyka się 

Sprawdzić zawór ograniczenia ci nienia pod kątem 
prawid owego ci nienia otwarcia i pod kątem zabrudzenia 
bądź uszkodzeń. Ż przypadku nieprawid owego ci nienia 
otwarcia przy ustawionych na sta e zaworach ograniczenia 
ci nienia lub w przypadku uszkodzenia wymienić zawór. 

Stosować wy ącznie oryginalne czę ci zamienne firmy 
SKF. Ż przypadku zabrudzenia przeczy cić zawór 
ograniczenia ci nienia 

 Zawór odcią ający nie zamyka się Przeczy cić lub wymienić zawór odcią ający. Stosować 
wy ącznie oryginalne czę ci zamienne firmy SKF. 

 Zastosowano niedozwolony smar 

(patrz dane techniczne) 
Usunąć smar z ca ego uk adu i zutylizować zgodnie z 
przepisami, nape nić produkt odpowiednim smarem 

 Za niski poziom smaru Dolać smar 

Tabela 1 - ciąg dalszy: Analiza i usuwanie b ędów 
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10. Dane techniczne
kompaktowego Jednost

ka 

MKU11-KW2-.. MKU1(2)(5)-.. MKF1(2)(5)-.. MKL1(2)(5)-.. 

Informacje ogólne Żydajno ć t oczenia 1.) 

Temperatura otoczenia 

Pojemno ć znamionowa 
zbiornika 

Materia  zbiornika 

Zawór ograniczenia ci nienia 

Zawór odcią ający 

Rodzaj ochrony 

Dopuszczalna lepko ć oleju 2.) 

Klasa NLGI dla smaru 

p ynnego 

 

l/min 

°C 

litr 

 

bar 

 

 

cSt 

(mm2/s) 

 

 

0,1 

+10 do +40 

2 

Tworzywo sztuczne 

16 

zawiera 

IP 54 

20 do 700 

 

- 

 

0,1 (0,2)(0,5) 

+10 do +40 

2 (3) (6) 

Tworzywo sztuczne lub metal 

30 

zawiera 

IP 54 

20 do 1500 

 

- 

 

0,1 (0,2)(0,5) 

+10 do +40 

2 (3) (6) 

Tworzywo sztuczne lub metal 

30 

zawiera 

IP 54 

- 

 

000, 00 

 

0,1 (0,2)(0,5) 

+10 do +40 

2 (3) (6) 

Tworzywo sztuczne lub metal 

30 

zawiera 

IP 54 

20 do 1500 

 

- 

Silnik prądu zmiennego 3.) 

Napięcie znamionowe 

Prąd znamionowy 

Częstotliwo ć znamionowa 

Moc znamionowa 

Znamionowa liczba obrotów 

Tryb pracy 

Typ 

V 

 

Hz 

W 

1/min 

 

Silnik o biegunach 

dzielonych 

230 

0,96/0,70 

50/60 

2700/3300 

S3 10% (1,25…10 min) 

Silnik kondensatorowy 

230 

0,53/0,68 

50/60 

60/75 

2600/3050 

S3 20% (1,25...25 min) 

Silnik kondensatorowy 

230 

0,53/0,68 

50/60 

60/75 

2600/3050 

S3 20% (1,25...25 min) 

Silnik kondensatorowy 

230 

0,53/0,68 

50/60 

60/75 

2600/3050 

S3 20% (1,25...25 min) 

Silnik prądu sta ego 3.) Napięcie znamionowe 

Prąd znamionowy 

prąd rozruchu 

Częstotliwo ć znamionowa 

Moc znamionowa 

Znamionowa liczba obrotów 

Tryb pracy 

Typ 

V 

A 

A 

Hz 

W 

1/min 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Silnik szczotkowy 

24 

1,7 

3,8 

- 

41 

1650 

S3 20% (1,25...25 min) 

Silnik szczotkowy 

24 

1,7 

3,8 

- 

41 

1650 

S3 20% (1,25...25 min) 

 

1.) w odniesieniu do lepko ci oleju równej 140 cSt (mm2/s) przy przeciwci nieniu równym p = 5 barów 

2.) dopuszczalny zakres lepko ci oleju zale y od przeciwci nienia i wydajno ci t oczenia 

3.) Ż zale no ci od wersji wykonania 
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10. Dane techniczne - ciąg dalszy 
kompaktowego Jednost

ka 

MKU11-KW2-.. MKU1(2)(5)-.. MKF1(2)(5)-.. MKL1(2)(5)-.. 

Prze ącznik poziomu oleju Funkcja u ytkowa 

Maks. napięcie ączeniowe 

Maks. prąd ączeniowy 

Maks. moc ączeniowa 

Przy ącze elektryczne 

 

 

V AC 

A 

MP 

- 

min. 

Zestyk rozwierny 

250 

0,7 

50 

Listwa zaciskowa 4.) 

min. 

Zestyk rozwierny 

250 

0,7 

50 

Listwa zaciskowa 4.) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

min. 

Zestyk rozwierny 

250 

0,7 

50 

Sterownik 

Prze ącznik poziomu smaru 
p ynnego 

Funkcja u ytkowa 

Maks. napięcie ączeniowe 

Prąd ciąg y maks. 
Przy ącze elektryczne 4.) 

 

 

 

V DC 

mA 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

min. 

 

Zestyk rozwierny 

10…65 

≤ 200 

Listwa zaciskowa 4.) 

- 

 

- 

- 

- 

- 

ącznik ciśnieniowy 

Funkcja u ytkowa 

Maks. napięcie ączeniowe 

Maks. prąd ączeniowy 

Maks. moc ączeniowa 

Przy ącze elektryczne 

Ci nienie za ączania 

 

 

V AC/DC 

A 

MP 

- 

bar 

 

Zestyk zwierny 

42 

2,5 

100 

Listwa zaciskowa 4.) 

10 

 

Zestyk zwierny 

42 

2,5 

100 

Listwa zaciskowa 4.) 

20 

 

Zestyk zwierny 

42 

2,5 

100 

Listwa zaciskowa 4.) 

20 

 

Zestyk zwierny 

42 

2,5 

100 

Sterownik 

20 

Króciec wlewowy  z sitem z sitem bez sita z sitem 

4.) W wersji wykonania ze sterownikiem okablowany ze sterownikiem 
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Numer zamówienia: 951-170-005 

Zmiany merytoryczne i techniczne zastrzeone! 

Ostatnia zmiana: 10.01.2017 
 Przedruk, tak e fragmentów, dozwolony wy ącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy SKF Lubrication Systems Germany GmbH. Informacje w tej dokumentacji 

zosta y opracowane z największą staranno cią i sprawdzone pod kątem poprawno ci. Mimo to producent wyklucza odpowiedzialno ć za jakiekolwiek straty lub 

szkody, który mog yby wyniknąć – po rednio lub bezpo rednio – z zastosowania podanych tutaj informacji. 
 

Wszystkie produkty firmy SKF Lubrication Systems Germany GmbH mogą być u ywane wy ącznie zgodnie z przeznaczeniem, tak jak opisano w niniejszej instrukcji 
monta  oraz w przynale nej instrukcji eksploatacji. Je li do produktów do ączono instrukcje monta u/eksploatacji, nale y je przeczytać i postępować zgodnie z 
zawartymi w nich informacjami. 

Nie wszystkie smary mogą być t oczone za pomocą instalacji centralnego smarowania! Na yczenie firma SKF sprawdzi wybrane przez u ytkownika smary pod kątem 
mo liwo ci t oczenia w instalacjach centralnego smarowania. Produkowane przez firmę SKF systemy smarowania lub ich komponenty nie są przeznaczone do 
zastosowań, w których wykorzystuje się gazy, gazy skroplone, azy rozpuszczone pod ci nieniem, pary oraz ciecze, których ci nienie pary w maksymalnej dopuszczalnej 
temperaturze przekracza normalne ci nienie atmosferyczne (1013 milibarów) o ponad 0,5 bara. 
 

Ż szczególno ci oznacza to, e nape nianie systemów centralnego smarowania i ich komponentów substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi zgodnie z 

za ącznikiem 1 czę ci 2-5 rozporządzenia CLP (UE 12Ś2/200ś) dopuszczalne jest wy ącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody firmy SKF. Dotyczy to tak e 
t oczenia oraz/lub dystrybucji takich substancji. 
 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

 

Zak ad Berlin Zak ad Hockenheim 

Motzener Straße 35/37 2. Industriestraße 4 

12277 Berlin 68766 Hockenheim 

Niemcy Niemcy 

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 
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