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Biztonsági utasítások  

Megfelel ő használat  
• A PMA-1 szivattyút központi olajkenő rendszerekhez 

tervezték. 
• A határértékeket a Műszaki adatok tartalmazzák, 

kiváltképpen a maximum nyomást és a maximum 
frekvenciát, melyeket nem lehet túllépni. 

• Más típusú felhasználás nincs összhangban a 
megadottakkal.  

• A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő 
használatból eredő károkért.

Elektromágneses szivattyú üzemeltetése  
• Az elektromágneses szivattyú csak megfelelő állapotban 

használható.  

• Bármilyen olyan hiba esetén, aminek kihatása van a 
biztonságra vagy a működésre, azonnal javítást kell 
alkalmazni.  

• A tartályt szükség esetén tiszta olajjal fel kell tölteni.  

• Ha további olyan információra van szüksége, amit ez a 
Felhasználói könyv nem tartalmazz, kérem lépjen 
kapcsolatba cégünkkel. 

Karbantartás és Javítások  

• Olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és a Biztonsági utasításokat, 
mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási műveletet hajtana végbe az 
elektromágneses szivattyún.  

• A felhasználói kézikönyvnek elérhetőnek kell lennie az üzemeltetési 
területen.  

•  Bármilyen átalakítás vagy módosítás az elektromágneses szivattyún, 
csak a gyártó beleegyezésével törtéhet.  

• Javításhoz csak eredeti alkatrészeket használjon. 
• Más gyártó által készített alkatrész használata esetén a szivattyú 

gyártója felmenthető garanciális kötelezettsége alól. 
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Alkalmazási területek  

 
1.ábra – Elektromágnese szivattyú szóró fúvókán keresztüli lánckenéshez 

 

• Az elektromágneses szivattyút olajozásra tervezték, elsősorban 
lánckenő rendszerekhez.   
• Használható központi kenőrendszerekhez is  

• mint szóró kenő egység, ami pontos kenést biztosít láncok, 
csapok, csapágyak számára, amennyiben fúvókát alkalmaznak. 
vagy 
• mint csepegtető kenés, progresszív elosztóval használva.  

• A magas frekvenciának (3/s) köszönhetően a szivattyú alkalmas 
nagy sebességű láncok kenésére.  
• A szivattyút elektromágnes hajtja.  
• A hajtó fogaskerék (fogak vagy lánc) mozgását a 
közelítéskapcsoló (1.ábra/7) érzékeli, ami ebben az esetben vezérli 
az elektromágnest a szóró kenéshez. 

 

Felépítés  

 
                    2.ábra – Metszeti rajz – PMA1 elektromágneses szivattyú  

R – olaj a tartályból 
P – nyomás csatlakozás  
E – légtelenítő csavar 
1 – hálózati csatlakozás (egyenirányítóval  
AC verzióhoz)) 
2 – elektromos solenoid tekercs 

 

3 – excenter  
4 – nyomólap 
5 – dugattyú elem  
6 – közelítéskapcsoló (opcionális) 

 

 
 

1 – Olajtartály 
2 – Elzáró szelep 
3 - Szűrő 
4 – Elektromágneses 
szivattyú 

5 – Fúvóka 
6 – Szabályzó egység 
7 – Közelítéskapcsoló a hajtott 
keréken 
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Üzemeltetés  

•  Az elektromágnes armatúrája (2.ábra/2) a 
közelítéskapcsolótól kapja az elektromos jelet 
(1.ábra/7). Ez a nyomólaphoz (2.ábra/4) csatlakozik 
az excenteren (3) keresztül. A nyomólap hatására 
mozdul el a dugattyú a szivattyúban (5). 

 
 

• A dugattyú az adagolt olajt a 
nyomáscsatlakozóra ejti (P). A szivattyú 
dugattyújának és az armatúrának a 
visszacsapása aktiválódik. Ezen folyamat 
alatt a dugattyú friss olajt szív a tároló 
tartályból. A szivattyú készen áll a 
következő kenési löketre.  

• A mágnes mozgása és így a szivattyú működése 
a közelítéskapcsolón keresztül van ellenőrizve 
(2.ábra/6, válaszható verzió). 

Összeszerelés és üzembe helyezés 

Telepítés helyének specifikációja  Elektromos csatlakozás  
 

• sima, szilárd, remegésmentes beszerelés   
• felületét óvja portól és szennyeződésétől  
• óvja légköri behatásoktól  
• elhelyezése: vízszintes, légtelenítő csavarral 

felfelé  
• olaj ellátás: szabad olaj ellátás a tartályból 

 

Max. csőhossz a fúvókákhoz: 

 

Elektromos bekötése el őtt 
kapcsolja le a rendszert az 
elektromos hálózatról.  

Az üzembe helyezést és az elektromos 
bekötését csak szakképzett személy végezheti! Tarts a be 
a technológiai szabályokat és a megfelel ő munkavédelmi 
előírásokat (utasítások, sztenderdek).  

 

Kimenet 60 mm3: 

Kimenet 30 mm3: 

acélcső 6 m 
műanyag cső 3 m 
acélcső 3 m 
műanyag cső 1,5 m 

Elektromos solenoid tekercs elektromos 
csatlakoztatása  
• a kapcsolási rajznak megfelelően 

Közelítéskapcsoló elektromos csatlakoztatása  
• a kapcsolási rajznak megfelelően 
 

Üzemletetési utasítások 
Beüzemelés  

Csövek csatlakoztatása és a szivattyú feltöltése  

Csatlakoztassa a nyomócsövet és a feltöltő csövet a 
megfelelő csatlakozási pontokhoz a szivattyún.   

FIGYELMEZETÉS     Ne kerüljön szennyeződés vagy 
idegen anyag a szivattyúházba. 

* Tisztítsa meg a csöveket, mielőtt csatlakozatja azokat. 
* Ne szennyezze a környezetet.  
* Töltse fel a tartályt olajjal.  
* Nyissa ki az elzáró szelepet az olaj betáplálás és a 
szivattyú között.  

Feltöltés  

* Tekerje ki a légtelenítő csavart (2.ábra/E), amíg az olaj 
megjelenik. Ezután zárja vissza a csavart. 

* Indítsa el a szivattyút addig, míg az olaj légbuborék nélkül 
folyik minden kimeneten. 

* Csatlakoztassa és légtelenítse a csöveket. 

Karbantartás és javítás  
Mielőtt bármilyen javítást végezne a 
szivattyún  

• Kapcsolja le a rendszert ez 
elektromos hálózatról és gy őződjön meg 
róla, hogy véletlenül sem indítható újra. 

• Zárja el az olaj szelepet.  
• Nullázza le a szivattyú és a rendszer 

nyomását. Kifröccsen ő olaj 
veszélye áll fenn.  

• A javítási munkákat lehet őleg szakképzett 
személy végezze, eredeti alkatrészekkel.  

 
Amennyiben csak tiszta olajt használ a szivattyúban, akkor 
nem szükséges semmilyen karbantartás. A szivattyú 
dugattyúi közvetlenül az olajban vannak és így automatikus 
a kenésük.  
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• A szivattyún előfordul természetes kopás, ami a 
ciklus időtől és nyomási beállításoktól függ.

• A szivattyúban a szivattyúelemek kívülről vannak 
elhelyezve, így azok könnyen cserélhetőek. A 
szivattyú bármilyen alkatrészének cseréje esetén 
tartsa be a fent említett előírásokat. 
• Minden javítás vagy alkatrész csere után 
légtelenítse a szivattyút. 

 

Hibaelhárítás  

MEGJEGYZÉS: A következő hiba leírások a magára a szivattyúra vonatkoznak. Az elektromos hibák, vagy 
a rendszer működési hibái a rendszer leírásnál kerülnek leírásra.   
 

•    Hiba: Szivattyú nem szállít  
•    Ok: Megoldás : 
Elektromágnes hiba Ellenőrizze az elektromos csatlakozást. Cserélje ki a 

hibás elektromágnest 
•   Hiba: A szivattyú nem szállít, a mágnes kap jelet  
•    Ok: Megoldás : 
Nincs olaj a rendszerben Ellenőrizze az olajt. Töltse újra a tartályt. Ellenőrizze a szűrőt. 

Szivattyú sérült, vagy hibás Cserélje ki a szivattyúelemet 
Szivattyú szívófurat eldugult Távolítsa el a szivattyúelemet és tisztítsa meg 
Levegős a rendszer Légtelenítse a szivattyút és a csöveket (lásd Üzembe 

helyezés) 

• Bármely olyan javítást, mely meghaladja a tudását, bízza a Lincoln/Hennlich szakembereire. Ilyen 
esetben juttassa vissza a hibás szivattyút a kecskeméti szervizbe, vagy hívjon szakembert, aki az Ön 
telephelyén elvégzi a javítást.  

Szerviz címe:      Hennlich Ipartechnika Kft, 6000 Kecskemét- Kadafalva, Heliport reptér. 

Műszaki adatok  
Szivattyú  

Kimenetek száma: 

Kenőanyag kimenet (kimenet és löket): 
Kenőanyag: 
Viszkozitás: 
Üzemi hőmérséklet: 
Elhelyezés: 
Szívó csatlakozás: 
Nyomás csatlakozás:  
Nyomás: 
 
Mágnes: 
Védelmi típus: 
Szigetelési osztály: 
Ciklusidő faktor (c. d. f.): 
Tápfeszültség: 
Mágnes feszültség: 
Áramfelvétel: 

1-4  (kimenet) 
Megjegyzés: Ha a progresszív elosztó a szivattyú után van szerelve, ne 
használjon kettőnél több szivattyúelemet  
60 mm3  vagy 30 mm3 
ásványi- vagy szintetikus olaj, tisztaság: 30 µm 
30 -tól 240 mm2/s (40° C)  
- 15° C -tól 70° C (az üzemi viszkozitástól függ)  
lehetőleg vízszintesen 
G 1/4" 
 Ø 6 mm 
max. 50 bar 

Egylöketű mágnes 
IP 6K9K 
B 
25% 
24 VDC/230 VAC 
24 VDC/80 VDC (egyenirányítóval) 
4,3 A/0.55 A 
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Kapcsolási id ő a maximális frekvenciához  

Ha rövidebb impulzus időt akar elérni, a következő 
kapcsolási időt kell figyelembe vennie: 

1. mágnes  24VDC-vel 

Elektromos berendezés  

Mágneses dugó 24VDC: 
préselt kábellel és LED státusz kijelzéssel 
3-pólusú kontakt a DIN 43650 –nek megfelelően, 
Védelmi típus: IP 67 

 

Feszültség be:    0.1 s 
Feszültség ki:     0.2 s 

 

3.ábra: Kapcsolási idő a maximális frekvenciához 24VDC-nél  

fMAX= 1/T = 3.3 Hz 

 
5.ábra: Kapcsolási ábra/ mágneses dugó 24 VDC 

Mágneses dugó  230VAC(180 VDC): 
egyenes dugalj egyenirányító híddal és jelző lámpával 
3-pólusú kontakt a. DIN 43650-A, PG 11 szerint 
Bemeneti feszültség : 150...230VAC 
Kimeneti feszültség: 135...250 V DC 
Áramerősség: 2 A 

2. mágnes  230VAC-vel (180VDC) 

Feszültség be:    0.1 s 
Feszültség ki:     0.3 s 4 kimenet esetén  

             0.35 s 1 - 3 kimenet esetén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ábra:Kapcsolási idő maximum frekvenciához 230 VAC-nál  
 

fMAX= 1/T = 2.5 Hz  4 kimenet esetén 

fMAX = 1/T = 2.2 Hz 1 - 3 kimenet esetén 
 

 
7.ábra: Kapcsolási ábra/közelítéskapcsoló 

 
6.ábra: Kapcsolási ábra/ mágneses dugó 230 VAC (180 VDC) 

Közelítéskapcsoló: 
háromeres kábel, NO-contact, PNP, LED bemenet 
Működési távolság: 2 mm 
Működési feszültség: 10....30V 
Működési áramerősség: 200 mA 
Működési frekvencia: 1000 Hz 
Feszültség esés: 3 V 
Védelmi típus: IP 67 

Megjegyzés: 
A jelzett frekvenciák 25 °C környezeti h őmérséklet mellett 
voltak elérhetők Öl OPTIMOL VISCOGEN KL 23 
használatával. A működési viszkozitás 650 cSt.. 
Magasabb működési viszkozitással a Be és Ki kapcsolási 
időket kell elnyújtani, ami által a be és a kikapcsolási idők 
közötti kapcsolatnak egyezni kell a fenti diagramokkal. 
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Úszó mágneskapcsoló: (Cikkszám:  444-24283-1): 
Kapcsolt kapacitás: max. 60VA 
Kapcsolt feszültség: max. 230V 
Kapcsolt áramerősség: 1A 
A maximális kapcsolt kapacitás a tiszta ohmos ellenállásnak felel meg. Eltérő ellenállás esetén érintésvédelmi 
mérésekre van szükség.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra – Kapcsolási rajz/ úszó mágneskapcsoló 

Érintésvédelmi mérések  

 
KWU9-3a 

9.ábra: Érintésvédelmi mérések 

Porlasztó fúvóka, alkatrész száma 615-28660-2  

Nyitó nyomás: kb. 5 - 8 bar 
Csatlakozás: Ø 6 mm (cső) 

 
 
 
 
 

 

10.ábra – Porlasztó fúvóka 615-28660-2 

mágnes 
kapcsoló RC egység ellenállás 

mágnes 
kapcsoló ellenállás RC egység 
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Azonosítási kód 

A különböző elektromágneses szivattyúk az alábbi kódrendszernek megfelelően rendelhetőek meg:  

Rendelési példa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tápfeszültség 

Szivattyú, mágneses 

Sorozat (verzió) 

Kimenetek, csavarozható típus 
Kimenetek, dugaszolható típus 

Kimenetek száma 

Ø 6 mm csőátmérő 

dugattyú detektor elektromos 
monitoringozással 

60 mm3/kimenet és löket 
30 mm3/kimenet és löket 
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Méretek  
Elektromágneses szivattyú PMA -1 (KN)  

 
5.ábra - Elektromágneses  PMA - 1 (KN)  
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6.ábra 13 l-es tartály, cikkszám 651-28691-1 elektromos üresállásjelzővel (úszó mágneskapcsoló) 

 

7.ábra – 36 l-es tartály, cikkszám 651-28685-1 elektromos üresállásjelzővel (úszó mágneskapcsoló) 

Kiegészít ők 

M
ód

os
íth

at
ó 
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Elektromágneses szivattyú PMA-1 részegységei 
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Alkatrész lista 
Pos.    Megnevezés    Mennyiség       Cikkszám

 
 

1,2 hálózati csatlakozó (230VAC) 1 
 egyenirányító híd (csak 230 VAC) 1 
 hálózati csatlakozó (24 VDC) 1 
3 Solenoid 25 % ED, 180 VDC 1 
 Solenoid 25 % ED, 24 VDC 1 
 Solenoid 25 % ED, 180 VDC, típus KN 1 
 Solenoid 25 % ED, 24 VDC, típus KN 1 
4 belső kulcsnyílású csavar M 5 x 20 8 
5 csavaralátét 0 5,3 8 
6 O-gyűrű 1 
7 külső ház 1 
8 belső kulcsnyílású csavar M 5 x 8 1 
9 réz csavaralátét  09 x 05 x 1 1 
10 O-gyűrű 48 x 2 1 
11 külső ház burkolat 1 
12 szivattyúelem 6 K4,5; 60 mm3 1-4 
 szivattyúelem 3 K4,0; 30 mm3 1-4 
13 záródugó 0-3 
14 nyomórúgó 24 VDC modellhez 1 
   nyomórúgó 180 VDC modellhez 1 
15 nyomás elem 1 
16 zárógyűrű J 12x1 1 
17 csúszóék 6 x 1 2 x 1 , 2  1 
18 U alakú záró gyűrű 1 
19 alátét gyűrű 1 
20 excenter 1 
21 közelítéskapcsoló 1 
22 csatlakozó dugó LED-del 1 
23 talpazat 1 
24 záródugó 1 
25 belső kulcsnyílású csavar M 4 x 35 2 
26 fogazott csavaralátét A 4,3 2 

 

 

236-13828-8 
236-13884-4 
236-13869-1 
451-70191-1 
235-13171-2 
451-24405-1 
451-24408-1 
201-12016-8 
209-13077-3 
219-13798-2 
451-70038-1 
201-12017-6 
209-12158-8 
219-14138-5 
451-24404-1 
651-28651-1 
651-29045-1 
303-19257-1 
218-13787-5 
218-10141-3 
451-24403-1 
211-12448-6 
209-13047-6 
220-13735-2 
420-24127-1 
451-70037-1 
234-13153-7 
236-13294-9 
451-24402-1 
233-13100-6 
201-12594-8 
210-12162-2 
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Gyártói nyilatkozat

A nyilatkozat összhangban van 98/37/EG, Annex II B g épészeti direktívákkal  

Ez a dokumentum igazolja, hogy a  

Elektromágneses szivattyú,  PMA modell...  

megfelel az alábbi direktívák előírásainak, és tilos addig beüzemelni, amíg a gép, melyen használva lesz, nem felel meg az 
alábbi direktívák konformitásának. 

Alkalmazott el őírások:  

EN 292-1 Gépészeti biztonsági előírások, 1. rész 
Alap terminológia és metódusok 

EN 292-2 Gépészeti biztonsági előírások, 2. rész 
      Műszaki alapelvek és specifikációk 

EN 809 Folyadék szivattyúk és szivattyú egységek 
   Biztonsági előírások 

EN 60204-1 Gépészeti biztonsági előírások 
Elektromos alkatrészek 1. rész: Általános előírások 

 

Walldorf, 11. 06. 2002 , Dr. Ing. Z. Paluncic  


