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IMPULSE

simalube IMPULSE connect
Drukverhoger voor simalube smeermiddeldispenser

De simalube IMPULSE connect is de 
nieuwste generatie van drukversterkers uit de 
simalube productfamilie. De bewezen func-
ties van de IMPULSE bieden verder de moge-
lijkheid om het toestel via Bluetooth® aan 
te sluiten op een smartphone. In combinatie 
met de nieuw ontwikkelde simatec app 
«simatec world of maintenance» kun-
nen de apparaten eenvoudig worden ge-
configureerd en opgevolgd. Informatie zoals 
algemene status, vulniveau, smeermiddel, 
grootte, start- en vervangingsdatum enz. 
wordt in digitale vorm aan de gebruiker ge-
toond en is eenvoudig af te lezen in de app.
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Drukverhoger simalube IMPULSE

Batterijen

Functieweergave LED (groen/rood/blauw)

Schroefdraad G¼“

Beschrijving van simalube IMPULSE connect

De simalube IMPULSE kan tot 10 bar leveren.



 www.simatec.com
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simalube IMPULSE Automatische drukverhoger voor de simalube smeermiddeldispenser

Aandrijfsysteem Elektromechanisch

Stroomvoorziening Batterijen (alkaline) 6V 2.3Ah

Functieweergave LED Statusaanduiding: groen / rood / blauwe – alle 10 seconden

Connectiviteit De IMPULSE connect ondersteunt Bluetooth® Low Energy 5.0 Standard. De verbinding heeft 
een bereik van maximaal 20m (buiten / zonder interferentie).

Transportvolume 0,5 ml per impuls
Bedrijfsdruk Max. 10 bar
Bedrijfstemperatuurbereik –10 °C tot +55 °C

Tijdinstelling 1 tot 12 maanden - bepaald door de instelling op de simalube. „Automatische“ modus of 
„Tijd“ modus voorgeselecteerd door app

Smeervolume Afhankelijk van de grootte en instelling van de simulabe: 0,17 tot 8,3ml/dag
Volume smeermiddeldispenser Afhankelijk van simalube: 60ml, 125ml of 250ml
Smeermiddel Vet tot NLGI 2 of olie
Montagepositie Alle
Aansluitdraad G¼“ met geïntegreerde terugslagklep
Afmetingen Ø 60 × 93mm
Behuizing PET semi-transparant
Gewicht 0,26kg
Beschermingsklasse IP68 (stof- en waterdicht)

Garantie en gebruiksduur 3 jaar vanaf productiedatum of 10 maal legen van een simalube smeermiddeldispenser 
(125ml)

Opslag Aanbevolen bij +20°C (+/–5°C). Beschermen tegen de zon en op een droge plaats bewa-
ren (<65% vochtigheid)

Technische gegevens van simalube IMPULSE connect

Afmetingen en recyclage van simalube IMPULSE connect

Gooi de batterijen weg bij de batterijenrecycling

Verwijderen volgens 2012/19/EU (WEEE)

mm inch

a G¼‘‘

b Ø60 Ø2,36

c 10 0,39

d 8 0,31

e 75 2,95

f 130 5,12

g 169 6,65

h 262 10,31

Download de nieuwe simatec app 
«simatec world of maintenance»:


