
READY TO LIFT OFF TO THE

WORLD OF  
MAINTENANCE

Explore the next level  
of automatic lubrication: 
simalube IMPULSE connect

IMPULSE

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

Uw voordelen:
n  Communicatie via Bluetooth®

n  Configuratie en opvolging met de app «simatec world of main-
tenance»

n	 Universeel configureerbaar
n	 Herbruikbaar
n	 Druk 10 bar



 www.simatec.com

simatec app «simatec world of maintenance»
Met de app «simatec world of maintenance» heeft simatec ag een platform gecreëerd voor 
een eenvoudiger en efficiënter beheer van smeerwerkzaamheden. Met de app kan de 
gebruiker smeerpunten vastleggen, de vereiste parameters voor de smering registreren en 
alle activiteiten met betrekking tot smering controleren en opvolgen. De simalube IMPULSE 
connect is voorzien van Bluetooth® en kan direct via de app worden geconfigureerd. De 
actuele status kan tot op 20m afstand via de app worden bekeken.

Download de nieuwe simatec app:Voor meer informatie 
klik op de afbeelding:

Uw voordelen met simalube IMPULSE connect
n 	Kostenbesparingen door snellere, eenvoudigere en veiligere controles
n 	Gemakkelijker toezicht, duidelijke en uitgebreide weergave van de huidige status
n 	Beheer van smeerpunten in Lubechart
n 	Digitale app-ondersteuning: Gebruikersbegeleiding in de vorm van geanimeerde instal-

latie- en bedieningsinstructies
n 	Minder slijtage van de onderdelen door continue smering; in tijdmodus onafhankelijk

van temperatuur
n 	Geen onderbrekingen van de productie voor onderhoud en controle, met als gevolg

een grotere beschikbaarheid van de productie-installaties
n 	Temperatuuronafhankelijke vettoevoer naar de smeerpunten dankzij de mogelijkheid om

de IMPULSE connect in „tijdgestuurde“ modus te laten werken

Technische gegevens

simalube IMPULSE connect Automatische pulsdrukversterker voor simalube

Aandrijfsysteem Elektromechanisch

Stroomvoorziening Batterijen (alkaline) 6V 2.3Ah

Functieweergave LED-statusweergave groen/rood/blauw om de 10 seconden. Bewaking van 
de bedrijfsstatus via app «simatec world of maintenance»

Connectiviteit De IMPULSE connect ondersteunt Bluetooth® Low Energy 5.0 Standard. De 
verbinding heeft een bereik van maximaal 20m

Bedrijfsdruk Max. 10 bar

Bedrijfstemperatuurbereik −10 °C tot +55 °C

Volume smeermiddeldispenser 60ml, 125ml, 250ml

Geschikte smeermiddelen Vet tot NLGI 2 of olie

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

https://simatec.com/products/simalube-accessories/simalube-impulse-connect/

