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Peste 40 de ani de experiență în
lubrifiere
Experiența noastră ca profesioniști în acest sector a început
în anii 70 în spații care ocupau puțin mai mult de 100 m2 în
cartierul San Martín din Azkoitia, unde am produs ansambluri
de lubrifiere la fel de simple pe cât de robuste.

Experienţă
Service &
flexibilitate

Fabricare

Istorie
1970

Creare INTZA

1980

Extindere instalații de productie la 2.000 m2

1985

Acord INTZA-WOERNER pentru comercializarea
produselor și sistemelor WOERNER

1986

Obținere standard de calitate ISO 9001

2000

Extindere instalații de producție la 3.000 m2

2002

Acord strategic cu ANITZ de asamblat și
instalat sisteme de lubrifiere

2015

Articole elaborate pentru creare GRUPO INTZA

Inovație tehnologică

În anii '80, compania a făcut un salt major în calitatea
tehnologiei sale cu introducerea componentelor electronice
pentru automatizarea proceselor: viteză mai mare, producție
mai mare, o forță de muncă mai mare și achiziționarea de
mașini. Introducerea acestor noi caracteristici a determinat
INTZA să se mute într-unul dintre primele parcuri industriale
din Țara Bascilor.
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INTZA a acordat întotdeauna o importanță deosebită cercetării
și aplicării tehnologiei la produsele sale, utilizând o politică
de inovare constantă și formarea continuă a forței sale de
muncă. Această filozofie combinată cu metodele sale de lucru
menține compania cu un pas înaintea cerințelor clienților săi
și a solicitărilor viitoare.

Prezență globală

SLOVAKIA

Calitate
Știm că sistemele de lubrifiere trebuie să fie ireproșabil de fiabile,
iar toate articolele fabricate și asamblate la INTZA sunt supuse unor
teste finale riguroase. Mai mult, procesele de prelucrare a fiecărei
componente pot fi perfect urmărite până la sursa lor.

Sectoare potențiale
Produsele INTZA sunt destinate în principal tuturor sectoarelor de activitate industrială.

Catalog General
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Sisteme

Sistem de lubrifiere cu o singură linie

Sistemele cu o singură linie INTZA sunt optimizate pentru
utilizarea cu ULEI și VASELINĂ FLUIDĂ în utilaje mici și
mijlocii, combinând robustețea cu un raport calitate-preț
imbatabil pentru mașini-unelte, industria de ambalaje și
textilă, tipografie și, în general, pentru orice altele legate de
construcția de mașini.
În fiecare ciclu, volumele de lubrifiant variind de la 0.01 cm3 la
1.5 cm3 sunt livrate simultan către toate punctele de lubrifiere.

Managementul acestui ciclu de lubrifiere cu distribuitoare
volumetrice garantează furnizarea exactă a cantității corecte
de lubrifiant, independent de modificările de vâscozitate sau
contrapresiune.
Distribuția modulară a sistemului permite configurații simple
și fiabile care pot fi adaptate pentru a se potrivi cerințelor
clientului final.

Cum funcționează sistemul
1

2

3

Cantitatea de lubrifiant este
stocată în camera interioară a
distribuitorului.

Când pompa este activată, pistonul din interior se deplasează, împingând lubrifiantul spre
punctul de lubrifiere la aceeași
presiune ca în linia principală în
acel moment particular.

Când presiunea liniei principale
scade, pistonul distribuitor revine, permițând cantității predefinite de lubrifiant să intre
din nou în camera interioară și
să repornească procesul.
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Produse

Sistem de lubrifiere cu o singură linie

Seria GE

Pachete de lubrifiere cu ulei și vaselină fluidă, cu sau fără dispozitive de monitorizare și control, la diferite tensiuni și capacități de
rezervor

Seria PE

Pompe manuale, pneumatice și hidraulice cu piston pentru ulei și vaselină fluidă

Seria DE / VE

Distribuitoare cu piston pentru ulei și vaselină fluidă

Seria GE33

Grup cu supapă de
siguranță dublă

Elemente de monitorizare

Grupuri speciale cu
componente la comandă
(UL, etc ...)

Seria DE 03

Dozatoare volumetrice, asamblate direct pe punctul de
lubrifiere pentru ulei și vaselină fluidă

Catalog General

Dozatoare încorporate

Seria VE 14

Distribuitoare volumetrice cu
acțiune indirectă
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Sisteme

Sistem de lubrifiere progresivă

Proiectat pentru ulei și vaselină (până la NLGI-2)
Sistemele progresive INTZA sunt optimizate pentru utilizarea
la mașini mici și mijlocii, combinând robustețea cu un raport
calitate-preț imbatabil pentru industria de construcții, prese
industriale, precum si la reciclare, tipografie, turbine eoliene și
aplicații cu grăsimi alimentare.
O pompă furnizează lubrifiantul distribuitoarelor, care împart
debitul precis și progresiv (unul câte unul, în serie), între
diferitele lor ieșiri.
Fiecare ieșire a distribuitorului poate alimenta direct un punct

de lubrifiere sau un al doilea sub-distribuitor, unde debitul primit
este împărțit din nou proporțional între ieșirile operaționale.
Pentru a asigura că sistemul funcționează corect, sunt utilizate
sisteme vizuale sau electronice pentru a controla mișcarea
oricărui piston din interiorul distribuitorului.
Sistemele progresive INTZA îmbină cea mai performantă
tehnologie din domeniu (în pompe și gama completă de
distribuitoare progresive, fie în format bloc, segment sau
modular).

Cum funcționează sistemul

Sistemul își are denumirea din faptul că lubrifiantul este
distribuit progresiv către punctele de lubrifiere. Intrarea
lubrifiantului determină deplasarea unui prim piston, care la
rândul său forțează următoarele pistoane să se deplaseze,
împingând debitul prin orificiile de ieșire și menținându-l în
mișcare progresivă și continuă atât timp cât continuă intrarea
lubrifiantului.
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Aceasta înseamnă că, în cazul în care unul dintre pistoane se
blochează, distribuitorul va fi paralizat (blocat).

Produse

Sistem de lubrifiere progresivă

Seria GMA-GMG-GMF (Woerner)

Seria GF33

Pompe electrice cu piston

Seria PF01

Pompa manuala

Seria PN11

Pompe electrice cu roți dințate

Pompe pneumatice cu piston

Seria GF25
Seria GP01

Seria GF10

Distribuitoare progresive

Seria VP20

Seria VP33

Bloc

Segmente

Seria VP10

Seria VPA-VPB-VPI

Modular

Seria VOP33

Woerner

Aer-Ulei

Elemente de control

Indicatori de presiune excesivă

Cu memorie
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Cu orificiu de
descărcare

Vizual

Indicatori de lucru

Senzor inductiv

Electric cu micro
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Sisteme

Sistem de lubrifiere cu linie dublă

2 linii principale pentru ulei și vaselină
(până la NLGI-2)
Sistemele cu linie dublă INTZA sunt proiectate pentru mașini și
instalații de dimensiuni mari, cu mai multe puncte de lubrifiere,
distanțe mari între ele, linii lungi și condiții de lucru nefavorabile
(temperatură, contaminare, coroziune și prezența apei).

Pompa antrenează alternativ lubrifiantul prin intermediul
unei valve de comutare prin cele două linii principale către
distribuitoare, care la rândul lor îl trimit către punctele de
lubrifiere.

Printre aplicațiile lor mai obișnuite, sistemele cu linie dublă
sunt utilizate în minerit, fabricile siderurgice, industria hârtiei,
industria cimentului, centralele electrice, poduri rulante și
amenajări portuare.

Avantajele unei instalații cu linie dublă:
• Funcționare complet hidraulică; nu are arcuri care sunt
supuse la oboseală în timp.
• Reglarea dozei punct cu punct.

Cum funcționează sistemul

Presiunea formată în pompă este transmisă alternativ,
prin valva de comutare, către distribuitor prin intermediul
celor două orificii principale de intrare.
Sosirea lubrifiantului prin orificiul de intrare inferior sau
superior creează presiune, schimbând valva de comutare
și pistoanele dozatoare pentru a umple camera lăsată
liberă cu lubrifiant.
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• Număr aproape nelimitat de puncte de lubrifiere și
instalații ușor de extins.

Prin inversare, sosirea lubrifiantului prin celălalt orificiu de
intrare schimbă din nou valva de comutare și pistoanele
dozatoare, umplând camera și împingând lubrifiantul
acumulat în cameră în mișcarea anterioară

Produse

Sistem de lubrifiere cu linie dublă

Seria GF33

Seria PZ01

Pompa electrica

Pompa manuala

Seria VZ01

Distribuitor cu
debit reglabil

Seria VZ04

Distribuitor
cu debit fix

Seria VZ03

Distribuitor pentru aplicare în
medii cu temperatură ridicată

Seria VZ11

Distribuitoare
modulare

Valve de comutare
Seria HZ02

3 l/oră.

Seria HZ03

Seria HZ01

12 l/oră.
14 l/oră

Mecanisme de control și monitorizare
Seria VZ02

Sistem electric de
monitorizare
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Seria HZ10

Control la
sfârșitul liniei

Seria HZ15

Control diferențial la
sfârșitul liniei
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Sisteme

Sistem de lubrifiere aer-ulei

Sistemele aer-ulei INTZA sunt concepute în esență pentru a
fi utilizate în industria mașinilor-unelte (capete de arbore de
mare viteză, lagăre de precizie și lubrifiere a cutiilor de viteze
închise). Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a furniza
cantități mici și frecvente de lubrifiant la procesele de producție
sau prelucrare de mare viteză, unde lubrifierea externă este
imposibilă.

În funcție de caracteristicile de instalare, frecvența de lubrifiere
și debitele în punctele dorite, pot fi alese dozatoare volumetrice
care sunt alimentate de o pompă (electrică, pneumatică, etc.)
care funcționează cu parametrii de presiune/decompresie.
Pentru operații de înaltă frecvență/debit scăzut (de la 4 la 30
mm3/cursă), sunt mai potrivite micro-pompele pneumatice.

Cum funcționează sistemul

Dozatoarele volumetrice funcționează pe baza principiilor
sistemelor cu o singură linie, cu particularitatea unei intrări
suplimentare de aer. În funcție de modelul dozatorului, se poate
regla debitul de intrare a aerului.
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Micro-pompa pneumatică permite o frecvență ridicată de
funcționare (3Hz) pentru a asigura o lubrifiere ulei-aer uscată.

Produse

Sistem de lubrifiere aer-ulei

Seria PN05/C

Seria GOE71

Panou cu dozatoare pneumatice

Seria PN05/B

Panou cu dozatoare volumetrice și pompe
electrice sau pneumatice

Grupuri pachet cu dozatoare pneumatice

Dozatoare
Seria VOE20/2

Seria VOE10

Seria VOE20/3

Intrare comună de lubrifiant cu
reglare a aerului la orificiul de
ieșire

Intrare individuală de lubrifiant
cu reglare a aerului la orificiul de
ieșire

Mecanisme de control și monitorizare

Distribuitoare fără
reglarea debitului
de aer

Seria PN05/A

Micro-pompe
pneumatice

Alte componente și accesorii
Seria PY01

Seria AF02

Senzor electro-optic pentru
țeavă montată
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Bloc pentru controlul
vizual al presiunii liniilor
secundare

Unitate de filtrare și
vid de aer și ulei

Țeavă înfășurată
pentru rezervorul de
lubrifiant
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Sisteme
Sistem de lubrifiere cu circulație a uleiului

Sistemele cu circulație a uleiului INTZA sunt destinate nu
numai să lubrifieze, ci și să răcească elementele care sunt
supuse la sarcini extreme, poluare și temperaturi ambiante
sau de funcționare.
În acest tip de sisteme, este important să se controleze
temperatura, să se elimine murdăria, aerul sau particulele de
apă.
Sistemele constau într-o pompă care trimite lubrifiant
(întotdeauna ulei) către elemente de reglare a debitului
(regulatoare manuale de debit, distribuitoare progresive,
debitmetre și regulatoare automate de debit).
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Dispozitivele vizuale sau electrice de monitorizare sunt de
obicei aplicate acestor regulatoare pentru a se asigura că
sistemul funcționează corect.
Sistemele de lubrifiere cu circulația uleiului INTZA sunt
disponibile în diferite versiuni, variind de la rezervoare mici de
3 litri și pompe cu un debit de 0.06 l/min până la rezervoare
personalizate din oțel inoxidabil de 6.1 litri cu debite de până
la 200 l/min.
În toate cazurile, în ceea ce privește combinarea elementelor,
prin designul modular și simplitate acest sistem poate fi
adaptat aproape total la cerințele fiecărui client și aplicație.

Produse

Sistem de lubrifiere cu circulație a uleiului

Motopompa cu și fără rezervoare, în diferite tipuri de construcții, debite și presiuni

Asamblări personalizate conform specificațiilor sau cerințelor tehnice ale clientului

Panouri cu sisteme complete sau pentru
aplicare cu distribuitoare progresive

Seria VU27

Distribuitoare reglabile de debit

Filtre de vid
și presiune

Presostate

Debitmetre
WOERNER

Regulatoare volumetice de debit WOERNER

Seria VUA/VUK

Seria KUI-A

Seria KUI-B/KUI-F

Controlul temperaturii: termostate, elemente de încălzire, schimbătoare ...

Catalog General
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Sisteme
Lubrifiere cu cantitate minimă (MQL) în procesele de prelucrare

Sistemele de lubrifiere/răcire a sculelor convenționale utilizate
în procesele de prelucrare a metalelor tind să utilizeze cantități
mari de fluide de tăiere pentru majoritatea operațiilor, în
mare parte emulsionate (fluide de tăiere) și conținând uleiuri
minerale foarte contaminante.

Utilizarea acestor fluide, pe lângă faptul că au un efect negativ
asupra mediului, reprezintă un risc de sănătate pentru operatorii
de mașini și poate provoca o altă serie de probleme, cum ar fi
costurile de achiziție, depozitare și mentenanță, fără a menționa
costul eliminării deșeurilor care este din ce în ce mai mare.
Prin aplicarea precisă a aerosolilor, sistemele INTZA MQL udă
zona de tăiere cu cantitatea de fluid strict necesară, reducând
astfel drastic (până la 95%) cantitatea de lichid de tăiere
consumată și garantând o lubrifiere și răcire perfect adecvate.

Cum funcționează sistemul

INTZA produce două modele de bază ale sistemului în diferite
dimensiuni, tensiuni, debite etc. În ambele sisteme transportul
se realizează prin conducte coaxiale (lubrifiant prin conducta
interioară, aer prin exterior), amestecul având loc în duza de
aerosoli.
În sistemul pneumatic cu micro-pompă, pulverizarea este
intermitentă, în funcție de cursele dozatorului (până la 2 pe
secundă).
În sistemele cu rezervor sub presiune, amestecul este
pulverizat constant pe punctul de frecare.

3
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Mai mult, INTZA are un acord de exclusivitate pentru Spania
cu Lubrix Gmbh, cel mai important producător de tehnologie
MQL pentru procesele de prelucrare.

Produse

Lubrefiere cu cantitate minimă (MQL) în procesele de prelucrare

Seria PN02/A

Sisteme electrice cu
micro-pompe

Seria PY10

Sisteme cu rezervoare sub presiune
pentru pulverizare continuă

Sisteme LUBRIX pentru lubrifierea
internă a sculelor

Sisteme compacte sau montate pe panou de micro-pompe

Seria PN02/B

Seria PN02/B

Seria PN02/C

Seria PN02/D

Sisteme multi-ieșiri cu control comun sau independent

Seria PN02/F

Seria PN02/G

Seria PN02/H

Proiectoare cu duză și formă de U

Seria SB02/B

Catalog General

Seria SB02/C

Seria SB02/D

Seria SB02/E
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Aplicații
Sisteme de lubrifiere a lanțului

Pentru a lubrifia în mod corespunzător un lanț de
transmisie, la INTZA avem mai multe posibilități, de la un
sistem de impregnare cu perii (pneumatic sau electric) la
sisteme de pulverizare prin injecție.

Lubrifiere prin injecție

Sistemul constă întotdeauna dintr-o pompă cu un număr
variabil de dozatoare în funcție de punctele de lubrifiere
cerute de fiecare lanț, conducta de transport (țeavă) și
accesoriul final, care poate fi o perie de impregnare, o
duză de injecție sau o duză de pulverizare.
Opțional, în sistemele pneumatice, procesul poate fi
automatizat prin intermediul unui PLC care va detecta
semnalul de la o fotocelulă la trecerea verigei (zalei) cu
scopul de a obține o lubrifiere mai precisă, eficientă,
durabilă și cu costuri reduse.

Lubrifierea prin pulverizare

Lubrifierea prin impregnare

3
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Produse

Sisteme de lubrifiere a lanțului

Sistem de proiecție
Injecție proiectată (fără spray)

Seria SA01

Seria PN03/A

Duze de
proiecție

Dozatoare
pneumatice

Seria PN03/B

Sisteme de pompare
cu rezervor

Seria PN03/C și D

Panouri
complete

Sistem de pulverizare
Micro-pompe cu conducte coaxiale la duza de pulverizare cu generare de aerosoli

Seria SB02

Duze de
proiecție

Seria PN02/B

Seria PN02/C-D-F-G-H

Panouri
complete

Sisteme de pompare
cu rezervor

Sistem de impregnare cu perii
Perii alimentate de micro-pompe pneumatice sau centre de lubrifiere combinate cu dozatoare volumetrice

Seria GE

Seria PN03/B

Perii cu diferite fire
și dimensiuni

Seria VE

Centre de
lubrifiere

Sisteme de pompare
cu rezervor

Dozatoare
volumetrice

Dispozitive de detectare și cutii de control

Cutii de control automate

Catalog General

Senzor de
proximitate

Detector de
activare mecanică

Fotocelulă
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Aplicații
Lubrifiere pentru procesele de ștanțare și forjare a metalelor,
ambutisare adâncă, decupare, lubrifiere matriță

Prelucrarea metalelor necesită uneori o presiune mare pentru
a realiza deformările necesare, iar lubrifierea este una dintre
variabilele care afectează materialele în timpul procesului de
ștanțare.
Folosirea unui lubrifiant bun, într-o cantitate și dozare corectă,
se poate traduce printr-o reducere semnificativă a deșeurilor
și o calitate îmbunătățită a ștanțării, prevenind respingerea
produselor și folosind doar cantitatea precisă de ulei, fără
generarea masivă de deșeuri.
La INTZA proiectăm și producem tot felul de sisteme pentru
a facilita lubrifierea automată a acestui tip de procese, de la
duze special concepute pentru o pulverizare perfectă de ulei,
până la sisteme sub presiune cu mai multe orificii de ieșire și
cabine complete care permit chiar extragerea ceții generate
în proces.

Caracteristicile sistemelor de ștanțare INTZA:
• Performanță sporită a procesului de ștanțare, prevenind
respingerea produsului și opririle neprogramate ale
mașinii.
• Finisare îmbunătățită a suprafeței datorită menținerii
constante a temperaturii de frecare.
• Economii în cantitatea de lubrifiant utilizat, reducând
costurile procesului.
• Evaporarea lubrifianților în timpul procesului de
prelucrare, ceea ce înseamnă că nu există nicio generare
de deșeuri în piesa lucrată sau în șpan. Prin urmare, nu
sunt necesare procese suplimentare pentru curățarea și
uscarea pieselor; dacă este necesar, pot fi încorporate
sisteme de extragere a vaporilor și ceții.
• Creșterea substanțială a sănătății și securității la locul de
muncă și îmbunătățirea mediului global.
• Nu generează ceață sau barbotare și previne creșterea
bacteriologică de orice fel.
• Lucrul fără apă sau deșeuri elimină necesitatea unor
sisteme suplimentare de filtrare și deșeuri generate care
necesită un tratament special.
• Automatizarea sistemului pentru a lucra in același timp cu
mașina.

3
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Produse

Lubrifiere pentru procesele de ștanțare și forjare a metalelor,
ambutisare adâncă, decupare, lubrifiere matriță...

Sistem cu duze de pulverizare sub presiune AIRLESS

Cabină

• Sisteme mici și mijlocii:
• Modular, instalații ușor de extins.
• Posibilitatea sistemelor mobile (montate pe cărucior).
• Foarte simplu de utilizat.
• Funcționează la presiune medie și înaltă.
• Reglarea debitului de ulei din dozator.

Sisteme de pompare

Sisteme de pompare

Sistem cu duze pilotate și orificii de intrare AER și LUBRIFIANT
• Toate tipurile de sisteme (mari, medii, mici).
• Reglarea unghiului de pulverizare.
• Reglarea debitului de aer de pulverizare.
• Reglarea debitului de ulei de pulverizare.

Cabină

Catalog General
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Aplicații
Lubrifiere "uscată" pentru benzi transportoare
în industria alimentară

Sistemele de lubrifiere uscată INTZA înlocuiesc utilizarea
lubrifianților solubili în apă (soluții de apă și săpun) pentru o
serie de lubrifianți special concepuți pentru a lubrifia benzile
transportoare și ghidajele pe care rulează. Acești lubrifianți
sunt aplicați volumetric pe ambele elemente pentru aderență
imediată, reducând frecarea, dar fără picurări sau umeziri de
orice fel.

Cele mai comune sectoare de aplicare

• Fabricarea produselor lactate.
• Producția de supă, suc, sos.
• Apă imbuteliată.
• Răcoritoare.
• Laboratoare farmaceutice.
• Fabrici de conserve.

3
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Sistemul funcționează în mod similar cu sistemele de lubrifiere
cu o singură linie (vezi pagina 4). O unitate de pompare împinge
un debit de ulei în linia principală; acest ulei este apoi distribuit
la punctul de lubrifiere în funcție de volumul stabilit în fiecare
orificiu de ieșire al distribuitoarelor volumetrice. Uleiul este
aplicat direct pe ghidaje într-o dozare precisă, în timp ce în
cazul lanțurilor sunt instalate ştraifuri din plastic pentru dozare
omogenă.

Produse

Lubrifiere "uscată" pentru benzi transportoare în industria alimentară

Pachete de lubrifiere pentru ulei, cu și fără dispozitiv de control și
monitorizare, în diferite tensiuni și capacități ale rezervorului

Seria GE28
Seria GE01

Distribuitoare volumetrice cu corp zincat sau complet inoxidabil, cu
fitinguri cu conectare rapidă

Seria VE28

Ştraifuri din polietilenă pentru lubrifierea
suprafețelor balamalelor

Conectori
(FDA-1935/2004/CE)

Șuruburi pentru
lubrifierea ghidajelor

Seria VE36

Blocuri de valve pentru segmentarea și controlul
diferitelor linii de lubrifiere

Ansambluri pentru
monitorizarea presiunii liniei
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Aplicații
Dozare cu vaselină și ulei pentru linii și stații
de asamblare

Sistemele de dozare a vaselinei și uleiului INTZA sunt folosite
pentru montarea instalațiilor de dozare a lubrifianților pe liniile
de asamblare ale electrocasnicelor, mașinilor speciale, liniilor
de producție, liniilor de asamblare a frânelor și amortizoarelor,
industria auto ...
Scopul unei instalații de dozare este de a livra o doză exactă de
lubrifiant într-o anumită parte a mecanismului la un anumit
timp și ritm.

Produse
Dozatoare cu efect dublu, seriile DN10 și DN11, alimentate în general de pompe pneumatice cu containere cu intervale de dozare între
20 și 3500 mm3/cursă

Dozatoare cu efect simplu, seria PN03, alimentate dintr-un rezervor cu intervale de dozare între 3 și 60 mm3/cursă

3
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Aplicații
Lubrifiere căi ferate

În ultimii ani, INTZA a dezvoltat sisteme de lubrifiere
specifice pentru aplicații în industria feroviară, atât pentru
a îmbunătăți durata de viață utilă a asamblului de roți
(lubrifiere cu flanșă), cât și pentru a preveni zgomotul, în
special în transportul interurban subteran.

Aplicație cu ulei

Obiectivul sistemului de lubrifiere este de a:
• Reduce zgomotul și uzura roților și șinelor.
• Reduce la minimum consumul de lubrifiant și aer
comprimat.
• Furniza un sistem economic cu costuri de instalare și
mentenanță reduse odată pus în funcțiune.

Aplicație cu unsoare

• Defini un sistem aplicabil trenurilor, tramvaielor,
sistemelor subterane urbane și oricărui alt vehicul
care circulă pe șine.

În funcție de aplicație, putem furniza sisteme de
pulverizare a uleiului sau a vaselinei (până la NLGI 2)

Cutie de control

Ansamblu de pompare cu
rezervor și cutie de control

Aplicația cu ulei are o unitate de pompare cu rezervor și
dozator pneumatic, combinată cu un divizor de debit și
două duze de pulverizare (una pe flanșă).
Opțional, se poate instala o cutie cu dispozitive de
monitorizare și control: electrovalve, regulatoare,
PLC, înclinometru, semnal GPS ...
În modul de pulverizare cu vaselină, sistemul funcționează
cu ajutorul unui rezervor cu acționare sub presiune care
alimentează 2 pompe pneumatice; acestea, la rândul lor,
dozează lubrifiantul către duze.
Ambele sisteme pot fi activate în diferite moduri:
• În funcție timp.
• În funcție de curbă, depinzând de unghiul de
înclinare.

Divizor de debit

Duze de pulverizare

• În funcție de distanța parcursă între un semnal
de la un sistem de control al trenului la un alt
transmițător GPS suplimentar.
• Direct de la automatizarea vehiculului.
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Aplicații
Lubrifiere cabluri metalice

Mecanismul de lubrifiere a cablurilor metalice INTZA este
utilizat în sistemele care necesită lubrifiere a cablurilor fără
oprirea mașinii: transport maritim, porturi, minerit, construcții,
căi ferate funiculare, telecabine, macarale și lifturi.
Datorită designului său, mecanismul poate fi asamblat în orice
poziție, deși cel mai recomandabil este cât mai aproape de
tamburul de înfășurare a cablului. Este montat direct pe cablu
și lubrifieză în timp ce instalația este funcțiune.
Mecanismul constă dintr-un corp format din două jumătăți
închis cu un sistem cu șuruburi, care este montat pe cablu
pentru a fi lubrifiat. Ambele părți au câte două urechi necesare
la prinderea cu carabiniere și lanțuri pentru a menține
dispozitivul pe poziție și pentru a rezista la forța cablului atunci
când este în mișcare.
O pompă injectează lubrifiant în camera mecanismului. Cablul
este lubrifiat pe măsură ce se deplasează prin cameră.
Bucșa de cauciuc din zona de intrare a cablului îndepărtează
vaselina veche.
Bucșa din zona de ieșire distribuie omogen noul lubrifiant
aplicat (fiecare set de bucșe trebuie adaptat la diametrul
cablului).

• Lubrifiant: Ulei sau vaselină.
• Material corp: Aluminiu.
• Ø cablu: de la Ø16 la Ø38.
• Filet de intrare pentru lubrifiant: 1/4” BSP.
• Poziția de montare a uleiului sau a vaselinei: Oricare.
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Aplicații
Alte domenii de aplicare
Produsele INTZA sunt direcționate către toate sectoarele de activitate industrială

Roboți

Macarale

Cariere și fabrici de ciment

Energie

Industria chimică

Didactică

• Logistica lubrifianților

Catalog General

• Școli profesionale
• Pregătirea echipei de mentenanță
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Accessorii
Rezervoare concepute pentru ulei și vaselină
(până la NLGI-2)
În diferite capacități standard:
0.25-0.5-1.5-2-3-4.5-6-10-16 litri sau la comandă.
Din plastic, aluminiu, metal.
Potrivit pentru utilizare ca rezervoare de colectare sau
pentru alimentarea pompelor și a altor sisteme.
Disponibile cu diferite accesorii:
• Comutatoare de nivel.
• Filtre de alimentare.
• Sisteme de decantare și filtrare.

Filtru de presiune pentru ulei

Seria HF01/F

3-10-25-40-125 microni

Filtru de presiune pentru vaselină

Seria HF01/G

25-60-300 microni

Presostate cu contact simplu (NO-NC) sau cu comutator în diferite
domenii de presiune

3
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Filtre de aspirație

Seria HF01/B-C-D-E

Cu plasă metalică și filet interior sau exterior

Mecanisme de picurare, în diferite
capacități, de la 10 ml la 300 ml

Productos

Accessorii

Comutatoare de control al nivelului rezervorului

Flotor din nylon și tijă din alamă

Comutatoare de
nivel KF30 pentru
controlul a 3
contacte

Diferite opțiuni de montare:
flanșe, filete ...
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Flotor și tijă AISI316

Flotor și tijă din nylon

Comutatoare nemagnetice
pentru plutitor KF40 pentru
aplicare cu fluide cu particule
metalice suspendate

Conectori filetați
M12

Senzori capacitivi pentru aplicare în
toate tipurile de fluide
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Accessorii

Unități care combină diferite sisteme de lubrifiere
(de exemplu, o singură linie și MQL)

Lubrifierea roților dințate

Unități cu valve de închidere pentru întreruperea
independentă și lubrifierea diferitelor instalații

Dispozitive de pulverizare în diferite
materiale (oțel, AISI)

Bujii magnetice sau forme de spirale
pentru montare pe rezervoare

3
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Purjări pentru îndepărtarea
aerului din rezervoare, bazine
etc.

Valve de preaplin pentru
îndepărtarea excesului de vaselină
din carcasele lagărelor etc.

Accessorii

Fitinguri
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