Injetor GL-1

Sistema de lubrificação automática

Vedações capturadas da Graco e design
de boneca aprimorado são os melhores
no negócio!
• Os resultados mostram a diferença: Os injetores GL-1
não apresentaram vazamento de vedação, desvio ou
falhas de redefinição a 360 mil ciclos
• Esse desempenho deixa a concorrência a quilômetros
de distância

Componentes feitos com precisão
para operação confiável nos
ambientes mais adversos
Especificações técnicas

Dicas de configuração
do sistema

Pressão operacional máxima

3500 psi (241 bar)

Pressão operacional mínima

1850 psi (128 bar)

Pressão operacional sugerida

2500 psi (172 bar)

• Passe as ramificações fora da linha principale
crie um “tê de saída” para os bancos de
injetores, em vez de conectar em série

Redefinir pressão

600 psi (4,1 bar)

Volume de saída por ciclo

0,008–0,08 pol3 (0,13–1,13 c3)

Fluidos recomendados

Use graxa NLGI nº 2 até 32 ˚F (0 ˚C)

Manual de instrução

308953

Guia de design

309015

Saída do acessório Zerk

1/8 pol NPT

Saída da linha de suprimento

1/8 pol NPT

Entrada

3/8 pol NPT

• Posicione os injetores o mais perto possível
dos rolamentos para minimizar o comprimento
da linha ao rolamento e permitir que a pressão
máxima chegue aos injetores
• Coloque o interruptor de pressão atrás do
último injetor
• Use uma tubulação de diâmetro maior (1/4 pol)
para reduzir restrições
• Certifique-se de ter pressão suficiente para
atingir o normal de 2.500 psi (172 bar)
• Certifique-se de ventilar até a pressão de
redefinição mínima do menor injetor
Para ajustar:

Parafuso de ajuste
Pinos de indicação visual

1. Solte a contraporca
2. Gire a porca de ajuste 5/8 de
polegada no sentido horário para
reduzir a saída de graxa - reduzir o
deslocamento do pistão
3. Gire a porca de ajuste 5/8 de
polegada no sentido anti-horário
para aumentar a saída de graxa aumentar o deslocamento do pistão

Contraporca
Acessório Zerk com tampa
Saída da linha de suprimento
Furos de montagem
Mesmo que da concorrência para
fácil compatibilidade

Entrada de lubrificante

Informações sobre pedidos
114901

Um injetor GL-1 e coletor

114902

Dois injetores GL-1 e coletor

114903

Três injetores GL-1 e coletor

114904

Quatro injetores GL-1 e coletor

114905

Cinco injetores GL-1 e coletor

114909

Injetor GL-1 de reposição

Acessórios GL-1 Series
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115120

Kit de adaptador de saída do injetor GL-1

115119

Tampa do injetor Plastisol transparente GL-1

114916

Kit de tampa e acessório Zerk GL-1 e GL-11

Entre em contato conosco hoje!
Ligue 800-533-9655 para falar com um representante Graco
ou visite www.graco.com para obter mais informações.

