
Økt sikkerhet og reduserte vedlikeholdskostnader med:

Tar vare på dine smørebehov



SmartLub er et styresystem utviklet av Norsecraft Tec AS for små og mellom store 

smøreanlegg, fokus på miljø, forbruk av smøremiddel, kundetilpasninger, 

brukervennlighet, overvåking og pris.

SmartLub er skreddersydd for et progressivt smøresystem, og fremhever påliteligheten 

og funksjonaliteten man får med dette systemet.

 Full kontroll på forbrukt smøremiddel for systemet.(logg)

 Rett mengde hver gang det smøres.

 Operatør display med høy brukervelighet og service vennlig.

 Enkelt med fjernstyring / overvåking av systemet.

 Høy sikkerhet gjennom overvåking av hvert smørepunkt.

 Mulighet for 2 pumper på samme system.

SmartLub er et produkt som er utprøvd over flere år og vi har gode tilbakemeldinger 

på sikkerhet, fleksibilitet og brukervennlighet.



Hovedside
Oversikt over:

 Pumpetid og pausetid
 Systemets status
 Ekstra smørings / test knapp



Pumpe 2:
 Mulighet for kontroll av 2 pumper



Alarm og Varsler
Oversikt over:

 Smøremiddel gjennomstrømning
 Nivå i beholder
 Unormal drift
 Driftssignal
 Pumpe motor driftstid



Logg
Oversikt over:

 Driftstid system (Tid 7år & 5mnd.)

 Driftstid pumpe (Tid 7år & 5mnd.)

 Total syklus på fordeler (4.294.967.295x)

 Antall alarmer (65.535x)

 Total alarmtid (Tid 7år & 5mnd.)

 Total smøremiddel forbruk (Ca4.000.000.000Kg)

 Manuell smøring utført (65.535x)



Innstillinger
 Enkel innstillingside med språk valg.

 Norsk
 Engelsk
Andre språk på forespørsel



Ekstra display
 Mulig å koble til ekstra display til systemet



Varsel om manuell smøring
 Mulighet til å sette tidsintervall for punkter 

som skal smøres manuelt utenom 
sentralsmøring.



Display DekselKontroller

NC-102-001    Smartlub 2, V1.00, 24VDC, IP54



NC-103-001    Smartlub 2, V1.00, (1 & 2 pumper)

Teknisk data
Mål: 160 x 240 x 91 mm
Materiale underdel: Fiberglassarmert polykarbonat
Materiale lokk: Polykarbonat
Spenning: 24 VDC, 5A
Tetthetsgrad: IP66
Temperatur område: -20…+70° C
Andre materialer, spenning og tetthetsgrad på forespørsel



NC-103-003    Smartlub 2, V1.00, (1 & 2 pumper)

Teknisk data
Mål: 300 x 400 x 187 mm
Materiale underdel: Fiberglassarmert polykarbonat
Materiale lokk: Polykarbonat
Spenning: 230 VAC, 1A
Tetthetsgrad: IP66
Temperatur område: -20…+70° C
Andre materialer, spenning og tetthetsgrad på forespørsel


