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BEKA 02 - Avisos gerais de segurança

Antes da montagem e colocação em funcionamento do lubrificador automático, deve-se ler atentamente este 
manual de instruções. Na sequencia são explicados importantes aspectos a serem observados na operação e 
manutenção do equipamento. Tanto os avisos de segurança no capítulo 2 bem como os avisos especiais de 
segurança nos capítulos seguintes devem ser estritamente observados. 

Símbolos e palavras de aviso

Avisos de segurança
Aviso genérico de perigo – perigo residual
Todos os componentes do lubrificador automático foram desenvolvidos segundo as determinações e normas 
técnicas vigentes para construção de equipamentos do presente tipo, no que se refere à segurança operacional 
e à prevenção de acidentes. Independentemente disso, o uso do equipamento pode representar perigo a outros 
equipamentos, ao usuário ou a terceiros. O lubrificador automático pode portanto apenas ser instalado e operado 
se em perfeitas condições e se instalado em estrita conformidade com as presentes instruções de montagem e 
avisos de segurança. Verifique constantemente o lubrificador e suas partes quanto a danos ou vazamentos. Partes 
que operam sob pressão e que perderam a sua estanqueidade (vedação) podem apresentar vazamentos.

Perigos na não-observância dos avisos de segurança
A não-observância de avisos de segurança pode levar à danos para pessoas, o meio ambiente ou ainda do 
próprio equipamento, além de poder conduzir à extinção de direitos reclamatórios e/ou indenizatórios.

Uso correto 
O lubrificador automático apenas é liberado para uso empresarial, podendo ser usado somente quando ligado a 
um ponto de lubrificação de uma ooutra máquina ou equipamento. O lubrificante ou graxa usado, pode ser 
apenas aquele especificado pelo fabricante da máquina ou equipamento em questão. O lubrificador 
automático pode apenas ser operado quando em conformidade com as exigencias técnicas deste 
equipamento ou máquina. Estes valores não podem ser excedidos em nenhuma hipótese. 

Modificações não-autorizadas no lubrificador automático ficam terminantemente vedadas a qualquer pessoa. 
No caso de danos advindos de tais modificações a pessoas ou equipamentos, a BEKA não assumirá qualquer tipo 
de responsabilidade sobre o ocorrido.

AVISO!
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BEKA02 - Avisos gerais de segurança

Modos operacionais incorretos
A segurança operacional do lubrificador automático apenas pode ser garantida quando do uso correto, tal como 
indicado nas instruções de montagem e instalação.

Abrangência da garantia
Garantias em relação a segurança de operação, confiabilidade e desempenho são oferecidas pelo fabricante 
apenas quando do uso correto e sob observância das seguintes condições:

- O lubrificador automatico é empregado em conformidade com as instruções de montagem e os avisos 
operacionais de segurança instalação.

- Modificações e reparos no lubrificador automático podem apenas ser realizados pela BEKA. 

- A responsabilidade em caso de danos se limita ao valor do lubrificador em questão.

- No caso de danos por uso incorreto ou carga com lubrificante inadequado, extinguem-se garantia do fabricante.

- A BEKA não se responsabiliza no caso de danos causados por erros de operação ou regulagem/programação do 
lubrificador.

Obrigações do usuário/operador no caso de vazamentos
Vazamentos de produtos perigosos devem ser solucionados de forma a não causar danos ou representar perigo a 
pessoas e meio ambiente. Para tanto, é imprescindível atentar aos manuais técnicos, especificações e 
determinações dos respectivos fabricantes. Demais determinações legais devem ser observadas em quaisquer 
circunstâncias.

Transporte e estocagem
O lubrificador automático nao deve ser exposto a impactos de qualquer natureza. Deve ser estocado em local fresco 
e seco para prevenir corrosão em suas partes assim como proteger o reservatório de lubrificante do aparelho.

Troca de lubrificante e descarte
No caso de troca de lubrificante, as instruções de descarte do fabricante do lubrificante devem ser sempre 
observadas. O mesmo se aplica a peças contaminadas. 

O descarte do lubrificador automático deve se dar em conformidade com as determinações da legislação 
pertinente a cada país no qual este for empregado. 

O lubrificador automático contém ainda baterias que, quando descartadas de maneira correta, fornecem materiais 
valiosos que podem ser reutilizados para a fabricação de baterias novas.
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BEKA

127

03 - Dados técnicos

Nro. pedido-> vazio 20870001
Bestellnum -> carregado c/ Agip GR MU/EP 2
Bestellnum -> carregado c/ Total Ceran XS 80

20870002
20870003

120 ml

0,24 ml por impulso

max. 10 bar
-20 °C até  + 60 °C

aprox. 304 g

3,0 V bateria de L tioí

graxa até NLGI-Classe 2

2Óleo ISO VG = 32 - 680 mm /s

70 x 127 mm (øxH)

(também com lubrificantes sólidos*)

máx. 6**

* Conteúdo de lubrificante sólido < 5% e < 5 µm permitido  
** 6 esvaziamentos ou tempo de operação 48 meses (conforme o que se verificar primeiro)  

Proteção (com membrana adesiva)

De pistão

1-24 meses

Comando por processo
Eletronico

Sinalizador (lâmpada) LED

Segundo DIN 71412
IP 65

< 70 dB (A)
Não

Volume de lubrificante
Lubrificante

Tipo da bomba
Volume de dosagem
Esvaziamentos do reservatório
Número de saídas
Ligação
Tempo de operação por carga
Pressão operacional
Intervalo de temperatura
Dimensões
Peso vazio
Comando
Controle de pressão
Controle de nível
Corrente operacional
Bico de recarga

Nível de ruído na operação
Carga distribuidores progressivos
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O lubrificador automático não pode ser aberto e a bateria vazia n o pode ser recarregada.ã
Troque o lubrificador que tem uma bateria vazia ou defeituosa por outro em boas condições.

Recarregamento da bateria
Risco à saúde por danos à bateria!
Nunca recarregue a bateria!

BEKA

BEKA

Capa de 
acionamento

Bico de recarga 

Ciclo operacional
(em meses)

Cargas ou ciclos 
remanescentes

Pistão-guia

Area de ativação
ou acionamento

Rosca de fixação com
saida de lubrificante

04 - Déscrição das funções

           é um lubrificador automático 
eletromecânico, para lubrificação de 
pontos de graxa ou óleo individuais.

O lubrificador foi concebido para um 
o p e r a ç ã o  a u t o m á t i c a ,  j á  q u e  a 
alimentaçao se dá por uma bateria.

O lubrificante se encontra no interior de um 
reservatório recarregável, com volume de 
120 ml. A pressão de propulsão máxima na 
saída da bomba é de 10 bar.

Com uso de lubrificantes adequados, 
a bateria permite 6 esvaziamentos ou uma 
vida útil de no máximo 48 meses (o que 
acontecer primeiro).

As especificações e detalhes de acessórios 
podem ser obtidos na lista de acessórios em 
separado.

Informações adicionais se encontram em 
nosso site www.bekaone.de.
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          Lubrificantes apropriados
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Total Ceran XS 80
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Informações sobre outros lubrificantes 
(  ubrificantes biodegradáveis, p. ex. l
lubrificantes com aprovação H-1, etc.) 
mediante consulta. 

Dependendo da contrapressão ou resistencia do ponto 
de lubrificação e da variação de temperatura, o número
máximo de esvaziamentos pode se alterar. A funcionalidade 
correta do               deve ser assim constantemente monitorada.

Mantenha as linhas alimentadoras o mais curtas possível, para
que a força impulsionadora do lubrificador não seja excessiva,
sobrecarregando assim a bateria do equipamento!

Valores referenciais para o número máximo de esvaziamentos com 
ponto de lubrificação sem resistência

BEKA

Temperaturas

Temperaturas

Agip GR MU/EP 2 - montagem direta

Total Ceran XS 80 - montagem direta

Agip GR MU/EP 2 - tubulação ø 8x1,30 cm

Total Ceran XS 80 - tubulação ø 8x1,30 cm

Agip GR MU/EP 2 - tubulação ø 8x1,100 cm

Total Ceran XS 80 - tubulação ø 8x1,100 cm

05 - Lubrificantes apropriados

Graxa multiuso, KP2K-30 (DIN 51 825): 
Agip GR MU/EP 2
Sabão de lítio, óleo mineral
V(40) = 110 mm²/s, NLGI 2
Intervalo de temperatura de uso
lubrificante: -30 ºC até +120 ºC

Intervalo de temperatura de operação 
do         com graxa
Agip GR MU/EP 2: veja diagrama

Graxa de alto desempenho para 
Intervalo de temperatura ampliado,
KP1/2 N-55 (DIN 51 825):
Total Ceran XS 80 – Complexo de
Sulfonato de Cálcio espessante,
óleo-base sintético V(40)=110 mm²/s,
NLGI 1,5 / Intervalo de temperatura
de uso da graxa: -55 ºC até +180 ºC

Intervalo de temperatura de operação 
do          com graxa
Total Ceran XS 80: veja diagrama

BEKA

BEKA

BEKA
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BEKA06 - Carga e recarga

Preencha o lubrificador cuidadosamente e devagar até a marca „max.“,
evitando assim uma quebra da bomba por carga excessiva de lubrificante.

BEKA
Ao carregar de lubrificante observar extrema limpeza. 
Carregue o                     com a graxeira manual.

1. Retirar a capa de acionamento ou ativação.

2. Conectar a boca do carregador perpedicular ao
    bico de recarga.

3. Carregar ou preencher o reservatório até que seja
    alcançada a marca „max.“.

4. Retirar conector da bomba de graxa e limpar o 
bico de recarga.

5. Recolocar capa de acionamento ou ativação.

AVISO!



Ar incorporado
à graxa
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Quando a         for usada em ambientes
externos, deve-se colar uma membrana autoadesiva 
para tampar o or i f íc io de expurgo de ar :

1.Car regar o lubr i f icador e expurgar o ar.

2.L impar a super f íc ie em torno do or i f íc io 
    de expurgo, retirando principalmente restos de graxa.

3.Colar a membrana auto-adesiva (veja figura).

Membrana autoadesiva de selagem do expurgo de ar
Número do item: 10100887

Orificio de liberação 
do ar

Pistãõ-guia

Direção de 
liberação do ar 

BEKA

BEKA

BEKA 06 - Carga e recarga

Na primeira carga ou preenchimento pode ocorrer 
a inclusão de ar (bolhas) no reservatório. Essas 
bolhas nao afetam a funcionalidade da bomba, 
mas o ar contido será impulsionado até o ponto 
d e  g r a x a  i n t e r r o m p e n d o  c o m  i s s o  o 
fluxo de lubrificante.   

Para remover estas bolhas carregue o reservatório da 
                    na primeira vez até cerca de 1 mm acima 
da marca „max“, com o que o anel de vedação do 
pistão irá abrir  o orif ício de expurgo de ar 
levemente, permitindo a saída das bolhas.

No entanto, nas cargas posteriores e regulares, nunca 
ultrapassar o nível „max.“.

MEMBRANA
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Carregamento correto

Definição das regulagens de ciclo mensal

A            não deve ser esvaziada por completo. A bomba não se danifica num
esvaz iamento tota l ,  mas passa a impuls ionar  ar .  Por  i s so o ponto de 
lubrificação poderá não serr abastecido corretamente com lubrificante, 
e  a s  l i n h a s  t e r ã o  q u e  s e r  e x p u r g a d a s  d o  a r  q u e  s e  i n t r o d u z i u .

O lubrificador pode ser recarregado a qualquer momento. A bomba quantifica o volume de 
lubrificante, não os esvaziamentos do reservatório.

A quantidade de lubrificante impulsionada varia de acordo com a regulagem de ciclo mensal 
escolhida (veja figura).

Regulagem ciclo
mensal

Volume de graxa
por mes

Volume de graxa
por semana

Regulagem ciclo mensal

Intervalo de carga ótimo
em aproximadamente

35 cm
310 cm
320 cm
340 cm
3120 cm

31,1 cm
32,3 cm
34,6 cm
39,2 cm
327,5 cm

Exemplo : ciclagem mensal escolhida 12 meses,
volume de graxa propelido: 10 cm³ mensais / 
2,3 cm³ por semana

6

4
5

3

2
1

BEKA

BEKA

20 meses 10 meses 5 meses 10 semanas 4 semanas

06 - Carga e recarga
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07 - RegulagemBEKA

1. 2.

3.

< s1-2 

6

4

5

3

2

1

BEKAA capa de acionamento é a chave para a operação do . Ela é necessária para regular funções 
importantes, como por exemplo o acionamento liga/desliga ou a programação do tempo de funcionamento.

Ligando e programando o tempo de funcionamento

Desligando e modificando a programação

Retirar a capa de acionamento
e levé-la à área de ativação
das funções.

Coloque a capa de acionamento sobre o ponto vermelho e segure até que a luz 
vermelha LED tenha brilhado cinco vezes. Após isso retire a capa cerca de 
1-2 segundos e coloque depois imediatamente novamente sobre o ponto vermelho.

Agora os LEDs verdes começam a sua movimentação vertical. Afastar a capa, assim que o LED verde estiver na posição
do numero de meses desejada (por exemplo 12). A bomba está programada e logo iniciará a propulsão de lubrificante.

Posicionar a capa de acionamento sobre o ponto 
vermelho e  segurar  em posição,  até  que o LED 
vermelho pisque 5x, e em seguida afastar a capa. 

O lubrificador irá desligar. O LED vermelho acende 
por  5  segundos.  Agora  pode-se  l igar  a  bomba 
novamente e reprogramá-la de acordo com a necessidade.
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08 - Lubrificação especial e liberação de ar BEKA

Ativando uma lubrificação especial:
- Para liberação do ar na   (por exemplo após a primeira carga ou recarga de um  

reservatório vazio da           )
- Para uma lubrificação intermediária
- Para verificar a capacidade restante (veja „Consulta de nível/ Avisos LED“)

BEKA

BEKA

BEKA

Na primeira carga:
Executar uma lubrificação especial após a 
primeira carga por pelo menos 5x consecutivas, 
até que o lubrificante ou graxa esteja 
livre de bolhas de ar.
Ativação de uma lubrificação especial

1.Ret i ra r  a capa de ac ionamento e levá- la  ao campo de at ivação.  
2. Pos ic ionar a capa sobre o ponto vermelho e segurá- la em pos ição 
 até que o LED vermelho pisque 2x ,  e em seguida afastar a capa. 

O LED verde acende na regulagem de ciclo mensal 
programada.
A bomba inicia o ciclo de uma lubrificação 
especial (+/- 20 s):
- O motor opera cerca de 7 s
- O motor pára por cerca de 4 s
- O motor opera cerca de 7 s
- O motor pára por cerca de 1 s
- O motor opera cerca de 1 s
O ciclo de lubrificação especial est  concuído.á

Tenha o cuidado, antes de uma lubrificação especial, de que a   esteja ligada e 
corretamente programada.

2X

 Pausa 
cerca 
de 4 s

 Pausa 
cerca 
de 1 s

 cerca de 20 s

O motor opera
cerca de 7 s

O motor opera
cerca de 7 s

O motor opera
cerca de 1 s
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09 - Montagem e colocação em funcionamento

Antes da montagem, certifique-se de que a              está programada corretamente e 
purgada de ar. 

Ainda antes da montagem, preencha o ponto de lubrificação e a linha alimentadora de graxa 
e suas extensões com a graxa correspondente. Para isso pode-se usar, por exemplo, bombas 
manuais de graxa.

4. Aparafusar firmemente
    o                    , se necessário, 

usar adaptador

3. Preencher ponto de lubrificação 
e possíveis linhas com graxa

 1.  Limpar ponto de
lubrificação

2.  Remover rosca
anterior

5. Apertar a rosca de ligação
    usando o sextavado

A montagem e  da                    pode apenas ser realizada por colocação em funcionamento
pessoal técnicamente habilitado para tanto. 

Tome todas as precauções necessárias, para que a                   seja montada e unificada 
com a máquina ou equipamento a lubrificar de forma correta e sem constituir risco à saúde 
ou segurança de pessoas.

BEKA

BEKA

BEKA

BEKA

BEKA
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A capacidade residual ou remanescente da                     é mostrada, após cada dosagem, na 
faixa de LEDs (veja gráfico e tabela). Para medir apenas a capacidade ou volume de 
lubrificante remanescente, ative uma lubrificação especial.

Ciclos de 
preenchi-

mento
3> 600 cm

3 3600 cm  - 481cm  
3 3480 cm  - 361cm  
3 3360 cm  - 241cm  
3 3240 cm  - 121cm  

3< 120 cm  

10 - Consulta de nível / Avisos LED

> 2500
2500 - 2001

2000 - 1501

1500 - 1001

1000 - 501

< 500

Esvaziamentos do 
reservatório

restantes

Ciclos ou
pulsos de 

lubrif. possíveis

Capacidade 
residual ou 

remanescente

Exemplo: 5 ciclos de preenchimento
(>4 esvaziamentos do reservatório
remanescentes)

6

4
5

3

2
1

BEKA

BEKA

LED Status Causa Reparo

Mensages da faixa de LED

verde

vermel-
ho

Ligado

Pisca cada 60 s 

Equipamento está lubrificando

Controle de função (=ok), equipamento está ativado

Pisca 2x breve
cada 5 s

Pisca cada 5 s

Ultrapassagem da 
contrapressão 

máxima

Número máximo 
de ciclos atingido

Bateria fraca demais

Desparafusar o equipamento, desligaer e religar:
- Bomba opera -> testar ponto de contrapressão excessiva ->
  corrigir erro -> reaparafusar equipamento.
- Equipamento não funciona -> trocar equipamento

Trocar equipamento



11 - Declaração de instalação e conformidadeBEKA
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