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Bombas Elétricas CMV - 15N

As bombas elétricas modelo CMV-15N são fornecidas  para sistemas de lubrificação 
centralizada a óleo do tipo resistivo (dotados de válvulas dosadoras tipo DPT).

O conjunto motor/bomba é composta de um solenóide que comanda mediante a 
atração cíclica, uma bomba de pistão posicionada na parte interna do reservatório. 

Nas versões com controle pode ser fornecido um temporizador eletrônico 
programável que fornece tempo de pausa e tempo de trabalho. 

O equipamento é dotado além disso, de botoeira  para acionamento manual para 
lubrificação extra ciclos, luz verde indicadora de presença de tensão, luz amarela 
de  funcionamento. Mediante os dois seletores é possível programar-se o tempo de 
pausa de 2,5 a 180 minutos e o tempo de trabalho de 2,5 a 40 segundos. 

Além disso, é possível  ligar ou desligar a função de pré-lubrificação que permite 
efetuar-se um ciclo completo toda vez que a bomba é energizada. A ligação elétrica é 
efetuada através de dois conectores (um para a alimentação e um para a sinalização 
da chave de nível tipo 3 pólos IP-65). Nas versões sem temporizador, o sinal de  
partida e de parada deverão ser enviados do quadro de comando da máquina, 
dando-se atenção de não ultrapassar o tempo de trabalho máximo contínuo de 40 
segundos. 

Todas as bombas elétricas CMV-15N são dotadas de nível elétrico, filtro de sucção e 
filtro de enchimento. O esquema eletrônico das ligações elétricas internas e externas 
são efetuadas em observância às normas vigentes de segurança.  

Descrição

Especificações Tensão                                         115 V AC - 230 V AC

Freqüência                                  50/60 Hz

Reservatório plástico                    2 litros

Proteção                                      IP-54

Vazão / Minuto                             0,1 litros

Pressão de Trabalho                    13 bar - 188 PSI

Saída                       1/8” BSP (Fêmea)

Lubrificantes                                 Óleo 50 - 220 cSt 40 ºC

Filtro de sucção                            60 micron

Nível mínimo elétrico                   1 a 240 V AC 200 V DC 40 W

Tempo de pausa                         De 2,5 a 180 minutos

Tempo de trabalho                      De 2,5 a 40 segundos

Temperatura de trabalho             De -10 ºC a +60 ºC

Código Referência Tipo Tensão  Reservatório Descrição

5287 90.440.4 CMV-15N 115 VAC 2 litros sem temporizador

5289 90.440.5 CMV-15N 230 VAC 2 litros sem temporizador

5288 90.441.4 CMV-15N 115 VAC 2 litros com temporizador

5290 90.441.5 CMV-15N 230 VAC 2 litros com temporizador

Códigos para pedidos
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