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ALBA CHEMIA

LMI S.r.l. to firma posiadająca ponad 30 lat
doświadczenia w produkcji specjalistycznych
olejów i płynów eksploatacyjnych do przemysłu.
Obszerne doświadczenie firmy LMI S.r.l. umożliwia
stworzenie kooperacji na zasadzie innowacyjnego
partnerstwa.
Głównym celem LMI S.r.l. to dostarczenie
konkurencyjnych produktów chemicznych i takich
rozwiązań technologicznych aby całkowicie sprostać
zapotrzebowaniom produkcji przemysłowej w branży
obróbki plastycznej metalu.
Wysoki poziom wydajności produktów LMI S.r.l., zapewnia
istotne ulepszenie sprawności produkcyjnej i bezpieczeństwa
w zakładzie produkcyjnym.
Misja LMI S.r.l. to połączenie wymagań produkcyjnych z
ochroną środowiska naturalnego i realiów pracy operatorów
w zakładzie. LMI S.r.l analizuje jakie są stosowane sposoby
aplikacji środków smarnych i samych olejów, w odniesieniu
do realiów produkcyjnych danego przedsiębiorstwa i
proponuje optymalizację.
W ofercie LMI S.r.l. znajdują się również produkty przygotowane specjalnie pod potrzeby klienta, co czyni
z firmy LMI S.r.l. silnym partnerem, oferującego kompleksowe rozwiązania produkcyjne dla klienta.
LMI S.r.l. do produkcji urządzeń i produktów
chemicznych korzysta z najnowszych dostępnych
technologii produkcyjnych, żeby zagwarantować
wyjątkową wydajność i wszechstronność, jednocześnie
spełniając najsurowsze wymagania środowiskowe.
Dział rozwoju produktów smarnych i chemicznych
charakteryzuje się nieustannym dążeniem do
udoskonalenia oferowanych produktów.
Źródłem sukcesu LMI S.r.l. to oferta kompleksowych rozwiązań; dostarczanie rozwiązań adekwatnych
do potrzeb klienta, żeby zoptymalizować koszty produkcji i zmaksymalizować jej wydajność.
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ALBA CHEMIA

LUBRICATION SYSTEM

SEKTOR 50

System natryskowy

SEKTOR 50
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ALBA CHEMIA

Sektor 50 + Spray System

Opis
Sektor 50 to główny produkt w kategorii
urządzeń natryskowych do obróbki plastycznej
blachy metalowej. Został stworzony żeby uzyskać
optymalne i minimalne smarowanie blachy w
tłocznictwie zautomatyzowanym. Działanie
urządzenia polega na natrysku nisko-ciśnieniowym
poprzez szereg dysz umieszczonych w zamkniętej
obudowie. Zyskuje się w ten sposób minimalne
smarowanie z obu stron blachy, nie tworząc przy tym
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Division
Division
Technology
Division

chmur olejowych. Urządzenie może pracować zarówno z blachą w formatkach jak i w zwojach.

1.DESCRIPTION
DESCRIPTION
1.1.DESCRIPTION

Sektor 50 stworzony jest z 2 części, z jednostki
sterującej i systemu natryskowego w zamkniętej

obudowie
This
This
isthe
the
main
main
product
product
ofitscategory,
itscategory,
category,
born
born
This
is is
the
main
product
of ofits
born
to toto(Spray System). System umożliwia natrysk
zon
dwóch
blachy, pozwalając nałożyć cieniutką
give
give
a aminimal
minimal
lubrication.
lubrication.
Itsactivity
activity
isbased
based
on
a
give
a minimal
lubrication.
ItsIts
activity
is is
based
aona strony
powłokę
Spray
Spray
System
System
with
with
carter
carter
and
and
guarantees
guarantees
Spray
System
with
carter
and
guarantees
a a az płynu smarowego w pojedynczych
minimal
minimal
lubrication.
lubrication.
The
The
pneumatic
pneumatic
system
system
gives
gives symetrycznie wzdłuż osi blachy, pasami
minimal
lubrication.
The
pneumatic
system
gives
obszarach
the
opportunity
opportunity
to control
control
the
spraying
spraying
inain aosi
a blachy lub całkowicie pokryć blachę.
thethe
opportunity
to tocontrol
thethe
spraying
in
wzdłuż
mirrored
mirrored
mode.
mode.
mirrored
mode.
Natrysk górny i dolny pracują niezależnie od siebie;
From
From
PLC
PLC
you
you
can
can
activate
activate
ordeactivate
deactivate
the
From
PLC
you
can
activate
or ordeactivate
thethe
jest możliwość smarowania tylko po jednej stronie
couples
couples
ofspray-points
spray-points
through
through
easy
easy
programs,
programs,
couples
of ofspray-points
through
easy
programs,
blachy.
moreover
moreover
ispossible
possible
todecide
decide
the
kind
kind
moreover
it itisitispossible
to todecide
thethe
kind
of ofof
Spray
System
to
różnej
szerokości
obudowy,
zawierające
szyny z szeregiem dysz. Szerokość obudów jest
lubrication
lubrication
only
only
foractivated
activated
nozzles.
nozzles.
lubrication
only
forfor
activated
nozzles.
różna
wbelow
zależności
odmost
potrzeb
klienta
i oferowane
są dlaof
blach
Figures
Figures
below
show
show
most
most
common
common
examples
examples
ofofo szerokościach od 400 do 1600 mm.
Figures
below
show
common
examples
spraying:
spraying:
Za pomocą prostego oprogramowania w jednostce sterującej linii produkcyjnej, można sterować
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strength.
Multi-directional wheels give the o
an easy displacement and the
Sektor 50 + Spray System
installation.

ALBA CHEMIA

Bez oprogramowania w jednostce sterującej linią produkcyjną, Sektor 50 wykorzystuje pojedynczy sygnał
aktywności cyklu produkcyjnego, żeby załączyć wszystkie zraszacze. W tym przypadku ograniczenie
liczby natryskujących dysz można uzyskać ręcznie zaciskając iglicę na dyszach nieużywanych.
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The unit controls are built following Machine Directive focused on saf
also energy, air and lubricant saving measures.

Each unit control have these following technical documentations:
- Statement of Compliance CE
- Use and Maintenance Guides
- Wiring Diagram in pdf and dwg format
- Pneumatic Circuit Plan in pdf and dwg format
- Technical Drawings in 2D and 3D
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System natryskowy

SEKTOR 50 PLC

AlbaChemia

ul. Szkolna 98

Regon: 632514066

PL 62-002

Suchy Las

NIP: PL7820026054

t. +48 61 811 54 07

f. +48 61 811 54 09

www.albachemia.com

KRS: 0000153232

Alior Bank: PL 85 2490 0005 0000 4600 5082 6993

the opportunity to control the spraying in a
mirrored mode.
From PLC you can activate or deactivate the
couples
of CHEMIA
spray-points through easy programs,
ALBA
moreover it is possible to decide the kind of
lubrication only for activated nozzles.
Figures below show most common examples of
spraying:

Sektor 50 PLC + Spray System

Opis

Spot Spraying

1. DESCRIPTION
PLC by SIEMENS with TOUCH PANEL operates on activation/deactivation
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urządzeniem Sektor 50 od sterowania linią produkcyjną (oprócz
s of lubrication points and it defines also the lubrication cycle of activated nozzles,
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LUBRICANT SYSTEM

SEKTOR ECO 2/6/12
System natryskowy

SEKTOR ECO 2/6/12
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Opis
Seria Sektor ECO to gama produktów stworzonych na bazie Serii
The
support
structure is made in aluminium to guarantee lightness
and strength.
Multi-directional wheels give the opportunity to place
and to install the machinery easily.
Lances can be used to make a perfectly efficient
lubrication if it necessary, or to minimize costs and
improving performance.

Sektor 50, przeznaczona do sytuacji gdzie konieczny jest samodzielny
montaż zraszaczy na linii produkcyjnej lub do innego zastosowania niż
natrysk na blachę. W zależności od wybranego modelu urządzenie posiada 2,

Technology Division

6 lub 12 wyjść i jest dostarczane z odpowiednią ilością dysz. Zraszacze są
sterowane parami i każdą parę można zaktywować z jednostki sterującej

Technology Division

poprzez przełączniki elektromagnetyczne. Każdy zraszacz jest połączony z
1. DESCRIPTION
jednostką
sterującą osobnym łączem.

The unit has also a 30 l tank with a visual and
electromagnetic level indicator that will advise
through a light signal if liquid finishes.
The operating consol has big manometers for a
punctual oil flow rate, pump pressure and mainly air
spray adjust to ensure a better cone spray.

Zraszacze jak w każdym urządzeniu typu Sektor są wyposażone w
the machine
withas a modular system whic
The unit SEKTOR ECO (2 / 6 /on12 series)
is designed
pistolety
z
3
wejściami.
Umożliwia to utworzenie programów, które
realized
ad
hoc
at
the
h can manages up to 12 lubrication lances.
moreover
bracketsSpraying cycle is made through
activation
and
deactivation
of solenoid control valves,
umożliwiają
różne
tryby
pracy.
specialist
technician,
each of which has been designed
to manage
to 2 nozzles.
Zraszacze
mogąuppracować
w trybie ciągłym lub przerywanym. I
specific labels.
The solenoid valves is switched on by the unit.
regulując ciśnienie rozpylania można zmieniać szerokość wachlarza

The unit has a diaphragm pump and a flow
adjustment, one for each line (one on the top and
one at the bottom). It allows a minimal and right
lubrication also thanks to the accuracy of nozzles
used, they are entirely made of stainless steel with a
cone spray of 60° and a calibrated hole in
accordance with the different type of lubricant used.

installed
system is
client and
equire a
usage of
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viscosity
lubricants
or lubricants
od 60° do punktowego
natrysku.
significant
changes to either the
Activation or deactivation of solenoid valve gives the opportunity to realize simples and
sical properties or in case of places where there is low temperature; it is
lubrication
cycles.
For example:
ional extra, several
asking for
a thermal
resistance
inside tank to keep the
est possible conditions.

care guarantees a top of the range product where periodical functional
intenance activities are minimized thanks to components made by
ld, as Festo and Siemens, promptly available all around the world.
actured in accordance with the Machinery Directive based on safety for
nergy, air and lubricant
saving
measures.
Continuos
Stipes
Spraying
Alternating Stripes Spraying
Spot Spraying
(without nebulization)

Alternating Stripes Spraying

Continuos Stipes Spraying

Spot Spraying
(without nebulization)

The unit has a diaphragm pump and a flow
Wymagania
i dokumentacja
adjustment, one for each line (one on the top and

Activation or deactivation of solenoid valve gives the opportunity to realize simples and
several lubrication cycles. For example:

ol have these following technical documentations:
one at the bottom). It allows a minimal and right
Każda
of Compliance
CEjednostka sterująca dostarczana jest z następującą
lubrication
also thanks to the accuracy of nozzlesWymagania dot. zasilania jednostki :
dokumentacją
techniczną:
aintenance Guides
used, they are entirely made of stainless steel with a
gram in pdf and
dwg format
Certyfikat
zgodności CE;
Napięcie: 230VAC;
cone
spray
60° and a calibrated hole in- Prąd nominalny: 32A;
Instrukcja
iof
serwisowania;
Circuit Plan in pdf andobsługi
dwg format
- accordance
Schemat obwodu
elektrycznego
w formacie
pdf i/lub
dwg;
with
the different
type
of lubricant
used. - Napięcie pomocnicze: 24VDC;
Drawings in 2D
and
3D obwodu
Schemat
pneumatycznego w formacie pdf i/lub
Napięcie układu zamkniętego: 24VDC;
struction materials
dwg;
Prąd zwarcia układu: 6kA;
- The
Rysunki
w 2D i 3D;
unittechniczne
has also
a 30 l tank with a visual and- Maksymalny pobór prądu: 10A;
mercial materials

The unit SEKTOR ECO (2 / 6 / 12 series) is designed as a modular system whic
h can manages up to 12 lubrication lances.
Spraying cycle is made through activation and deactivation of solenoid control valves,
each of which has been designed to manage up to 2 nozzles.
The solenoid valves is switched on by the unit.
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Alba Chemia
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url: www.albachemia.com

Wielkopolska

email: info@albachemia.com

Polityka obsługi klienta
Przedmiotem działalności Alba Chemia jest handel i dystrybucja urządzeń smarowniczych i materiałów do lubrykacji. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb
klientów oraz przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Alba Chemia o radę lub informacje dotyczące zastosowania oferowanych produktów w jego
konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie najlepszych informacji, jakie posiadamy w danym momencie, jednak Alba
Chemia nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Nie gwarantujemy tego w
szczególności, gdy potrzeby klienta zbytnio odbiegają od standardu zastosowań. Z przyczyn praktycznych nie możemy również ponosić odpowiedzialności za
aktualizację czy poprawki informacji czy rad, które kiedyś były udzielone, jak również za dostarczenie tego rodzaju informacji, czy też przedłużenie lub zmianę
gwarancji w odniesieniu do sprzedaży naszych produktów. Alba Chemia jest odpowiedzialnym dostawcą, ale wybór i wykorzystanie specyficznych produktów
sprzedanych przez Alba Chemia jest całkowicie pod kontrolą klienta i on jest za to odpowiedzialny.
Wiele czynników poza kontrolą Alba Chemia ma wpływ na wyniki osiągnięte przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań serwisowych.
Informacje zawarte w tym katalogu są aktualne w momencie druku i mogą ulec zmianom.
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