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Algemene informatie
Dit is een algemene handleiding voor de automatische smeersystemen Wiejelo BRAVO met een reservoir van 3, 5 of 8 kg.

Een automatisch vetsmeersysteem van Wiejelo smeert uw machine of voertuig met de juiste hoeveelheid vet, terwijl u de  

machine of het voertuig gebruikt. De enige handeling die u handmatig dient te doen, is het vullen van het vetreservoir.

Voor de duurzaamheid van het automatische vetsmeersysteem is het belangrijk dat u zich aan de onderstaande regels houdt:

 Installeer de componenten op de juiste manier.

 Gebruik het juiste vet. 

 Controleer het apparaat regelmatig. 

Wat gebeurt er als u zich niet aan de richtlijnen houdt?

Als er niet genoeg vet in het apparaat zit of als u de pomp niet regelmatig bijvult, kan de machine of het voertuig beschadigen. 

Wiejelo Equipment B.V. is niet aansprakelijk als er schade ontstaat.

Gebruikt u verkeerde of vervuilde smeermiddelen, verandert u zelf iets aan het apparaat of gebruikt u niet de juiste onderdelen 

bij een reparatie? Dan vervalt de garantie.

Voor uw veiligheid

Voor uw eigen veiligheid dient u zich aan één belangrijke regel te houden; Zet het apparaat helemaal uit bij onderhoud of repa-

ratiewerkzaamheden.
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Modulair reservoir (3 max) 

Besturingspaneel 
(automatische versie) 

Pomp element 2 
(optioneel) 
of vulkoppeling

Smeernippel voor 
het vullen 

Elektrische 
aansluitingen 

Pomp element 3 
(optioneel) 

Roervleugel

2. Hoe werkt het Wiejelo BRAVO smeersysteem
De elektrische pomp pompt het vet naar de progressieve hoofdverdeler. Deze hoofdverdeler verdeelt het vet in de juiste hoeveel-

heden over de verschillende smeerpunten of secundaire verdelers. Zuigers dwingen het vet in een bepaalde richting, zodat het niet 

de weg van de minste weerstand kan kiezen. Hierdoor is er een goede controle over het hele smeersysteem. Met het  

bedieningspaneel regelt u de smeer- en pauzetijd, zodat uw machine of voertuig optimaal wordt gesmeerd.

Pomp element 1 

1/8BSP retour 
aansluiting 
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De Wiejelo BRAVO vetpomp wordt aangedreven door een elektrische motor. Dit kan een 12VDC, 24VDC of 230VAC motor zijn.

Aan deze elektrische motor zit een excentrische schijf gemonteerd. De excentrische beweging van deze schijf duwt de zuiger van 

het pompelement heen en weer.

De elektrische motor wordt aangestuurd door een interne of externe besturing.

3. De Wiejelo BRAVO vetpomp 

Zuiger van het 
pompelement 

Excentrische 
schijf 
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4. Pomp element
Het pompelement is een cruciaal onderdeel van het smeersysteem. Het pompelement bouwt namelijk de druk op in de 

smeerleidingen. De excentrische schijf duwt iedere omwenteling tegen de plunjer van het pompelement aan. Hierdoor wordt 

er vet in de smeerleidingen geperst. Wanneer de excentrische schijf niet tegen de plunjer aanduwt, wordt de kamer van het 

pompelement gevuld met vet. Door dit een aantal keer te herhalen ontstaat er een pompende werking.

Het pompelement is voorzien van een optioneel overdrukventiel. Wanneer er ergens in het systeem een smeerpunt verstopt 

raakt, zal er teveel druk worden opgebouwd in het systeem. Uit het overdrukventiel zal dan vet geperst worden. Hierdoor is 

eenvoudig te zien of er iets mis is met het smeersysteem. De pomp geeft een elektronische melding als er teveel druk wordt 

opgebouwd. 

De Wiejelo BRAVO pomp wordt standaard geleverd met een pompelement dat 0.14cm3 per rotatie levert.

Het installeren van het pomp element: 

1. Verwijder de rode plastic plug. 

2. Schroef het pomp element in de opening,

  totdat deze niet meer verder wil. 

3. Trek het pompelement na op 20Nm. 

1 inkeping
0,14cm³/slag

uitgang
G1/4”M22x1,5

2 inkeping 
0,26cm³/slag

inkepingen
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5. Instelbaar pompelement 
 

Zuiger

M22x1,5

Uitgang
G1/4”

Afdekkap

Om de precieze opbrengst van de pomp te regelen of om de output van een pomp zonder timer te regelen kan een instelbaar 

pompelement worden geplaatst. 

Om een instelbaar pompelement in te stellen volgt u de volgende stappen: 

 Zorg ervoor dat er geen druk meer op de leiding staat. 

 Verwijder de 4mm inbus afdekkap.

 Steek de 4mm inbussleutel in de interne stelschroef van het pompelement.

 Draai deze schroef helemaal in (met de klok mee = maximale opbrengst).

 Om de opbrengst te verminderen, draai de stelschroef uit (tegen de klok in).

 Iedere complete omwenteling is 0.6cc/min. De instellingen varieren tussen de 0,4 tot 2.8 cc/min. 

 Afhankelijk van het aantal rotaties. Er zijn vier rotaties mogelijk.

 Controleer de aanwezigheid en integriteit van de koperen pakking (vervang indien nodig).

 Plaats de afdekkap terug met een 4 mm inbussleutel.
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5. Instelbaar pompelement 
 

6.  Het vullen van de Wiejelo BRAVO vetpomp 

Notitie:
Het vullen van het vetreservoir kan ook via een vulnippel aan de 
zijkant van de pomp. 

Stap 1
Schroef de rode plug los.

Stap 2
Druk de spuit stevig in de vulaansluiting.

Vul het reservoir met de vulspuit tot de 

streep bij. MAX.

Stap 3
Schroef de rode plug weer vast.

Het vetreservoir kan op verschillende manieren worden gevuld:

 Handmatig

 Pneumatisch

 Elektrisch

Voor het handmatig vullen van het vetreservoir met behulp van de handvulspuit, 
dienen de volgende stappen te worden doorlopen.
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7. Elektrische aansluitingen

The working of a progressive divider
0888141 0888059
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2A

C

BA

DC

Pin Functie
1 12V – 24V “+”

2 Puls inkomend (pauzetijd)

3 Massa “-“

4/Gnd Puls inkomend (smeertijd)

Pin Functie
1 12V – 24V “+”

2 Massa “-“

Pin Functie
1 Externe bijsmeerknop

2 Lamp-signalering

3 Massa

Pin Met timer Zonder timer
1 Alarm COM Alarm COM 

2 Alarm NC -

3 Alarm NO Alarm NC

Stroomvoorziening Cyclussensor

Bijsmeerknop / lamp Leegmelding
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7. Elektrische aansluitingen 7. Elektrische aansluitingen

A Pagina 11 C

A Pagina 11 C
D

B

D
BA

DC

BStroomvoorziening Cyclussensor

Bijsmeerknop / lampLeegmelding

Pin Functie
1 12V – 24V “+”

2 Puls inkomend (pauzetijd)

3 Massa “-“

4/Gnd Puls inkomend (smeertijd)

Pin Functie
1 Externe bijsmeerknop

2 Lamp-signalering

3 Massa
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Aansluitingen controle lamp/cycle switch 

D2 D3

D3

D1

Verbind met stekker D

7. Elektrische aansluitingen

Groene LED licht op

tijdens smeercyclus en 

knippert bij storing

Schakelaar voor  

extra smeercyclus  

tevens reset foutmelding

2

1

Let op:  

 NCYC dient op 1 te staan (default waarde)

 De groene LED brandt bij de smeercyclus en geeft bij storing foutcodes af   

 (zie pagina 18)



12/24V

 “+”

12/24V

 “-”

7. Elektrische aansluitingen

Pin 3

Pin 6

Pin 4

Pin Functie
1 12V – 24V “+”

2 Massa “-“

3 Lamp-signalering

4 Lamp-foutmelding

5 Massa

6 Externe bijsmeerknop

7 Puls inkomend (pauze)
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8. Het instellen van de geïntegreerde timer

Automatische versie
Besturings layout

DISPLAY
Geeft de parameters weer en de 
ingestelde waarden aan.

OK
Bevestigt de getoonde waarde
op het scherm.

PIJL OMHOOG
Staat de gebruiker toe om de 
instelwaarde te verhogen.

PIJL OMLAAG
Staat de gebruiker toe om de 
instelwaarde te verlagen.

RESET
Reset de huidige smeercyclus, annu-
leert eventuele alarmen en start de 
pomp opnieuw.

14



8. Het instellen van de geïntegreerde timer

Instellen timer Wiejelo Bravo pomp

Stap Knop Actie

1
 5 seconden ingedrukt houden Hiermee komt u in het menu

2
Selecteer de parameter die u wilt aanpassen

3
Druk op OK: u ziet nu de ingestelde waarde

4
Verhoog/verlaag de waarde door op de pijlen te 
drukken

5
Bevestig de gewenste waarde door op OK te 
drukken

6
2,5 seconden ingedrukt houden

De ingestelde waarde wordt opgeslagen en er 
verschijnt “SAVE” in het scherm. Hierna verlaat u 
het menu. 

15
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Parameter functies
Display Beschrijving Mode Default Bereik Opmerkin-

gen

NODE          CYCL  P  LS  OFF
CYCLE
PULSE

OFF
Cycle 100%

PAUZE TIJD: uren en minuten CYCLE 10 min 0 min 
/ 99 uur Beide

Bij NODE = PULS:
Tijd na bereiken van aantal pulsen dat er wordt gewacht 

voordat er begonnen wordt met smeren.
PULSE 0 sec 0 sec / 99 

min

PAUZETIJD: pulsen afkomstig van machine CYCLE 
PULSE 1 cycle 0 / 60000 Complete 

cyclus

C.Cou = 0: 
Smeertijd: minuten en seconden

C.Cou > 0:
Tijd waarin één puls binnen moet komen > bewakingstijd

CYCLE 
PULSE 1 min 99 min / 1 

sec

NODE = CYCL:
Smeertijd = aantal pulsen verdeler

NODE = PULS:
Pauzetijd - pulsen afkomstig van machine

CYCLE 
PULSE 1 cycle 0 / 60000 Complete 

cyclus

Voor-smering: bij inschakelen stroom pomp wordt er eerst 
een smeercyclus opgestart.

CYCLE 
PULSE OFF ON-OFF

  ,CYC Aantal pulsen via een handmatige input. CYCLE 
PULSE 1 0 / 9999

PTOR

Als de instelling “OFF” is:
na verstrijken van de pauzetijd start de smeercyclus.

Als de instelling “ON” is:
bij het bereiken van de pauzetijd wordt een “Pause Time 

Overring alarm” afgegeven.

CYCLE OFF ON-OFF

LEV
Leegmelding:

OFF: geen leegmelding
ON: leegmelding

CYCLE 
PULSE

OFF
ON ON-OFF

c,c

p,c

s  ,

c,

p   EL



8. Het instellen van de geïntegreerde timer

Extra functies timer Wiejelo Bravo pomp

Knoppen Display Omschrijving

LOC    Blokkeert het toetsenbord

f  ee   Deblokkeert het toetsenbord

   EFA Vervangt de waarden door de default waarden

C,  AY

C,DDD    

P,DAY

P,NIN

F,DAY

F,NIN

Toont het aantal werkdagen

Toont het aantal werkuren

Toont het aantal dagen pauze

Toont het aantal minuten pauze

Toont het aantal dagen “alarm”

Toont het aantal minuten “alarm”

+

+

+ +

Laat los

+

Laat los

17



9. Storingen

Alarm codes

Display code
LED 

flitspatroon 
bijsmeerknop

Alarm Oplossing

A LL 1x Laag niveau melding Vul het reservoir met vet.

R CS 2x Cyclus sensor alarm
De cycles melding ontving niet op tijd signaal 
van de sensor. Controleer of het smeersysteem 
correct werkt.

A to 3x Pauze timer Controleer de signaal pauze sensor.

a lp 4x Pomp motor geblokkeerd Vervang de motor of maak deze weer gangbaar.

r ol 5x Pomp motor overbelast
Laat de pomp afkoelen en test of deze daarna 
weer werkt.

a co 6x C.COU in pulsmodus Pas de C.COU parameter aan.

a ee 7x Eprom Error Vervang printplaat.

Notitie: de alarm code kan geannuleerd worden door         en         tegelijk in te drukken

18



Alarm codes

Display code
LED 

flitspatroon 
bijsmeerknop

Alarm Oplossing

A LL 1x Laag niveau melding Vul het reservoir met vet.

R CS 2x Cyclus sensor alarm
De cycles melding ontving niet op tijd signaal 
van de sensor. Controleer of het smeersysteem 
correct werkt.

A to 3x Pauze timer Controleer de signaal pauze sensor.

a lp 4x Pomp motor geblokkeerd Vervang de motor of maak deze weer gangbaar.

r ol 5x Pomp motor overbelast
Laat de pomp afkoelen en test of deze daarna 
weer werkt.

a co 6x C.COU in pulsmodus Pas de C.COU parameter aan.

a ee 7x Eprom Error Vervang printplaat.

9. Storingen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Electromotor  
functioneert niet 

Geen spanning Controleer de stroomkabels.

Besturing start niet op Vervang de printplaat.

Elektromotor draait niet Vervang elektromotor assemblage.

De display licht niet op Onjuiste stroom/voltage
Controleer stroom en voltage. 

Zorg voor een goede voeding naar de pomp.

De pomp start op en 
stopt daarna direct

Kapotte of geblokkeerde 
electromotor

Laat de pomp afkoelen. Probeer de smeercyclus 
opnieuw. Los blokkade van de motor op.

Er komt geen smeervet 
uit de pomp

Reservoir is leeg
Vul bij en verifieer eventuele alarmen voor laag 
niveau.

Incompatibel smeermiddel
Sommige smeermiddelen zijn niet geschikt voor  
automatische smeersystemen. 
Vervang het smeervet.

Geblokkeerd 
pompelement

Demonteer het pompelement en controleer op 
vervuiling.  Maak schoon en herplaats of vervang 
het element.

Versleten pompelement Vervang het pompelement.
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