
 

 

 

System PURGEX ® Oilrite – sterowanie pneumatyczne 

 

 

System PurgeX® Oilrite ma prostotą konstrukcję, 
instalację i jest proste w konserwacji. Każdy układ 
składa się z niezależnej pompy. W skład zestawu 
wchodzi: zbiornik środka smarnego, trójdrożny 
zawór elektromagnetyczny, regulator czasowy lub 
sekwencyjny, wiązki przewodów i łączniki. 

Zaletą systemu PurgeX® Oilrite stosuje się do 
rozpylania oleju jak i smaru w pożądanych punktach 
smarnych. 

W systemie PurgeX® Oilrite zastosowane są 
oddzielne układy sterowania dla doprowadzenia 
powietrza oraz smaru. Środek smarny jest 
napędzany przez powietrze w dyszy wylotowej by 
maksymalizować wydajność smarowania. Wysoka 
jakość wykonania oraz funkcjonalność pozwala 
na  niezawodną pracę w długich okresach czasu. 
Precyzyjne dawkowanie osiągane jest dzięki 
konstrukcji wyporowej i możliwości regulacji. 

 

 

 



 
Dane Techniczne: 

 materiał: anodowane aluminium 
 uszczelnienie: Buna-N i Viton 
 dozowanie smaru: 0,020 ml 
 temperatura pracy: -25 °C - 80 °C 
 ciśnienie powietrze: 2,7 bar - 34 bar 
 długość przyłącza: 20 cm lub w zależności od potrzeb 
 gwint przyłączy: 1/8" NPT 
 możliwość rozbudowy do 12 punktów smarnych 

Typowe zastosowanie Systemu PurgeX® Oilrite – sterowanie 
pneumatyczne 



 

Przykładowe zastosowanie Systemu PurgeX® Oilrite 

 6 punktowy system centralnego smarowania PurgeX – wyrzut smaru 

pneumatyczny ze sterowaniem czasowym. 

 

 

 

 

  



 

 1 punktowy system centralnego smarowania PurgeX – smarowanie 

zespołów łożyskowych 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

System PURGEX ® Oilrite – sterowanie 

elektryczne/mechaniczne 

 

 

System PurgeX® Oilrite ma prostotą konstrukcję, 
instalację i jest proste w konserwacji. Każdy 
układ składa się z niezależnej pompy. W skład 
zestawu wchodzi: zbiornik środka smarnego, 
silnik elektryczny, regulator czasowy lub 
sekwencyjny, wiązki przewodów i łączniki. 

Zaletą systemu PurgeX® Oilrite stosuje się do 
rozpylania oleju w pożądanych punktach 
smarnych. 

W systemie PurgeX® Oilrite zastosowane są 
oddzielne układy sterowania dla doprowadzenia 
powietrza oraz smaru. Środek smarny jest 
napędzany przez silnik elektryczny. Wysoka 
jakość wykonania oraz funkcjonalność pozwala 
na  niezawodną pracę w długich okresach czasu. 
Precyzyjne dawkowanie osiągane jest dzięki 
napędowi mechanicznemu. System z silnikiem 
elektrycznym najlepszy jest do zastosowań w 
układach które potrzebują smarowania olejem. 

 

 

 

 

 

 



 
Dane Techniczne: 

 materiał: anodowane aluminium 
 uszczelnienie: Buna-N i Viton 
 dozowanie smaru: 0,15 ml 
 temperatura pracy: -25 °C - 50 °C 
 zasilanie: 120V/60hz, 0,025A 
 prędkość silnika: 1 RPM 
 długość przyłącza: 20 cm lub w zależności od potrzeb 
 gwint przyłączy: 1/8" NPT 
 możliwość rozbudowy do 12 punktów smarnych 

 

Typowe zastosowanie Systemu PurgeX® Oilrite – sterowanie 
elektryczne/mechaniczne 

 2 punktowy system  centralnego smarowania PURGEX  zębatki mechanicznej 

 



 

 1 punktowy system  centralnego smarowania PURGEX  łańcucha i koła łańchowego. 

 

 

 


