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型号(Model): 
BT60    CMIIT ID: 2019DJ0846
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

Patent Nr: 10-2010757

Series 
BT60/BT120/BT240

Elektromechanische Bluetooth-smeer-
middeldispenser van een nieuwe generatie.

BTPulsarlube



Uitstekende prestatie

Veilige werkomgeving

Geïntegreerd DB-beheer

Verbeterd gebruiksgemak

Gemakkelijk 
smeerbeheer

▶ Dankzij Bluetooth 4.1 zijn er verbindingen tot 20m (66ft) mogelijk 
▶ De hoge uitvoerdruk maakt installaties tot een afstand van 6m (20ft) mogelijk 

▶ Beschermingsgraad tegen binnendringing : IP65

Moeilijk te bereiken ruimten waar de toegang voor onderhoud niet gemakkelijk is 

Gevaarlijke locaties waar het niet veilig is om routineonderhoud uit te voeren

Op plaatsen waar er zich lagers in de directe nabijheid bevinden 

Op plaatsen waar de smering moeizaam en lastig verloopt
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Gemakkelijke installatie en bediening 
Gemakkelijk te gebruiken app-interface

Gebruik de mobiele Pulsarlube-app om de smeermiddeldispenser op een gemakkelijke 
manier te bedienen en te monitoren
Verschillende smeermiddelen te verkrijgen in meerdere inhoudsmaten

Volg de operationele status van alle gekoppelde smeermiddeldispensers aan de hand van 
de geïntegreerde database

Monitor de status van de smeermiddeldispenser in gevaarlijke en ontoegankelijke ruimten 
vanop afstand via de mobiele app in de directe nabijheid
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Typische toepassingen

Details Specificaties
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Automatische elektromechanische
Bluetooth-smeermiddeldispenser

Inhoud vetbalg

60ml / 120ml / 240ml (vooraf ingesteld)  

Voeding 	
DC 4.5V batterij (vervangbaar)
Standaard : Alkalinebatterij
Optioneel : lithiumbatterij

Bedrijfsdruk 	
30~60bar (435~870psi)

Bedrijfstemperatuur  	
Standaard alkalinebatterij : 
-15˚C~60˚C (5˚F~140˚F)
Optioneel lithiumbatterij : 
-40˚C~60˚C (-40˚F~140˚F)

Smeerperiodes 	
1~12 maand

Installatie op afstand 	
Max. 6m (20ft) met Ø6 buis

Meerpuntsinstallatie	
Max. 3m (10ft) met Ø6 buis (tot 8 smeerpunten)

Smeervolume	
0.34ml/slag (@ 20˚C/68°F)

Productcertificaties & IP-code  	
CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM / 
SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65 

Bluetooth-bereik  	
5~20m afhankelijk van de installatieomgeving 

Bluetooth-specificaties  	
Bluetooth 4.1 (klasse 2)


