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LE yağlama ürünleri ile doldurulmuş PERMA STAR VARIO Tek Nokta otomatik yağlayıcı 

 

 

İstediğiniz LE yağlama ürünü ile doldurulmuş PERMA otomatik yağlayıcılar 

Perma STAR VARIO tam otomatiktir, sıcaklıktan bağımsızdır ve hassas 
yağ ölçümü gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Kesin yağlama 
miktarı gerektiren elektrik motorları için tercih edilir. Çoğu düz yataklar, 
açık dişliler, lineer dişli,  miller, mil keçeleri ve zincirler için de tercih edilir. 
LCD ekran okunması kolay olup çalışma durumunu görüntüler. Yağlayıcı 
deşarj oranı her an değiştirilebilir.  

Sistem elektromekanik bir tahrik ünitesinden, yağlayıcı hacmi 60, 120 
veya 250cc olan bir yağlayıcı kartuşundan (LC) ve bir adet Perma’ya özel 
pil takımından oluşur. İstenilen deşarj süresi ve LC(kartuş) boyutu, 
basmalı düğme ile kolayca seçilebilir ve ekranda hemen görülür. Mevcut 
çalışma durumu,  uzaktan görülebilen LED ışıkları (kırmızı / yeşil) ile 
izlenebilir. Uygulamalar: 

Perma STAR VARIO, bireysel parçalar doğru monte edildiğinde toz ve su 
püskürmelerine karşı korunmuştur. 

 

 
Ürün özellikleri: 
Plastik, Seffaf yağlayıcı kartuşu(LC) 
Elektromekanik motor(tahrik ünitesi), Pil ve LC değiştirildikten sonra 
tekrar kullanılabilir 
4.5V Perma’ya özel Pil ile çalışır 
Ürettiği basınç: 6bar 
Yağlayıcı ve ortam sıcaklığına bağlı olarak hat uzunluğu 5 metre maks.  
Çalışma sıcaklığı: -10° C to +50 ºC 
Performansı ortam sıcaklığından etkilenmez 
NLGI 2’ye kadar gres ve yağ için uygun 
60 / 120 / 250 cc gres/yağ içeren kartuşlar kullanır 
1,2,3…….,12 ay deşarj ayarı 
IP68  

Avantajları: 
Düğmeli LCD ekran boşaltma süresini, LC(kartuş) boyutunu ve çalışma 
durumunu ayarlar ve gösterir 
Ayarlar: 1, 2, ... 12ay ve LC boyutu 
Basit ve açıklayıcı işlem 
Hassas uygulamalar yağlayıcı açlığından korunur ve yağlayıcıdan 
tasarruf sağlanır 
Ayarlar herhangi bir zamanda değiştirilebilir 
Uzun süre ekipman duruşunda sistem kapatılabilir 
Pil takımlı elektromekanik, tekrar kullanılabilir kontrol/tahrik ünitesi 
Uzaktan Görülebilen LED ışıklar fonksiyonu ve hataları gösterir 
Sıcaklık ve karşı basınçtan bağımsız, güvenilir, hassas yağlayıcı deşarjı 
Azalan masraflar sayesinde kısa sürede kendini amorti eder 
Uygulamadan uzakta hızlı ve kolay kontrolü sayesinde emniyeti artırır, 
zamandan tasarruf sağlar ve bakımları kolaylaştırır 
5 m'ye kadar tüplerle uzaktan monte edilmesini sağlar 
Temizleme işlevi 
Güvenli ve kolay erişilebilir yerlere kurulum, işyeri kazalarını azaltır ve 
zamandan kazandırır 

       

      

 

 

Düğmeli, LCD ekranlı ayar 

 

 
NOVA Kontrol/tahrik 
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