
Enkelpunts smeercartridges
Het monitoren van smeren op afstand

Om slijtage te voorkomen, moeten draaiende of wrijvende machine-onderdelen worden 
gesmeerd met vet of olie. Maar deze onderdelen bevinden zich vaak verspreid over 
de fabriekslocatie en zijn regelmatig moeilijk te bereiken of niet toegankelijk tijdens 
productie. Dat maakt uitvoering en controle duur en arbeidsintensief. ERIKS kwam met 
een werkende oplossing: smeren op afstand met behulp van draadloze sensoren.. 

Reguliere controle arbeidsintensief
Het regulier controleren en vullen van 

smeerpunten is niet alleen arbeidsintensief, bij 

‘normaal’ onderhoud is er ook fysieke controle 

nodig – met alle bijbehorende administratie van 

dien. Bovendien moet daarna alles nog in een 

juiste rapportage verwerkt worden. Om al dit 

soort problemen te voorkomen, is ERIKS gevraagd 

de status van de smeercartridges op afstand 

inzichtelijk te maken. Dat hebben we gedaan door 

gebruik te maken van draadloze communicatie in 

de vorm van een (in eigen huis ontwikkelde) sensor 

om het niveau van het smeerpunt te meten. De 

sensor maakt gebruik van het LORA-netwerk.

Draadloze variant
Er zijn al smeercartridges leverbaar met zogeheten 

standindicatie. Die zijn echter alleen ter plekke of 

met een kabel uit te lezen. Omdat de enkelpunts-

smeercartridges vaak op lastige plekken zitten, 

is dat niet ideaal. Een draadloze variant biedt de 

oplossing. Zowel het vetniveau als de voortgang 

van het smeren kan met het door ERIKS ontwikkelde 

draadloze systeem in de gaten worden gehouden. 

De informatie wordt continu doorgegeven aan 

het ERIKS-Internet of Things Cloudplatform. Op de 

computer is met één blik te zien wat de actuele 

status is van de vet-cartridges die in de gaten 

worden gehouden, en wat er moet gebeuren.

En omdat het onderhoud efficiënt is en meer 

zekerheid biedt, is een enkelpunts-smeercartridge 

met sensor zeker ook een interessante oplossing 

voor smeerpunten die nu nog met de hand 

worden gesmeerd.

Onze meerwaarde
J■	 Efficiënter onderhoud

J	 Hogere uptime

J	 Draadloze monitoring in weer en wind en op 

slecht bereikbare plaatsen

J	 Plug & play-levering

J	 Aangepast voor de situatie van de klant

J	 Zekerheid van smering

J	 Optimaal moment van vervanging bepalen

J	 Eenvoudig op nieuwe plekken te integreren
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