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Echte prestaties.
De topnaam op het gebied van vloeistofpeilautomatisering 
sinds 1948

Oliepeilregelaar
De REN™-oliepeilregelaar handhaaft het 

oliepeil in het carter van stationair opgestelde 

meercilindermotoren automatisch. Hierdoor 

wordt minder olie verbruikt en kunnen langere 

onderhoudsintervallen worden aangehouden, 

gewoonweg omdat het oliepeil altijd optimaal is. 

De regelaar wordt aan de inlaatzijde van het carter 

achter een REN- Slow Flow Meter geïnstalleerd.

Kenmerken
Trillingsbestendige bronzen/metalen klep  ■

voor langdurig gebruik

Ontwerp met zichtbaar oliepeil en zicht  ■

op de vlotter

Alarmschakelaar bij te laag oliepeil ■

Compact formaat: 111 mm x 137 mm x  ■

127 mm (4-3/8” x 5-3/8” x 5”)

Standaard 1/2” NPT uitlaat/inlaatpoorten  ■

voor montage aan de linker- of rechterzijde

Voordelen
Kostbare en frequente handmatige controle  ■

van het oliepeil niet langer nodig

Bewezen lange levensduur – jarenlang  ■

betrouwbaar (meer dan 55 jaar ervaring)

Houdt het oliepeil in de motor optimaal ■

Eenvoudig te installeren en gemakkelijk  ■

te begrijpen

Te koppelen aan REN- Slow Flow Meters  ■

en/of REN-continue-olieverversingsmodules 

Onderdeelnr. Omschrijving

RN24006 REN-set: Olieregelaar met montagesteun, slang 

en bevestigingsmateriaal

RN24007 Losse REN-oliepeilregelaar

Slow Flow Meter 
De REN- Slow Flow Meter is bedoeld om het 

smeerolieverbruik van motoren en compressoren 

te meten. Door het verdringerontwerp met 

dubbele zuigeraandrijving is het mogelijk om 

een extreem lage oliedoorstroming van minder 

dan 38 liter/uur (10 gallon/uur) te meten met 

nauwkeurigheidsmarge van 0,5%.

Kenmerken
Tefl on zuigerdichtingen in de tot op microniveau  ■

afgewerkte cilinders zorgen voor een lange 

levensduur 

De magnetisch aangedreven teller door een  ■

aluminium afscheiding maakt pakkingdragers 

en oliepakkingen overbodig

Elektronische afl ezing in plaats van  ■

mechanische afl ezing met lithiumbatterijen 

met een levensduur van vijf jaar (optie)

Er zijn ook meters leverbaar voor  ■

volumeweergave

Gallon/liter-weergave en meters die op afstand  ■

kunnen worden afgelezen (optie)

Voordelen
Geeft een indicatie van de staat van de motor ■

Onderhoudsarme, rendabele oplossing voor  ■

zichtbare en nauwkeurige meting van het 

olieverbruik van een motor

Op afstand te monteren trackingsysteem biedt  ■

continu toegang tot de motorgegevens (optie)

Kan worden gebruikt in combinatie met de  ■

REN-oliepeilregelaar, wat een perfect afgestemd 

olieregelingssysteem oplevert

Onderdeelnr. Omschrijving

RN24010 Analoge REN- Slow Flow Meter met teller (liter)

RN24021 Digitale REN- Slow Flow Meter met LCD-afl ezing (liter)



Echte technologie.
Kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties ten behoeve 
van een langere levensduur van de motor

Continue olieverversingsmodule
De REN™-olieverversingsmodule wordt gebruikt in 

combinatie met een REN-oliepeilregelaar om de 

olie in een draaiende motor continu te verversen. 

Het aanhouden van een constante oliekwaliteit 

ongeacht de tijd dat de motor draait zorgt voor 

een langere levensduur en langere onderhouds-

intervallen. Bij motoren die onafgebroken moeten 

draaien zorgt continue olieverversing voor minder 

en eenvoudiger onderhoud. De gebruikte olie kan 

naar een opvangtank of in de brandstof worden 

geleid.

Kenmerken
Geijkt voor gallons, quarts en liters ■

Compact en robuust gebouwd ■

Het elektrisch circuit is beschermd tegen  ■

spanningspieken, omkering van de 

voedingsspanning en lawaai

Instelbaar tot 0,99 gal./qt./liter per uur bij een  ■

oliedruk van 275,8 kPa (40 psi) of hoger

Voordelen
Zorgt voor een constante oliekwaliteit waardoor  ■

de motor langer meegaat

Verlengde intervallen voor olieverversen ■

Op afstand te monteren trackingsysteem (optie) ■

Kan worden gebruikt in combinatie met de  ■

REN-oliepeilregelaar

Onderdeelnr. Omschrijving

RN24002 12V olieverversingsmodule (liter)

RN24003 24V olieverversingsmodule (liter)

Vloeistofniveauschakelaar
De REN-vloeistofniveauschakelaar wordt gebruikt 

voor de aanduiding van het oliepeil in de motor, 

hydraulische vloeistof en antivrieskoelmiddel. 

Een magnetisch aangedreven schakelaar met 

één pool en dubbele wikkelspoed is dubbel 

afgedicht tegen een explosieve omgeving met 

twee afscheidingen: een roestvrijstalen en een 

hermetisch afgedicht glazen schakelaarhuis. 

De vier inlaat/uitlaatpoorten en een verstelbaar 

montageblok zorgen voor een hoge mate van 

installatievrijheid. Bekabeling is eenvoudig met de 

afneembare kap voor de elektrische behuizing.

Kenmerken
Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke  ■

plaatsen (Klasse 1, Groepen C en D) 

Gietaluminium constructie ■

Dubbele afscheiding: roestvrij staal en  ■

hermetisch afgedicht glas met een magnetisch 

aangedreven schakelaar

SPDT-schakelaar om een elektrisch circuit van  ■

maximaal 240 V DC/AC in of uit te schakelen 

Vier 1/2” NPT aansluitpoorten ■

Voordelen
Kan worden gebruikt voor olie, hydraulische  ■

vloeistof, antivrieskoelmiddel en de meeste 

andere vloeistoffen

Werkt bij temperaturen van -40 °C tot 120 °C  ■

(-40 °F tot 248 °F)

Robuust gebouwd voor gebruik in explosieve  ■

omgevingen

Onderdeelnr. Omschrijving

RN24011 REN-vloeistofpeilschakelaar



Filtration for the REAL™ World

Echte oplossingen.
Het meest veelzijdige assortiment olieregelingsproducten

Olietank voor 
verse olie

Motor

Druk-
systeem

Oliepeilregelaar

Slow Flow 
Meter 

LF777
5 micron fi lter 

(optie)

Terugloopklep
 Brandstofretourleiding

Uitlezing 
op afstand

Continue-
olieverversings-

module

Naar brandstoftank 
of opvangtank

Tank voor 
gebruikte olie

Brand-
stoftank

Voorbeeldinstallatie

OlietoevoerreservoirsOlietoevoerreservoirs
18,9, 56,8 en 113,6 liter

REN™-olietoevoerreservoirs 

worden gebruikt in combinatie 

met REN-oliepeilregelaars en 

zo dicht mogelijk bij de regelaar 

gemonteerd als handig is. 

Vóór de oliepeilregelaar mag 

niet meer dan 3.1 meter (10 feet) 

slang zitten die is aangesloten 

op een olietoevoerreservoir 

en vol vloeistof zit.

Onderdeelnr. Omschrijving

RN24012 REN 18,9 liter olietoevoerreservoir met standaard

RN24015 REN 56,8 liter olietoevoerreservoir met standaard

RN24017 REN 113,6 liter olietoevoerreservoir met standaard

Kenmerken
Volledig van staal ■

Afgewerkt met industrieel emaille ■

Reike 50,80 mm (2”) vuldop ■

Stofdichte ontluchting ■

Bronzen 1/2” NPT afsluiter ■

Montagestandaards verkrijgbaar voor reservoirs  ■

van 56,8 en 113,6 liter )

Voetstuk van 304.80 mm (12”) op buis  ■

gemonteerd voor 18,9 liter reservoir

Voordelen
Kan worden gebruikt in combinatie met  ■

de REN-oliepeilregelaar, - Slow Flow Meter 

en -continue olieverversingsmodule

Zorgt voor een compleet  ■

vloeistofverversingssysteem
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