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Zasada działania rozdzielacza progresywnego DPX 

Rozdzielacz progresywny jest tłoczkowym rozdzielaczem dozującym, pracującym w sposób ciągły, w którym kolejne 
sekcje wykonują cykl roboczy po wykonaniu cyklu roboczego przez poprzedzającą go sekcję, samoczynnie, pod 
wpływem ciśnienia środka smarowego. Przerwanie zasilania środkiem smarnym w trakcie cyklu powoduje 
zatrzymanie rozdzielacza. Po wznowieniu zasilania cykl jest kontynuowany od miejsca, w którym został zatrzymany. 
Dzięki progresywnej zasadzie działania zapewnia podawanie stałej dawki środka smarowego na każdy wylot. Wpływ 
ciśnienia zwrotnego jest nieznaczny, dzięki temu możliwe jest skuteczne monitorowanie pracy rozdzielacza oraz 
całego układu optycznie poprzez trzpień wskaźnikowy, bądź elektroniczne poprzez czujnik zbliżeniowy, 
mikrowyłącznik bądź kontrakton. 
 
 

1)    2)    3)   

4)    5)    6)  
 
 

1)  Środek smarowy pod wpływem ciśnienia wytworzonego przez pompę (kolor czerwony) powoduje przesunięcie 
tłoczka A w lewą stronę (patrz strzałka), smar znajdujący się za tłoczkiem (kolor niebieski) kierowany jest do wyjścia 
nr 1. Po przesunięciu się tłoczka zostaje udrożniony kanał smarny do tłoczka B 
2)  W kolejnym cyklu przesunięty zostaje tłoczek B w lewą stronę (patrz strzałka), smar znajdujący się za tłoczkiem 
(kolor niebieski) kierowany jest do wyjścia nr 2, następuje udrożnienie kanału do tłoczka C. 
3)  Przesunięty zostaje tłoczek C w lewą stronę (patrz strzałka), smar znajdujący się za tłoczkiem (kolor niebieski) 
kierowany jest do wyjścia nr 3, następuje udrożnienie kanału smarnego do tłoczka A. 
4)   W kolejnym cyklu przesunięty zostaje tłoczek A w prawą stronę (patrz strzałka), smar znajdujący się za tłoczkiem 
(kolor niebieski) kierowany jest do wyjścia nr 4, następuje udrożnienie kanału do tłoczka B. 
5)  W kolejnym cyklu przesunięty zostaje tłoczek B w prawą (patrz strzałka), smar znajdujący się za tłoczkiem (kolor 
niebieski) kierowany jest do wyjścia nr 5, następuje udrożnienie kanału do tłoczka C. 
6) W ostatnim cyklu pracy rozdzielacza przesunięty zostaje tłoczek C w prawą stronę, udrażniając tym samym kanał 
smarny do tłoczka A. Jeśli pompą wciąż pracuje cykl pracy rozdzielacza będzie kontynuowany od punktu 1. 
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Opis wyrobu 
 
Rozdzielacz DPX jest sekcyjnym, tłoczkowym 
rozdzielaczem dozującym o progresywnej 
(postępowej) zasadzie działania. 
Samoczynnie, pod wpływem ciśnienia środka 
smarnego rozdzielacz dozuje i dystrybuuje środek 
smarowy  na wszystkie wyloty rozdzielacza. 
Dzięki progresywnej zasadzie działania zapewniają 
utrzymanie stałej wielkości dawki smaru podawanej 
na poszczególne wyloty. Nie zależy ona od ciśnienia 
zwrotnego (oporów płynięcia, długości przewodu, 
temperatury). 
Możliwe jest łatwe monitorowanie pracy rozdzielacza 
oraz całego układu. Nie jest możliwe pominięcie 
żadnego punktu w cyklu smarowania, który jest 
przyłączony do rozdzielacza. Rozdzielacz pracuje w 
sposób ciągły – po zakończeniu ruchu przez ostatni 
tłoczek swój ruch rozpoczyna pierwszy tłoczek i cykl 
smarowania rozpoczyna się od nowa. Przerwanie 
podawania smaru w trakcie cyklu powoduje 
zatrzymanie rozdzielacza. Po wznowieniu zasilania 
smarem cykl jest kontynuowany od miejsca w którym 
został zatrzymany. 
Rozdzielacze te występują w jednej odmianie 
wielkościowej, składają się z sekcji początkowej, 
sekcji środkowej/sekcji środkowych oraz sekcji 
końcowej. Rozdzielacz DPX może być stosowany 
jako rozdzielacz główny (pierwszego stopnia) lub 
rozdzielacz drugiego bądź kolejnego stopnia. Podane 
powyżej typowe przeznaczenie rozdzielacza nie 
wyklucza innych jego zastosowań po konsultacji z 
dostawcą. 
  
 
Przeznaczenie wyrobu 
 
Rozdzielacze przeznaczone są do dystrybucji 
środków smarnych w układach centralnego 
smarowania. Podawane środki smarne to smar o 
penetracji do 2 klasy wg. NLGI lub oleje o lepkości 
powyżej 15mm2/s (w temp. 40oC). 
 

 
Dane techniczne 
 
Liczba sekcji (zależnie od modelu)……….. od 3 do 12 
Dawka środka smarnego na  wyjście, na cykl ………... 
.………………..25 mm3 45 mm3 75 mm3 lub 105 mm3 
Maksymalne ciśnienie robocze……….………. 300 bar 
Minimalne ciśnienie robocze………………..……15 bar 
Maksymalna różnica ciśnień pomiędzy dwoma 
wylotami……………………………………....…. 100 bar 
Maksymalna ilość cykli……………………...….300/min. 
Temperatura pracy…………………...…... -20 ÷ 100 oC 
Przyłącze wlotowe…………………………….... G1/8 (f) 
Przyłącza wylotowe…………….………….…. M10x1 (f) 
Materiał korpusu…………………….…….stal węglowa, 
powierzchnia zabezpieczona przed korozją (poprzez 
niklowanie) 
 
Elementy dodatkowe 
 

 Łączniki wyjściowe: złączki zwykłe lub zawory 
zwrotne 

 Zaślepka do grupowania wyjść, 
 O-ring pod zaślepkę 
 Mostki do grupowania wyjść, 
 Przyłączka zasilająca 
 Zasilający zawór zwrotny 

 
Uzbrojenie wylotów rozdzielaczy 
 
Rozdzielacz musi być odpowiednio uzbrojony, by 
mógł właściwie dozować środek smarny. Zaleca się, 
aby każdy wylot, z którego środek smarny będzie 
zasilał punkt smarowania był uzbrojony w łącznik 
wyjściowy – zawór zwrotny. Możliwe jest jednak 
wkręcenie w port wylotowy rozdzielacza przyłączki. 
Jednak przy dużych różnicach ciśnień pomiędzy 
wylotami tej samej sekcji może dojść do 
nieprawidłowego dozowanie środka smarnego. Każdy 
wylot rozdzielacza, który nie będzie bezpośrednio 
zasilał punkt smarowania musi być zaślepiony bądź 
uzbrojony w mostek. Należy pamiętać jednak, że 
środek smarny z zaślepionego wylotu będzie 

 Instrukcja obsługi rozdzielacza progresywnego DPX 
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kierowany do przeciwległego wyjścia rozdzielacza, w 
tym wypadku należy wykręcić zaślepkę znajdującą się 
wewnątrz rozdzielacza oraz wyciągnąć kulkę 
uszczelniającą. Każda modyfikacja uzbrojenia może 
spowodować zmianę dawkowania środka smarnego 
na poszczególne wyloty. 

 
Grupowanie wylotów 

 
Na każdy wylot rozdzielacza DPX podawana jest stała 
porcja środka smarnego. Istnieją jednak dwa sposoby 
zwiększenia dawki środka smarnego podawanego do 
punktów smarowania w jednym cyklu pracy 
rozdzielacza. 
 

 
Rys. 1 – Prawe i lewe wyjście jest obsługiwane. 

 
 
1/ Wewnętrzne połączenie dwóch wylotów poprzez 
zaślepienie jednego wylotu i skierowania podwójnej 
dawki środka smarnego na drugi wylot zasilany z tej 
samej sekcji. Taka par wylotów znajduje się na 
jednym poziomie po przeciwnych stronach 
rozdzielacza. Można zaślepić wylot po dowolnej 
stronie, lecz tylko jeden wylot z tej pary może być 
zaślepiony.  
 

 
 

Rys. 2 – Elementy do wyciągnięcia przed 
zaślepieniem jednej strony sekcji rozdzielacza. 

 
 
W Przypadku zaślepienia jednego wyjścia, należy 
najpierw wkręcić zaślepkę po uprzednim usunięciu 
korka UNI5925-M4x6 oraz kulki uszczelniającej 
A92.089024. W efekcie uruchomione  wyjście 
rozdzielacza dostanie podwójną dawkę środka 
smarnego. 

 
Rys. 3 – Zaślepienie sekcji rozdzielacza . 

 
 
2/ Zewnętrznie połączenie wylotów by uzyskać na 
jedno wyjście zwielokrotnioną dawkę środka 
smarnego. W tym celu należy zastosować mostki do 
grupowania wylotów. Środek smarny ze 
zmostkowanych wylotów będzie kierowany a jedno 
wyjście (do jednego przewodu) w przypadku użycia 
mostku 1z + 1o bądź do kolejnej sekcji rozdzielacza w 
przypadku użycie mostku typu 2z. 
 

 
 

Rys. 4 – Mostek typu 1z +1o. 
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Rys. 5 – Mostek typu 2z. 

 
 

Rys. 6 – Przykładowe zgrupowanie wyjść 
rozdzielacza poprzez zaślepienie jednej sekcji 
oraz użycie mostka typu 2z. Wyjście rozdzielacze 
oznaczone strzałkami otrzyma sumaryczną dawkę 
z dwóch sekcji. Każda sekcja może mieć 
wydajność 25 mm3, 50 mm3, 70 mm3 lub 105 
mm3, więc maksymalna dawka środka 
smarowego w jednym cyklu dla tego wyjścia może 
wynieść 420 mm3 (4 x 105). Minimalna dawka dla 
tego wyjścia w przypadku użycia dwóch sekcji 25 
mm3 to 100 mm3 środka smarnego ( 4 x 25). 
 

 

Rozdzielacz progresywne typu DPX – wymiary gabarytowe 
 

 

H L typ nr zamówieniowy 
46.7 64.4 DPX-3 2.1N.03 
61.4 79.1 DPX-4 2.1N.04 
76.1 93.8 DPX-5 2.1N.05 
90.8 108.5 DPX-6 2.1N.06 
105.5 123.2 DPX-7 2.1N.07 
120.2 137.9 DPX-8 2.1N.08 
134.9 152,6 DPX-9 2.1N.09 
149.6 167.4 DPX-10 2.1N.10 
164.3 182 DPX-11 2.1N.11 
179 196.7 DPX-12 2.1N.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekcja robocza rozdzielacza progresywnego DPX 
 

wydajność numer zamówieniowy 
sekcji początkowej 

numer zamówieniowy 
sekcji środkowej 

numer zamówieniowy 
sekcji końcowej 

25 mm3 2A.025.D.1N 2B.025.D.1N 2C.025.D.1N 
45 mm3 2A.045.D.1N 2B.045.D.1N 2C.045.D.1N 
75 mm3 2A.075.D.1N 2B.075.D.1N 2C.075.D.1N 
105 mm3 2A.105.D.1N 2B.105.D.1N 2C.105.D.1N 
* 50 mm3 2A.025.S.1N 2B.025.S.1N 2C.025.S.1N 
* 90 mm3 2A.045.S.1N 2B.045.S.1N 2C.045.S.1N 
* 150 mm3 2A.075.S.1N 2B.075.S.1N 2C.075.S.1N 
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* 210 mm3 2A.105.S.1N 2B.105.S.1N 2C.105.S.1N 
* - sekcja robocza z  uruchomionym jednym wyjściem, drugie wyjście zaślepione 

 
Sekcja robocza rozdzielacza progresywnego DPX z trzpieniem wskaźnikowym 
 

 
 

wydajność 
numer zamówieniowy 
sekcji początkowej 

numer zamówieniowy 
sekcji środkowej 

numer zamówieniowy sekcji 
końcowej 

75 mm3 2.A.075.D.2V 2.B.075.D.2V 2.C.075.D.2V 
105 mm3 2.A.105.D.2V 2.B.105.D.2V 2.C.105.D.2V 
* 150 mm3 2.A.075.S.2V 2.B.075.S.2V 2.C.075.S.2V 
* 210 mm3 2.A.105.S.2V 2.B.105.S.2V 2.C.105.S.2V 
* - sekcja robocza z  uruchomionym jednym wyjściem, drugie wyjście zaślepione 

 
Sekcja robocza rozdzielacza progresywnego DPX z czujnikiem indukcyjnym 
 

 
 

wydajność 
numer zamówieniowy 
sekcji początkowej 

numer zamówieniowy 
sekcji środkowej 

numer zamówieniowy sekcji 
końcowej 

75 mm3 2A.075.S.3l 2B.075.S.3l 2C.075.S.3l 
105 mm3 2A.105.S.3l 2B.105.S.3l 2C.105.S.3l 
* 150 mm3 2A.075.D.3l 2B.075.D.3l 2C.075.D.3l 
* 210 mm3 2A.105.D.3l 2B.105.D.3l 2C.105.D.3l 
* - sekcja robocza z uruchomionym jednym wyjściem, drugie wyjście zaślepione 
 

 

Czujnik indukcyjny do rozdzielacza DPX 
 

 

napięcie  6 ÷ 30 VDC 
max. prąd na wyjściu 200 mA 
prąd < 12 mA 
temperatura pracy od -25 do +70oC 
klasa bezpieczeństwa IP 67 

typ czujnika numer zamówieniowy obudowa ze stali nierdzewnej 
PNP „NO” 49.052.5 przewód elektryczny 3x0.14 mm2 PVC 
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Mikrowyłącznik do rozdzielacza DPX 

 

parametry przełączania klasa 
bezpieczeństwa 

temperatura 
pracy numer zamówieniowy 

5A – 250 VAC 
0.4 A – 125 VDC IP 65 od -25 do +85oC 49.050.2 

 

Śruby połączeniowe do rozdzielacza DPX, podkładka: 6 UNI 8842A, nakrętka:  
 

 

liczba 
sekcji A numer 

zamówieniowy  liczba 
sekcji A numer 

zamówieniowy 
3 45 2.TR.03  8 120 2.TR.08 
4 60 2.TR.04  9 135 2.TR.09 
5 75 2.TR.05  10 150 2.TR.10 
6 90 2.TR.06  11 165 2.TR.11 
7 105 2.TR.07  12 180 2.TR.12 

 
 
 
 
 
 

Mostek połączeniowy do rozdzielacza DPX 
 

 

typ numer z. 
2z 09.600.3 
1o + 1z 09.600.4 
 

 

 

Złącze awaryjnego przesmarowania rozdzielacza, SW = 14, L1 = 135 
 


