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1. Εφαρμογή
Οι ρυθμιστές της στάθμης λιπαντικού της SKF, τύπου LAHD, έχουν σχεδιαστεί για 
αυτόματη ρύθμιση της ιδανικής στάθμης λιπαντικού μέσα σε έδρανα ρουλεμάν, 
κιβώτιο ταχυτήτων, στροφάλους ήπαρόμοιες εφαρμογές βυθισμένες σε λάδι. 
Λύνει αποτελεσματικά το πρόβλημα ρύθμισης της σωστής στάθμης λαδιού σε 
καταστάσεις λειτουργίας αντί σε καταστάσεις στασιμότητας.
Επί πλέον, συμπληρώνουν αυτόματα την διαρροή λαδιού και προσφέρουν την 
ευκαιρία για οπτικό έλεγχο της στάθμης του λαδιού. Ο ρυθμιστής στάθμης λαδιού 
δεν αντισταθμίζει τη διαρροή λαδιού αν το επίπεδο λαδιού είναι πολύψηλό.

2. Περιγραφή
Ο ρυθμιστής στάθμης λαδιού της SKF αποτελείται βασικά από δυο δεξαμενές 
λαδιού που επικοινωνούν, η μια πάνω από την άλλη. Η κάτω δεξαμενή είναι σε 
άμεση επαφή με την εφαρμογή οπότε η στάθμη λαδιού είναι η ίδια με την στάθμη 
λαδιού μέσα στην εφαρμογή. Μέσω ενός συστήματος εξαερισμού, η κάτω δεξαμενή 
επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Η πάνω δεξαμενή είναι ένα αεροστεγές δοχείο που κρατάει το λάδι αντικατάστασης.
Μέσω του προεκταμένου λαιμού, ο οποίος βυθίζεται στο λάδι της κάτω δεξαμενής, 
οι δυο δεξαμενές είναι σε άμεση επαφή μεταξύ τους. Ωστόσο το λάδι μπορεί να ρέει 
μόνο από τη πάνω δεξαμενή στη κάτω δεξαμενή όταν το επίπεδο λαδιού στην κάτω 
δεξαμενή κατεβαίνει κάτω από την προκαθορισμένη στάθμη, επιτρέποντας τον αέρα 
να περάσει μέσω του προεκταμένου λαιμού στην πάνω δεξαμενή.

Είσοδος λαδιού

Πάνω κάλυμμα

Πάνω δεξαμενή

Βαλβίδα με ελατήριο
Σετ ροδελών στεγανότητας

Προεκταμένος λαιμός
Κάτω δεξαμενή στάθμης λαδιού

Παξιμάδια στερέωσης
Μαγνητικό βύσμα
αποπλήρωσης λαδιού

Σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης ρυθμιστή στάθμης λαδιού Ε
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3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις
- LAHD 500
- LAHD 1000
Χωρητικότητα δεξαμενής
- LAHD 500
- LAHD 1000
Υλικό δοχείου
Επιτρεπόμενος εύρος
θερμοκρασίας
Επιτρεπόμενη υγρασία
Μήκος σωλήνα σύνδεσης
Σπείρωμα σύνδεσης
Υλικό σωλήνα
Υλικό δακτυλίων κυκλικής
διατομής
Ροδέλες στεγανότητας

Άλλα υλικά
Κατάλληλοι τύποι λαδιού

Ψ 91 mm x 290 mm ύψος 
Ψ 122 mm x 290 mm ύψος

500 ml (17 fl. oz. US)
1 000 ml (34 fl. oz. US)
Πολυάνθρακας, Αλουμίνιο
- 20 .. 125 °C 

0 - 100 %
600 mm
G 1/2
Πολυουραιθάνιο
Στήριγμα  NBR - 70

Στήριγμα  NBR - 80
6 τεμάχια, 
-   3 τεμάχια 3 x 64,5 x 82,5 mm
-   2 τεμάχια 2 x 64,5 x 82,5 mm
-   1 τεμάχια 2 x 62,5 x 82,5 mm
Αλουμίνιο, Μπρούντζος, Ανοξείδωτο Ατσάλι
Συνθετικά λάδια και ορυκτέλαια

4. Οδηγίες χρήσης
4.1 Εγκατάσταση
1. Καθορίστε την απαιτούμενη στάθμη λαδιού στην εφαρμογή κατά την λειτουργία. 
 Για έδρανα ρουλεμάν συνήθως αυτό ορίζεται ως δυο χιλιοστά (0,08 in) πάνω
 από την εσωτερική διάμετρο του εξωτερικού δακτύλιου του ρουλεμάν. Ωστόσο,
  σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τις οδηγίες του κατασκευαστή των ρουλεμάν.
 Παρόμοιες οδηγίες υπάρχουν για τα κιβώτια ταχυτήτων και για τα κιβώτια 
 αξόνων.
2. Καθορίστε την καλύτερη θέση για την συναρμολόγηση του βραχίονα στήριξης. 
 Ο ρυθμιστής στάθμης λαδιούδεν πρέπει να βρίσκεται περισσότερα από 60cm
 μακριά ( 2 πόδια, το μήκος του πλαστικού σωλήνα) από την εφαρμογή.

Συναρμολόγηση βραχίονα



3. Ρυθμίστε τον βραχίονα στήριξης o οποίος κρατάει τον ρυθμιστή στάθμης λαδιού 
 σε περίπου 50 χιλιοστά (2 in) κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο λαδιού.
4. Χωρίστε την κάτω δεξαμενή από την πάνω δεξαμενή.
5. Συνδέστε την κάτω δεξαμενή στον βραχίονα στήριξης χρησιμοποιώντας τα δυο
 παξιμάδια στερέωσης στον κάτω μέρος του ρυθμιστή στάθμης λαδιού.
6. Ρυθμίστε το ύψος του ρυθμιστή στάθμης λαδιού ώστε το απαιτούμενο επίπεδο
 λαδιού να είναι ενδιάμεσα στις δυο γραμμές όπως είναι σημειωμένες στην κάτω
 δεξαμενή.
7. Μετρήστε και κόψτε τον πλαστικό σωλήνα στο κατάλληλο μήκος.
8. Ετοιμάστε και τα δυο άκρα του σωλήνα με περιστρεφόμενους συνδετήρες.
 Ξεκινήστε μετακινώντας τον περιστρεφόμενο προσαρμογέα (με το σπείρωμα
 προς τα έξω) πάνω από τον σωλήνα. Εισάγετε το χάλκινο περίβλημα στον 
 σωλήνα και μετακινείστε το χάλκινο δακτύλιο πάνω από το περίβλημα.

Συναρμολόγηση σωλήνα και συνδέσμου 

9. Βιδώστε τους δυο συνδέσμους (G 1/2) στον ρυθμιστή στάθμης λαδιού και 
  την εφαρμογή και συνδέστε τον σωλήνα. Σφίξτε σταθερά τους 
  περιστρεφόμενους προσαρμογείς.
10. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καμπύλες και μπλεξίματα στον σωλήνα που 
  μπορεί να εμποδίζουν το λάδι να μετακινηθεί ελεύθερα από τον ρυθμιστή 
  στάθμης λαδιού στην εφαρμογή.

λαδιού

στάθμη

λαδιού

λαδιού
λαδιού

στάθμηστάθμη

στάθμη Ε
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11. Ρυθμίστε την στάθμη λαδιού στην εφαρμογή όπως απαιτείται και βεβαιωθείτε 
  ότι αυτό αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο ενδιάμεσα στις δυο γραμμές που
  υπάρχουν στην κάτω δεξαμενή. Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το ύψος της 
  κάτω δεξαμενής χρησιμοποιώντας τις βίδες του βραχίονα στήριξης.
12. Βιδώστε σταθερά την πάνω δεξαμενή στην κάτω δεξαμενή διασφαλίζοντας
  ότι ο προεκταμένος λαιμός είναι μέσα στο επίπεδο λαδιού της κάτω δεξαμενής.
  Χρησιμοποιείτε τις έξι ροδέλες στεγανότητας για να πετύχετε το σωστό ύψος.
  (Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα με την μικρότερη οπή βρίσκετε πάνω από τις άλλες).
13. Για εφαρμογές υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιείστε τη βίδα του βραχίονα 
  στήριξης για λεπτομερή ρύθμιση (αλλιώς η ακρίβεια θα εξαρτηθεί από το 
  πάχος των ροδελών.
14. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της πάνω δεξαμενής και γεμίστε την με το ίδιο λάδι που
  χρησιμοποιείτε στην εφαρμογή.
15. Βιδώστε καλά το κάλυμμα, διασφαλίζοντας ότι ο αέρας δεν μπορεί να μπει στην
  πάνω δεξαμενή. Αυτό θα ανοίξει επίσης την βαλβίδα στον κάτω μέρος της
  πάνω δεξαμενής και στη συνέχεια συνδέστε την πάνω με την κάτω δεξαμενή.
16. Ξεκινήστε το μηχάνημα. Καθώς η στάθμη λαδιού στην εφαρμογή θα πέσει
  ως αποτέλεσμα του πιτσιλίσματος, το λάδι θα μετακινηθεί από την κάτω 
  δεξαμενή στη εφαρμογή εκθέτοντας τον προεκταμένο λαιμό στον αέρα. Αυτό 
  θα επιτρέψει να περάσει αέρας στην πάνω δεξαμενή και στη συνέχεια το λάδι
  να μετακινηθεί από την πάνω στην κάτω δεξαμενή.  
  Όταν το λάδι φτάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο, ο αέρας δεν μπορεί να 
  περάσει άλλο στην πάνω δεξαμενή σταματώντας με επιτυχία την ροή λαδιού.

Σημείωση: Σε κατάσταση στασιμότητας το λάδι σταματάει το πιτσίλισμα και
η στάθμη στην εφαρμογή ανεβαίνει. Κατά συνέπεια το επίπεδο λαδιού στον
ρυθμιστή στάθμης λαδιού θα ανέβει επίσης πάνω από το προκαθορισμένο
επίπεδο.



5. Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων
5.1 Συντήρηση

Τακτικά:
-   Ελέγξτε και γεμίστε την πάνω δεξαμενή με καινούργιο καθαρό λάδι.
-   Καθαρίστε τον ρυθμιστή στάθμης λαδιού. Για αυτό τον λόγο η κάτω δεξαμενή
   διαθέτει έναν αυχένα αποπλήρωσης με μαγνητικό βύσμα.

5.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στην περίπτωση διαφορετικών επιπέδων λαδιού στην εφαρμογή και στον ρυθμιστή 
στάθμης λαδιού ελέγξετε αν:
-   Η εφαρμογή διαθέτει μαστό εξαέρωσης που εμποδίζει την υψηλή/χαμηλή 
  πίεση.

Στην περίπτωση που το λάδι συνεχίζει να ρέει από την πάνω δεξαμενή
παρόλο ότι έχει φτάσει το προκαθορισμένο επίπεδο:
-   Εξασφαλίστε ότι το καπάκι και η είσοδος λαδιού στην πάνω δεξαμενή έχουν 
  κλείσει σωστά.

Στην περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης λαδιού ελέγξτε την εφαρμογή για 
διαρροή.

5.3 Ανταλλακτικά

Ονομασία Περιγραφή
Πάνω δεξαμενή με ροδέλες στεγανότητας, 500 ml
Πάνω δεξαμενή με ροδέλες στεγανότητας, 1 000 ml
Κάτω δεξαμενή με ροδελες στεγανότητας
Σωλήνας λίπανσης με συνδέσμους άκρων (1m)
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Σύμφωνα με την πολιτική της συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων μας διατηρούμε το δικαίωμα  
να αλλάξουμε οποιοδήποτε μέρος των παραπάνω χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση.
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