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Ε.Ε.-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία SKF Maintenance Products,
Kelvinbaan 16, 3439 MT NIEUWEGEIN, Ολλανδία,
δηλώνει ότι

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ  

THPT 1

έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί σύμφωνα με:
ΟΔΗΓΙΑ 98/37/EC ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ημερομηνίας 22 Ιουνίου 1998 σχετικά με την
προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών Μελών αναφορικά με τον
μηχανολογικό εξοπλισμό

Ολλανδία, Μάιος 2008

Διευθυντής Ανάπτυξης και Ποιότητας Προϊόντων
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Οδηγίες ασφαλείας

Επειδή οι υψηλές πιέσεις μπορεί να εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους
για την ασφάλεια σας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
•  Ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο 
 προσωπικό.
• Να ακολουθείτε πάντα πιστά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης.
• Να ελέγχετε προσεκτικά την αντλία και όλα τα εξαρτήματα πριν 
 από τη χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε έστω και ελαφρά φθαρμένα 
 εξαρτήματα.
• Προτού να ανεβάσετε την πίεση της αντλίας, βεβαιωθείτε ότι όλος ο
 αέρας έχει βγεί από το υδραυλικό σύστημα.
•  Πάντοτε να χρησιμοποιείτε μανόμετρο.
•  Πάντοτε να εμποδίζετε το αντικείμενο ή το εργαλείο από το να
 εκσφενδονιστεί σε περίπτωση που ελευθερωθεί απότομα (π.χ. με
 τη χρήση παξιμαδιού συγκράτησης).
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε πίεση μεγαλύτερη της
 αναφερόμενης μέγιστης.
• Ποτέ μην ρυθμίζετε τις βαλβίδες ασφαλείας να δουλεύουν σε πιέσεις 
 μεγαλύτερες από την μέγιστη πίεση εργασίας.
•  Μην επεκτείνετε τη λαβή της αντλίας για να μειώσετε τη δύναμη που
 απαιτείται για να φτάσετε τη μέγιστη πίεση. Χρησιμοποιήστε μόνο τη 
 δύναμη των χεριών σας.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την αντλία παράλληλα με εξαρτήματα που
 έχουν χαμηλότερη αντοχή από την μέγιστη πίεση της αντλίας.
•  Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας.
•  Ποτέ μην επιφέρετε τροποποιήσεις στη μονάδα.
•  Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα.
•  Χρησιμοποιήστε μόνο υδραυλικό λάδι βαθμού ISO VG10.
•  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, σχετικά με την χρήση 
 τηςαντλίας, επικοινωνήστε με την SKF



1. Περιγραφή

Η THPT 1 είναι μια αντλία δύο σταδίων. Η αντλία παρέχει υψηλού ρυθμού ροή  
(20 cm3 ανά διαδρομή) κάτω από την πίεση αλλαγής. Πάνω από την πίεση αλλαγής 
η ροή μειώνεται αυτόματα στο 1 cm3 ανά διαδρομή. 
Ένας σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μέτρων παρέχεται για την σύνδεση της αντλίας 
με τη μονάδα εργασίας. Η αντλία παραδίδεται γεμάτη με υδραυλικό λάδι 
(ISO VG 10).
Η βαλβίδα εκτόνωσης βρίσκεται στην κεφαλή της αντλίας. Η αντλία περιλαμβάνει 
και μια βαλβίδα ασφαλείας η οποία εμποδίζει την δημιουργία υψηλής πίεσης που 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην αντλία. Η κύρια εφαρμογή για την αντλία 
THPT 1, είναι η χρήση με το σύστημα τάνυσης ιμάντων SKF.

2. Τεχνικά δεδομένα και χαρακτηριστικά

Μέγιστη πίεση 
Παροχή ανά πρεσάρισμα 

Χωρητικότητα δοχείου λαδιού
Σωλήνας πίεσης
Ιξώδες λαδιού, κατά ISO Class
Βάρος (γεμάτη με λάδι) 
Απαιτούμενη πίεση στη λαβή
Ονομασία 

κάτω από
κάτω από

μήκους 1,5 μέτρων με ταχυσύνδεσμο

Διάσταση χιλιοστά ίντσες
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3. Οδηγίες Λειτουργίας

• Αφαιρέστε την τάπα του δοχείου κάτω από την λαβή της αντλίας για να ελέγξετε 
 τη στάθμη του λαδιού. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό λάδι για την ολοκλήρωση
 της διαδικασίας. Χρησιμοποιήστε λάδι βαθμού ISO VG 10.
•  Κρατήστε την αντλία σε οριζόντια θέση και γύρετέ την προς τα εμπρός, όσο
 χρειάζεται για να εξασφαλίσετε μια συνεχή παροχή λαδιού. 
•  Συνδέστε το σωλήνα στο μαστό γρήγορης σύνδεσης. Για να συνδέσετε ή να
 αποσυνδέστε το σωλήνα, πρέπει να τραβήξετε το δακτύλιο του ταχυσυνδέσμου.
 Μην αποσυνδέετε το σωλήνα όταν το λάδι βρίσκεται υπό πίεση.
• Μετακινήστε την βαλβίδα εκτόνωσης στην θέση «αντλία». Μην σφίξετε
 υπερβολικά την βαλβίδα. Η βαλβίδα εκτόνωσης βρίσκεται στο πλάι της αντλίας.
•  Χρησιμοποιήστε την αντλία μέχρι η πίεση να αυξηθεί στο επίπεδο που 
 χρειάζεστε για την εφαρμογή. Όταν η πίεση είναι πάνω από τα 25 MPa, θα
 ανοίξει αυτόματα η βαλβίδα ασφαλείας.
•  Τέλος, ανοίξτε την βαλβίδα εκτόνωσης και αφήστε το λάδι να επιστρέψει στο
 δοχείο λαδιού.

A. Αντλία
B. Εκτόνωσης



4. Συντήρηση

4.1 Πλήρωση του δοχείου λαδιού
Τοποθετείστε την αντλία σε μια επίπεδη επιφάνεια για να γεμίσετε το δοχείο λαδιού. 
Αφαιρέστε την τάπα από το δοχείο λαδιού. Γεμίστε το δοχείο λαδιού μέχρις ότου η 
στάθμη λαδιού να φθάσει στο κάτω μέρος του σωλήνα πλήρωσης. Όταν θα γεμίσετε 
την αντλία, μην ξεπεράσετε το κάτω μέρος του σωλήνα πλήρωσης. Η υπερβολική 
ποσότητα λαδιού στο δοχείο πιθανόν να προκαλέσει δυσλειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέρας στο σύστημα του λαδιού. Ελέγξτε για την 
ύπαρξη αέρα στο σύστημα λαδιού αφού αντικαταστήσετε το λάδι και μετά από 
την ολοκλήρωση της συντήρησης της αντλίας. Χρησιμοποιείστε την αντλία και 
βεβαιωθείτε ότι βγαίνει μόνο λάδι χωρίς αέρα από το σωλήνα.
Χρησιμοποιήστε μόνο υδραυλικό λάδι βαθμού ISO VG10.

4.2 Καθαριότητα
Μην επιτρέψετε σε μεταλλικά σωματίδια ή άλλη βρωμιά να μπει στην αντλία ή
το λάδι. Η μόλυνση θα μειώσει την διάρκεια ζωής της αντλίας.

4.3 Ανταλλακτικά

Ονομασία Περιγραφή

Μανόμετρο
Σετ ανταλλακτικών
Ταχυσύνδεσμος
Σωλήνας υψηλής πίεσης, μήκους 1,5 μέτρων
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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.


