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2

SKF DialSet;

DialSet, yeniden yağlama periyodunun kolaylıkla hesaplanmasına 
imkan veren bir yazılımdır. Uygulamanıza uygun olan parametreleri ve 
gresi seçtikten sonra, program size SKF otomatik yağlayıcıda 
kullanacağınız zaman ayarının ne olması gerektiğini bildirir.

Aşağıdaki linkten kolaylıkla programa ulaşılabilir.

http://www.mapro.skf.com/dialset/

http://www.mapro.skf.com/dialset/
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✓ Uygulamanızın çalışma koşullarını, mil pozisyonunu, dış bileziğin 
dönüp dönmediğini ve darbe yükleri söz konusu olup olmadığını 
seçtikten sonra uygun yağlama periyodu hassas olarak 
hesaplanabilir.

✓ Hesaplamalar SKF yağlama teorilerine dayalı olarak yapılmaktadır
✓ Hesaplanan yağlama periyodu seçilen gresin özelliklerine bağlı 

olarak aşırı ve az yağlama riskini ortadan kaldırır ve optimum gres 
sarfiyatı sağlar

✓ Hesaplamalarda doğru yağlayıcı zaman ayarının yapılabilmesi için 
SKF otomatik yağlama sistemlerinin gres sevk hızları esas alınmıştır

✓ Önerilen gres miktarı gres doldurma pozisyonuna bağlıdır; 
optimum gres sarfiyatı için yandan veya W33* rulmanlara göre 
seçim yapılabilir.

✓ Programa, bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerden ulaşılabilir.

* Bazı rulmanların dış bileziğinde yağlayıcının yük taşıyan bölgeye daha kolay ulaşabilmesi için, çevresel 
bir kanal ve üç adet radyal delik mevcuttur. Bu kanal rulman gösteriminde “W33” ile ifade edilir. Yağlayıcı 
bu kanal ile sevk edildiği takdirde, gerekli yağlayıcı miktarı, rulmanın yan tarafından beslemeye oranla 
daha azdır. DialSet programı bunu dikkate alır ve gerekli yağlayıcı miktarını buna göre yeniden hesaplar.

DialSet Hakkında
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Programın Kullanımı

Rulman İç Çapı
Rulman Dış Çapı
Rulman Genişliği

Not: Kullandığınız rulmana ait teknik bilgileri;
http://www.skf.com/group/system/SiteSearchResults.html?
q=*&searcher=all&site=21&language=en linkinden «SKF’de 
Arama» bölümüne rulmanı yazarak ulaşabilirsiniz.

Rulman Tipi Seçimi

http://www.skf.com/group/system/SiteSearchResults.html?q=*&searcher=all&site=21&language=en
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Kullanılacak olan SKF otomatik 
yağlayıcı seçimi yapılır. 

Hesaplaması yapılan noktada 
kullanılacak olan SKF Gres 
seçimi yapılır

Not: SKF gresi kullanılmıyorsa ya da 
listeden seçim yapılamıyorsa yaklaşık 
hesap için Unspecified seçeneği 
seçilebilir.

Kullanılan Yağlayıcı ve Gres Seçim Tablosu
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Yatağın Devri
Yatağın 1 Gündeki 
Toplam Çalışma 
Saati

Yatağın Çalışma Sıcaklığı 
(Değerler arasında seçim 
yapılacak)

Devir-Sıcaklık-Çalışma Saati Seçim Tablosu
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1. Kirlilik / Nem (Düşük-Orta-Yüksek)

2. Yük (Düşük-Orta-Yüksek-Çok Yüksek)

3. Şok Yük / Darbeli Yük (Hayır-Evet)

4. Ortam Sıcaklığı (Düşük-Orta-Yüksek)

5. Milin Pozisyonu (Dikey/Yatay)

6. Yağlayıcı İkmal Durumu (Yandan – W33) 

7. Dış Bilezik Dönme Durumu (Hayır-Evet) 

Çalışma Koşulları Seçim Tablosu

Yukarıdaki Tüm bilgiler girildikten sonra Calculate Seçeneğine Tıklanarak Sonuçlar 
elde edilecektir.
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Hesaplama Sonuçları Tablosu

Yağlama Periyodu 
(saat)

Yeniden Yağlama 
periyodu (saat)

Günlük Gres 
ihtiyacı (gram/gün)

Rulmanın Gres 
İhtiyacı (gram)
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SKF Gresmetre LAGM 1000E

SKF LAGM 1000E Ürünü, hesaplamasını yapmış olduğunuz gresin uygun miktarda 
sevkinin yapılabilmesini sağlayacaktır. İster manuel gres tabancasına isterseniz de 
havalı gres pompasına monte ederek kullanabilirsiniz. 
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SKF Şarjlı Gres Tabancası TLGB 20 
• Verimliliği en üst seviyede tutmak için geliştirilen TLGB 20, yetersiz ya da aşırı 

yağlamanın önüne geçmek için entegre bir gres metre içerir

• Bu rakipsiz cihaz; güvenilirdir ve ergonomik tasarıma sahiptir

• Kullanıcının rahatı ve kolaylık açısından üç noktadan temaslı pozisyonlanabilir, 20V 
lityum-iyon batarya ile daha uzun kullanım ömrüne sahiptir

• Birçok yağlama uygulamaları için uygundur

• Endüstrideki ve üretim alanlarındaki rulman ve diğer
makine ekipmanlarının yağlanmasında kullanılabilir

• Bunların yanında tarım ve iş makinalarının yağlanmasında da tercih edilir

Entegre gres metre hassas yağlamaya 
imkan verir 
TLGB 20’nin dahili gres metresi, teknisyenin 
yağlama yaparken fazla ya da az yağlama 
yaptığının farkına varmasını sağlar. 

Entegre gres metre
Ne kadar gres basıldığı 
izlenebilir.

2 farklı debi seçeneği
Uygulamaya göre düşük ya da 
yüksek hacim seçeneği

Pil şarj göstergesi
Lityum batarya şarj seviyesini 
gösterir.

Tanım
Ekran

TLGB 20 and TLGB 20/110V
Gres metre  
Pil şarj göstergesi  
Tıkalı bağlantı uyarısı 
Güç kaybı uyarısı

Gres Çıkışı
Düşük hızda
Yüksek hızda

100 ml/d. (3.5 oz/d.)  70 barda
160 ml/d. (5.5 oz/d.)  70 barda

Maksimum çalışma 
basıncı 400 bar (6 000 psi)

Maksimum pik basıncı 700 bar (10 000 psi)
Şarj başına 
basılabilecek 
kartuş sayısı 15 kartuş

Hortum uzunluğu 900 mm (36 in.)
Batarya tipi Li-Ion
Batarya Çıkışı 20V DC maksimum (without workload)
Batarya kapasitesi 1 500 mAh
Şarj cihazı voltajı, V/Hz

TLGB 20
TLGB 20/110V

200–240 V/50–60 Hz 
110–120 V/60 Hz

Taşıma çantası ölçüleri 590 × 110 × 370 mm (23.2 × 4.3 × 14.5 in.)
Ağırlık 3,0 kg (6.5 lb)
Toplam ağırlık (çanta dahil) 5,7 kg (12.7 lb)

Teknik Bilgiler

Aksesuarlar

TLGB 20-1 Taşıma kayışı

TLGB 20-2 20V Li-Ion batarya






