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Leia as instruções antes de instalar

NÃO use o WATCHDOG para carregamento em pé, em pé ou pesado.
Embora feito de materiais de alta resistência, é um mau uso do WATCHDOG.

NÃO use o reservatório como alavanca. Isso pode danificar o WATCHDOG.
NÃO use solventes clorados com o produto WATCHDOG.

Antes de instalar o Lubrificador Watchdog, a direção de rotação do eixo deve ser determina-
da, normalmente indicada por uma seta na carcaça do equipamento.
Instale o lubrificador no lado do equipamento, na direção da rotação do eixo, para evitar a 
alimentação incorreta do lubrificador do Watchdog (consulte a Figura 1).

Desaparafuse o reservatório do corpo principal e reserve.

Verifique se todos os contaminantes ou partículas visíveis 
foram removidos da unidade e da caixa de rolamentos.

Aperte manualmente o Watchdog em uma porta onde a linha cen-
tral do corpo principal esteja no nível ideal de fluido (Fig. 1).

Aperte o Watchdog usando uma chave de boca até que a rosca 
interna fique vertical (Fig. 2). Ao apertar o corpo principal de 
plástico, aperte uma volta embaixo do hexágono contra a 
parede da caixa.
Verifique se a linha central do corpo principal está paralela ao 
nível de óleo que está sendo mantido.

Usando um funil, encha o reservatório (Fig. 3).
Verifique se o o-ring está no bico.
Coloque o polegar sobre a bica do reservatório, inverta e insira 
a bica na saliência rosqueada interna no corpo principal. Aperte 
o reservatório. NÃO APERTAR DEMAIS.

Encha a câmara de rolamento através do corpo principal até que 
ela atinja um pouco abaixo do nível ideal de fluido visível à vista. 
Use o reservatório para alimentar o óleo até o nível adequado.

Aplique vedante de rosca de tubo na rosca NPT (consulte o 
verso em "Vedantes de rosca de tubo"). Nota: Algumas unida-
des podem estar equipadas com um adaptador. Aplique vedan-
te de rosca no corpo principal e no adaptador. Enrosque o 
adaptador no corpo principal.

Para instalar:

Instale o WATCHDOG em uma porta em que a linha central do corpo principal
esteja no nível ideal de fluido.
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Ligue a máquina e verifique se o nível adequado de óleo está 
sendo mantido.

12.
Fig. 3

Tighten until
threaded boss
is in vertical
position.

Fig. 2

NÍVEL DO  ÓLEO

Fig. 1

Sentido de rotação do eixo
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Peças de reposição:

CUIDADO deve ser usado ao selecionar um vedante de rosca de tubo a ser usado no 
corpo do WATCHDOG. Quaisquer selantes que contenham solventes clorados NÃO são 
recomendados e devem ser evitados. Selantes de rosca contendo Teflon são recomen-
dados e compatíveis com o corpo de plástico.

Selantes de rosca para tubos:
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2 Oz. Corpo do Reservatório-Plástico
4 Oz. Corpo do Reservatório-Plástico
2 Oz. Corpo de metal reservatório
4 Oz. Corpo de metal reservatório

4 Oz. Reservatório de vidro - Corpo de metal

Corpo metálico c/ adaptador NPT de 1/2”
Corpo em metal 3/4” NPT
Corpo metálico de 1” NPT
Corpo de metal c/ adaptador BSPT de 1/2”
Corpo metálico c/ adaptador BSPT de 3/4”
Corpo metálico de 1” BSPT

Corpo de plástico de 1” NPT

Fio Guard-4 Oz vidro reservatório

(apenas para corpos metálicos)
Mira de Plástico - Corpo de ½” NPT / BSPT
Mira de plástico - ¾” NPT / BSPT
Mira de Plástico - Corpo de 1" NPT / BSPT
Vista de vidro - ½” NPT / BSPT
Vista de vidro - Corpo NPT / BSPT de ¾”
Mira de Vidro - Corpo de 1” NPT / BSPT

O-ring para corpo de plástico

O-ring para corpo de metal

21796R
21807R
21851R
21852R

10075R

12978R
12937R
12814R
12979R
12980R
14306R

21795R

10100R

12875R
12876R
12926R
12942R
12944R
12946R

12728R

12960R

DESCRIÇÃO MODELOITEM 
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(Inclui o-ring)

(Inclui o-ring)

www.lubmix.com.br
(17) 3525-5120

Solicite agora seu orçamento:


