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DN 32-DN 150
Gumijast kompenzator

Uporaba:
V vseh tipih proizvodnje, kjer so prisotni 
kompresorji, črpalke, itd. Kompenzator je 
uporaben tudi v ogrevalnih sistemih in 
sanitarnih postrojenjih.

Element se uporablja za kompenzacijo 
termičnih raztezkov in neujemanj na 
cevovodih.

Kompenzator znižuje vibracije, blaži hrup 
in tlačne udare pri povezavah z motorji, 
črpalkami, turbinami in kompresorji.

Sestava:
Teguflex C je gumijasti kompenzator z 
zelo gibljivo konstrukcijo. Zaradi visoko 
ovalnega meha in kratke vgradne dolžine, 
kompenzator izjemno dobro prevzema 
nase hrup in vibracije, vključno z 
prevzemanjem raztezkov v vseh smereh.
Vrtljive prirobnice z luknjami z navojem in 
visoko gibljiv meh omogočajo zelo 
enostavno montažo kompenzatorja.
Vgradna dolžina 100 mm.

Vrtljive prirobnice.

Materiali meha:

Barvna
oznaka

Notranji
sloj

Zunanji
sloj

Max.
temperatura Namen - uporaba

Rdeča

Rumena

Dvojna
rdeča HP

EPDM EPDM

ECO ECO

EPDM

90°C

90°C

130°C

Vroča voda, hladilna voda z dodatki soli ali
klora, estri in ketoni.

Voda z dodatki soli, lugi, mineralna olja, 
rastlinska in živalska olja, olja freonov, 
butan ali propan plin, itd.

Spec.
EPDM

Vroča voda, pare, vroč zrak za temperature 
do 130°C.

Možna je dobava tudi drugih materialov na osnovi povpraševanja.

Tlačni razred:

Tlak Temperatura Teguflex tlak Teguflex HP tlak

Maksimalni delovni tlak

Preizkusni tlak

Uničujoči tlak

70°C
90°C
130°C

10 bar
6 bar

/

10 bar
10 bar
6 bar

20°C

20°C > 30 bar

15 bar

> 30 bar

15 bar

Standardna enota za aksialne,
lateralne in angularne pomike.

Gumijaste puše
za vibracije.

Okrogle podložke za
gladko gibanje.

Enota z omejevalci
za lateralne premike.
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Kvaliteta prirobnic:
Standardno dobavljamo rumeno cromane 
jeklene prirobnice. Dobavljive so tudi 
prirobnice drugih iz materialov, kot so: 
nerjavne, vroče cinkane, itd.

Dimenzije (standard) prirobnic:
DN 32 - DN 150, DIN 2501, PN 6/10/16
Glejte spodnjo tabelo.

Dimenzije in pomiki:

Možna tudi dobava prirobnic drugih 
standardov po predhodnem naročilu.

Najvišje vrednosti niso točno določene. Toleranca vrednosti +/- 20%.
Ostale vgradne dolžine in/ali dimenzije so na voljo po predhodnem naročilu.

Dodatna oprema:
Vakuumski obroči, ognjevarna zaščita, itd.

Certifikati:
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