
lleborg FF z vključenimi prirobnicami

Gumijast kompenzator

Tlačni razred:

Materiali meha:

Tip U 
tandardna enota za aksialne, 

lateralne in angularne premike.

Tip L
Enota z veznim elementom 

za lateralne pomike.

Slog A

Slog B

Uporaba:
Pri tlačnih sistemih večjih dimenzij, kjer se zahteva  
manjša reakcijska sila. Odlikuje ga visoka 
zanesljivost in dolga življenjska doba.
Kompenzator je namenjen za večje aksialne, 
lateralne in angularne pomike. Uporaben je pri 
vodno hlajenih sistemih v elektrarnah, pri 
oskrbovalnih cevnih sistemih za pline in pitno 
vodo, pri črpalkah, turbinah in rezervoarjih za 
blažitev raztezkov, oscilacij, zvoka in vibracij.

Sestava:
Po zahtevah naročnika izdelan gumijasti meh z 
gumiranimi prirobnicami (tesnilni del).
Standardna izdelava za delovne tlake med  6 in 
10 barov in vakuume med 0,8 in 1 bara. Jekleni 
vakuumski obroči so vstavljeni v gumo in nikoli 
ne pridejo v stik z medijem. Drugačne zahteve za 
delovni tlak ali vakuum so na voljo po 
predhodnem povpraševanju. Standardno so 
vgrajene različne dimenzije jeklenih barnih 
prirobnic.
Vgradna dolžina 350/450 mm. Druge dolžine so 
na voljo po predhodnem povpraševanju.
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Voda z dodatki soli, lugi, mineralna olja, 
rastlinska in živalska olja, olja freonov, 
butan ali propan plin, itd.

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

Močne ali koncentrirane kisline, komprimiran 
zrak z vsebnostjo freonskih olj.

Pitna voda, živila in prehrambene tekočine 
vključno z maščobami in olji.

Možna dobava tudi drugih materialov po predhodnem povpraševanju.
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Dimenzije in pomiki:

Kvaliteta prirobnic:
Standardno dobavljamo jeklene prirobnice s 
premazom odpornim proti rjavenju. Dobavljivi so 
tudi drugi materiali in tesnilne površine po 
predhodnem povpraševanju.

Dimenzije (standard) prirobnic:
DN 1100 - DN 3200, DIN 2501, PN6 / 10.
Glej spodnjo tabelo.

Možna tudi dobava prirobnic drugih standardov.

Najvišje vrednosti niso točno določene.
Ostale dimenzije dobavlljive po predhodnem naročilu.
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