
Gumijasti kompenzator

Uporaba:
V vseh tipih proizvodnje, kjer se uporabljajo 
kompresorji, črpalke itd. Uporabni so tudi pri 
ogrevanju in sanitarnih postrojenjih.
- Kompenzira termične raztezke in neujemanja na
  cevovodih.
- Zmanjšuje vibracije, blaži hrup in tlačne udare
  pri povezavah z motorji, črpalkami, kompresorji
  in turbinami.

Sestava:
Gumijasti meh je oblikovan tako, da v kombinaciji
z elastičnostjo gume in različnih ojačitev pred -
stavlja gibljiv cevni spoj, ki zagotavlja enostavno
montažo, zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko
dobo.
- Vgradna dolžina 130 mm.

- Vrtljive prirobnice.

Materiali meha:

      Maksimalni delovni tlak        
  

 Preizkusni tlak   

 Uničujoči tlak      

Tlačni razred:

Barvna
oznaka

Notranji
sloj

Zunanji
sloj

Max
temp. °C

Namen - uporaba

Rdeča EPDM EPDM 90 °C
Vroča voda, hladilna voda z dodatki soli ali 
klora, estri in ketoni.

Rumena ECO ECO 90 °C
Voda z dodatki soli, lugi, mineralna olja, 
rastlinska in živalska olja, olja freonov, butan 
ali propan plin, itd.

Rumena
TW* ECO ECO 90 °C

Kamionske, vagonske cisterne in stacionarna 
postrojenja za transport in predelavo prod. na 
bazi olja in neosvinčenega bencina z vsebnostjo 
manj kot 50% aromatov hidrokarbonov.

Bela
Nitrilna

guma bela ECO 90 °C Pitna voda, živila in prehrambene tekočine, 
vključno z maščobnimi olji.

Zelena Hipalon CR 90 °C
Močne ali koncentrirane kisline, komprimiran 
zrak z vsebnostjo freonskih olj.

Modra SBR CR 90 °C Sipki materiali, kot so suspenzije kamna, 
kalcija itd.

* Izvedba z aluminijastimi prirobnicami DIN 28460 za kamionske in vagonske cisterne.
Maksimalni dovoljeni tlak 10 barov. Dimenzije DN65 do DN125.

Tlak Temperatura Tlak

Tip U
Standardna enota za aksialne,

lateralne in angularne premike.

Tip LI

Gumijaste puše
za vibracije.

Tip L2

Okrogle podložke za
gladko gibanje.

Tip L
Enota z omejevalci

za lateralne premike.

Tip A
Enota z zglobi za prevzemanje

angularnih premikov okoli ene osi.



Dimenzije in pomiki:

Kvalitete prirobnic:
Standardno dobavljamo rumeno cromane 
jeklene prirobnice. Seveda so dobavljivi 
tudi drugi materiali, kot so: nerjaveče, 
vroče cinkane itd.

Dimenzije (standard) prirobnic:

(Glej spodnjo tabelo)

Možna tudi dobava prirobnic drugih 
standardov.

Najvišje vrednosti niso točno določene. Toleranca vrednosti +/- 20%.

Opcijski dodatki:
PTFE notranja prevleka, vakuumski obroči, ognjevarna zaščita, itd.

Certifikati:
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