GKD

Modulárne tesnenie pre potrubia

Modulárne (reťazové) tesnenie GKD je určené na
utesnenie všetkých druhov potrubia v jadrových vrtoch
alebo pažniciach (chráničkách) s tesnosťou do 5 barov.
Najmä pri utesňovaní väčších priemerov sa stáva veľmi
ekonomickým riešením. Integrovaná kontrola
uťahovacieho momentu uľahčuje montáž, a to bez
nutnosti použitia momentového kľúča.
Kombinácia skrutiek s upraveným závitom, špeciálne
tvarovanej gumy a mazacieho prostriedku zaručuje
stopercentnú tesnosť už po prvom utiahnutí. Tým
odpadne čakanie a následné doťahovanie, čo veľmi
skracuje čas montáže. Tesnenie GKD je zostavené z vopred
určeného počtu a typu jednotlivých modulov. Je možné ho
montovať na novo pokladané alebo už existujúce
potrubia. Štandardne je tesnenie vyrobené z gumy EPDM.
Na želanie je možné ho dodať aj vo variante NBR.
7 x GKD 440

Prednosti na prvý pohľad
• zabudovaná kontrola uťahovacieho momentu
• absolútne plynotesné a vodotesné do 5 barov
• delené prevedenie pre možnosť dodatočnej
montáže

Optická farebná
kontrola dostatočného
utiahnutia pomocou
žltých okienok
v každom module.

• montáž bez nutnosti dodatočného uťahovania
• vyrobené v prevedeniach EPDM alebo NBR
• p
 oužité len vysoko odolné materiály
- dlhá životnosť
• vyrobené v Nemecku

Inteligentne cez stenu

SK

Tesnenie je zložené
z jednotlivých
modulov. Typ a počet
jednotlivých modulov
sa určuje v závislosti od
veľkostí prestupu
a prechádzajúceho
potrubia.

Minimálna hrúbka
steny v mm

Objednávacie
číslo

Od

Do

Od

Do

19,5

22,5

73,5

250

100

Z x GKD 300

23,25

26

60,3

315

100

Z x GKD 315

24

30

177,8

711

110

Z x GKD 325

36,5

43

204

1220

150

Z x GKD 400

29

35

204

1220

125

Z x GKD 425

45

52

204

1220

150

Z x GKD 440

41,3

48,5

114,3

1220

150

Z x GKD 475

62

71,5

193,7

1220

165

Z x GKD 500

58

63,5

193,7

1220

165

Z x GKD 525

50

58

204

1220

165

Z x GKD 575

90

98

323,9

3000

205

Z x GKD 615

77

84

244,5

2000

165

Z x GKD 650

Z = počet jednotlivých modulov

Príklady objednávok:
Vnútorný Ø pažnice
alebo jadrového
vrtu v mm

Vonkajší Ø
potrubia v mm

Priestor medzi
otvorom a potrubím

Objednávacie
číslo

Od – do

400

315

36,5 – 43

12 x GKD 400

500

400

45 – 52

14 x GKD 440

950

825

62 – 71,5

28 X GKD 500

2000

1810

90 – 98

38 x GKD 615

S výberom vhodného tesnenia Vám veľmi rád poradí niektorý z našich zamestnancov
alebo kofigurátor na www.hauff-technik.de (sekcia potrubia - GKD).

Príklady použitia:

Sme tu pre Vás.
Je úplne jedno aké požiadavky a priania máte - dodáme Vám každé prevedenie.
Rýchlo a cenovo výhodne. Kontaktujte nás! Osobne Vám veľmi radi poradíme.
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Vhodný vonkajší Ø potrubia
v mm

Priestor medzi otvorom
a potrubím v mm

Údaje v této tiskovině se opírají o naše současné technické znalosti a zkušenosti. Nezbavují zpracovatele a uživatele kvůli množství možných vlivů při zpracování a aplikaci našich výrobků od vlastních zkoušek a pokusů.Náhradu poskytujeme na všechny díly, které nejsou
v důsledku vad materiálu použitelné. Náhradu neposkytujeme za vady podmíněné přepravou nebo skladováním nebo spočívající v chybné montáži a jejích důsledcích.

Tabuľka rozmerov GKD

