FLENS ISOLATIE AFDICHTING KITS
Type Afdichtingen

Type F (Raised Face)
Deze afdichting past alleen op het verhoogde oppervlak van de flenzen. De buitendiameter van de afdichting is iets kleiner dan de binnendiameter van de boutcirkel.
Deze afdichting kan zowel op Raised Face als op vlakke flenzen worden gebruikt.
Type F afdichtingen zijn beschikbaar in fenol gecoat met neopreen en hoge
temperatuur materialen (zie hieronder).
(Het is aan te bevelen om flensbeschermers te gebruiken om te voorkomen dat
externe materialen een brug creëren, waardoor de isolatie wordt kort gesloten).
Type E (Vlakke flenzen)
Dit type bevat een afdichting met dezelfde buitendiameter als de flenzen. Deze
afdichting voorkomt dat externe materialen zich ophopen en een brug creëren
waardoor de kathodische isolatie wordt kortgesloten. Type E afdichtingen zijn
verkrijgbaar in fenol gecoat met neopreen en hoge temperatuur materialen
(zie hieronder).
Type D (RTJ)
Type D afdichtingen zijn ontworpen om te passen in de ringgroef van RTJ
(ring type joint)flenzen. Wij bieden ook BX pakkingen aan. Beide zijn beschikbaar
in fenol
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Flens Isolatie Afdichting Kits zijn ontworpen om de betrouwbaarheid en de bedrijfszekerheid van de pijpleiding en appendages door veiligheids- en corrosiebescherming te garanderen.
Door metaal op metaal contact te elimineren worden de zwerfstromen gestopt
waardoor corrosie wordt voorkomen en een kathodische bescherming van het
leidingsysteem wordt gerealiseerd.
Flens Isolatie Afdichting Kits bieden zowel een effectieve afdichting als een betrouwbare elektrische isolatie van flenzen. De kits zijn gemaakt van hoogwaardige
materialen met een hoge diëlectrische constante en met een lage water absorptie.
Onze Flens Isolatie Afdichting Kits zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen om te
voldoen aan alle eisen. Wij bieden Flens Isolatie Afdichting Kits in alle maten en
conform alle DIN, ASME en API normen. Aangepaste en speciale maten
zijn ook op aanvraag beschikbaar

A 1/8" dikke platte stalen ring
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C Isolatiehuls over de volledige lengte
D Afdichting gelijk aan flens
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FLENS ISOLATIE AFDICHTING KITS
Type TSG-V (Raised Face, Full Face & RTJ)

Type TSG-O (Raised Face & Full Face)

Type V bestaat uit een afdichtinghouder, gemaakt van een roestvrijstalen kern
(Andere metalen, waaronder Duplex en Inconel zijn beschikbaar op aanvraag),
gelamineerd met een GRE materiaal.Aan beide zijden van de afdichting wordt
door een veer van PTFE een afdichtings-element geklemd om de hoge
betrouwbaarheid te verzekeren over het volledige bereik van drukklassen en
verkrijgbaar in zowel type E als type F

Dit type bestaat uit een pafdichtinghouder met aan beide zijden een afdichtingselement (druk geactiveerde Quad of O-ring) en leverbaar in zowel Type E en
Type F. De afdichtingsmaterialen zijn Nitril,Viton of PTFE, ma r ook Aflas of Kalre

Composiet afdichtinghouder
Roestvrijstalen kern

Geveerd
afdichtingselement

FLENS ISOLATIE AFDICHTING KITS
Gaskets
Material
Neoprene faced phenolic
G-10

Dielectric strength
500 vpm
550 vpm

Water absorption
1.5%
0.1%

Compressive strength
25,000 psi
50,000 psi

Maximum temperature
79°C
141°C

Washers
Material
Phenolic
G-10

Dielectric strength
400 vpm
550 vpm

Water absorption
1.1%
0.1%

Compressive strength
25,000 psi
50,000 psi

Maximum temperature
107°C
141°C

Sleeves
Material
Phenolic
G-10
Mylar
Nomex

Dielectric strength
400 vpm
550 vpm
4000 vpm
400 vpm

Water absorption
2%
0.1%
0.8%
n/a

Uitsluiting van garantie
Gezien de verschillende installatie- en bedrijfsomstandigheden als ook
de verscheidenheid van toepassingen en processen, is de informatie in
deze datasheet uitsluitend bedoeld als algemene leidraad en kan zij niet
gebruikt worden als grondslag voor garantieaanspraken.

Maximum temperature
107°C
141°C
149° C
232° C

