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  Afdichtingen  

Isolatie

kern ontkoppelklem

CLD oplossingen voor shunts en tankwand

kern trillingsmatten 

externe trillingsmatten

Absorber

Centrale buis

Transmissie & Distributie Industrie 
De afgelopen 40 jaar heeft Amorim Cork Composites materialen en afdichtingen geproduceerd 

voor de transformatorindustrie. Amorin T&D is hét merk voor producten die speciaal ontworpen 

en getest zijn voor de vermogensoverbrenging en -distributie, met 

specifieke oplossingen voor afdichting, geluidscontrole en vibratiecontrole in deze industrie.

Amorim T&D-producten zijn prestatiegericht en wereldwijd erkend, met een uitgebreide historie

 op het gebied van transformatoren, reactoren, isolatoren en andere T&D-componenten.

Belangrijkste voordelen
  Afdichting
    • Bewezen lange levensduur in operationele omstandigheden
    • Producten met breed toepassingsbereik en geschikt voor extreme bedrijfstemperaturen
    • Toepasbaar in geval van extreme oppervlakteafwerking en bij flenzen die niet vlak zijn
    • Ervaring in het ontwerpen van Afdichtingen voor meerdere industrieën en toepassingen

  Vibratie- en geluidscontrole
    • Bewezen geluids- en vibratie-oplossingen werelwijd door grote OEM's gebruikt voor:
    • Oliegevulde transformatoren en reactoren en droge transformatoren
    • Lange levensduur in operationele omstandigheden
    • Technische ondersteuning bij de toepassing
    •  Multi-toepassingen / ervaring in industrieel ontwerp

Oplossingen zijn onder meer
 • Interne vibratieplaten
 • Externe vibratieplaten
 •  Ontkoppeling kernbevestigingsklem 
 • Samengeperste gelaagde dempingsoplossingen (CLD)

Flexibele en effectieve oplossingen
• Kurkafdichtingsmaterialen worden geleverd op rol of als plaat met een dikte van 1,0 mm tot 12,0 mm 
• Rolbreedtes vanaf 1000 mm 
• Spoelbreedtes vanaf 40 mm 
• Klevende rug optioneel, voor een snelle montage
• Vibratiedempende materialen worden geleverd in platen volgens de vereiste dikte.

Isolatiedemper
Absorbeert RIP-condensorexpansie 
en -krimp tijdens de fabricage en de 

levenscyclus en voorkomt spanningen 

en barsten als gevolg van veranderingen 

in de afmetingen.

Vermindert elektrische verliezen bij de 
RIP-isolatoren.
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  TD1049 TD1120 TD1150 TD1310 TD3510 TD7000

 KEY REQUIREMENTS
 Low temperature resistance (°C)  -30 -40 -30 -50 -60 -60

 High temperature resistance (°C)  125 125 125 110 130 175
 Mineral Oil  √  √  √  √   

 Silicone Oil  √  √  √  √   

 Ester Oil  √  √  √  √   

 SF6 Gas     √  

 typical values

    Acceptable √ Suitable 

  VC2100 VC5200 VC6400 VC7000

 KEY REQUIREMENTS
 Maximum Load (MPa)  2,0 0,6 2,0 8,0

 Maximum Load (psi)  290 87 290 1160
 Work Load Range (MPa) 0,5 – 1,5  0,2 – 0,5  0,5 – 1,5  2,0 – 6,0
 Work Load Range (psi) 72 - 217 29 - 72 72 - 217 290 - 870
 Temperature Range (°C)  -40 to 125 -40 to 110 -50 to 110 -60 to 175
 Temperature Range (°F)  -40 to 257 -40 to 230 -58 to 230 -76 to 347
  Internal vibration  External  External  External

 Application  control  vibration  vibration  vibration control

  (Oil contact)  control  control  (Dry transformers)
    typical values

SEALING

NOISE &
VIBRATION
CONTROL

Amorim T&D-producten zijn ontworpen om te voldoen aan de toepassingseisen terwijl toch een 

kosteneffectieve oplossing geboden wordt aan onze klanten.

Uitsluiting van garantie

Gezien de verschillende installatie- en werkingsomstandigheden also ok 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.  


