COMPENSATOREN VAN KLINGER
De schakel tussen techniek en succes

UITZETTEN EN KRIMPEN
Onder invloed van temperatuursveranderingen kunnen metalen uitzetten
of krimpen. Hierdoor bestaat de mogelĳkheid dat leidingen als gevolg
van grote krachten en drukveranderingen kunnen vervormen en daarbĳ
schade toebrengen aan systemen die daarop zĳn aangesloten.
Ook mechanische trillingen veroorzaakt door pompen, compressoren,
motoren en andere aangesloten installaties kunnen de conditie van
leidingen ernstig aantasten. Hetzelfde geldt voor medium trillingen
veroorzaakt door het pulserend karakter van het medium.

MOGELIJKE
GEVOLGEN
Het uitzetten van metaal in één
richting, noemen we lineaire
uitzetting. Dit heeft tot gevolg dat
een stalen leiding van bĳvoorbeeld

KENNIS EN ADVIES

50 meter bĳ een temperatuur van
100°C maar liefst 60 mm uitzet!
Dergelĳke gevolgen kunt u voorkomen door het inzetten van de juiste
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RUBBER COMPENSATOREN

»
»
»

Betrouwbare schakel

»

leidinguitzetting en onvolkomenheden ontstaan tĳdens montage.

Europees fabricaat
Advies vanuit een

»

Hulp en begeleiding in

Eenvoudig te installeren rubber balg compensatoren met stalen
of RVS flenzen conform DIN of ANSI.

verantwoordelĳkheidsgevoel

»

Geschikt voor het reduceren en compenseren van o.a. trilling, geluid,

»

De rubber balgen zĳn o.a. leverbaar in EPDM, NBR, Hypalon en FPM.

iedere vorm

»
»

Deskundig advies

PTFE COMPENSATOREN

Compensatoren op maat vorm

»
»
»

Geschikt voor chemische toepassingen.
Snelle assemblage conform klantspecificatie.
Alternatief voor rubber compensatoren.

METAAL COMPENSATOREN

»

VERMIJD:
»
»
»
»

warmtekrachtcentrales en scheepsbouw.

»

Leverbaar als eenvoudige standaard metaal compensator met

Hoge kosten door

lasaansluiting of flenzen tot bĳvoorbeeld een speciaal ontworpen

beschadigingen aan uw systeem

meervoudige en meerlagige compensator met lekdetectie.

Onnodige onderbrekingen van

»

uw productieproces

» Ontwerp en productie volgens EJMA-standaard.

Eventueel extra uitgevoerd met trekstangen of een cardansysteem.

Risico tot blootstelling aan
chemische vloeistoffen

WEEFSEL COMPENSATOREN

Kans op toebrengen van schade

»
»
»

aan het milieu

»

Veelal toegepast in de (petro)chemische industrie,

Gevaren voor de leefbare
omgeving rondom uw bedrĳf

Veelal toegepast bĳ (hete) lucht en stof transport op lagere druk.
Ontworpen en geproduceerd volgens klantspecificatie.
Beschikbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen qua vorm,
opbouw, materiaal en aansluitingen.

“De betrouwbaarheid van onze
compensatoren is een
belangrijk criterium voor de
bedrijfsveiligheid en de leefbare
omgeving rondom onze industrie.”
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METALEN COMPENSATOREN
Veelal toegepast in de (petro)chemische industrie,
warmtekrachtcentrales en scheepsbouw

De metalen compensatoren van
KLINGER worden ontworpen,
geproduceerd en getest volgens
de criteria van de Expansion Joint
Manufacturers Associations, of

DE MEEST VOORKOMENDE TYPES
METALEN COMPENSATOREN

kortweg de EJMA-normering. Ze
worden gebruikt voor het opvangen
van thermische uitzettingen, het
reduceren van trillingen en voor
spanningsvrĳe opstellingen in

ENKELVOUDIGE COMPENSATOREN

leidingsystemen bĳ de meest

Eenvoudige uitvoeringen met één balgelement voor het opvangen

uiteenlopende procestechnieken.

van axiale, laterale en angulaire bewegingen.

Vragen? Onze productspecialisten

DUBBELE COMPENSATOREN

helpen u graag!

Uitgevoerd met twee balgelementen en geschikt voor het opvangen
van grote axiale en laterale bewegingen, bĳ lagere drukklassen.

COMPENSATOREN MET TREKSTANGEN
Uitvoering met één of twee balgelementen en minimaal twee trekstangen.
Het aantal trekstangen is onder andere afhankelĳk van diameter
en drukklasse. Deze compensator is geschikt voor kleine laterale en
axiale bewegingen.

ENKELVOUDIGE COMPENSATOREN MET SCHARNIEREN
Uitgevoerd met één of twee balgelementen en meerdere scharnieren
en geschikt voor het opvangen van kleine hoekbewegingen in één vlak.
Een combinatie van twee of drie compensatoren kan grote axiale
bewegingen opvangen.

ENKELVOUDIGE OF DUBBELE COMPENSATOREN
MET CARDANSYSTEEM
Compensatoren met één balgelement en één cardanconstructie.
Geschikt voor het opvangen van kleine hoekbewegingen in elk vlak.
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