
 

Link Seal – Gyűrűstér tömítés 
 

 

 

Rövid leírás 

Az SGM gyűrűstér tömítések 100%-ban 

légmentesen és vízmentesen tömítik a 

haszoncső és a falátvezetések közötti, vagy a 

haszoncső és a védőcső közötti teret. 

 

A sokoldalúan használható rendszer sok 

méretben áll rendelkezésre, és szinte minden 

alkalmazási területhez ideális. 

 

Különleges előnyei az SGM gyűrűstér 

tömítéseknek: 

- egyszerű és gyors összeszerelés 

 - minden fajta vezeték eltömítéséhez alkalmas 

 - 2 bar nyomásig tömít 

 - Ivóvízengedély  

 - A tömítőelem alapanyaga a KTW 1.3.1. 

ajánlása szerinti 

 - elektromos szigetelés a csövek között 

(katódos védelem) 

 - csökkenti a csövek falhoz való hajlását 

 - stabil és alátámasztott haszoncső 

 - általánosan olajálló 

 

 

 

  



Az SGM gyűrűstér tömítések tulajdonságai 

Az SGM gyűrűstér tömítések ismert és elismert 

alaprendszeren alapulnak, amit számos 

részletben jelentősen fejlesztettek. 

Az anyagtulajdonságoknak és a konstrukciónak 

ezek a fejlesztései biztosítják csőátvezetéseinek 

az abszolút biztos tömítését és a magas 

élettartamot közel minden alkalmazási területen. 

 

2 bar nyomásig tömít.  Rögzített pontok 
Ha a tömítést a nyílásból való kiszorítás ellen biztosítják, 
akkor akár 6 bár nyomásállóság is elérhető. 

A gyűrűstér tömítéseknek 
nincs rögzített pontjuk vagy 
csőbilincsük. 

  

A lökésszerű- és rezgésterhelésnek az elnyelődése:  

Az SGM gyűrűstér tömítések beépítése stabilizálóan hat és 
lecsökkenti a csővezetéknek a meglevő rezgésterhelését. 

 

A tömítőgyűrű felveszi a lökéseket és elnyeli a zajokat.  

  

Hőállóság  

A tömítőelemek +80 C˚-ig hőállóak, és rövid ideig +110 C˚-
ig használható. 

 

  

  

Katódos csővédelem:  

Az összes fém részt műanyag burkolja, és nem érintkezik a 
csővezetékkel. 

 

A műanyag nyomólemeznek a magasítottan körbefutó 
széle meghosszabbítja a szikraközt, és a katódos 
védőhatást jelentősen javítja. 

 

 

 

  



Innovatív adatok az 

optimális tömítésért 

Olajálló: hőre lágyuló 
elasztomerből készült tömítőelem, 
puha PVC alapú, nitrilkaucsuk 
hozzáadásával. 

 

   

Csavarmenet nincs végig a fejig. 
Előnye: az éles csavarmenetek, ha 
erősen meghúzzák, nem őrli szét a 
tömítő elemet, alacsonyabb 
ellenállási tényező/mozgásbeli 
súrlódási tényező. 

Az ivóvizes jóváhagyás a KTW 1.3.1 
ajánlása szerint a tömítőelemek 
nyersanyagához elérhető. 
 

Acél nyomólemez, ugyanazzal a 
kontúrral, mint a műanyag 
nyomólemez. Előnyök: nem törik 
el a műanyaglemez, magasabb 
indító nyomaték lehetséges, ezáltal 
jobb tömítő hatás. 

 

A menet VA-kialakításban 
kenőanyaggal van bevonva. Előny: 
megakadályozza a 
menetcsatlakozások 
"beragadását". Nincs szükség 
vízszennyező kenőzsírokra. 

Továbbfejlesztett katódos 
védelem: műanyag nyomólemez, 
magas peremmel, ezáltal 
meghosszabbított szikraköz és jobb 
védelem. 
 

DIN szabvány szerinti alkatrészek 
használata a 
csavarcsatlakozáshoz. Előny: Nincs 
szükség speciális alkatrészekre a 
gyárból. 
 

   

Javított korrózióvédelem: minden 
acél alkatrész horganyzott és sárga 
krómozott. 

  

   

Könnyű használat és 

gyors összeszerelés 

A csuklós szerkezetnek köszönhetően egyszerű a használat és gyors az 
összeszerelés. Az SGM gyűrűstértömítéseket előre összeszerelve 
szállítjuk, meghatározott számú láncszemmel. A gyűrű egyedi 
láncszemekkel történő meghosszabbításával / rövidítésével a gyűrűs 
tértömítés gyorsan alkalmazkodik más méretekhez. A különböző méretű 
készlet minimálisra csökken. 

 

 

 

 Kis tömítő láncoknál a hatszögű 
foglalattal ellátott csavarok 
megkönnyítik a meghúzást. 

Az anyák a nyomólemez 
felépítésének köszönhetően 
biztosítottak csavarodás ellen. 

  



Típusok 
Az SGM gyűrűstértömítésekből két típus 
van. Mindkét esetben az alapanyag a 
tömítőelemekhez olajálló és rendelkezik a 
KTW 1.3.1. szerinti engedéllyel ivóvízhez. 

SV típus: Minden acél 
alkatrész horganyzott és 
sárga krómozott. 
VA típus: fémrészek V 4a-ból 
(anyaga: 1.4571). 
 

Speciális anyagok 
Különleges típusok más alapanyagokból 
(pl. 1.4539) külön kérésre.  

 

   

Méretek 
28 különböző méret teljesen lefed minden tömítési tartományt, beleértve 
a kis névleges szélességeket is, amelyeket korábban nem, vagy csak 
elégtelenül lehetett eltömíteni. 

Modell Tömítési 
tartomány 

Ívhossz Beépítési 
hossz 

Minimális 
falvastagság 

Csavarok Kulcs-
vastagság 

Súly 
DB/kg 

 

Fontos 
figyelmeztetések 

A körív hossza eltér az azonos tömítési 
tartománnyal rendelkező modelleknél. A 
nagyobb körívhossz nagyobb csőátmérőt 
jelent kevesebb láncszemmel= kevesebb 
szerelési erőfeszítéssel. 

A modell és a láncszemek 
számának pontos kiszámításához 
használja a www.sgm-online.de 
weboldalunkon található tervező 
szoftverünket. 
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