Distribütörler için özel
ürünler Kitapçığı
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Distribütörler için
özel ürünler Kitapçığı

Müşterilere yakın olun

Kapsamlı bir dağıtım ağı birinci sınıf müşteri hizmetlerinin anahtar bileşeni ve müşteriye
gerçek anlamda yakınlığın bir ifadesidir. Orijinal ekipman üreticileri, bakım ve hizmet sağlayıcıları, makine ve tesis operatörleri: tüm dünyada, Freudenberg Sealing Technologies'in
sızdırmazık elemanlarının orijinal kalitesi ile makine çalışma süresinin artırmasını bekler.
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Merkel Packingler

w

Yumuşak Salmastralar

Özel parametreler özel sızdırmazlık çözümü gerektirir. Yumuşak Salmastralar, pompa ve vana uygulamalarında son derece yüksek sıcaklıklarda ve kimyasallarda çalışmaktadır. Çalışmaları sırasında mükemmel
sızdırmazlık sağladıkları gibi aynı zamanda elastikliklerini de sürekli
olarak korurlar. Yumuşak Salmastra montaj alanına sıkıca bastırılır ve
sürekli sıcaklık ve basınç değişikliklerinde bile esnek kalır. Freudenberg
Sealing Technologies salmastralarının diğer kullanımlarda da esnek kaldığı kanıtlanmıştır. Hızlı onarımlarda halkalar basit bir şekilde rulodan
kesilebilir ve takılabilir. Uzun bir kullanım ömrü, yüksek akma dayanımı
ve kuru çalışma özellikleri bu sızdırmazlık profilini tamamlar.

BÖLÜM
İşleme Sektörü
Kimya Sektörü

Uygulamalar
Pompalar ve vanalar

Avantajlar
Her tür statik veya dinamik
uygulama için ideal salmastra

Mevcut ürün gamı çok geniş
malzeme çeşidi ve tasarımlardan oluşmaktadır
FDA onayı dahil hiç bir isteğiniz karşılıksız kalmaz
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Kaset Keçeler
Kaset Keçeler, bir Simmerring® (yağ keçesi) ve bu
keçenin üzerinde kayabildiği, optimum yüzey pürüzlülüğüne sahip, burç'tan oluşur. Örneğin, yüksek
gerilime maruz kalan millerde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
Elastomerlerdeki son yenilikler ayrıca, yay kullanmadan optimum sızdırmazlık sağlamayı olanaklı hale getirmiştir. Kombi
keçeler bir Simmerring® (tek veya çift dudaklı yağ keçesi) ve bir poliüretan sıyırıcıdan oluşur. Eksenel ve dönüş hareketine izin verirken dışarıdan gelebilecek kirliliğe karşı korumayı artırır.

w
BÖLÜM
Hafif ve ağır vasıtalar

Uygulamalar
Motor
Aktarım
Diferansiyel
Akslar

Avantajlar
Yüksek sıcaklıklarda bile
düşük sürtünme
Dışarıdan gelebilecek kirliliğe karşı ekstra koruma
Eksenel hareket ve dönüş
hareketine izin verir

ÜRÜNLER
4

HTS II
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Radiamatic® HTS II
Radiamatic® HTS II, döner mil sızdrımazlık grubu
elemanlarının, yüksek performanslı özel PTFE versiyonudur.
HTS II'nin yüksek işlevsel güvenilirliği PTFE ve paslanmaz çeliğin tamamlayıcı bir kombinasyonuyla
elde edilir. Her iki bileşen de CNC'de işlenmiştir ve
bunun sonucu olarak kalıp maliyeti olmadan, yuvaya ve mile esnek bir
şekilde uyarlanmaya olanak tanır. Düşük sürtünmeli tasarım yüksek
enerji verimliliği sağlar ve birden çok sızdırmazlık dudağına sahip tasarım farklı uygulamalarda yüksek performans sağlamak ve sızdırmazlığın
ömrünü uzatmak için kullanılır.

BÖLÜM

Avantajlar

Döner Miller

Düşük sürtünme ve yapışma
önleme

Uygulamalar

Yüksek akışkan ve sıcaklık
direnci

Dişliler
Pompalar
Elektrik tahrikli sistemler

Yaşlanmayan malzeme
Akışkana karşı sadece PTFE
temasta
CNC üretimi sayesinde farklı
montaj alanlarına kolaylıkla
uyarlanabilir
Kalıp maliyeti yoktur
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PPS
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Premium Pressure Seal – Basınç Keçesi
Freudenberg Sealing Technologies Birinci Sınıf Basınç Keçesi (PPS), dudaklı keçe profilini önceki tasarımların basınç yükleme seviyelerinin iki katına
kadar kararlı tutan patentli “ters” dudak tasarımına
sahiptir. PPS keçesi, sızdırmazlık işlevini gerçekleştirmek için mil üzerine radyal yük uygulayan yaylı
dudakla standart bir radyal mil keçesi gibi işlev görür. Toz dudağı, yağ keçesi dudaklarının bozulmasını önlemek için kir girişi ve diğer kirleticilere karşı üstün koruma sağlar. Bu tasarım, özellikle
orta düzey basıncın üzerindeki pik basınçlarda ve basınç dalgalanmalarında etkilidir.

BÖLÜM
Akışkan Gücü

Uygulamalar
İş makineleri
Tarım makineleri
Su pompaları
Su motorları

Avantajlar
Patentli "Ters“ keçe dudağı, PPS
keçeyi yüksek hız ve orta basınç
uygulamaları için ideal kılar

Farklı yağlayıcılara karşı en iyi
dayanım
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MSS1 (MSS1 HS)
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Modüler Sızdırmazlık Çözümü
MSS 1 Simmerring®, 20.000 saate kadar kullanım
ömrüyle, farklı dişli ve pompa uygulamalarında
kanıtlanmış işlevselliğiyle benzersiz bir patentli sızdırmazlık sistemidir. İç tamponla birleştirilmiş kendini kanıtlamış standart Simmerring® (yağ keçesi)
içeren MSS 1, düşük sürtünmeyle birlikte dişli aşınmasından kaynaklanan parçacıklar dahil kirleticilere
karşı koruma sağlar. Dikey sızdırmazlık uygulamalarında geleneksel olarak bir ön basınç keçesi ve bir yedek keçe kullanılır. MSS 1 her iki keçeyi de
ortadan kaldırarak sürtünmeyi ve gerekli montaj alanını büyük ölçüde
azaltır.

BÖLÜM
Güç Aktarımı/Üretimi
Güç Araçları
Enerji

Uygulamalar
Dişli kutusu aktarımı
Pompa uygulamaları
Robotik

Avantajlar
Dikey mil konumunda bile iç
kirlenmeye karşı koruma
Yüksek basınçta bile düşük
sürtünme

Sinüs dalgalı dudak yapısı
sayesinde daha az yağ gerginliği
İki keçe (mevcut çözüm)
kullanımına kıyasla %70'a
kadar daha az sürtünme / güç
dağılımı
20.000 saat ve daha fazlasına
kadar uzun kullanım ömrü
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V-Packing Setleri
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Git-gel hareketeler için

V- Packing setleri, özellikle ileri-geri hareketleri için tasarlanmış olan çok parçalı sızdırmazlık setleridir. Genel olarak
bir basınç halkası, bir destek halkası ve bir kaç manşet keçe
içerir.
Profil tasarımı ve parça sayısının yanı sıra malzeme kombinasyonu / seçimi, çalışma koşullarına uygun olarak belirlenir. Özel yüksek basınçlı V packing setleri, aynı anda meydana gelen kimyasal, ısıl ve
mekanik yükler için kullanılabilir.

BÖLÜM
Yiyecek ve İçecek Sektörü
Kimya Sektörü

Uygulamalar
Vanalar
Pompalar
Hidrolik silindirler

Avantajlar
Kimyasal dayanım

Basınçlı yük altında kararlıdır

Yüksek Sıcaklık dayanımı

Değişken ayar yükseklikleri
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MERKEL RPM 41
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Radyal mil keçesi

Her ölçüde kısa teslimat süresi; metal işleme sektöründeki uygulamalar için yenilikçi radyal mil keçesi
fikri buradan kaynaklanır. Demir-Çelik imalatı sürecindeki özel uygulamaya odaklanan FST, MRO pazarı
(bakım-onarım-tamirat) için tipik talepleri karşılayan
bir ürün geliştirmiştir. Merkel Radiamatic®RPM 41,
FEM (Finite Element Method -Sonlu Elemanlar Yöntemi), kullanılarak en uygun tasarımı yapılmış uygulamaya özel sızdırmazlık elemanıdır ve sadece bu uygulama için geliştirilmiş olan elastomer malzemeden üretilmiştir. Saf elastomer dudaklı keçe yay desteği
gerektirmez ve maksimum sızdırmazlık etkisinin yanı sıra minimum
sürtünme sağlar.

BÖLÜM
Metal işleme sektörü
Kağıt ve Kağıt Hamuru
sektörü

Uygulamalar
Hadde yataklarındaki her
türlü döner rulmanlar ile
birlikte

Avantajlar
Gerektiğinde 24 saat içinde
hızlı teslimat
Dış çapta kauçuk: kolay montaj ve yuva koruması
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Kelepçe Keçeler

Dört malzeme, tek bir araç

Kelepçe keçeler, sürekli çalışan ekipmanlarda hızlı
ve sabit flanş bağlantıları sağlar. Simetrik geometrileri sayesinde kelepçe bağlantıları kolaylıkla monte edilebilir ve ayrılabilir. DIN 32676'ya uygun olarak standartlaştırılmış boyutları sayesinde kelepçe
keçeler hızlı bir şekilde kullanılabilir.
Freudenberg Sealing Technologies, gıda ve ilaç sektörlerinin özel taleplerini karşılamak için dört farklı malzeme içeren bir malzeme portföyü
geliştirmiştir. Kalıp maliyetlerini azaltırken işleme sektörünün tüm gereksinimlerini karşılar.

BÖLÜM

Uygulamalar

Yiyecek ve İçecek Sektörü

Pompalar

İlaç Sektörü

Flanş bağlantıları
Vanalar
Sensörler

Avantajlar
Dört malzeme, sadece bir
araç
Standartlaştırılmış boyutları
sayesinde hızlı ve ekonomik
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EA & EAX
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Merkel Enviromatic
EA ve EAX, su deflektörü keçesindeki (eksenel keçe)
yeniliğimizdir. Döner mil keçesiyle birlikte (RPM41
ile olduğu gibi) bir su deflektörü, radyal keçeleri kir
ve atmosferdeki diğer aşındırıcı parçacıklara karşı
korumak için her zaman önem arz eder. Enviromatic
EA ve EAX, VA veya VAX gibi tipik V Halkaların yerine
kullanılabilir.

BÖLÜM

Avantajlar

Yenilenebilir Enerjiler
Metal işleme sektörü
Kağıt ve kağıt hamuru sektörü

Parçanın kullanım ömrü boyunca
çevresel faktörlere karşı yüksek
temizleme işlemi

Uygulamalar

Sızdırmazlık sistemi içinde döner
mil keçelerinin kullanım ömürlerinin büyük ölçüde uzaması

Rüzgar enerjisi santrallerinde
rulmanlı yataklarda
Hadde makara yataklarında
eksenel keçe
Büyük dişli kutuları

Büyük eksenel boşluklarda
bile sızdırmazlık dudağının
yüzeye temas eden alanına
ait basıncın kalıcı ve düzenli
olması
Tipik VA veya VAX tipi yuvalar
için uygundur, mevcut yuvalara monte edilebilir
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RHS 51
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Merkel Radiamatic®
Merkel Radiamatic® RHS 51 Radiamatic® yüksek
hızlı mil keçesi iki farklı kauçuk bileşen ve bir entegre çelik banttan oluşur. Bu yeni yay sistemi, mil yanlış hizalanmış (+/-3mm) olsa bile raydal gücü dudaklı keçenin bütün yüzeyine eşit derecede yayar.

BÖLÜM

Avantajlar

Metal işleme sektörü

Açık tip yuavalar içinde eksenel
olarak bastırarak yerleştirme

Uygulamalar

Sabit radyal kuvvet

Hadde makineleri ve büyük
dişli kutularındaki yağlı
yataklar için mil keçeleri

Yüksek aşınma direnci
Yüksek düzey mil sapması
(+/- 3mm)
Yüksek dönüş hızlarında kanıtlanmış performans (maks.
35 m/sn)

MALZEMELER
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Yeni Poliüretan
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94 AU 30000

Freudenberg Sealing Technologies, yeni poliüretan nesliyle kullanım
sınırlarını, tüm standart ve ticari poliüretanları kapsayacak şekilde genişletiyor. Yeni poliüretan, geliştirilmiş özellikleri sayesinde piyasada bulunan diğer malzemelerden çok daha iyi sonuçlar elde ediyor. 400'den
fazla katalog ürünü şuan da yeni poliüretan malzemeyle mevcuttur.
Bu yeni malzemeyle keçeler mevcut standart sızdırmazlık çözümlerinden daha uzun dayanabilir ve sıcak suda bile hidrolize karşı yüksek direnç
sağlar.

BÖLÜM
Akışkan Gücü

Uygulamalar
Hidrolik Pompaları ve Motorlar
Hidrolik Silindirler
Hidrolik Akümülatörler
Pnömatik uygulamalar

Avantajlar
Gelişmiş performans

Mükemmel ozon direnci

Yüksek aşınma direnci

Mineral yağlayıcılarla mükemmel uyumluluk

Yüksek sıcaklık ve aşırı soğuk
uygulamalarında etkilidir: - 35°
ile +120° C arası

Zorlu çalışma koşullarında
bile mükemmel kimyasal
dayanım
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Fluoroprene® XP

Evrensel Malzeme

Proses sektöründeki üretim süreçleri farklı malzemelerin kullanımını
gerektirir. Gıda malzemesinin yağı, aroması ve ya gıda asiti konsantrasyonu, CIP/SIP teknik şartları ve temizleme sürecindeki buharlı sterilizasyonu temel alan uygulamalarda EPDM, VMQ veya FKM malzemeden
üretilmiş sızdırmazlık elemanları kullanılır.
Fluoroprene® XP bu farklılaşmayı gereksiz hale getirir: Malzeme, gıda
sektörünün tüm kritik alanlarında ve ilaç ve kimya sektörlerinin büyük
bir bölümünde yüksek düzeyde dayanım sergiler.

BÖLÜM

Uygulamalar

Yiyecek ve İçecek Sektörü

O-Ringler

İlaç Sektörü

Diyaframlar

Kimya Sektörü

Kelepçe keçeler
Hassas kalıplı parçalar
Freudenberg Xpress® parçalar

Avantajlar
Her açıdan etkileyici geniş bir
uygulama yelpazesi: Fluoroprene® XP, buhar sterilizasyonu, kimyasal aşındırıcı CIP/
SIP akışkanları ve yüksek yağ
konsantrasyonları için evrensel
sızdırmazlık malzemesidir.

MALZEMELER
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70 EPDM 291

ETİLEN PROPİLEN-DIEN KAUÇUĞU

EPDM, özelikle polar akışkanlarda kullanım için uygundur. Su ve su içeren sistemlerde mükemmel dayanım sağlar. İşte bu nedenle EPDM, yaklaşık %70 gibi bir oranla gıda üretimi ve işlemede geniş çapta kullanılan
bir malzemedir.
Birinci sınıf malzeme olan 70 EPDM 291, FDA, USP Sınıf VI, EU Düz.
1935/2004, 3-A® Hijyen Standartları ve NSF 51 gibi tüm gerekli uluslararası yasal onaylara sahiptir.

BÖLÜM
Yiyecek ve İçecek Sektörü
İlaç Sektörü
Kimya Sektörü

Uygulamalar
Sıcak su ve buhar (sürekli azami
çalışma sıcaklığı+180°, kısa
süreli maksimum+210°C)
Asitler
Alkali çözeltiler(sodyum hidroksit çözeltisi, potasyum hidroksit
çözeltisi)
Polar organik çözücüler
Yiyecek, içecek ve ilaç sektörlerinde sürekli çalışan tesisler için
CIP/SIP ortamı

Avantajlar
CIP/SIP akışkan dayanımı
Uzun kullanım ömrü
Yaşlanma, ozon ve ışığa karşı
yüksek dayanım
Yüksek sıcaklık ve soğuk dayanımı , yaklaşık –50°C ile +150°C
Çok iyi kopma uzaması ve çekme mukavemeti özelliği
Çok yüksek aşınma direnci
Su, polar ve oksidatif akışkanlara karşı çok yüksek dayanım.
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FKM 260466

BÖLÜM
Güç Aktarımı

75 FKM 260466, Freudenberg Sealing Technologies (FST) tarafından
sentetik yağlar, özellikle de poliglikolerde kullanım için geliştirilmiş florokauçuktan üretilmiş özel bir aşınmaya dirençli malzemedir. Bu yağlar,
sürüş (otomotiv) teknoloji ünitelerinde giderek daha da fazla kullanılmaktadır ve radyal mil keçelerinden beklenen kullanım ömrü, çalışma
izi aşınması ve mil aşınması üzerinde kritik bir etkisi vardır.

Güç Üretimi
Tarım
Ormancılık
Madencilik tahrik sistemleri
Denizcilik tahrik sistemleri

Uygulamalar

Avantajlar

Beklenen kullanım ömrü
15.000 çalışma saatinden fazla
olan endüstriyel dişli kutularındaki uygulamalar.

Sentetik yağlar ve biyolojik
olarak parçalanabilir yağlara
karşı en iyi direnç

Biyolojik olarak parçalanabilir
yağlarda kullanım (özelikle
sentetik di- ve polyolester

Kullanım ömrünü artırır
(>15.000 saat)

Gelişmiş aşınma direnci

Standart Simmerring® yağ
keçesi üretiminde 100 ölçü
mevcuttur.

HİZMETLER
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Freudenberg
Xpress®
Freudenberg Xpress®, orijinal malzemeden mekanik olarak işlenmiş
keçeler ve müşteriye özel parçalarda özellikle hızlı teslimata odaklanmış olan iş ortağınızdır. Freudenberg Xpress®, mekanik işlenmiş keçeler, istenen ölçüye göre kesilmiş keçeler, müşteriye özel keçeler ve özel
formlu parçaların hızlı teslimat hizmeti demektir. Son derece modern
üretim teknolojisi sayesinde Freudenberg Xpress®, mükemmel ve pürüzsüz bir yüzey kalitesi sağlar. Malzeme özellikleri, geleneksel olarak
üretilmiş keçelerin özelikleriyle karşılaştırılabilir. Sızdırmazlık uzmanı
Freudenberg®'in bilgisi ve uzun soluklu deneyimiyle birlikte özgün bilgi birikimimiz, zaman açısından kritik araştırmalar için bizi ideal bir iş
ortağı yapar. Freudenberg Xpress®, gıda ve ilaç sektörleri gibi zorlu segmentler için bile zengin bir orijinal Freudenberg® profilleri ve malzemeleri portföyü sunar.
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BÖLÜM
Neredeyse tüm uygulamalar
için uygundur

Uygulamalar
Hızlı bakım - onarım ihtiyaçları
için hızlı teslimat
Küçük partilerin ekonomik
üretimi

İhtiyaç duyulan prototip
sızdırmazlık elemanı ürün
geliştirme süresini hızlandırır.
Geliştirme süresini azaltan
prototip oluşturma
Benzersiz malzeme özellikleri
sayesinde uzun ürün kullanım
ömrü

-30 ila +110

A 95 ±5

≥ 380

Orijinal Freudenberg malzemesi, düşük sıcaklık

-50 ila +110

A 92 ±5

v 250

94 AU 21730

Orijinal Freudenberg malzemesi - FDA, hidroliz önleyicili

-25 ila +110

A 94 ±5

≥ 250

+

+

+

93 AU V167

Orijinal Freudenberg malzemesi - FDA, hidroliz önleyicili

-20 ila +110

A 93 ±5

≥ 600

+

+

+

+

WRAS

Orijinal Freudenberg malzemesi

92 AU 21100

NSF 61

95 AU V142

W270

≥ 380

KTW

≥ 1,000

A 94 ±5

USP Sınıf VI

A 94 ±5

-35 ila +120

ADI'sız - Hayvansal
içeriksiz

-30 ila +110

Orijinal Freudenberg malzemesi

3-A Hijyen Standardı

Orijinal Freudenberg malzemesi

94 AU 30000

BfR 21. Öneri

EU Reg. 10/2011

94 AU 925

Details of
Freudenberg Xpress
Materials

Renk

AB Yönergesi EU Reg.
Nr. 1935/2004

Sertifika Raporu
FDA ile uyumludur

Boyutlar
mm cinsinden çaplar
stokta mevcuttur
(daha büyük çaplar
talep üzerine verilir)

Fiziksel Özellik
Sertlik
DIN 53505
23 °C'de Shore A ve
Shore D

Yorum

Sıcaklık aralığı
[°C]

Kısa Süreli

Poliüretan

+

Elastomerler
72 NBR 902

Orijinal Freudenberg malzemesi

-40 ila +100

A 75 ±5

≥ 250

75 FKM 585

Orijinal Freudenberg malzemesi

-30 ila +200

A 75 ±5

≥ 250

70 EPDM 291

Orijinal Freudenberg malzemesi, FDA

-40 ila +150

A 75 ±5

≥ 250

+

+

85 EPDM 292

Orijinal Freudenberg malzemesi, FDA

-40 ila +150

A 85 ±5

≥ 250

+

+

70 NBR 150

Orijinal Freudenberg malzemesi, FDA

-20 ila +100

A 70 ±5

≥ 250

+

+

88 NBR 156

Orijinal Freudenberg malzemesi, FDA

-25 ila +100

A 88 ±5

≥ 250

+

+

75 Fluoroprene XP 41

Orijinal Freudenberg malzemesi, FDA

-15 ila +200

A 75 ±5

≥ 250

+

+

85 NBR FXP

Standart Xpress malzemesi

-30 ila +110

A 85 ±5

≥ 600

85 FKM FXP

Standart Xpress malzemesi

-20 ila +220

A 82 ±5

≥ 400

85 EPDM FXP

Standart Xpress malzemesi

-45 ila +130

A 85 ±5

>250 ila 400

85 HNBR FXP

Standart Xpress malzemesi

-20 ila +150

A 85 ±5

≥ 250

Virgin – FDA

-200 ila +260

D ≥58

≥ 1,000

G FLON

Dolgu malzemesi: %15 Cam, %5 MoS2

-200 ila +260 D 55 ila 60

≥ 500

B FLON

Dolgu malzemesi: %40 Bronz, %2 Karbon

-200 ila +260 D 62 ila 67

≥ 1,000

+

PTFE
W FLON

C FLON

Dolgu malzemesi: %25 Karbon

-200 ila +260 D 62 ila 67

≥ 500

EF FLON

Dolgu malzemesi: %10 Ekonol (aromatik Polyester) – FDA

-200 ila +260

≥ 250

Orijinal Freudenberg malzemesi - Lamine Kumaş

-30 ila +120

POM

Standart Xpress malzemesi

-45 ila +100

D 85 ±3

≥ 280

PA

Standart Xpress malzemesi

-40 ila +110

D 85 ±3

>280 ila 600

D 57 ±3

+

+

Özel Malzemeler
HG 517

≥ 300
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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