


FOLIE 2 

Link Seal  
Hydrostatic Sealing against pressing water - up to 5 bar pressure tight 



FOLIE 3 

Приложение/Сертификати/Дизайн 

Приложение на Link Seal                                       Сертификати 

 

 При вход/изход на шахти 

 Резервоари, включително за питейни води 

 Преминаване през стени  

 Вертикално преминаване- под/ таван 

 …… 

      Гумен елемент 

Притискащи  

Пластини 

Болт 

Link Seal Дизайн / Разрез .dwg 

NSF 61 and 

KTW/W270 
FM Approval 



FOLIE 4 

   Характеристики/Предимства 

 Краткосрочна доставка за всички видове уплътнения. HTI 

Bulgaria има на склад най-често използваните Link Seals 

уплътнения 

 PSI е международно приета и сертифицирана марка.  

 Има всички видове сертификати, съгласно българското 

законодателството 

 Лесен и бърз монтаж с предварително сглобени модули 

 Уплътнение, издържащо налягане до 5 бара, при вода под 

налягане 

 Твърди гумени елементи, гарантирантиращи дълъг живот 

на Link Seal 

 Важно качество на Link Seals е, че чрез структурата на 

гумените елементи поглъща шум, вибрации, сътресения, 

напрежения и деформации. 

 Електро-изолация 

 Различните цветове на гумените елементи показват  

устойчивостта им срещу: масла,  горивa, разтворители, 

химикали,  както и устойчивост на висока температура. 

 Има различни видове болтове и гайки, в зависимост от 

това дали е за питейни води или за индустрия 



FOLIE 5 

LS – C / S316 LS – BC/BS316 *LS – OC/OS316 **LS – KTW/W270 LS – T 

C  = carbon steel zinc  

             dichromate 

S316 = stainless steel 

C  = carbon steel zinc  

             dichromate 

S316 = stainless steel 

C  = carbon steel zinc  

             dichromate 

S316 = stainless steel 

Only with stainless steel 

hardware/ 1.4571 V4A 
Only with St 37 zinc  

dichromate pressure 

plates an hardware  

EPDM rubber black 

Shore A 55 +/-5 

EPDM rubber blue 

Shore A  40+/-5 
Nitrile rubber green Oil 

resistant Shore A  55+/-5 

EPDM rubber Incl. KTW 

stamp Shore A  50+/-5 

Silicone rubber 

greyShore A  55+/-5 

Reinforced  

Nylon Polymer  

-40°C to + 80°C -40°C to + 80°C -40°C to + 70°C -55°C to +204°C 

C standard General application  

in a normal atmosphere, water,  

or a humid environment. suitable  

for electrical  isolation and  

cathodic corrosion protection. 

See type "C“ standard,  

but particular for  

plastic pipes 

C Good resistance against  

oils, aromatic fuels, solvents and  

other mineral oil based products 

 

 

 

Appropriate to potable  

water applications 

* LS 440 and LS 650 black nitrile rubber with green markings 

** Elastomer tested in accordance with KTW and W270 

*** available upon request 

  Видове гумени уплънения 

5bar 
5bar 5bar 5bar 3bar 

Reinforced  

Nylon Polymer  

-40°C to + 80°C 

See type 

 “S316” standard 

but particular for  

plastic pipes 

Reinforced  

Nylon Polymer  

S316 Good resistance  

against oils, aromatic fuels,  

solvents and  other mineral  

oil based products 

Reinforced  

Nylon Polymer  

St 37 galvanizes  

No isolating properties, 

especially suitable for 

extreme temperatures 

***LS-FS 

S316 standard High level of  

water-resistance, resistant  

against most inorganic  

substances (acids and alkalis)  

and most  organic substances  

(acetic acid and acetone) 



FOLIE 6 

Необходими детайли за избор на LS 

Кои детайли са нужни, за да изберем правилния LS 

 Външен диаметър на вътрешната(носеща) тръба 

      (вкл. ако има допълнително покритие) в мм 

 

 Приложение (преминаване през стена, за резервоар,  

     преминаване през шахти и др.) 

 Вътрешен диаметър на отвора в стената, като това може да е и 

тръба (оставена като кофраж) или пробит чрез боркорона  

 Среда ( масла, отпадъчна вода, питейна вода, газ ……) 

 Работна температура 

 При по-специфични нужди - материала на болт и гайки  

(въглеродна стомана, неръждаема стомана ...) 

 Материал на вътрешната (носеща) тръба (стомана, HDPE…) 



FOLIE 7 

Калкулато за изчислени я  на LS 

http://www.link-seal-calculator.com/index.php?dest=step2&lang=eng 



FOLIE 8 

Калкулато за изчислени я  на LS 

http://www.link-seal-calculator.com/index.php?dest=step2&lang=eng 



FOLIE 9 

Link Seal – Правилен монтаж 
 Уверете се, че тръбата е центрирана 

 Инсталирайте Link Seal „колана“, като всички елементи да равномерно 

раздалечени 

 Уверете се, че притискащите пластини са развномерно подравнени 

 Уверете се, че тръбата се придържа правилно по време на затягане на 

болтовете , за да не се размести 

 Уверете се, че повърхността на тръбата е чиста 

 Вземете динамометричен ключ и затегнете уплътенението 

    Link Seal, според инструкциите за монтаж 

Link Seal – Неправилно!!! 
 Не използвайте LS за спирално навити тръби 

 Никога не редуцирайте броя на гумените 

сегменти 

 Не затягайте напълно всеки болт, преди да 

продължите със следващия 

 Не използвайте високоскоростни електрически 

инструменти за затягане на LS елементите 

 Имайте предвид, че LS не е  фиксирана точка на 

закрепяне 

Монтаж на Link Seal 





FOLIE 11 

Приложение: 

Дистанционери  Пластмаса / 

Стомана 

http://psi-products.de/fileadmin/_processed_/csm_gleitkufen_pic-02_stahlrollenring_inh_06I2014_b9fa210cb6.jpg


FOLIE 12 

Дистанционерите са приложими навсякъде при 

инсталация на тръбопроводи, например, когато имаме 

преминавания под път, т.нар. „тръба в тръба“ 

   Наличност за всички тръби с диаметър от 25мм  

Приложение/Характеристики/

Предимства 

 Лесно е преминаването на вътрешната тръба. 

Коефициентът на триене на 

дистанционерите се намалява до минимум, 

защото те са от пластмаса 

 Минимизирането на триене предотвратява повреждане на 

покритието,корпуса и изолацията  на тръбите 

 Отлични изолационни характеристики, като всички 

изисквания са спазени за катодна защита на тръбата 

 Широка гама от височини на рамото, което 

осигурява и гарантира вътрешната тръба да 

бъде в центъра, ако се изисква 

 Диапазон товароносимост от 85 кг до 14,2 т 
Type max. static load per ring 

PA/PE 0.75 – PA/PE 1.5 85 kg 

PA/PE 2.0 – PA/PE 3.0 100 kg 

PA/PE 4.0 200 kg 

PA/PE 6.0 – PA/PE 12.0 250 kg 

AZ/AC 1 / AZ/AC 2 200 kg 

GKO-mK 250 kg 

MA 650 kg 

RGV 1,000 kg 

GKO-gl 4,000 kg 

GKO-gs 14,200 kg 



FOLIE 13 

PA/PE 

  Available for pipe OD 

    from 25 to 336mm 

  Always two half shell-segments 

  Easy installation 

  Steel nuts and bolts included 

  max. static capacity per ring  

   from 85kg to 250kg 

AZ/AC 

  Available for pipe OD 

   from 98 to 385mm 

  Only to segment sizes required  

    for ND 100 to ND 350 

  Variable ring diameters especially 

    suitable for thick-walled pipes 

  Beneficial for stock-keeping 

  Max. static capacity per ring 

   up to 200kg 

  MA 

AZ/AC 1 

AZ/AC 2 

Type RGV (heavy duty) 

  Available for pipe OD from 500 to 2100 mm 

  Reinforced solid load-carrying center skids  

  Half-segments available 

  Steel bolts and nuts included 

  Max. static capacity per ring up to 1.000kg 

Available for pipe OD  

   from 402 to 1306 mm 

Two segment sizes (MA and MA2) 

Easy installation, universal  

  applicability 

Steel bolts and nuts included 

Max. static capacity per ring 

  up to 650kg 

Дистанционери- видове и размери 

Catalog p. 71 Catalog p. 75 

Catalog p. 81 

Catalog p. 79 



FOLIE 14 

GKO mk 

Catalog p. 83 

Дистанционери- видове и размери 

  Available OD  

   150 – 430 mm 

  Available skid heights  

   25, 36, 50, 65, 75, 90, 

   110, 125 mm 

  Max. static capacity 

   per ring 250kg  

GKO gl 

 Available OD 

  400 – 2500 mm 

  Available skid heights  

  36, 50, 65, 75, 90, 110, 

  125 mm 

  max. static capacity 

    per ring 4000 kg 
Catalog p. 83 

GKO gs 

Catalog p. 83 

  Available OD  

   400 – 2500 mm 

  Available skid heights 

   36, 50, 65, 75, 90, 110, 

   125 mm  

 max. static capacity  

    per ring 14.200 kg 

Type GKO-gh 

 Half-segment for  

   covering intermediate 

  areas of GKO-gl and GKO-gs  

Catalog p. 83 



FOLIE 15 

    Правилен избор на дистанционера 

Кои детайли са нужни, за да изберем правилния вид дистанционер 

 Външен диаметър на вътрешната (носеща) тръба, 

включително ако има покритие на тръбата, в mm 
 Материал на вътрешната (носеща) тръба 

 Вътрешен диаметър на обсадната тръба,в mm 

 Maтериал на обсадната тръба 

 Тегло на вътрешната (носеща) за  m 
        (тегло на вътрешната тръба, вид на течността, която ще провежда.                    

Например  125 kg за m + Water) 
 Дължина на обсадната тръба  

 Дали да бъде в центъра вътрешната тръба 

Дистанционерите обикновено се инсталират със следните 

пространства (разстояния) между пръстените: 

 

 Диаметър на тръбата до 300 mm на 2.5 m 

 

 Диаметър на тръбата  301 - 600 mm на 2.0  

  

 Диаметър на тръбата повече от 600 mm на 1.5 m 

 В особени случаи разстоянието между пръстените може да 

бъде променен, след като се направят допълнителни 

изчесления.Разглежда се и начина на монтаж 



Q&A 
Цветомир Милчев 

0882 83 89 76 

tsvetomir.milchev@hti-bulgaria.com   
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