
    
 

        
    

Poly Split (PS) Shaft Seal
Helppoasenteinen koneistettu 
halkaistu tiiviste

Sovellukset

Lisävarusteet

CinchSeal Poly Split akselitiiviste on 
suunniteltu ruuvikuljettimiin, sekoitus
ja vatkain laitteisiin. Polypropyleeni-
ruostumaton teräs rakenteen ansiosta 
tiiviste soveltuu kuiva-aineille sekä 
lietteille. 
   Poly Split-tiiviste on ihanteellinen 
vaihtoehto elintarvike-, lääke- ja 
kemianteollisuuteen joissa vaaditaan 
ruostumattoman teräksen käyttöä.

Eliminoi tuotevuodot, puhtaanapito-
ongelmat sekä laakerivauriot

Silikonielastomeeri poistaa 
akselivauriot ja huolehtii tiiveydestä

Ei nauhatiivisteen aiheuttamia
tuotelikaantumisia

Tiivistää vaaralliset höyryt ja pölyn

Huomattavasti alhaisempi sähkötarve
kuin punostiivisteellä

Akselia kuluttamaton

CinchSeal Poly Split todistetusti tehokas tapa 
tiivistää vatkain-, kuivain ja sekoitinlaitteita 
kuiva-aine, puolikiinteä ja liete kohteissa. 
  Tiiviste suoriutuu kunniakkaasti varsinkin 
haastavien materiaalien tiivistämisestä esim.
sementti, mausteet, kaakaojauhe, nestemäinen 
suklaa, muovi, hartsi, suola, sokeri jne...

Korjaussarja

Paineilmaregulaattori

Vaihtoehtoiset elostomeerit
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Elastomer Boot

Split PTFE Rotor Cups

Stainless Plate
Split Poly Housing

  
 

 

Halkaistut PTFE-liukupinnat

Elastomeeri

Halkaistu Polypropyleenipesä
Ruostumaton teräslevy

CinchSeal Poly Split:n silikonielastomeeri on FDA-
hyväksytty materiaali mikä istuu napakasti akseliin. 
Tiukka sovitus mahdollistaa elastomeerin liikkeen
akselin mukana ja ehkäisee siten vauriot sekä 
kulumisen. Elastomeeri tiivistää akselin ja estää 
tuotteen tunkeutumisen sen ja akselin väliin ajon
aikana. Elastomeerin ja liukupintoihin kohdistuu 
juuri oikea puristusvoima niiden pyöriessä akselin 
mukana. Primääritiivistys tapahtuu PTFE-liuku-
pintojen ja staattisen vastinpinnan välillä, tämä 
estää tuotteen pääsyn tiivisteeseen. 
   Tiivistepesään ajetaan 0,3-0,5 bar:n ylipaine, 
tämä jäähdyttää sekä huolehtii liukupintojen 
puhtaudesta. Liukupinnat on suunniteltu hitaasti 
kuluvaksi osaksi, jotka vaihdetaan tarvittaessa. 
   Varaosasarja sisältää uudet PTFE-liukupinnat, 
ja halkaistun elastomeerin. 
Poly Split-tiiviste on nopea ja helppo purkaa, 
puhdistaa ja huoltaa.

Kokoonpanopiirrustus

Poly Split-tiivisteen toiminta

Tiivistettä ei tulisi asentaa todella kuluneeseen
laitteeseen. Vaurioitunut akseli, liiallinen liike tai 
vinouma tulee korjata ennen Poly Split-tiivisteen 
asentamista. Tiiviste asennetaan kohtisuoraan 
akseliin nähden. 
   Seuraa virallisia asennusohjeita tai ota yhtettä 
asiantuntijaan kun asennat tiivistettä.

Poly Split-tiivisteen räjäytyskuva

Myynti ja suunnittelu
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Tiivisteen asentaminen

Väliainevaihtoehdot

Jokaisessa CinchSeal-tiivisteessä tulisi käyttää 
väliainetta. Vaihtoehtoina on paineilma, typpi tai
silikonirasva. Parhaan toiminnan varmistamiseksi 
kullekin tiivisteelle asennetaan oma paineilma-
regulaattori. 
   Tiivisteen sisään ajettavan paineistettu ilma luo 
ilmapatjan joka huolehtii tuotteen pysymisen 
säiliön sisällä, tiivisteen ulkopuolella, mikä lisää 
tiivisteen käyttöikää


