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Skapar ren miljö runt tätningen utan krav på stora spolmängder

SEB – Solids Excluder Bushing

I pumpar med vätskor innehållande
partiklar i mindre eller större
mängd, så är det ett faktum
att dessa partiklar ackumuleras
i packboxen. Över tiden byggs
mängden av partiklar upp och
orsakar till slut igensättningar
(blockering), slitage eller över-
hettning mellan tätningsytorna.
Användning av SEB bussningen
skapar en avsevärt bättre och
renare miljö för den mekaniska
axeltätningen.

Produktfördelar:
SEB bussningens konstruktion av
tangentiella spår och urtag skapar
ett axiellt flöde som omdirigerar
föroreningarna och partiklarna ut
ur packboxen samtidigt som den
tillåter den rena vätskan att passera
in i packboxen.

Ökad cirkulation i packboxen minskar
temperaturuppbyggnaden i tätningen.

Kravet på extern spolning minimeras.
Flöden kan minskas till extremt låga
värden (0,75 liter/timma/mm axel).

PTFE material som standard med hög
slitstyrka och kemisk resistens. PEEK
material för extrema miljöer inom
främst Gruv- och Mineralindustrin.

Stora spalter och utrymmen i buss-
ningen minskar risken för igensättning.

Finns även i kortare design
– ”Compact” – för kortare packboxar.



Flowsys Technologies AB
Aminogatan 34, 431 53 Mölndal   Telefon 031-761 98 50   Fax 031-27 99 88   info@flowsys.se   www.flowsys.se

Material:
Standard:
Glasfiberfylld vit PTFE, Peek för extremt slitande miljöer.

Styrpinnar, O-ring:
Alloy 20, Viton
O-ringen kan levereras i alternativa material.

Prestanda:
Media: Koncentration:
Avloppsvatten < 5% vikt (Plan 32 rekommenderas)
Fiberrik vätska (ex. pappersmassa) < 3% vikt (Plan 32 rekommenderas)
Fiberrik vätska (ex. pappersmassa) 3-5% vikt (Plan 32 krävs)

Tryck:
SEB ger ingen tryckminskning i packboxen.

Temperatur:
Min. temperatur 0oC
Max. temperatur 121oC

Periferihastighet:
Min. periferihastighet 3 m/s
Max. periferihastighet 25 m/s

Status utrustning:
Koncentricitet (packbox) 0,13 mm
Vinkelfel (axel/packbox) 0,13 mm

Dimensioner:
SEB Standard 45 – 210 mm
SEB Kompakt 45 – 127 mm

Axiellt avstånd
SEB – Mekanisk axeltätning:
Min 12,7 mm
Max 76,0 mm

Radiella mått i packboxen (Sektion):
Min 9,5 mm

API Plan 32 med SEB

API Plan 02 med SEB
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Allt på detta blad är korrekt men skall betraktas och bedömas som generell information. Flowsys Technologies AB önskar alltid att ge fullständig produktinformation, men kan inte på detta blad ge fullständig informa-
tion för alla möjliga applikationer. Köparen eller användaren har det slutliga ansvaret beträffande val av produktvariant, installation, drift och underhåll. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pågående 
produktutveckling kan ovanstående information komma att ändras eller korrigeras utan avisering.


