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Klinger 3222W 
Компресирана набивка за арматури и 
помпи, подходяща за високи 
температури и налягане. Предлага 
отлични уплътняване и надеждност 
едновременно за оригинални 
производители и потребители. 

 
Klinger 3222W е част от серията 
на Klinger за компресирани 
набивки TopLine. 
 
Това е оптимизирана 
линия,чиято цел е да снабди 
потребителите с 
уплътнителни продукти, които 
отговарят на днешните 
изисквания и са лесни за 
използване. За целта са 
използвани най-добрите 
материали и производствени 
технологии, а резултатът е 
линията Klinger TopLine range. 

 
Продължаващите тестове и 
развитие, заедно с философията 
на Klinger, осигуряват 
непрестанно подобряване на 
продуктите TopLine.  

 

 

 Включването на инконелна 
армировка гарантира, че 
K3222W има отлична 
стабилност и ще функционира 
при неблагоприятни условия. 
 
 Графитът е устойчив на 
влиянието на редица химикали 
като киселини, алкални среди, 
масла, лубриканти и пара. Този 
продукт на Klinger има 
неограничен срок на съхранение 
и е екологично чист. 
 
 Набивката има отлична 
температурна устойчивост и 
следователно K3222W е 
незасегната от колебания по 
време на употреба.

В производството наK3222W са 
използвани  нишки от 
експандиран графит, във всяка 
от които има инкотелна нишка. 
Това гарантира квадратен 
разрез, гарантиращ механична 
устойчивост. Набивката е 
напълно гъвкава, гарантирайки 
минимални вътрешни 
напрежения за оптимална 
ефективност. 
 
 K3222W може да бъде 
инсталирана по традиционните 
методи за монтаж, без да се 
използват допълнителни 
средства.Това елиминира 
нуждата от държане на склад 
на специални инструменти и 
пръстени.



TopLine Packing 3222W 
Възможности за приложение 
 
При подходящи условия и правилен монтаж могат да се гарантират следните параметри: 
 

 Минималнаа работна температура -200°C 
 

 Максимална работна температура 430°C 
 

 Максимална температура при пара 650°C 
 

 pH                0-14 
 

 Максимално статично налягане 300 bar 

 
Забележка: Набивката не бива да бъде подлагана на максимална температура, налягане и 
скорост едновременно.За повече информация,моля, свържете се с техническия ни отдел. 
 

Доставка 
 
Набивките Klinger се 
предлагат в различни 
опаковки: 
 
Размер: 

3mm до 25mm 
 
Дължина:  

8 метра в кутия 
 
Тегло:  

Под 9.5mm             1kg/кутия 
9.5mm до 12.5mm 2kg/кутия 
Над 12.5mm           4kg/кутия 
 
Алтернативни размери 
могат да бъдат предлагани 
при поръчка. Моля свържете 
се с нас. 

Klinger 3222W е подходяща за приложение като основна 
набивка за арматури и помпи в различните индустрии 
като: 
 
 Химична среда и химични процеси 
 
 Газова среда 
 
 Горива 
 
 Електроцентрали 
 
 Рафинерии 
 
 Топкови мелници 
 
K3222W се препоръчва при криогенна техника и при 
необходимост от ниски емисии. 
 

Технически препоръки 
 
Ако имате нужда от допълнителна техническа информация 
или искате да получите съвет от Klinger по конкретен 
въпрос, моля, свържете се с нас на посочените адреси. 
За по добро обслужване, моля, бъдете готови да отговаряте 
на въпроси за: 
 
1.  Вид на арматурата или помпата 
2.  Работно и тестово налягане 
3.  Температура – постоянна или променлива 

4.  Цикличност на налягането и температурата 

5.  Среда и концентрация 

6.  Оперативна скорост 

7.  Специални изисквания 

8.  Специфични условия за опаковка.
 


