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Аксиалните метални компенсатори с краища на заварка
са компенсатори с единичен линзов елемент и краища за присъединяване чрез челна заварка към тръби. Всички аксиални метални
компенсатори на заварка поемат надлъжни работни движения на
тръбопроводите. Неограничените метални компенсатори с
аксиално действие и краища на заварка се използват при
правилно изчислени опори и носачи, при положение, че
тръбопроводната система e проектирана с нужните ограничители.

Неограничените универсални компенсатори
още известни като универсални метални компенсатори без
ограничителни шпилки са модел, който е проектиран с два
линзови елемента, свързани помежду си с междинна тръба.
Въпреки, че може да се използват за поемане на всяка комбинация от трите основни работни движения: латерално, аксиално
и ъглово, неограничените универсални компенсатори обикновено се ползват за поемане на големи латерални движения.

Аксиалните метални компенсатори с краища на фланци
са линзови компенсатори с единичен линзов елемент и присъединяване чрез метални фланци към контрафланците на тръбопровода. Този тип компенсатори изисква по-малко място за монтаж,
поема работни движения в двете посоки и може да бъде изработен
с широк избор от фланци по различни стандарти(ANSI, DIN, GOST,
JIS, GB и др). Аксиалните компенсатори на фланци изискват добри
опори и фиксирани точки. Те се монтират много бързо, само с
няколко болта и издържат на високи налягания и температури.

Шарнирните компенсатори
се монтират, за да ограничат поемането на движения от компенсатора само в една равнина. Поради шарнирния си механизъм, този тип метални компенсатори не е способен да поема
аксиални движения. Шарнирът на шарнирните компенсатори е
така проектиран, че да защитава линзовия компенсатор от
усукване на гофрата. Шарнирната връзка намалява натоварванията
от натиска на налягането и от работните движения на тръбопровода.
Така натиска от налягането на флуида върху тръбопровода се поема
изцяло само от шарнирния компенсатор.

Аксиалните компенсатори с ограничителни шпилки
абсорбират движения, генерирани при термални разширения и
свивания на тръби, вибрации, движения на оборудването и др.
Поемат и слаби латерални движения чрез система от най-малко 2
ограничителни шпилки, разположени равномерно по обиколката
на линзовия компенсатор. Алтернативно този тип метални комппенсатори се предлага в голям асортимент от фланци по различни стандарти - JIST, DIN, ANSI, GOST, както и с краища на заварка.

Ъгловите компенсатори с карданна връзка
на заварка са проектирани да поемат ъглови движения във всяка
равнина чрез двете двойки шарнири, фиксиращи общ подвижен
карданен пръстен. Карданният пръстен, шарнирите и връзките са
проектирани така, че да ограничават натиска на налягането, породен от вътрешното налягане и напречната сила. Карданният пръстен
може да бъде кръгъл или квадратен. За кръглите карданни пръстени
моментът на усукване трябва да бъде взет под внимание, а за ква
дратните карданни пръстени да се вземе предвид нестабилността,
предизвикана от огъването.

Металните компенсатори с балансирано налягане
поемат аксиални и латерални движения и противостоят на налягане в тръбопровода. Допълнителна външна гофра се монтира в компенсатора, като същата е подложена на налягането от линията и
създава сила равна и обратна по посока на тази в основната гофра
Чрез свързването на тези две гофри в едно, се неутрализира натоварването от налягането върху компенсатора. Този тип компенсатори се монтират при промяна на посоката в тръбопроводите. Не
изискват прецизно калкулиране на опорите и стабилни закрепвания.

Правоъгълните метални компенсатори
са с правоъгълно сечение и се използват за транспортиране
на дим от котли до комините, както и на пара от турбините към
кондензаторите. Правоъгълните метални компенсатори се проектират с една или повече вълни и се ползват за ниски или средни
налягания, както и за пълен вакуум. Те поемат движения във всяка
посока на тръбопровода, но се използват главно за поемане на
аксиални движения.
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Текстилните компенсатори DEA HIGHFLU

Тъканните компенсатори DEA UNIFLEX

са тъканни компенсатори за много високи температури - до 1000 °С.
Те разполагат с висока издръжливост на трептене от въздушния
поток и ограничават топлинните загуби при минимални реактивни
сили; Текстилните компенсатори HIGHFLU са абразивоустойчиви
Температура: -35 °C … до +1000 °С
Налягане: -0.2 bar … +0.2 bar ;
Максимални аксиални движения: ... 160 mm (6 1/2”);
Максимални латерални движения: ... 80 mm (3”);

са еднослойни компенсатори за места с умерена температура. Използват се за сухи и мокри условия в зависимост от материала.
Ползват се в Процесна индустрия; Рафинерии; Енергетика;Захарна
промишленост; Въздуховоди; Процесни линии за храна
Температура: -35 °C … +300 °C ;
Налягане: -0.25 bar … +0.25 bar ;
Максимални аксиални движения: ... 200 mm (8”);
Максимални латерални движения: ... 80 mm (3”);

Тъканните компенсатори DEA COMBINE

Тъканните компенсатори DEA CHEM

са многослойни компенсатори за инсталации с висока температура. Те поемат термални разширения и движения в сухи и високоскоростни тръбопроводи.
Температура: -35 °C … +650 °C ;
Налягане: -0.14 bar … +0.07 bar ;
Максимални аксиални движения: ... 160 mm (6 1/2”);
Максимални латерални движения: ... 80 mm (3”);

поемат безопасно термалните разширения, вибрации и несъосия
в работното оборудване и тръбни системи с химически агресивна
среда. Ползват се в Химическа индустрия;Фармацевтична индустрия;
Енергетика; Металообработка;Конвенционални бойлери; Кондензатори; Филтри; Скрубери, абсорбери; Химически промишлени линии;
Температура: -35 °C … +425 °C ;
Налягане: -0.35 bar … +0.35 bar ;
Максимални аксиални движения: ... 200 mm (8”);
Максимални латерални движения: ... 40 mm (1 1/2”);

Тъканните компенсатори DEA FLEXIFLU

Тъканните компенсатори DEA ACOUSTIC SEAL

са многослойни компенсатори за сухи инсталации. Подходящи са
за Нефтена и газова индустрия; Рафинерии; Енергетика; Хартиена
промишленост, Металургия, Циментово производство, Изп.системи
за отходни газови системи
Температура: -35 °C … +575 °C ;
Налягане: -0.2 bar … +0.2 bar ;
Максимални аксиални движения: ... 200 mm (8”);
Максимални латерални движения: ... 80 mm (3”);

са еднослойни и поемат безопасно термалните разширения,
вибрации и несъосия в работното оборудване в акустично чувствителни тръби и тръбни системи. Доказани възможности за ограничаване на звука; Този вид текстилни компенсатори подобряват
акустичната среда около газовите турбинни системи;
Температура: -35 °C … +150 °C ;
Налягане: -0.1 bar … 0.1 bar ;
Максимални аксиални движения: ... 30 mm (1”);
Максимални латерални движения: ... 15 mm (1/2”);

Тъканните компенсатори FLEXOTHERM

са подходящи за умерени температури и са често използвани в
Енергетика; Хартиена промишленост; Металургия и металообработване; Циментова индустрия; Димоотводи; Въздуховоди
Входове и изходи за бойлери
Температура: -35 °C … +575 °C ;
Налягане: -0.2 bar … +0.2 bar ;
Максимални аксиални движения: ... 200 mm (8”);
Максимални латерални движения: ... 80 mm (3”);
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