
Механічне ущільнення типу Plug-in 
Подвійне механічне ущільнення в одному блоці, який легко встановити 

• Внутрішні та зовнішні
ущільнювачі в єдиному блоці

• Неперевершений захист від протікання

• Тверда конструкція кільця ущільнення

• Міцні та стійкі матеріали

• Швидке та просте в установці

• Вбудований насос охолодження

• Active Seal ™ на вибраних варіантах



Plug-in Seal™ Основні характеристики

Запатентована функція Active Seal ™ 
Вибрані варіанти включають унікальне внутрішнє ущільнення, яке відкачує рідину від двигуна 
за допомогою лазерно-вирізаних Active seal канавок 

Один цільний блок 

Підвищує надійність ущільнення, 
одночасно замінюючи як внутрішнє, 
так і зовнішнє ущільнення. Захищає 
ущільнювальні поверхні від 
забруднення, а пружини від корозійних 
середовищ та засмічення.

Міцні та стійкі матеріали
Внутрішні та зовнішні ущільнювальні кільця із 
зносостійкого карбіду вольфраму (WCCR) збільшують 
термін служби ущільнювачів. Зовнішні ущільнювальні 
кільця також доступні в хімічно стійкому карбіді 
кремнію. Ущільнювальні кільця Viton забезпечують 
високі температурні характеристики.

Потужний інтегрований насос охолодження
Осьовий пропелер забезпечує ефективний потік охолодження для 
насосів із внутрішніми системами охолодження.

Простота установки 
та оновлення

Економить час та гроші. Спеціальні 
сервісні інструменти не потрібні. 
Повністю взаємозамінні з попередніми 
поколіннями Flygt Plug-in 
ущільненнями, та перед поставкою 
перевірені на герметичність.
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Flygt Моделі насоса чи міксера 

2000 series 2610 2620 2630 2640 2660 2670

3000 series 3153 3171 3202 3301 3315

4000 series 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680

5000 series 5100 5150

Plug-in Seal асортимент продукції

Тверда конструкція 
ущільнюючого кільця 

Мінімізує ризик викривлення торцевих 
поверхонь ущільнювачів, які спричиняють 
витік. Мінімізовані діаметри 
ущільнювального кільця забезпечують 
низькі протікання та низькі втрати 
потужності. Механічний замок крутного 
моменту забезпечує примусове обертання 
ущільнюючого кільця

Flygt Plug-in оснащений двома незалежними механічними ущільненнями, 
встановленими в одному готовому до встановлення блоці. Просто встановіть  
ущільнення на місце, спеціальні сервісні інструменти не потрібні. Розумна 
конструкція захищає чутливі ущільнювальні поверхні та пружини від домішок, що 
сприяє підвищенню надійності ущільнення, зменшенню простоїв та зменшенню 
витрат на обслуговування. Plug-in Seals з Active Seal ущільнювачі мають вирізані 
лазером спіральні канавки на поверхні ущільнення внутрішнього ущільнення, які 
перекачують рідину від внутрішнього до зовнішнього діаметра ущільнювального 
кільця, таким чином запобігаючи потраплянню рідини в корпус статора.
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Обертання


