
 

 
 
Еластичен компенсатор 
ЕКО 
 
 
 
Инструкция за монтаж и 
експлоатация 
 
• Моля, прочетете и запазете инструкцията 
 
 
 
 
Да се монтира само от правоспособен 
персонал! 
 
 
Внимание! Неправилното монтиране, 
обслужване или поддръжка, могат да 
причинят повреда и материални щети! 
Преди експлоатация прочетете 
инструкцията. 
 

 

 

 
 

 

Уредите са предназначени за компен-
сиране на напрежения и вибрации при 
инсталации, работещи с газ и въздух 
съгласно DIN 30 681. 

 

 

 
• За природен газ, градски газ, втечнен 

газ (в газообразно състояние), въздух 
и вода; 
ЕКО..FZ за биогаз 

• Максимално работно налягане: 10 bar 
За ЕКО..R: 4 bar; 

• Максимална работна температура: 
При въздух: от -20° С до +300° С 
(ЕКО..F: до +500° С) 
При газ: от -20° С до +150° С 
При вода: от 0° С до +100° С 

• Корпус: надлъжно заварена тръба от 
материал: 1.4571. 

 
ЕKO..R 
• Плоско уплътнение от клингерит 4400. 
      Корозионно устойчив. 
 
ЕKO..F 

 
 

 



• Плоско уплътнение от клингерит 4400, 
(не се съдържа в доставката). 

      Корозионно устойчив. 
 
Изчисляване на напреженията и мон-
тажната дължина 
 
V = Dp * (  0,5 -  tE – t min   ) 
                           tmax - tmin 
 
Монтажната дължина LE = Дължината BL + 
Напрежението V. 
Dp = Надлъжно разширение на тръбо-
провода. 
tE = Работна температура. 
 
Монтаж 
• Между две неподвижни точки (с 

фиксирана ориентация) се монтира 
един компенсатор. 

• Компенсаторът да се предпази при 
заваръчна дейност. 

• Да се предпази корпуса на уреда от 
усукване (торсионни натоварвания) с 
подходящи монтажни инструменти. 

• Да се поставят уплътненията. 
• Да се изпита на плътност със спрей, 

съгласно националните стандарти. 
• Върху корпуса на компенсатора да не 

попадат стоманени частици и други за-
мърсявания (цимент, изолиращи мате-
риали) поради опасност от корозия. 

 
Указания при експлоатация 
• Да се пази от химически и механични 

увреждания. 
• При влажен и съдържащ хлориди 

въздух на околната среда да се вземат 
специални мерки срещу корозия. 

• Да се избягват хидравлични удари. 
 
Предотвратяване на вибрации 
• Монтажът да е без предварителен 

опън (разтягане). 
• Амплитудата на вибрация да не е 

повече от 5-10% от допустимата 
дадена в проспекта. 

• Източникът на вибрации да има въз-
можност за поемането на реакцион-
ните сили (получени върху сечението 
АВ в см2 и от раб. налягане P в bar) в 
местата на присъединяване и 
основите. 

• Тръбопроводът след компенсатора да 
се фиксира върху неподвижна опора. 

• Ако е необходимо пълно компенсиране 
на реакционните сили, да се монтират 
два компенсатора под 90°, както е 
показано на схемата. 

Монтаж на аксиален компенсатор 
• Да се предвидят и подходящо 

оразмерят неподвижните опорни 
точки, отклонения и арматури. 
Главен фактор за натоварването им 
е реакционната сила в кг. (сечение-
то АВ в см2 по работното налягане P 
в bar). 

• Тръбопроводът и компенсаторът да 
се монтират съосно (аксиално). 

• Да няма усукване на компенсатора. 
 
Монтаж на хоризонтален и вертика-
лен компенсатор 
• Външните разстояния са основа за 

изчисляването на реакционните 
сили.  Оразмерява се само за сили 
на триене и еластичност. 

• Компенсаторите лежащи в една рав-
нина да се разположат на 90°. 

• Предварителният опън да е 50% от 
движението на хоризонталното и 
вертикално движение. Изчислява се 
чрез температурата (виж формулата 
по-горе) и се добавя към движе-
нието при средно положение. 

• Да не се натоварват компенсаторите 
на усукване  (торсионни сили). 

 

 
Изключителен представител за 

България 
 

"Газтехника"  ЕООД 
София 1606, бул. "Тотлебен" 63 

тел.: 02-951-60-44; 
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