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De prestatie-mix van Profiltra

l producten van voorkeurleveranciers

l professionals die professionals adviseren 

l prestatie en samenwerking als principe

Profiltra

technisch advies en oplossingen die u helpen de 

prestatie van uw processen te verhogen.

Omdat u niet alleen de beste kwaliteit materialen wilt,  

maar ook prijs stelt op advies van mensen die hun 

vak verstaan. Die begrijpen wat u en uw specialisten 

bedoelen. Vakmensen die weten wat er komt kijken 

om uw processen optimaal te laten verlopen. 

Die denken in oplossingen. Daarom.

leidingtechniek@profiltra.nl

tel  036 - 549 53 04

www.profiltra.nl

additieven@profiltra.nl

filtratie@profiltra.nl

afdichtingen@profiltra.nl
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Besparing van tijd en geld
Link-Seals modulaire doorvoersystemen 
zijn geschikt voor het hermetisch afdich-
ten van elke doorvoeropening. Ze zijn zeer 
gemakkelijk te monteren en besparen u 
tot 75% aan arbeidskosten vergeleken 
met alternatieve systemen.

Een perfecte afdichting
Link-Seals zijn toepasbaar in zowel 
geboorde als gestorte gaten. Het systeem 
bestaat uit rubberen schakels in combina-
tie met corrosievaste bouten en moeren. 
Door het aandraaien van de door de 
schakel lopende bouten zetten de scha-
kels in dikte uit en ontstaat een gas- en 
waterdichte hydrostatische afdichting.

Drukbestendig tot 4 bar 
Door de blijvende elasticiteit van het 
materiaal worden schokken, geluid 
en trillingen geabsorbeerd. Bovendien 
compenseert het systeem eventuele 
uitlijnfouten.

Lange levensduur
Link-Seals zijn ontworpen als een per-
manente afdichting. De verschillende 
componenten zijn bestand tegen invloed 
van veroudering, ozon, zonlicht, water en 
een breed scala aan chemicaliën.

Afdichting voor elke leiding
Leverbaar in zeven verschillende model-
len en drie soorten elastomeer om een 
optimale afdichting te garanderen. 
Link-Seals kunnen worden toegepast bij 
zowel ijzeren, stalen, koperen als kunst-
stofleidingen en kabels. 
Maatvoering standaard van 0.58” tot 72” 
diameter afhankelijk van het aantal toe 
te passen schakels. Temperatuurbesten-
digheid van de standaard types -40°C tot 
+120°C. Er zijn types met een tempera-
tuurbestendigheid van -55°C tot +205°C.

WEEFSEL
l   Standaard gasdichte uitvoering door  
 speciaal fabricageproces
l   Opname van axiale, laterale en 
 angulaire bewegingen
l   Grote bewegingsopname, ook bij   
 kleine bouwlengtes
l   Zeer flexibel, nagenoeg geen eigen  
 weerstand
l   Compact en licht van gewicht
l   Temperatuurbereik –100°C tot +1200°C
l   Absorbeert geluid en trillingen
l   De chemische en temperatuurbesten- 
 digheid is door de grote materiaal-
 keuze aan praktisch alle omstandig-  
 heden aan te passen
l   Sterke coating aan de buitenzijde die  
 veroudering, chemische en mechani-
 sche aantasting tegengaat
l   Montage zonder pakking (speciale   
 flensconstructie)

RUBBER
l   Geschikt voor vloeistoffen en gassen
l   Opname van axiale, laterale en 
 angulaire bewegingen
l   Compact, flexibel en licht in gewicht
l   Grote chemische bestendigheid door  
 ruime keuze aan materiaal
l   Temperatuurbestendigheid 
 maximaal 200°C
l   Hoge weerstand tegen overdruk, 
 mogelijkheid tot het absorberen van  
 grote schokken

STAAL
l   Geschikt voor vloeistoffen en gassen
l   Opname van axiale, laterale en 
 angulaire bewegingen
l   Chemische bestendigheid afhankelijk 
 van materiaalkeuze

l   brandvertragende modulaire muur-  
 doorvoeringen
l   asbestvrij blijvend plastisch 
 afdichtingsmateriaal
l   stalen voorzetbuizen
l   instortbuizen, staal en kunststof
l   afstandhouders
l   rubber afsluitmanchetten
l   kwelschermen
l   afsluitstoppen voor tijdelijk afsluiten  
 van leidingen
  

KATHODISCHE 
BESCHERMING

Voor de juiste dichte onderbreking.   
l   flensisolatiesets
l   boutisolatiesets
l   mylar tubing
l   isolatiesets bestand tegen hoge 
 temperatuur en druk
l   cryogene isolatiesets  

Voor professionals uit de meest 

uiteenlopende industrieën 

ontwikkelen we oplossingen 

voor alles wat met leidingen en 

kanalen te maken heeft. 

Profiltra voert uitsluitend de 

assortimenten van internatio-

nale topfabrikanten. Onze 

toegevoegde waarde is onze 

kennis en ervaring. Daardoor 

kunnen we u helpen met 

effectieve oplossingen.

Profiltra heeft gedurende meer dan 60 
jaar een enorme deskundigheid opge-
bouwd op het gecompliceerde gebied van 
compensatoren. Voor alle processen waar 
compensatoren worden toegepast be-
schikt Profiltra over de technische kennis 
en oplossingen.
 

Alle soorten compensatoren kunnen zowel 
in standaard uitvoering als in custom-
made ontwerp worden geleverd.

Naast het leveren van technisch zeer 
hoogwaardige compensatoren kunnen wij 
voor u desgewenst projectmatig ontwer-
pen, berekenen, uitvoeren, controleren en 
beheren.

De beste mensen voor de beste oplossing
Profiltra werkt samen met de beste 
vaklieden op installatiegebied en coördi-
neert voor u de levering van materiaal en 
arbeid. Wij verzorgen voor u een sluitende 
werkplanning. Dit voorkomt onnodige 
wachttijd, waardoor de montagekosten 
beheersbaar blijven en het productiepro-
ces zo min mogelijk wordt beïnvloed.

24 uur per dag mankracht beschikbaar
De Profiltra dienstverlening houdt niet op 
om 5 uur ’s middags. Door onze flexibele 
organisatie zijn wij in staat u gedurende 
7 dagen per week 24 uurs service aan te 
bieden.

Controleren en beheren
Om de conditie van uw compensator te 
allen tijde te bewaken en te controleren, 
kunnen wij u een kwaliteitsbewakingssy-
steem aanbieden. Mocht reparatie nodig 
zijn, dan zijn wij in staat die op zeer korte 
termijn voor u uit te voeren.

LINK-SEAL COMPENSATOREN PIJPLEIDINGTOEBEHOREN CONTRACTING


