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DISMANTLING JOINTS 
COMPENSATORI DE MONTAJ CU TIRANŢI 

 
 
DIMENSIUNI/ SIZES: 
   
          DN 50 … DN 1000 
 
PRESIUNE / PRESSURE:  

PN 10, PN 16 
 

TEMPERATURA DE LUCRU / WORKING TEMPERATURE: 
-20oC … +130oC                                                                                                            
 

              FUNCŢIONARE / FUNCTION: 
o În instalaţiile hidraulice prezenţa 

compensatorilor de montaj este necesară 
pentru a permite asamblarea şi dezasamblarea 
fitingurilor şi armăturilor din instalaţie; 

o Inelul de etanşare este de construcţie specială 
(material şi grosime) astfel încât să asigure o 
etanşare perfectă şi să prevină deteriorarea 
compensatorului; 

o În cazul utilizarii compensatorului de montaj în 
reţelele de apă potabilă sau irigaţii (apă curată) 
inelul de etanşare este confecţionat din EPDM 
(temperatură -20oC to +130oC); 

o Pentru ape uzate şi canalizare inelul de 
etanşare se poate confecţiona din VITON, 
material ce prezintă o rezistenţă remarcabilă la 
acţiunea agenţilor toxici din apă şi la 

temperatură ridicată (temperatură -10oC to +250oC); 
o În ambele cazuri inelul de etanşare prezintă o uzură redusă datorită factorilor externi de mediu 

cum ar fi vremea rea sau soarele excesiv. 
o Compensatorii de montaj sunt fabricaţi pentru presiuni de lucru de 10 şi 16 bar iar testele de 

presiune se fac la 25 bar; 
o La cerere se fabrică şi compensatori de montaj pentru presiuni de lucru de la 25 bar la 64 bar. 
 
 The dismantling joint in a hydraulic installation is the necessary joining element between different 

fittings so that they are easily adjusted to the net or removed from it. 
 Rubber sealing ring is of special material and thickens, in order to assure a tight sealing and 

prevent the dismantling joint from being damaged. 
 When the dismantling joint is used for clean water in water supply or irrigation net the sealing 

ring is made of EPDM (temperature: -20oC to +130oC). 
 For impure water and sewage the sealing ring is made of VITON, which presents a remarkable 

resistance in both highly intoxicated water and high temperatures. (temperature: -10oC to 
+250oC). 

 In both cases the rubber ring does not present the slightest worn-out, that may be caused by 
external factors such as bad weather conditions or the sun. 

 The dismantling joints are manufactured for working pressures 10 atm and 16 atm and are tested 
in 25atm. 

 Dismantling joints from 25 atm up to 64 atm are available upon request. 



  GEMAK – ANGELOS SOTIRAS                                                               ASPRODUCTS 

       

DESCRIERE: 
1. Flanşe: Oţel OL37 sau fontă ductilă  GGG40/ 

 GGG50 DIN 1693/ ΕΝ 1563 
2. Corp: Oţel OL37 sau fontă ductilă  GGG40/ 

 GGG50 DIN 1693/ ΕΝ 1563 
3. Tije filetate: Oţel zincat DIN975 (la cerere oţel 

inox  AISI 304 A2-70 DIN  
4. Piuliţe: Oţel zincat DIN975 (la cerere oţel 

inox  AISI 304 A2-70 DIN 
5. Inel de etanşare: 

 
EPDM 
(la cerere VITON) 

 
DESCRIPTION: 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANTAJE / ADVANTAGES 

 Toleranţă mare la presiuni ridicate;                    ■ Big tolerance in high pressures  
 Mentenanţă uşoară şi fără costuri;   ■ Little maintenance necessary 
 Pot fi reparaţi fără demontare din instalaţie;  ■ Can be repaired without being removed from the 
 Timp de viaţă ridicat.        pipeline 
                      ■ Long life time 

1. Flange: Steel St37 or ductile iron GGG40/  
GGG50 DIN1693/ ΕΝ1563 

2. Body: Steel St37 or ductile iron GGG40/  
GGG50 DIN1693/ ΕΝ1563 

3. Bolts: Steel St37 - Galvanized - DIN975 
(Stainless Steel AISI 304, A2-70 DIN 
975 upon request) 

4. Nuts: Steel St37 - Galvanized - DIN975 
(Stainless Steel AISI 304, A2-70 DIN 
975 upon request) 

5. Rubber  
sealing ring: 

EPDM  
(VITON upon request) 
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