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Mechanical Seals

De productlijn van Depac biedt niet alleen de meest geavanceerde en efficiënte mechanical seals, maar vanwege 

de vraag vanuit de markt ook een aantal, wel goed, maar technisch twijfelachtige producten, die worden gebruikt 

ter vervanging van de bestaande (dynamische) mechanical seals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

We hebben echter de stellige mening dat onze andere (statische) ontwerpen beter en verstandiger zijn.                                                                                                                                          

Deze moeten worden overwogen, tenzij anders gespecificeerd.

Met de marktpositie van Depac als innovatieve specialist in de industrie van mechanical seals hebben we altijd de 

hoogste betrouwbaarheid, procesveiligheid en de economisch meest stabiele oplossingen willen bieden door de 

markt transparant te maken.

Filosofie van Depac :

Introductie :

Naast de verkoop en revisie van pompen is SIM Holland B.V., sinds 2014, dealer van Depac Mechanical Seals 

& Packings voor de Benelux. Depac Seals worden gefabriceerd in Lichtenstein en kenmerken zich vooral door 

haar eenvoud en statische bouwvorm, waardoor kwaliteit en betrouwbaarheid zijn gewaarborgd.

Door het grote assortiment en klantgerichte oplossingen worden de Depac seals ingezet in o.a. : raffinage- en 

petro-chemische industrie, chemische industrie, energie-opwekkende industrie, gasverwerkende industrie, pulp- 

en papier industrie, bagger- en mijn industrie, waterverwerkende industrie, pharmaceutische industrie, 

voedselverwerkende industrie, tankopslag, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Depac seals worden ingebouwd in o.a. : pompen, mixers, compressoren, blowers, reactoren, flowboosters, etc.

SIM Holland B.V. is met deze dealerschap merkonafhankelijk gebleven en vervangt of reviseert mechanical seals 

"1 op 1". Dat wil zeggen, dat bij een pomprevisie, in eerste instantie het merk en type seal, dat uit de pomp wordt 

gedemonteerd, ook weer wordt gemonteerd. Als de klant aangeeft veel sealproblemen of hoge sealkosten te 

hebben, wordt dit onderzocht en wordt als alternatief een Depac seal aangeboden.                                                                                                                                                                                                  

Het Depac seal wordt dan in overleg en met goedkeuring van de klant gemonteerd.                                                                                                                                                                                                                                

Daarnaast kunnen ook machines met stopbuspakkingen worden omgebouwd naar Depac mechanical seals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uiteraard is er binnen SIM Holland B.V. een programma opgezet om het gebruik en verkoop van Depac seals te 

promoten en uit te breiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Door het aantrekken van 2 rotating specialisten en seal-experts is, in samenwerking met de engineeringsafdeling 

van Depac, de "sealkennis" binnen SIM Holland B.V. gewaarborgd.

In de procesindustrie dragen mechanical seals in pompen, compressors, reactoren enz. voor een klein maar 

wezenlijk deel bij aan de totale betrouwbare werking en economische efficiëntie van alle apparatuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

In complexe productcycli kan het onderbreken of stopzetten van de productie vanwege het vervangen of 

repareren van afzonderlijke onderdelen zoals een mechanical seal enorme kosten met zich meebrengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

We moeten beseffen dat de belangen van pompfabrikanten niet altijd overeenkomen met die van hun klanten. 

Fabrikanten kiezen vaak onderdelen die mogelijk niet het best geschikt zijn voor de toepassing.                                                                                                                                                                                                                

De redenen hiervoor zijn uitsluitend economisch van aard. De markt voor reserveonderdelen voor de apparatuur 

is zo lucratief, dat er hele industrieën zijn ontstaan die zich bezig houden met de vraag voor ‘after-market’ 

onderdelen.

In deze industrie is het maar de vraag of er echte concurrentie bestaat, terwijl dit in andere industrieën de 

drijvende kracht is achter innovatie en ontwikkeling van technisch geavanceerde producten. Hoe kunnen we 

anders verklaren, dat in de huidige standaarden van de industrie de nieuwste technische vooruitgang op het 

gebied van seal-ontwerpen nog niet is opgenomen?
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Mechanical Seals

Topkwaliteit tegen dezelfde prijs !                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vroeger was het normaal om mechanical seals zonder hydraulische drukbalans bij de procesindustrie aan te 

bevelen, zogenaamd omdat dit economisch efficiënt zou zijn. Uitspraken als ‘bij deze druk hebt u geen dure 

hydraulische drukbalans nodig' zijn bij alle eindgebruikers bekend. Het is moeilijk om deze aanbeveling van 

sommige sealfabrikanten en leveranciers te volgen, omdat de onderdelen, die nodig zijn voor een hydraulisch 

gebalanceerde of ongebalanceerde mechanische afdichting praktisch identiek zijn. Het enige verschil is een 

kleine trap in het sealoppervlak en/of asbus. Vanuit het oogpunt van de fabrikant heeft deze stap geen effect op 

de fabricagekosten. De verkoopprijs zou er dus niet door beïnvloed moeten worden.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Als een mechanical seal met hydraulische drukbalans minder snel slijt en een langere levensduur biedt tegen 

dezelfde prijs, is er geen reden om de oudere technologie te behouden. Deze wijziging zorgt voor minder 

kosten voor onderhoud en processtilstand.

Depac en SIM Holland B.V. zijn er samen voor het belang van de eindgebruiker.

Oude gewoontes zijn kostbare gewoontes !!!

Ontwikkelingen van Depac, zoals de stationaire mechanical seals, die Depac in het begin van de jaren ‘80 heeft 

geïntroduceerd, zijn zelfs opgenomen in de specificaties van het internationaal gerespecteerde American 

Petroleum Institute (API).

Depac’s brede reeks mechanical seals zal u ervan overtuigen om op lange termijn alleen deze seals te gebruiken, 

vooral als alle kosten voor de levensduur worden berekend.

Meer druk, meer slijtage !                                                                                                                                                                                          

Tenzij een mechanical seal hydraulisch wordt 

gebalanceerd, werkt de volledige kracht van de 

hydraulische druk, die in het proces aanwezig is, 

op de seal-oppervlakken. Dit komt nog eens 

bovenop de noodzakelijke veerkracht waarmee 

de seal is ontworpen. Daardoor heeft een 

hydraulisch ongebalanceerd seal altijd een extra 

onnodige belasting op de seal-oppervlakken.                                                                                                                                                       

Deze extra oppervlaktebelasting verhoogt de 

wrijving. Dit resulteert in warmte en meer slijtage, 

waardoor de levensduur van de seal wordt 

verkort.

Hydraulisch drukbalans minimaliseert uw 

bedrijfskosten !                                                                                                                                                                                                                                      

Op de markt is al jaren bekend, dat de verwachte 

levensduur van hydraulisch ongebalanceerde 

mechanical seals korter is dan die van versies 

met hydraulische drukbalans.                                                                                                                                                                                

Een aantal industrieën, zoals raffinaderijen, 

hebben al jaren geleden in API 610/682 

gespecificeerd dat ALLE mechanical seals 

een hydraulische drukbalans moeten hebben.
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Mechanical Seals

Deze enorme aantal bewegingen van de sealonderdelen hebben enorme trillingen tot gevolg, die de levensduur 

van het mechanical seal flink verminderen. Deze bewegingen veroorzaken, door slijtage, groeven in de as of in de 

asbus, die de as beschermt en versnellen de verzwakking van de ve(e)r(en). Dit zorgt ervoor dat de seal-

oppervlakken zich sneller openen.                                                                                                                                                                                                                                  

Al deze problemen dragen bij aan voortijdig sealfalen.

8.640.000 axiale bewegingen per dag  

Als een pomp 24 uur lang met 3000 rpm draait, moeten de relevante sealonderdelen de volgende axiale 

bewegingen uitvoeren: 3000 rpm x 2 axiale bewegingen per omloop x 60 min./uur x 24 uur/dag =   

Dynamisch seal-ontwerp :

In een dynamisch seal-ontwerp is het veerelement 

in het dynamische (roterend) deel van de mechanical 

seal gemonteerd.                                                                                                                                                                                                                                       

De verschillende onderdelen van de mechanical  seal 

en bijbehorende pomp hebben allemaal toleranties en 

spelingen voor fabricage en installatie.                                                                                                   

Het gaat dan om bijv. de concentriciteit en rondheid 

van de as, de speling van de as met asbus, speling 

van de retainer met de asbus, speling van de 

pasranden van de sealdeksel met de sealkamer, de 

concentriciteit en haaksheid van de sealkamer, de 

pakking van de sealkamer en sealdeksel en de 

ve(e)r(en)                                                                                                                                                                                         

Al deze toleranties en spelingen samen zorgen ervoor 

dat de rotating seal en stationaire seat van de 

mechanical seal niet effectief in een rechte hoek en 

gecentreerd op de pompas staat.                                                                                                                                                                                                                     

Dit resulteert in een niet te voorkomen verkeerde 

uitlijning van de mechanical seal.

In een dynamisch seal-ontwerp waarin het veerelement samen met de as roteert, moet het roterende seal, dat 

zich door de eerder genoemde toleranties en spelingen in een hoek bevindt, zich tweemaal per omloop 

aanpassen om in contact te blijven met de stationaire seat. Daardoor bewegen het stationaire seal, O-ring of 

wedge en ve(e)r(en) axiaal heen en weer. De volgende berekening illustreert de resulterende problemen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Mechanical Seals

Slijtcorrosie van as en asbussen :

Vervuiling van de veerelementen :

Dynamische seal-ontwerpen met een O-ring, PTFE-wedge of 

vergelijkbare secundaire sealelementen hebben asbussen nodig, 

die de as beschermen.                                                                                                                                                                               

We moeten onthouden dat het dynamische secundaire 

sealelement op de as of asbus (O-ring, PTFE-wedge, enz.) 

tweemaal per omloop axiaal heen en weer moet bewegen om 

contact te houden tussen de afdichtingsoppervlakken en een 

effectieve afdichting zeker te stellen.                                                                                                                                                                 

De asbus wordt meestal gemaakt van RVS-316 met een 

chroompercentage van ongeveer 16%. Deze chroompercentage 

vormt samen met zuurstof uit de lucht een beschermende 

passieve chroomoxidelaag op het oppervlak van RVS-316. De 

extreme aantal axiale bewegingen van de secundaire afdichting 

polijst deze laag echter weg. Hierdoor komt het onderliggende 

chroom in het roestvrij staal weer in contact met de zuurstof in de 

lucht, waardoor een nieuwe chroomoxidelaag wordt gevormd. Dit 

proces wordt natuurlijk blijvend herhaald.                                                                                                                                                                         

Er is ook een theorie dat deze extreme aantal axiale bewegingen 

zelfs helemaal voorkomt dat het chroom een beschermende 

oxidelaag vormt. Daardoor wordt het roestvrij staal voortdurend 

onderworpen aan zogenaamde slijtcorrosie.                                                                                                                                                                                

In het vakjargon wordt dit ook wel "fretting" genoemd.

Hoe dan ook, het resultaat is hetzelfde. Flinke slijtage resulteert in een groef in de as of asbus.                                                                                                                                       

De secundaire afdichting ontwikkelt een lek of komt vast te zitten zodat de seal-oppervlakken van elkaar gaan. 

Vroegtijdig sealfalen is onvermijdelijk.                                                                                                                                                                                            

Let erop dat zelfs als de seal nog prima werkt, de klant nu de pomp of de apparatuur uit elkaar moet halen voor 

het vervangen of repareren van een asbus. Het seal zelf speelt nu nog maar een kleine rol bij de reparatie.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Het vervelende is dat de seal een fataal gevolg heeft gehad op een pomponderdeel (asbus) , dat meestal 

duurder is dan de seal zelf!

Een andere oorzaak van vroegtijdig sealfalen is vervuiling 

van de veerelementen. Bij veel dynamische sealontwerpen 

komen de ve(e)r(en) in aanraking met het medium. Als er 

geen spoeling in en rondom de seal aanwezig is, hoopt het 

medium (veelal plakkerige en slurry-achtige producten) zich 

op, in en rondom de veerelementen. De veerelementen 

hebben dan geen verende werking meer en de 

sealafdichtingen gaan openstaan en vroegtijdig sealfalen 

is onvermijdelijk.
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Type 196 Type 270 Type 321

Natuurlijk bestaat ook bij dit ontwerp de mogelijkheid dat het seal licht vibreert als hij in een pomp met een licht 

slingerende as wordt gemonteerd. Een dergelijke resterende, zeer lichte vibratie is verwaarloosbaar en wordt in 

bijna alle gevallen gecompenseerd door de elastomeren (O-ring) die zich in het seal bevinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dit is een groot verschil met het dynamische ontwerp, dat twee axiale bewegingen per omwenteling moet 

compenseren om de sealoppervlakken gesloten te houden.                                                                                                                                                                                                 

Het is daarom te begrijpen, dat mechanical seals met een stationair ontwerp betrouwbaarder zijn dan 

mechanical seals met een dynamisch ontwerp.

Het succes en de betrouwbaarheid van dit ontwerpprincipe is lang geleden al in andere apparatuur en andere 

industrieën bewezen. Het is al jaren in gebruik bij koelvloeistofpompen in auto’s, wasmachines, luchtvaart, 

schepen, onderzeeërs, agitators, ontzwavelingsfabrieken, hoge toeren pompen enz.                                                                                                                                                                                         

Stationair ontworpen seals worden in de voorgenoemde toepassingen gebruikt met als bijna enige reden, hun 

betrouwbare prestaties. 

Door gebruik van een stationair sealontwerp zoals Depac type 191 of 196, komen geen axiaal bewegende meer 

voor van een O-ring of wedge op de as of asbus. Slijtcorrosie komt dus niet meer voor.(fretting)                                                                                                                                                                        

Bestaande asbussen kunnen worden hergebruikt, maar nu slechts ter bescherming van de as en/of wanneer 

een pomp zodanig is ontworpen dat de asbus ook dient voor het afstellen van de waaier.                                                                                                                                                                                                                

Wanneer stationaire seals worden gebruikt is de as of asbus niet langer een slijtonderdeel en hoeft deze niet 

meer vervangen te worden.

Als resultaat wordt de economische efficiëntie verbeterd en worden besparingen behaald doordat 

stilzetten van de productie en reparatie van de apparatuur wordt voorkomen en er geen dure asbussen 

meer hoeven worden gekocht of gerepareerd.

In een stationair seal-ontwerp is het veerelement in 

het stationaire (stilstaand) deel van de seal gemonteerd.                                                                                                                                                                                                                   

Ook voor het stationaire seal-ontwerp blijven de eerder 

genoemde toleranties en spelingen van de relevante 

pomp- en sealonderdelen hetzelfde.                                                                                                                                                                                                            

Het belangrijkste verschil is, dat het veerelement de 

verkeerde uitlijning van de sealdeksel en het stationaire 

loopvlak zich slechts eenmaal compenseert tijdens in 

bedrijfstelling. Na deze eenmalige aanpassing staat de 

afdichting stil en loopt hij zonder extra axiale 

bewegingen.

Mechanical Seals

Stationair seal-ontwerp :
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Mechanical Seals

DIN 24960 Depac gaat een stap verder

In samenwerking met de Internationale Organisatie voor Standarisatie voor mechanical seals (ISO 3069), heeft 

het Duitse Instituut voor Standarisatie een standaard uitgegeven voor mechanical seals (DIN 24960).                                                                                                                                                                                                                                               

Deze standaarden verwijzen vooral naar de inbouw-specificaties en materiaalcodes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Het feitelijke ontwerp van de seal wordt niet gespecificeerd en geven de technische ontwerpkennis van 

tegenwoordig absoluut niet weer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Het kiezen van een seal volgens DIN/ISO gebeurt soms volgens verouderde gegevens en dit leidt vaak tot 

vroegtijdig sealfalen en verstoring van de productie.

Mechanical seals, die uit verschillende componenten 

worden samengesteld, blijven aanbevolen.

Waar mogelijk, moeten cartridge-seals worden 

gebruikt, voor eenvoudige installatie en dus minder 

montagefouten. Een hogere prijs geldt alleen voor de 

eerste aanschaf. Bij latere seal-revisies en aanschaf van 

reserveonderdelen komen de prijzen overeen met die 

van samengestelde componenten seals.

Mechanical seals worden nog steeds gespecificeerd, 

gefabriceerd en geïnstalleerd volgens het drukprincipe 

‘gebalanceerd’ en ‘ongebalanceerd’.

Voor een optimale levensduur moeten waar mogelijk 

alleen gebalanceerde seals worden gebruikt. 

Gebalanceerde seals zijn niet ingewikkelder of duurder 

om te produceren en moeten dus tegen dezelfde prijs te 

verkrijgen zijn als ongebalanceerde seals van dezelfde 

serie (DEPAC type 186,196).

Bij het gebruik van gebalanceerde seals wordt alleen 

verwezen naar een getrapte asbus en/of groef in de as 

of asbus. Door deze specificaties is in feite een 

asbus voor gebalanceerde seals noodzakelijk. Deze 

speciale asbussen zijn echter niet nodig.

Balans kan ook worden bereikt door gebruik van een 

stationair seal-ontwerp, waarvoor een getrapte asbus 

en/of groef in de as of asbus niet nodig is (DEPAC type 

196).

Dynamische seal-ontwerpen worden nog steeds 

aanbevolen en worden zelfs gebruikt als basis voor 

meetspecificaties en afmetingen van de sealkamers.

Stationaire seals moeten altijd voorrang krijgen. De 

productieprijs komt in de meeste gevallen overeen met 

die van dynamische seals, maar stationaire seals 

werken betrouwbaarder (DEPAC type 196). Deze seals 

passen ook in de sealkamers, die voor dynamische 

afdichtingen zijn ontworpen.

DIN-specificaties laten nog steeds mechanical seals  

zien, waarin de veerelementen zich in de te 

verpompen medium bevinden.

Veerelementen, die zich in een slurryachtig of plakkerig 

medium bevinden kunnen vervuild raken, waardoor 

vroegtijdig sealfalen optreedt. Om dit te voorkomen 

raden we aan, dat waar dit technisch mogelijk is, de 

veerelementen altijd buiten het te verpompen medium 

te plaatsen (DEPAC type 186, 196).

De DIN-standaard vernoemt niet, dat veel dynamische 

afdichtingen de as of asbus beschadigen, die tegen 

hoge kosten vervangen of gerepareerd moeten worden. 

Door deze onoplettendheid zijn asbus-fabrikanten 

opgebloeid, en de klant betaalt de rekening.

DEPAC raadt aan, dat alle seals zodanig worden 

gekozen, dat assen en asbussen niet beschadigd 

kunnen worden. Het prijsverschil voor deze seals is 

verwaarloosbaar, maar de besparing op assen en 

asbussen zullen enorm zijn (DEPAC type 186, 196).
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Volgens de DIN-norm worden voor mechanical seals 

dezelfde of vergelijkbare nauwe sealkamer-

afmetingen gekozen als voor stopbus-pakkingen.

Voor de beste seal-prestaties moet de sealkamer 

wezenlijk groter zijn. De specificaties API 610/682 en 

de nieuwe ANSI standaarden houden hier al enige tijd 

rekening mee en zijn daarom nu de trendsetters als het 

gaat om technische specificaties voor mechanical seals.

Belangrijkste kenmerken van een Depac mechanical seal :                                                                                                                                                                                                        

- Statische bouwvorm, veer-elementen staan stil en komen niet in aanraking met het product.                                                                                                                                                           

- Eenvoudige drukbalancering door gebruik van statische bouwvorm.                                                                                                                                                                                                                       

- Geen kostbare schade meer aan assen en asbussen door fretting.                                                                                                                                                                                               

- Eenvoudige montage, weinig kans op montage fouten.                                                                                                                                                                                                                               

- Dubbele cartridge seals zijn uitgevoerd met tandemwerking met dubbele drukbalancering.                                                                                                                                                                                 

- Optimale bedrijfsbetrouwbaarheid.                                                                                                                                                                                                                             

- Verlenging van de MTBF en dus lagere onderhoudskosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Productie volgens de allernieuwste technieken volgens de ANSI en API standarisatie.                                                                                                                                                                                         

- Standarisatie van cartridge seals in 2 statische bouwvormen. (Depac type 270 en type 322)                                                                                                                                                                                 

- Alle merken en bouwvormen zijn vervangbaar door Depac seals.                                                                                                                                                                                                        

- Energie- en waterbesparing bij ombouw van stopbuspakking naar een mechanical Depac seal.                                                                                                                                                                                                     

- Eigen engineerings-afdeling in Lichtenstein.                                                                                                                                                                                                                         

- Depac biedt voor elke toepassing een oplossing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Zijn relatief goedkoper als de voor ons bekende merken.                                                                                                                                                                                                      

- Depac is er vooral voor de eindgebruiker.                                                                                                                                              

DIN 24960 toont dubbele seals met het absoluut 

verouderde ‘back to back’ ontwerp.

Om optimale bedrijfsbetrouwbaarheid voor dubbele 

seals te bereiken, raadt Depac aan stationaire 

cartridge-seals met tandem-werking te kiezen met 

een dubbele drukbalancering (DEPAC type 321 serie).

De ontwikkeling van DIN naar DIN 24960 C (cartridge) 

kwam zeer ingewikkeld en langdradig tot stand.

Vanuit economisch oogpunt heeft de DIN-specificatie 

cartridge-seals als product problematisch en dus duur 

gemaakt. DEPAC bewijst dat cartridge-seals met de 

allernieuwste technologie kunnen worden ontworpen 

en economisch voordelig kunnen worden 

gefabriceerd, zodat klanten de hoogste kwaliteit krijgen 

tegen betaalbare prijzen (DEPAC type 321).

Mechanical Seals

DIN 24960 Depac gaat een stap verder
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01. Vervuilde Media (media containing solid materials)

Medium, dat is vervuild met o.a. korrels, zand, harde stukken, etc, maar wel chemisch neutraal en zelfsmerend is 

met een normale temperatuur. Cruciaal is, dat deze vervuiling niet tussen de sealfaces mag komen en de 

sealfaces kan beschadigen en vernietigen.                                                                                                                                                                                                                        

Belangrijk is om deze vervuilingen bij de sealfaces vandaan te houden. Dit kan eventueel met een externe 

sealflush met een smoorbus. De externe sealflush volstaat met een kleine hoeveelheid (3-10 liter/uur) .                                                                                                                                                                                  

Dit kan worden ingesteld met een druk/flow regelaar.                                                                                                                                                                                 

Indien geen externe sealflush mogelijk is of procesmatig niet aanvaardbaar is, is de enige mogelijk een dubbel 

seal met spervloeistof. dit is alleen mogelijk met een dubbellseal in tandem-opstelling, waarvan de druk van de 

spervloeistof hoger is dan de druk aan de produktzijde. De materiaalkeuze van de sealfaces aan de produktzijde 

dienen slijtvast te zijn, Silicum-carbide of Tungsten-carbide.                                                                                                                                                                                                             

Mochten een externe sealflush of een dubbel seal niet mogelijk zijn, is de enige optie een single mechanical seal 

met harde en slijtvaste faces en dienen er concessies te worden gedaan over de levensduur en 

onvoorspelbaarheid van het seal.

Mechanical Seals

Soorten media t.b.v. de sealkeuze

03. Plakkerig en uithardend Media (sticking / hardening media)

Cruciaal is, waarom een medium plakkerig wordt of gaat uitharden. Een vloeistof kan plakkerig worden of 

uitharden als het in contact komt met de atmosfeer of als er temperatuurveranderingen optreden.                                                                                                         

Belangrijk is hier, dat de atmosfeer niet in contact kan komen met de seal en dat de gewenste temperatuur 

constant en gecontroleerd wordt gehouden.                                                                                                                                                                                             

Aan de produktzijde dienen hier altijd sealfaces te worden gebruikt van Tungsten-carbide, want het resterende 

plakkerige media zal altijd proberen om de sealfaces aan elkaar te plakken. Tungsten-carbide is en hard en 

slijtvast materiaal, maar iets zachter en elastischer dan Silicium-carbide. Als er Silicium-carbide wordt gebruikt, is 

de kans groot, dat de sealfaces bij stoppen of starten gaan breken of gaan breken bij de anti-rotatiepen.                                                                                                                                                                                                                                                   

Indien mogelijk is hier een sealflush met een smoorbus de beste oplossing.                                                                                                                                                                            

Een dubbel seal is mogelijk als de druk van het spervloeistof hoger is dan de druk van het medium. Zo wordt de 

atmosfeer weggehouden bij het plakkerig en uithardend medium. Eventueel en indien nodig kan de temperatuur 

in het seal worden gecontroleerd en constant gehouden worden door het spervloeistof. (thermosyfon)

Cruciaal is, waarom een medium kristaliseert. En vloeistof kan kristalliseren als het bv. in contact komt met de 

atmosfeer of als er temperatuurveranderingen optreden. De kristallen groeien aan de atmosferische zijde van het 

seal, waar de druk nagenoeg 0 is. De kristallen groeien en hopen zich op en zullen de sealfaces van elkaar 

drukken, wat seallekkage veroorzaakt.                                                                                                                                                                                                    

Belangrijk is om hier sealfaces te gebruiken van hard en slijtvast materiaal, zoals silicium-carbide (zowel stationair 

en roterend) en dat het kristaliserend medium bij de sealfaces vandaan wordt gehouden.                                                                                                                    

Dit kan eventueel met een externe sealflush met een smoorbus. De sealflush volstaan met een kleine 

hoeveelheid (3-10 liter/uur) . Dit kan worden ingesteld met een druk/flow regelaar.                                                                                                                                                      

Ook kan een Quench worden gebruikt. Een lage druk stoom, dat in de atmosfeer wordt afgeblazen. Dit houdt de 

buitenkant van de seal warm en lost de al eventuele gevormde kristallen op.                                                                                                                                              

Als een stoom-quench niet mogelijk is, kan worden gekozen voor een dubbel seal met een warme spervloeistof. 

(thermosyfon)                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mochten sealflush, quench of een dubbel seal niet mogelijk zijn, is de enige optie een single mechanial seal met 

harde en slijtvaste faces en dienen er concessies te worden gedaan over de levensduur en onvoorspelbaarheid 

van het seal.

02. Kristalliserend Media (crystallizing media)
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Indien het medium plakkerig wordt of uithard vanwege temperatuurverschillen, dient de temperatuur in de seal 

gecontroleerd en constant gehouden te worden. Dit kan door een stoom-quench of stikstof-quench te gebruiken, 

zodat plakken of uitharden wordt uitgesloten.                                                                                                                                                             

Mochten sealflush, quench of een dubbel seal niet mogelijk zijn, is de enige optie een single mechanial seal met 

Tungstencarbide faces en dienen er concessies te worden gedaan over de levensduur en onvoorspelbaarheid 

van het seal.

Mechanical Seals

Bij dit medium gelden dezelfde gevaren als bij dampvormige en gasachtige media. De selectie van de materialen 

dient dusdanig te zijn, dat deze de extreme temperaturen kunnen weerstaan.                                                                                                                     

Indien er geen standaardoplossing is, kan met de aanwezige informatie van de klant een speciaal 'custom-made' 

seal worden ontworpen. Dit wordt dan geëngineerd door Depac.                                                                                                                                 

Bij de keuze van de materialen dient ook rekening te worden gehouden met de frictie-temperaturen, die af te 

lezen zijn van het tabel.

06. Gevaarlijke Media (hazardous media)

Bij dit medium kan bij lekkage, gevaar op treden voor mens en milieu. Dit medium is vaak verbonden aan een 

MAC-waarde, dat niet mag worden overschreden. (MAC=Maximum Aanvaardbare Concentratie). Het is dus zeer 

belangrijk, dat dit medum niet in de atmosfeer terechtkomt.                                                                                                                                                                                  

Bij de sealkeuze dienen dan dusdanige veiligheden te worden ingebouwd, dat dit dan ook praktisch onmogelijk 

wordt. Het systeem dient dan dusdanig te worden gekozen, dat bv. de druk van het spervloeistof hoger is dan de 

druk van de produktzijde. Voor eventuele drukstoten kan worden gekozen voor een dubbel gebalanceerd seal.                                                                                                                                                                                                                                 

Indien er geen standaardoplossing is of als er meer veiligheden gewenst zijn, kan er met de informatie van de 

klant een speciaal 'custom-made' seal worden ontworpen. Dit wordt dan geëngineerd door Depac.                                                                                                                                     

Wel dient rekening te worden gehouden, dat het spervloeistof geen reactie kan aangaan met het gevaarlijke 

medium.                                                                                                                                                                                                                                                                   

De gebruiker kan eventueel kiezen voor een magneet aangedreven machine, dat geen mechanical seal heeft, 

maar wordt afgedicht door een zogenaamde 100% afdichtende afdichtingsbus. Nadeel is dat deze machine niet 

voor alle media kan worden gebruikt, vanwege de scheur en breukgevoelige lagermaterialen (koolstof en/of 

silicium-carbide) en de toegepaste krappe spelingen, die snel verstopt kunnen geraken. Een ander nadeel is, dat 

deze machine veel energie verbruikt.

04. Dampvormige en gasachtige Media (vapourising or gaseous media)

Bij dit medium is de kans groot, dat de seal geen smering meer krijgt en gaat drooglopen. De verhoogde frictie, 

zal een enorme temperatuurverhoging veroorzaken op de sealfaces, wat enorme slijtage veroorzaakt en de 

sealfaces gaan in elkaar 'vreten', Hierdoor wordt seallekkage veroorzaakt en de sealfaces kunnen zelfs breken.                                                                                                                                                                                                                            

Belangrijk is, dat de seal wordt gekoeld en gesmeerd door een schoon, gekoeld en smerend medium. Indien het 

te verpompen medium zelf al schoon en smerend is, kan via een koeler dit medium als sealflush worden gebruikt. 

Vermeld moet worden, dat het medium dusdanig gekoeld moet worden, zodat er geen thermo-shock ontstaat.                                                                                                                                                                                                                           

Afhankelijk van medium, zijn diverse sealmaterialen mogelijk. Anders dient er gebruik te worden gemaakt van 

een externe sealflush met smoorbus.                                                                                                                                                                                    

Een andere mogelijkheid is om het seal te koelen met een lage druk stoomquench on een stikstofquench, dat 

weer in de atmosfeer wort afgeblazen.                                                                                                                                                                                  

Een dubbel seal kan worden gebruikt als gekoeld spervloeistof de seal smeert en de warmte afvoert. De 

opgewarmde spervloeistof kan weer worden gekoeld in een sealvaatje met een spiraalkoeling.(thermosyfon)

05. Media met extreme temperaturen (media with extreme temperatures)
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Voor de juiste keuze, zie de chemische 

bestendigheids-lijst voor elastomeren.

M FEP Ingekapseld Viton

K Kalrez Perfluor

TFC

Siliciumcarbide

Keramiek

Glasgevuld Teflon

Teflongevuld Keramiek

GFT

Z

V

V FPM Viton

T PTFE Teflon

P NBR Nitrile (natuurrubber)

E EPDM Ethylene Propylene 

SSIC

SC

CE

Omschrijving

Carbon

Chroom

Tungstencarbide

Gesinterd Siliciumcarbide

B / C

DIN 24960 Depac

Y1

DIN 24960

Elastomeren

Depac

Face materialen

CA

S

U2

Q1

Q2

CR

TC

09. Speciale equipment-gebonden mogelijkheden (special equipment features)

Er is equipment, dat onder bepaalde omstandigheden een bepaalde beweging ondergaat, zoals overmatige 

radiale en axiale bewegingen.(b.v. roerwerken) Bij gebruik van een standaard seal, die deze bewegingen niet kan 

opvangen of verwerken, zal het snel leiden tot sealfalen.                                                                                                                                                                                      

Er zijn seals, die deze bewegingen gedeeltelijk kunnen opvangen. Indien er meer speling wordt verlangt, kunnen 

er voor deze omstandigheden speciaal  'custom-made' seals worden ontworpen, waar tot op een bepaalde 

hoogte meer ruimte wordt gecreeerd voor bepaalde overmatige bewegingen. Dit wordt geëngineerd door Depac. 

Ook kunnen er seals worden geleverd of ontworpen met een ingebouwde lagering.

Omschrijving

08. Chemisch hoog agressieve Media (chemically high agressive media)

Chemisch hoog agressieve media kunnen materialen aantasten, die dan seallekkage veroorzaken. Het is dan ook 

belangrijk om sealmaterialen te kiezen, die bestand zijn tegen de chemische eigenschappen van het medium.                                                                                                                                                                                                                              

Naar mate van het gevaar of de eisen van de gebruiker, kunnen veiligheden worden ingebouwd, die zijn 

beschreven bij gevaarlijke media.                                                                                                                                                                                                                                 

Ook hier kan de gebruiker kiezen voor een magneet aangedreven pomp, welke is omschreven bij gevaarlijke 

media.                                                                                                                                                                                                                                        

Bij de keuze van een dubbel seal dient wel rekening te worden gehouden met de keuze van het spervloeistof, dat 

geen chemische reactie kan aangaan met het medium.

Opmerking

Alle media, dat het gebruik van een mechanical seal vereist, staan in de bovengenoemde categorien of en 

combinatie ervan. Voor een combinatie van de categorien, dient elke categorie apart en achtereenvolgens van 

elkaar te worden onderzocht. Uiteindelijk bljft er een selectie van seals over met hun benodigdheden, die kunnen 

worden toegepast.

07. Media met extreme drukken (media with extreme pressures)

Voor deze toepassing worden alleen speciaal ontworpen 'custom-made' mechanical seals aanbevolen. Dit wordt 

geëngineerd door Depac. De gebruiker kan ook overwegen om de pompdruk in de sealkamer in stappen te 

reduceren met behulp van een dubbel seal.

Mechanical Seals
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Glands & Adapters

Mechanical Seals

Stationaire sealonderdelen                                                                                                                                                                                     

(voor informatie en afmetingen zie Depac catalogus)
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Depac Type :                                                                                             

- 191                                                                                                                                

- 196 (DIN 24960)                                                                                                    

- 201 (DIN 24960)                                                                                                                 

- 211                                                                                                                                                   

Depac Type :                                                                                             

- 390                                                                                                                               

- D85                                                                                                                                                                                                                                                   

Hydraulisch gebalanceerd seal, statische bouwvorm, 

multiple springs buiten medium of uitvoering met 

metalen bellow, afdichting met O-ringen. Vele 

toepassingen.

Split seal, hydraulisch gebalanceerd seal, statische 

bouwvorm, multiple springs buiten medium, speciaal 

geëngineerd seal met uitstekende afdichting op de split.

Depac Type :                                                                                             

- 175A (DIN 24960)                                                                                                                                 

- 175B                                                                        

- 175C                                                                                                                                           

- 175D                                                                                      

Depac Type :                                                                                             

- 140                                                                                                                       

(buitenliggend seal)                                                                                                                                 

- 186 (DIN 24960)                                                                        

- 159B                                                                                                                                           

- 159C (DIN 24960)                                                                                            

- 200                                                                                      

Hydraulisch ongebalanceerd seal, dynamische 

bouwvorm met korte rubberen bellow, met draairichting 

afhankelijke veer. Diverse lengtes verkrijgbaar.                                                                                                                                         

Te combineren met diverse stationaire seals.

Hydraulisch gebalanceerd seal, dynamische bouwvorm, 

multiple springs, afdichting met O-ring, PTFE-wedge of 

metalen bellow. In 2 lengtes verkrijgbaar.                                                                                                                          

Te combineren met diverse stationaire seals.

Hydraulisch ongebalanceerd seal, dynamische 

bouwvorm met O-ring afdichting of PTFE-wedge,                                                                                                                                      

met draairichting afhankelijke veer of multiple springs.               

Te combineren met alle soorten DS-stationaire seals.

Depac Type :                                                                                             

- 159                                                                                                                                  

- 159A (DIN 24960)                                                                                                  

- 161 (DIN 24960)

Depac Type :                                                                                             

- 170                                                                                                                                  

- 170A                                                                                       

Hydraulisch ongebalanceerd seal, dynamische 

bouwvorm met rubberen bellow, met draairichting 

afhankelijke veer. Diverse lengtes verkrijgbaar.                        

Standaard met DS-4 stationaire seals.

Mechanical Seals
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Cartridge, hydraulisch dubbel gebalanceerd enkel of 

dubbel seal, statische bouwvorm, korte inbouwlengte, 

afdichtingen met O-ringen, aansluitingen voor flush 1/4" 

en quench. Sluit automatisch bij drukstoot.

Cartridge API-682, hydraulisch gebalanceerd enkel of 

dubbel seal, statische bouwvorm, met "disaster 

bushing", secundaire afdichtingen met O-ringen of 

metalen bellow, volledig conform API-682 / API-610

Cartridge, hydraulisch gebalanceerd seal met 

geïntegreerde "safety" seal, statische bouwvorm, korte 

inbouwlengte, secundaire afdichtingen met O-ringen of 

metalen bellow, aansluitingen voor axiale flush 1/4" en 

quench.

Cartridge, hydraulisch dubbel gebalanceerd dubbel seal, 

statische bouwvorm, korte inbouwlengte, secundaire 

afdichtingen met O-ringen, aansluitingen voor flush 1/4" 

en quench. Sluit automatisch bij drukstoot.

Depac Type :                                                                                             

- 301                                                                                                                                

- 270 ANSI                                                                                                   

- 301 ANSI                                                                                                                

- 323 ANSI (dubbel)                                                                                                                                                                                                             

Depac Type :                                                                                             

- 380                                                                                                                                

- 385 (dubbel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cartridge, hydraulisch gebalanceerd seal, statische 

bouwvorm, korte inbouwlengte, secundaire afdichtingen 

met O-ringen of metalen bellow, aansluitingen voor flush 

1/8" en quench.

Cartridge, hydraulisch gebalanceerd seal, statische 

bouwvorm, korte inbouwlengte, secundaire afdichtingen 

met O-ringen of metalen bellow, aansluitingen voor 

axiale flush 1/4" en quench.

Depac Type :                                                                                             

- 270P                                                                                                                                

- 301P                                                                                                   

- 309P                                                                                                                                                                                                               

Depac Type :                                                                                             

- 321                                                                                                                                

- 322                                                                                                   

- 322Z                                                                                                                

- 323                                                                                                                                                                                                               

Mechanical Seals

Depac Type :                                                                                             

- 270                                                                                                                                

- 279                                                                                                   

- 296                                                                                                                                                                                                                

Depac Type :                                                                                             

- 301                                                                                                                               

- 309                                                                                                   

- 311                                                                                                                                                                                                                
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Lekkage van hydraulisch gebalanceerde seals Omtreksnelheid van het roterend seal

Cartridge voor roerwerk, hydraulisch dubbel 

gebalanceerd dubbel seal, statische bouwvorm, extreme 

axiale en radiale bewegingen mogelijk tot 6 mm. Sluit 

automatisch bij drukstoten.

Cartridge voor roerwerk, hydraulisch dubbel 

gebalanceerd enkel of dubbel seal, statische bouwvorm. 

Sluit automatisch bij drukstoten. Speciale uitvoeringen 

op aanvraag.

Opgenomen vermogen bij hydraulisch gebalanceerde seals Water / stoom (druk) curve

Mechanical Seals

Depac Type :                                                                                             

- 326                                                                                                                               

- 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Depac Type :                                                                                             

- 370                                                                                                                              

- 371                                                                                   

- 372 (dubbel)                                                                                                                

- 373 (enkel)                                                                                                                 

Modulair syteem met 

of zonder 

geïntergreerd lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ASME en API voorschriften bevatten een groot aantal toepassingen en Plan-nummers voor sealondersteuning . 

Met het gebruik van Depac’s geavanceerde technologie en hoge kwaliteitsstandaard van de seals zijn veel Plan-

nummers achterhaald of irrelevant. Daarom noemen we hier alleen de belangrijkste.                                                                                                                                                      

Klanten kunnen natuurlijk Depac seals ook met andere PLAN-nummers gebruiken. Voor een algehele overzicht 

van alle PLAN-nummers, die de levensduur van mechanical seals helpen verlengen, verwijzen we naar de 

aanbevelingen van ASME en API.

Plan-nummers voor seal-ondersteuning :

Spoeling, koeling en smering van het seal door recirculatie :

Wordt vaak toegepast als het medium nabij het kookpunt wordt verpompt. Het gevaar 

hierbij is dat, door extra wrijvingshitte het medium tussen de sealoppervlakken kan 

verdampen, waardoor de seal droog loopt en vervolgens sealfalen optreedt. Samen 

met een smoorbus in de sealkamer, wordt de druk in de sealkamer vergroot.                                                                                                                                                                                                          

Het gevaar dat het vluchtige medium verdampt wordt drastisch verlaagd.                                                                                                                                             

Kan worden uitgevoerd met een externe koeler. (Plan 21)

Mechanical Seals

Dubbel seals met spervloeistof :

Wordt gebruikt, waar het medium onder geen enkele omstandigheid met de atmosfeer 

in contact mag komen. Het noodzakelijk dat de druk van de spervloeistof hoger is dan 

de druk in de sealkamer. Een druk van 1 tot 2 bar meer dan de druk in de sealkamer 

van is in de meeste gevallen voldoende.                                                                                                                                          

Hoe dan ook moeten alleen seal-ontwerpen worden gebruikt, waarbij de 

sealoppervlakken gesloten blijven, zelfs als de druk van de spervloeistof tekortschiet 

door o.a. procesomstandigheden (drukstoot).                                                                                                                                                             

Het wordt daarom aanbevolen dat alle seals worden uitgevoerd met een dubbele 

drukbalancering. Dit zorgt niet alleen voor optimale procesveiligheid maar ook voor de 

meest betrouwbare levensduur.

Spoeling, koeling en smering door een externe bron :                                                                                                                                                                                     

Wordt vaak gebruikt om een medium met schurende, slijtende vaste stoffen uit de 

sealkamer te houden. Het spoelmedium, dat door een hogere druk (1-2 bar), de te 

verpompen medium in de sealkamer vervangt, moet een koele, schone en smerende 

vloeistof zijn die compatibel is met het te verpompen medium.                                                                                                                                                                                                

De spoeling kan worden gereguleerd door een gecombineerde druk/flowmeter en een 

smoorbus in de sealkamer. (3-10 l/uur)

Quench met lage druk stoom :                                                                                                                                                                                                                                              

Wordt gebruikt voor kristalliserende media, waar kristalvorming optreedt rondom de 

sealvlakken en secundaire afdichtingen. Stoom wordt aan de atmosferische zijde van 

het seal ingeblazen om alle onderdelen van het seal soepel en warm te houden. Dit 

voorkomt kristalvorming en de kristallen, die al zijn gevormd worden opgelost of door 

de stoom van de seal oppervlakken verwijderd.                                                                                                                                                                                                                                          

In al deze toepassingen moeten harde oppervlakken (tungstencarbide) worden 

gebruikt. Door het klevende effect van de kristallen is siliciumcarbide vaak niet 

geschikt. De klevende kristallen kunnen oppervlakken van siliciumcarbide breken bij 

o.a. de anti-rotatiepen als de pomp wordt gestart.                                                                                                                                                                                                         

Het stoom moet wel compatibel zijn met het te verpompen medium en geen 

ongewenste chemische reacties kunnen veroorzaken. Het stoom wordt normaliter 

afgeblazen in de atmosfeer op een steamtrap.                                                                                                                                                                 

In zeldzame toepassingen met lage temperaturen kan droge lucht of stikstof ook als 

quench worden toegepast om ijsafzetting te voorkomen.
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Mechanical Seals

Plan-nummers voor seal-ondersteuning :

Voor het smeren van seals, gemonteerd in o.a. vertikale pompen en roerwerken zijn vaatjes verkrijgbaar zonder 

koelspiraal en dienen dan ook alleen maar voor smering in geval van drooglopen.

Thermosyphon-ciculatie houdt in, dat het 

"koude" spervloeistof naar de seal stroomt en 

door het temperatuurverschil, het "warme" 

spervloeistof terug stroomt in de tank.                                                                                                                                                                                                  

De spervloeistof in de tank wordt gekoeld 

d.m.v. een koelspiraal. De tank kan op druk 

worden gebracht met stikstof.                                                                                                                                                                                

De spervloeistof moet een schone vloeistof zijn 

met lage viscositeit, goede smering en met een 

hoog kookpunt.

Thermosyphon-tank Depac :                                                                                                                                                                                                                 

De gecertificeerde tank van Depac heeft de 

volgende specificaties :                                                                                                                                   

- Metalen RVS 316                                                                                                                                               

- Volume 7,5 liter                                                                                                                                                                                         

- Bedrijfsvolume 2 liter                                                                                                                                                                              

- Bedrijfsdruk 25 bar                                                                                                                                                                    

- Testdruk 33 bar                                                                                                                                                                                                            

- Bedrijfstemperatuur -10'C tot +120'C                                                                                                                                                                                              

- Koelcapaciteit 1 kW bij natuurlijke circulatie , 

3 kW bij geforceerde circulatie                                                                                                                                                              

- Aansluitmogelijkheden voor instrumentatie en 

een handpomp voor het vullen tijdens bedrijf.

Verwarmings- of koelkamer in de pompdeksel :                                                                                                                                                                                      

Wordt gebruikt als het medium in de sealkamer moet worden verwarmd of gekoeld om 

de best mogelijke levensduur van de seal te bereiken d.m.v. temperatuurcontrole.                                                                                                                                                                                                              

De verwarmings- of koelkamer moet regelmatig worden gecontroleerd op interne 

kalkafzettingen. Deze werken isolerend en verminderen of voorkomen het 

verwarmende of koelende effect.                                                                                                                                                                    

Het is belangrijk dat bij gebruik van dit systeem een smoorbus in de sealkamer wordt 

gemonteerd om het verwarmende of koelende effect bij het seal te vergroten.

Dubbel seals met spervloeistof d.m.v. thermosyphon-systeem.                                                                                                                                                       

Bij het gebruik van dubbele seals is het noodzakelijk om een spervloeistof tussen de 

twee seals te hebben om de seal aan de atmosferische zijde te smeren en te koelen. 

Dit kan worden gerealiseerd door het gebruik van een thermosifonsysteem. Het wordt 

aanbevolen om de druk van de spervloeistof 1-2 bar hoger te houden, dan de druk in 

de sealkamer. Om een goede circulatie van de spervloeistof te bevorderen kan de 

dubbel seal worden uitgevoerd met een pompring of kan een externe circulatiepomp in 

het systeem worden geplaatst.
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Overige relevante informatie

Klant gegevens

Thermo-syphon ? Ja NeeStoom ? Ja Nee

EX -kwalificatie

Seal ondersteunende mogelijkheden

Spoel / sperwater ? Ja Nee Druk / buffervat ? Ja Nee

EX gebied ? Ja Nee

NPSHa (beschikbaar) m Welke ?

Opvoerhoogte m Wisselende proces condities

Indien beschikbaar stuur de datasheet of MSDS mee.

Proces gegevens

Capaciteit m3/h Stabiele proces condities

Chemisch agressief medium

Speciaal equipment gebonden toepassing

Vlampunt Gevaarlijk medium (verbonden aan MAC-waarde)

Anders Medium met extreem hoge druk

Viscositeit Dampvormig en gasachtig medium

pH-waarde Medium met extreme temperaturen

Bedrijfs temperatuur Kristalliserend medium

Soortelijk gewicht (sg) Plakkerig / uithardend medium

Medium Schoon medium

Chemische samenstelling Vervuild medium met korrels / zand / harde stukken / etc

L2 mm

Indien beschikbaar stuur de datasheet en/of tekeningen mee.

Medium 

L mm

L1 mm

øDw mm

øDs mm

øD2 mm

øD3 mm

øDb mm

Vermogen kW Toerental Rpm

Omschrijving : Huidige as-afdichting :

Reden aanvraag :

Equipment

Pomp Roerwerk Anders : Horizontaal Vertikaal

Checklist Mechanical Seal
Om de meest geschikte seal te selecteren, vul a.u.b. de informatie in                                                                                                            

en stuur dit formulier naar info@sim-holland.nl of fax naar +31-(0)-78-6418080

Postcode & plaats Telefoon

Land E-mail

Bedrijf Contactpersoon

Adres Funktie
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: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: :

Ja :

:

: : : :

:

:

: EX

Toelichting

Sealkeuze 

Niveau schakelaar Mechanisch Elektrisch

Vul-unit Druk- overdrukventiel

Circulatiepomp Standaard EX

Thermosyphon systeem

Ondersteunende delen Thermometer Manometer Koelspiraal

l/uur Temeratuur  'C

Smeervaatje Thermosyphon systeem

Medium Druk Bar Flow

Smoorbus in sealkamer Tracing voor verwarming

Warmtewisselaar / koeler Drukvat

Toelichting :

API plan

Druk / flowunit voor spoeling Stoompot voor verwarming

Koelen Verwarmen Overdruk

Seal-ondersteuning 

Nee Smeren Spoelen

API 682 Enkel seal Dubbel seal Type

Speciale seals 

ANSI Standaard "Grote boring" Type

Glandpakking Pompring

Gland Asbus

Metalen balg Metalen balg

Rubber balg Rubber balg

Veren Veren

O-ringen O-ringen

Mating ring Mating ring

Produktzijde Atmosferische zijde bij dubbel seal

Seal Seal

Seal materialen 

Type

Adapter Type Back-up seal Type

Gland Type Flush / Quench

Mating ring Type Dubbel seal Type

DIN 24960 Met pompschroef

Checklist Mechanical Seal

In te vullen door engineering SIM Holland of Depac

Componenten Seal Cartridge Seal

Enkel seal Type Enkel seal Type
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Revisie, Onderhoud & Service

Mocht u geinteresseerd zijn in het gebruik van Depac mechanical seals, kunt u 

vrijblijvend en kostenloos de Depac catalogus opvragen bij SIM Holland B.V.                                                                                                                                                                                 

Voor uitgebreide informatie en alle andere activiteiten nodigen wij u uit om de 

website van Depac Mechanical Seals & Packings te bezoeken: 

Uiteraard bezoeken wij u graag om het gebruik en de voordelen van Depac seals 

nader toe te lichten.                                                                                                                                                                  

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

http://www.depac.at/

www.simholland.nl

Contact SIM Holland B.V. & Depac Seals

Bezoekadres Trapezium 250

Plaats NL-3364 DL Sliedrecht

Telefoon  +31-(0)78-6418000

SIM Holland B.V.

Uw Partner in Nieuwbouw, Onderhoud & Revisie van al 

uw Rotating Equipment

E-mail info@sim-holland.nl

Internet

Johan Roozeboom Remko de Ruiter

Sales Projects

Telefoon  +31-(0)6-30987012 Telefoon  +31-(0)6-19815053

E-mail  jroozeboom@sim-holland.nl E-mail  rderuiter@sim-holland.nl

Coert Hoppenbrouwers

Operations

Telefoon  +31-(0)6-47252544

E-mail  
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