
KLINGER®KGS/VD
Mounting instruction

for the adjustable gasket
What offers
the adjustable gasket?
The adjustable gasket type KGS/VD
consists of 2 half sealing discs with
4° angle sealing area which are
connected by a inner tongue and
groove.

Therefore the two discs of the
KGS/VD easily can be twisted against
each other up to an angle of 8°.

Specially at not parallel sealing
areas of flanges a normal gasket is
not able to secure the required tight-
ness.

The KLINGER KGS/VD can be
used for liquid media (see chemical
resistance table). The gasket is not
designed for gaseous media.

By placing the bolts into the bolt
holes of the flange, the gasket will be
automatically centred.

The bolts at the lowest thickness
of the KGS/VD are placed at first and
fixed only by handforce.

When all bolts are placed, the
tightening starts.

Also here the beginning is at the
lowest thickness.

Tightening should be clockwise
and not crosswise.

Usually after 3 circulations the
gasket is correctly installed and in
safe function.

Too high torque at the bolts can
damage the gasket.
Please consider torques for
rubber gaskets according techni-
cal literature.

How the adjustable gasket should
be installed?
By twisting the two parts against
each other the sealing areas of the
KGS/VD are adapted to the angle of
the missaligned flanges.

Then the KLINGER KGS/VD will
be placed between the flanges as a
normal gasket.

The mounting personnel has to
secure that the angle of the gasket
will fit to the angle of the flanges.
Signs at the outer rim of the gasket
facilitate the correct adjustment.
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nl
Tekstboks
Hvordan bør skjevpakning installeres?Ved å vri de to ringene i forhold til hverandre, vil flatene på KGS/VD som berører flensene kunne tilpasses flenser som ikke er parallelle. Plassér KLINGER KGS/VD mellom flensene som en vanlig flenspakning. Montøren må påse at vinkelen på skjevpakningen passer med vinkelen mellom flensene. Dette kan sjekkes ved å se på kanten på skjevpakningen og flensene, og at det ikke er noen glippe mellom disse på noe sted.
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Tekstboks
minimum tykkelse

nl
Tekstboks
Monteringsanvisning for skjevpakning

nl
Tekstboks
KLINGER®KGS/VD

nl
Tekstboks
Hvor kan man bruke skjevpakning?

nl
Tekstboks
KLINGER KGS/VD er en justerbar pakning eller skjevpakning bestående av to halve tetningsringer,hver med envinkelhelling på 4°. Disse er igjen   sammenføyd med en indre not og fjær, som gjør at de kanvris i forhold til hverandre opp til en vinkel på 8°. Spesielt i forbindelse med flenser som ikke er parallelle vil en normal flenspakning ikke kunne gi en tilstrekkelig tetning.KLINGER KGS/VD kan brukes for flytende medier (se resistansetabell). Skjevpakningen er ikke designet  for gassaktige medier.

nl
Tekstboks
Boltene ved den minste tykkelsen på skjevpakningen settes i først, og trekkes kún til med håndkraft. Fortsett med resten av boltene på samme måte. Når alle boltene er på plass, starter tiltrekkingen. Også her begynner man ved den minste tykkelsen på skjevpakningen. Tiltrekkingen skal foregå med klokken, og ikke på kryss. Etter tre runder med tiltrekking rundt flensen, er skjevpakningen vanligvis korrekt installert og klar til bruk.

nl
Tekstboks
Når man setter boltene i boltehullene rundt flensen, vil skjevringen automatisk bli sentrert.

nl
Tekstboks
For høyt moment på tiltrekkingen kan skade skjevpakningen. Bruk moment tilsvarende for gummipakninger.




