
Dělené provedení
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● Vyšší odolnost proti poškození

● Profil AP s vyšší tlakovou odolností

● Dělené provedení = snížení nákladů na údržbu
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V situacích, kdy nelze nebo je obtížné demontovat hřídel, lze dodat CARCOSEAL v děleném provedení.
Oba konce jsou v místě řezu opatřeny pryžovou úpravou v celém svém průřezu, která při vzájemném kontaktu obou konců 
zajistí dostatečnou statickou těsnost. Je třeba dbát zvýšenou pozornost při aplikacích s výskytem tlakového spádu nebo při 
velmi náročném provozu. V těchto případech doporučujeme použít sadu pro lepení pod označením “ISP kit”. Více informací 
nalezenete v našem katalogu.

Hlavní výhody:
● urychlení montáže
● snížení nákladů na údržbu
● přizpůsobeno pro montáž v místě provozu

Jednotlivé typy, jež 
lze dodat v děleném 
provedení jsou označeny 
tímto symbolem

Hřídelová těsnění 
pro velké průměry 

a náročné aplikace



CARCOSEAL/UN
● vhodný pro většinu aplikací
● upevnění axiální přídržnou deskou
● speciální tvar těsnícího břitu zajišťuje provoz bez průsaku a s dostatečným 

mazáním
● těsnicí břit přitlačován nerezovou tažnou pružinou

CARCOSEAL/LDS
● vhodné pro hřídele se zvýšenou házivostí
● provedení LDS je axiální těsnění připevněné k hřídeli a těsnící 

břity rotují v zástavbovém prostoru
● celopryžové provedení, předepnuté nerezovou pružinou

CARCOSEAL/TAD
● speciálně vyvinuté těsnění pro použití v drátovnách
● vhodné pro maximální obvodovou rychlost až 100 m/s

UN/LA
● shodné provedení 

s UN, vylepšené 
o prachovku, 
která zamezuje 
vniknutí nečistot do 
těsněného prostoru

UN/LA/FS
● kombinuje přednosti 

provedení UN/LA a 
V-kroužku

● zvýšená odolnost 
proti vnikání nečistot

UN/LL
● prodloužený těsnící 

břit, vhodný pro 
nesouosé hřídele a 
hřídele se zvýšenou 
házivostí

ATLMP®

● typ vyvinutý pro 
válcovny

● vylepšený těsnící břit, 
který je lépe chráněn 
proti poškození 
během montáže

● dostupné v 
provedení UN i SCA

UN/SF/MB
● místo textil-pryžové 

výztuhy je použit 
kovový proužek pro 
použití bez příruby

● vhodné do médií, 
u kterých hrozí 
narušení textilních 
vláken či pro vyšší 
obvodové rychlosti

●  dostupné též v 
provedení AP/WT/MB 
při výskytu přetlaku

Oblasti použití:
● vodní turbíny ● válcovací stolice ● převodovky ● papírenský průmysl ● součásti lodí - kormidla, hřídele, rotory ● 
● razící stroje ● větrné elektrárny ● míchací zařízení ● drtiče hornin ● mechanické lisy a další.

CARCOSEAL/AP
● těsnící břit podepřen anti-extruzním PTFE kroužkem je uzpůsoben pro výskyt přetlaku
● dostupný pouze v neděleném provedení
● maximální tlaková odolnost: 5 bar

CARCOSEAL/SCA
● možnost použití dvou těsnění zády k sobě pro oddělení dvou těsněných médií 

nebo tandemové uspořádání pro optimální těsnící výkony
● provedení shodné s UN, avšak s obvodovými a radiálními drážkami pro 

dodatečné mazání

CARCOSEAL/UN/SF
CARCOSEAL/SCA/SF
● vhodné pro drážky bez axiálních přídržných desek
● zvláště vyztužený vnější plášť, který fixuje těsnění v drážce na vnějším obvodu
● dostupné pouze v neděleném provedení

CARCOSEAL/AP/WT
● novější typ bez anti-extruzního PTFE kroužku
● vylepšený těsnicí břit odolný proti výskytu přetlaku
● pro použití s axiální přídržnou deskou
● maximální tlaková odolnost: 5 bar

CARCOSEAL/TM
● těsnění vyvinuté pro použití do strojů na ražbu tunelů
● masivní zaoblený těsnící břit, v provedení celopryžovém či kombinaci textil/pryž
● vhodný pro velmi náročné aplikace, abrazivní média, uhelný kal, apod.
● maximální tlaková odolnost: 5 bar,
● maximální obvodová rychlost hřídele: 2 m/s

Označení Materiál Teplotní odolnost trvalá 
[°C]*

Teplotní odolnost 
krátkodobá [°C]*

Maximální obvodová 
rychlost hřídele [m/s]*

Maximální tlaková 
odolnost [m/s]*

S820 NBR -20 až +100 -30 až +120 15
0,5 (1,5 při pomalých 

rychlostech)
LT820 LNBR -30 až +90 -45 až +110 10
HT720 HNBR -30 až +150 -45 až +170 25
Z420 FPM -20 až +180 -30 až +200 25

Pro obzvláště náročné aplikace je možno dodat FPM materiál vyztužený vlákny z Nomexu. V této kombinaci se výrazně zlepší teplotní a chemická odolnost.
Uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na použitých provozních podmínkách.

* V závislosti na těsněném médiu a ostatních provozních podmínkách.

CARCOFLON®

● jedná se o speciální nástřik na těsnicím břitu
● snižuje tření a redukuje lokální zvýšenou teplotu
● chrání břit při prvotním rozběhu a během krátkodobého provozu bez mazání
● zvyšuje životnost těsnícího břitu www.hennlich.cz/tesneni

Jednotlivé typy, jež 
lze dodat v děleném 
provedení jsou označeny 
tímto symbolem

Zakázková provedení

Široká paleta rozměrů až do průměrů hřídelí 2000 mm a větších. Dostupné jak metrické, tak palcové rozměry




