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Application Data Sheet: Rubber Expansion Joint

  Technical Specification /مشخصات فنی

 Environment
Instalation

محل نصب لرزه گیر

 Max Working
Pressure(Barg)

حداکثرفشارکاری(بار)

Flow Rate

m/s

Max Working 
 Temperature: °C 
حداکثر دمای طراحی

:Fluid
نوع سیال

/Design Parametمقادیر طراحی

Acid
Concentration:

غلظت اسید:میزان 
 % 

Vacuum Cervices
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Control Rods:

- میل ھای مھار

Lateral
 انحراف جانبی 

Overall Length:
طول کلی  لرزه گیر

: PH Rate
∠میزانP.H سیال

(درجھ)

Angular Deflection 

انحراف زاویھ ای

/Flange Specificationمشخصات فلنج

امضاء:تاریخ:سمت:نام : 

 Material Standard
استاندارد جنس فلنج 

Outer Diameter:
قطرخارجی

mm
Flange Thickness:

ضخامت فلنج
mm

Bolt Circle
Diameter mm:
قطردایره مرکزی 

سوراخ پیچ ھا
Bolt Diameter:
قطرسوراخ پیچ ھا

mm
Number of Holes:
تعداد سوراخ پیچ ھا

mm

فرم درخواست لرزه گیرهاى الستیکى

Company Name:/نام شرکت 

Company Phone:/

Contact Person:/نام مخاطب

Ext Line :/ شماره داخلی

Applicant Position/: سمت متقاضی
Date/:تاریخ

Cellphon No/:شماره ھمراه

e-mail/:ایمیل

شماره درخواست

Project Location
آدرس محل نصب/ پروژه

NPS(Inch)

تعداد درخواست
Quantities

*

تلفن شرکت 
*

*

*

*

*

*سایز بھ اینچ 

*

*

*

(mm)

جھت نصب لرزه گیر/
Instalation Direction

  Axial(-/+) 

جابجایی محوری(+/-)
mm

+

mm
نوع اسید:

Drilling Standardسرعت عبور سیال
*استاندارد سوراخکاری فلنج

*

نوع پوشش فلنج ھا

Plating

*

: Retaining Rings
رینگھای نگھدارنده

 Protective Cover
مجھز بھ پوشش محافظ

Arch Qty
تعداد قوس

جنس الستیک

تست ھیدرو استاتیک
Hydrostatic Test

از صفحھ
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