
Zostavy SuperSet v sebe spájajú vynikajúce tesniace vlastnosti 
tesniacich šnúr Chesterton s patentovaným výrobkom spolocnosti 
EnviroSeal - antiabrazívnym puzdrom SpiralTrac* verzia P (packing- 
šnúrové tesnenie), ktoré upravuje prostredie upchávkovej komory. 
Zostava SuperSet tvorí kompletný tesniaci systém, ktorého úlohou  
je zvýšit' životnost' a prevádzkovú spol'ahlivost' upchávok, ako aj  
pretesnených zariadení a tiež výrazne zredukovat' spotrebu 
preplachového média. Výsledkom sú skutocne výrazné úspory - vyššia 
spol'ahlivost' zariadení pri znížení nákladov na prevádzku a údržbu. 

Puzdro SpiralTrac verzia P v skutocnosti zvyšuje efektivitu 
prúdenia kvapaliny a odstredivých síl v okolí rotujúceho hriadel'a. 
Puzdro pôsobí ako jednoduchý odstredivý separátor. Vstavaná 
tangenciálna lucerna a špirálovitá drážka usmernujú pohyb 
prúdenia, coho výsledkom sú odstredivé sily, ktoré "vyhadzujú" 
pevné castice obsiahnuté v médiu von z upchávkovej komory. 
Patentovaný tvar drážky v SpiralTrac-u vlastne hydrodynamicky 
cerpá pevné castice najprv na koniec a následne cez puzdro von 

Zostavy SuperSet ponúkajú unikátne riešenia pre tesnenie 
rôznych aplikácií. Pomáhajú výrazne znižovat' priame, aj 
nepriame náklady naväzujúce na tesnost' cerpadiel alebo 
iných rotacných zariadení. Zostava Superset je neprekonatel'né  
riešenie - používate menej preplachovej vody a viac  
efektívne. Zavolajte technickému špecialistovi Chesterton  
a zacnite šetrit' už dnes.
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Výrazne redukujú spotrebu preplachového média- až o 90%

Predlžujú životnost' upchávok v porovnaní
so štandardne pretesnenou upchávkou 2 - 6 násobne 

Zabranujú abrazívnym casticiam aby prenikli 
medzi hriadel' a materiál upchávky

Minimalizujú opotrebenie a trenie medzi upchávkou a hriadel'om

Pre typickú upchávkovú komoru pomerne znižujú  
pocet tesniacich krúžkov - až o 40%

• Vyžadujú menej nastavovaní upchávky a ut'ahovaní 
okuláru

• Zjednodušujú prepakovanie upchávky
• Eliminujú predchádzajúce problémy s lucernou

Výrazne znižujú stratu cerpaného produktu cez upchávku

z upchávkovej komory - do cerpaného média. Schopnost' 
odcerpávat' pevné castice z upchávkovej komory je to, co 
výrazne odlišuje SpiralTrac od ostatných typov obmedzovacích 
puzdier, ktoré sú v súcasnosti dostupné na trhu.

Dalšou cast'ou zostavy SuperSet sú vysokokvalitné 
"High Quality" tesniace produkty Chesterton. Ciel'om 
riešenia SuperSet je dosiahnut' co najvyššiu spol'ahlivost' 
a tesnitel'nost' pri co najdlhšej bezporuchovej prevádzke. 
Šnúrové tesnenie preto musí mat' niekol'ko vlastností ako  
napr. minimálne prípustné presaky, chemickú znášanlivost', 
húževnatost', pevnost' a vynikajúce teplotné charakteristiky.  
Pre zostavy SuperSet Chesterton ponúka na výber 
pät' vysokokvalitných tesnení, co pokrýva kompletnú 
škálu aplikácií a použití v rôznych odvetviach priemyslu
(vid' tabul'ka).

1730 SuperSet  Biele syntetické vlákna, nenasiakavé,       Univerzálne použitie pri kaloch aj 
dobrá tesnitel'nost' pri minimálnej            cistých médiách.
potrebe ut'ahovania okuláru, 
vynikajúca tepelná odolnost'.

1400R SuperSet  Cistý grafit obohatený práškovým             Prakticky každá aplikácia, tiež
uhlíkom, výborná tesnitel'nost',                  funguje na hriadel'och s drobnými 
schopnost' takmer bezúkapovej               otermi. Dobré vlastnosti pri vel'kých 
prevádzky, závisiacej od tvorby tepla         a vysokorýchlostných zariadeniach.
trením. Vel'mi chemicky zlucitel'ný.     

370 SuperSet  Vysoká pevnost', vysokocisté uhlíkové      Prakticky každá aplikácia. Vhodné 
vlákna s viacstupnovým systémom          aj pre vysokorýchlostné a 
mazania. Výborná tesniaca                      vysokoteplotné aplikácie.
schopnost', takmer nulové úkapy.         

477-1T SuperSet Uhlíkové vlákna potiahnuté PTFE.                 Nízkorýchlostné aplikácie. 
Výborná odolnost' voci pretlaceniu,          Pôvodne navrhnuté pre 
dobrá tesnitel'nost', potreba                     chemické procesy v celulózo-
minimálneho dot'ahovania                         papierenskom priemysle.
upchávky, výborná chemická 
odolnost'.

1760 SuperSet  PTFE/ Grafitové vlákna. Výborná             Univerzálne použitie vo 
chemická odolnost' a tesniace                 vysokoagresívnych chemických  
vlastnosti.                                                prostrediach. Široká využitel'nost' 

v takmer všetkých odvetviach.

Tesniaca zostava      Vlastnosti                                    Použitie
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* SpiralTrac je obchodná znacka spolocnosti EnviroSeal Engineering Products Ltd.

SuperSet™využívajú puzdrá 


