
PREHĽAD VÝROBKOV 
HYDRA KOMPENZÁTORY

HYDRA Axiálne kompenzátory
Štandardné katalógové vyhotovenia s viacvrstvovými vlnovcami sú 
ekonomický výhodné. Axiálne kompenzátory sú vyrábané v rozsahu 
rozmerov od vnútorného priemeru DN 15 do DN 3000 . Ukončenie 
kompenzátorov je s pevnými alebo otočnými prírubami a s privaro-
vacími rúrkami. Kompenzátory s vnútorným priemerom do DN 50 
sa vyrábajú aj so závitovými koncovkami. Kompenzátory môžu byť v 
rôzných variantoch: s vodiacou rúrou, s rôznými rozmermi prírub pod-
ľa noriem EN, ANSI, s možnosťou výroby zo špeciálných materiálov. 
Využitie kompenzátorov je vhodné pre jednoduchú a cenovo výhodnú 
kompenzáciu axiálných pohybov z tepelných dilatácii potrubia.

Detaily
 p Viacvrstvový vlnovec z nerezovej oceli
 p Štandardné rozmery od DN 15 do DN 3000 mm
 p Je možné dodávať aj iné rozmery až do priemeru DN 12 metrov
 p Varianty: s vodiacou rúrkou, zvláštné materiály, rôzne vŕtanie prírub

HYDRA Kĺbové kompenzátory
Štandardná katalógová rada angulárnych a laterálnych kompen-
zátorov je vhodná pre vyššie tlaky a veľké pohyby. Široký výrobný 
program skladajúci sa zo štandardov a rôznych variant, ponúka 
optimálne riešenie tiež pre náročné kompenzácie tepelných dilatácii 
v zložitých potrubných  systémoch. Ukončenie kompenzátorov je 
s pevnými alebo otočnými prírubami a s privarovacími rúrkami. Sú 
ekonomické a spoľahlivé.

Detaily
 p Viacvrstvový vlnovec z nerezovej oceli
 p Štandardné rozmery od DN 15 do DN 2000 mm
 p Veľké množstvo prevedení pre rozmerovo presné riešenia

HYDRA Špeciálne prevedenia kompenzátorov
Okrem štandardných konštrukčných typov vyrábame tiež aj špeciál-
ne  prevedenia kompenzátorov s viacvrstvovými vlnovcami s rôznou 
hrúbkou steny a špeciálnými koncovkami  do vnútorného priemeru 
až 12 m.  Sú určené aj pre vyššie tlaky, teploty a pre každú oblasť 
použitia v potrubných systémoch.

Detaily
 p Jednovrstvové a viacvrstvové vlnovce
 p Prevedenie kompenzátora až do priemeru 12 metrov



HYDRA Malé kompenzátory
Štandardné konštrukčné rozmery axiálnych kompenzátorov pre 
potrubia z oceli, nerezovej oceli a medi vhodné pre technické vyba-
venie budov. Optimálný výber kompenzátorov pre všetky použitia v 
rozvodoch vody, plynu a vykurovania. Zaručujú spoľahlivú montáž 
potrubí bez pnutia, kompenzujú vibrácie a pohyby systému a chránia 
takýmto spôsobom rozvody potrubí pred poškodením.

Detaily
 p Menovité svetlosti od DN 15 do DN 250 mm
 p Závitové spojenie s koncovkami s vonkajším a vnútorným závitom, 
prírubami alebo privarovacími nátrubkami

 p Prevedenia s vonkajšou aj vnútornou rúrkou
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HYDRA Viacvrstvové prevedenia vlnovcov
Hrúbka steny prenášajúca tlak je riešená viacvrstvovým prevedením 
vlnovca. Tým sa mnohonásobne zvýši pružnosť kovového vlnovca 
bez zníženia pevnosti v tlaku. Viacvrstvové vlnovce sú vyrobené  
z viac na seba nasunutých rúrok. Podľa účelu použitia je možné 
kombinovať rôzne materiály. Napríklad vysokokvalitný korozivzdorný 
materiál pre vnútornú plochu, ktorá prichádza do styku s prepravo-
vaným médiom.

Detaily
p Zvýšená pružnosť a pevnosť vlnovca
p Malé prestaviteľné sily, maximálne zachytenie pohybov
p Nepretržitá  kontrola tesnosti
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Flexperte® — Projektový software
FLEXPERTE je špeciálne vyvinutý PC program pre navrhovanie a 
zobrazenie kompenzátorov, kovových vlnovcov, kovových hadíc, 
závesov a uložení potrubí. Program podporuje výpočty a navrho-
vanie týchto produktov. 
Viac informácii nájdete na www.flexperte.de

Detaily
 p Navrhovanie štandardných kompenzátorov, hadíc, závesov a 
uložení potrubí 

 p Vytvorenie technických listov uvedených výrobkov s technický-
mi parametrami

 p Vytvorenie dopytu a ponuky


