
Prosta wymiana, podwójna korzyść:
Oryginalne uszczelnienia mechaniczne produkcji 
KSB dla pomp typu Omega i RDLO

Niezależnie od tego, czy chodzi o pompy 

i armaturę, kompleksowe rozwiązania 

systemowe, usługi serwisowe czy części 

zamienne, KSB oferuje pełny asortyment 

produktów i usług obejmujący cały cykl 

życia systemu. Jedną z zalet naszego 

kompleksowego programu jest gama 

naszych własnych, odpornych na zużycie 

uszczelnień mechanicznych, które są ide-

alnie dopasowane do pompy tworząc 

zoptymalizowany system.

Nasze wysokiej jakości i szybko wymie-

nialne uszczelnienia zapewniają bezpro-

blemową pracę pompy. W celu uszczel-

nienia pomp typu RDLO i Omega firma 

Łatwa instalacja, długa żywotność, niskie koszty konserwacji i przeglądów

KSB oferuje dedykowane dla tych pomp, 

nowe uszczelnienia 4RD i 4OM, które 

można szybko i łatwo zainstalować w 

pompie bez konieczności jakichkolwiek 

regulacji. Solidna i odporna na zużycie 

konstrukcja pojedynczych uszczelnień 

zapewnia im długą żywotność, co  

z kolei gwarantuje niskie koszty konser-

wacji i przeglądów. Oba uszczelnienia są 

zatwierdzone przez WRAS do kontaktu  

z wodą pitną.

Wasza korzyść:

■■ Jedna osoba kontaktowa dla całego syste-
mu: serwis, pompa, uszczelnienie mecha-
niczne

■■ Wysokiej jakości technika w rozsądnych 
cenach

■■ Łatwa instalacja – bez konieczności 
modyfikacji

■■ Maksymalna dostępność i niezawodność 
systemu

■■ Krótki czas dostawy i reakcji, ponieważ 
wszystkie typy i rozmiary są dostępne  
w magazynie

■■ Na życzenie: specjalne materiały bez 
dodatkowych wysokich kosztów

Skonsultuj się z naszymi ekspertami  

i skorzystaj z uszczelnienia optymalnie 

dopasowanego do Twojego urządzenia.



  Łatwa instalacja bez zmiany wymiarów
  Bezpośrednia wymienność
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KSB Polska Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1D, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 31 12 300; info@ksb.pl; www.ksb.pl

Informacje techniczne oryginalnych uszczelnień  
mechanicznych produkcji KSB dla pomp typu  
Omega i RDLO

4OM –
dla typoszeregu pomp KSB Omega 

To solidne i praktyczne uszczelnienie obejmuje wszystkie zasto-

sowania pompy Omega. Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne 

zawiera tuleję dystansową dla pompy, dzięki czemu można je 

zamontować bez konieczności regulacji wymiarów.

4RD –
dla typoszeregu pomp KSB RDLO

Uszczelnienie 4RD wraz z tuleją ochronną wału pompy może 

być zainstalowane jako wkład uszczelniający. Pierścień stacjo-

narny jest dopasowywany do metalowej obudowy nośnej pier-

ścienia. Zapewnia to równomierny styk również w zmiennych 

warunkach ciśnienia i temperatury.

  Tuleja dystansowa (2) i pierścień dławiący (3) zintegrowane  
w uszczelnieniu (1) 
—› Jednoczęściowy, dynamiczny zestaw ułatwia instalację 
—› Automatyczne wyosiowanie położenia uszczelnienia

(1) (1) (2)
(3)

KSB KSBProdukt konkurencyjny Produkt konkurencyjny

Konstrukcja Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne

Typ Dynamiczne, wyważone 

Ciśnienie robocze do 25 bar, dynamiczne
 do 37,5 bar, statyczne

Temperatura -10°C do 140°C
 

Konstrukcja Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne 

Typ Dynamiczne, wyważone 

Ciśnienie robocze do 25 bar, dynamiczne
 do 37,5 bar, statyczne

Temperatura 0° C do 140° C


