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POLY-NORM® 
Krótkie sprzęgło skrętnie elastyczne

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com

Opis sprzęgła

Przeciwwybuchowość
Sprzęgła POLY-NORM® są przystosowane do przenoszenia napędu w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem. Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dy-
rektywą 94/9/WE (ATEX 95), jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą 
znaleźć zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22.
Proszę zapoznać się z odpowiednim certyfikatem oraz instrukcją eksploatacji na 
stronie internetowej www.ktr.com.
Dodatkowo, poza cechowaniem ATEX, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu 
DNV, dotyczącego zamawianych sprzęgieł POLY-NORM®.

Modułowość
Sprzęgło może być przystosowane do wielu zastosowań dzięki modułowej kon-
strukcji. Części składowe danego modelu sprzęgła POLY-NORM® mogą być 
zestawiane w różny sposób między sobą, po to aby otrzymać różne odległości 
między wałami, używając podobnych elementów.
Na życzenie możemy dostarczyć wykonania sprzęgła POLY-NORM® produko-
wane na specjalne zamówienie, np. ze sprzęgłem przeciążeniowym RUFLEX®.

Informacje ogólne
POLY-NORM® jest sprzęgłem skrętnie elastycznym, łączącym wał z wałem, jego 
zwarta budowa zapewnia niewielką długość całkowitą. Sprzęgło POLY-NORM® 
znajduje zastosowanie prawie we wszystkich rodzajach maszyn, ze szczególnym 
uwzględnieniem napędów pomp.
Sprzęgło POLY-NORM® kompensuje wszystkie rodzaje odchyłek, a przy tym 
zapewnia bezpieczne przeniesienie momentu obrotowego.

Budowa
Sprzęgło składa się z dwóch piast, z kłami oddzielonymi przez pierścień elasto-
merowy. Piasty są składane tylko poprzez wsunięcie kłów piast osiowo w siebie 
nawzajem, a pierścień elastomerowy jest zamknięty w rowku pomiędzy dwiema 
piastami sprzęgła. Sprzęgło POLY-NORM® przenosi moment obrotowy za po-
mocą ściśniętego pierścienia elastomerowego.
Wszelkie odchyłki położenia wałów są kompensowane, a wibracje i udary są 
skutecznie pochłaniane przez sprzęgło POLY-NORM®.
Sprzęgło jest bezobsługowe i możne je stosować w urządzeniach mechanicz-
nych, pompach i sprężarkach. Dla momentów obrotowych do 134000 Nm, 
istnieje 22 różnych rozmiarów i 7 wykonań. W dodatku do standardowych wy-
konań, dostępne są w wielu odmianach łączniki dystansowe.




