
FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Ulefos AS | Postboks 443 | 1302 Sandvika | Tlf. 67 80 62 00 | Faks 67 80 62 01 | vaordre@ulefos.com | ulefos.com

2
0

1
4

-0
1

Link Seal Rørgjennomføring

1. Generell informasjon

Produsent: PSI Products GMBH 

Materiale: Gummi, stål, flere valg

Montering: Se egen monteringsanvisning

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig

Pakning: Stk

Transport/Lagring: Normal leveranse

Bruksområde/Spesielle egenskaper: Modul forsegling for 
permanent forsegling for alle typer rør/ledninger i alle størrelser 
som går gjennom vegger, gulv og tak. Hindrer vann eller annet 
medium.  for gjennomtrengning.  Leveres som en kjede for 
innstallasjoner. 
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Link Seal Rørgjennomføring

2. NRF nummer og dimensjoner

Modul forsegling

Type Versjon Tette-
element Trykkplater Bolter og mut-

tere
Temperatur rekke-

vidde/spenn Anvendelse

C Standard EPDM - 
gummi svart

Forsterket Nylon 
Polymer

Karbon stål 
sink 
dikromat

-40°C opp til +80 °C Generell applikasjon i normal 
atmosfære, i vann eller fuktig 
miljø. Passende for elektrisk 
isolasjon og cathodic beskyt-
telse.

B Shore 
35+/- 5

EPDM- 
gummi blå

Forsterket Nylon 
Polymer

Karbon stål 
sink 
dikromat

-40°C opp til +80 °C Se under type C, spesielt for 
plastrør

S 316 Standard 
Rustfritt 
stål

EPDM- 
gummi svart

Forsterket Nylon 
Polymer

Rustfritt stål -40°C opp til +80 °C Motstandsdyktig mot vann, 
mest andre uorganiske sub-
stanser ( syre og alkalrer) og 
mot de fleste organsike subs-
tanser (eddiksyre, syre, aceton)

O Oljeresis-
tent

NITRIL 
gummi 
grønn

Forsterket Nylon 
Polymer

Karbon stål 
sink 
dikromat

-40°C opp til +80 °C Motstandsdyktig mot olje, 
krydret brensel, løsemidler 
og andre mineral oljebaserte 
produkter

BS 316 Shore 35 
+/- 5

EPDM gum-
mi blå

Forsterket Nylon 
Polymer

Rustfritt stål -40°C opp til +80 °C Se type S 316, spesielt for 
plastrør

0S 316 Oljeresis-
tent

NITRIL - 
gummi 
grønn

Forsterket Nylon 
Polymer

Rustfritt stål -40°C opp til +80 °C Motstandsdyktig mot olje, 
krydret brensel, løsemidler 
og andre mineral oljebaserte 
produkter

KTW Shore 45 
+/- 5

EPDM- 
gummi svart 
inkl. KTW-
stempel*

Forsterket Nylon 
Polymer
Blå

Rustfritt stål -40°C opp til +80 °C Godkjent for drikkevann

T** Høy og 
lav tem-
peratur

SILIKON 
gummi grå

St 37
Sink
Dikromat

Karbon stål 
sink 
dikromat

-55°C opp til +230°C Ingen elektrisk motstand, 
meget passende for ekstreme 
temperaturer.
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Link Seal - Monteringsanvisning
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PSI Products GmbH · D-72116 Mössingen · Phone +49 (0)7473/37 81-0 · E-mail: vertrieb@psi-products.de · www.psi-products.de

Installation Instruction
Link-Seal® Modular Seals

2 3 4

75 6

1

Start at 12 o’clock. Thighten
any bolt in a clockwise man-
ner. Thighten only by hand!

Do not thighten any bolt more
than 4 turns at a time. Conti-
nue in a clockwise manner.
Make 2 or 3 more passes at 3
turns per bolt until links have
been uniformly compressed
and the max. torque moment
(see table) is reached.

Repeat thightening after
approx. 2 hours. Especially
the Link-Seal® Type LS 500
up to LS 650 are, depending
on the installation conditions
(annular space, temperature,
etc.) has to be thighten again
for several times.

Link-Seal® Modular seals – Do’s
1. Make sure pipe is centered.
2. Install the belt with the pressure plates evenly spaced.
3. Install the exact number of links indicated in sizing charts.
4. Check to make sure pipe is supported properly during backfill operations.
5. Make sure seal assembly and pipe surfaces are free from dirt.

Link-Seal® Modular seals – Dont’s
1. Don’t install the belt with the pressure plates aimed in irregular directions (Staggered)
2. Don’t install Link-Seal® Modular seals with spiral weld pipe.
3. Don’t torque each bolt completely before moving on to the next.
4. Do not use high speed power tools.
5. Do not use power tools with Link-Seal® Modular seal S316 (X) bolts.
6. Please note that the Link-Seal® isn’t a fixing point.

PSI warrenty is limited to the replacement of faulty material. The user himself is responsible to
check if the products he is using are suitable for his application.

Center the pipe, cable or
conduit in wall opening or
casing. Make sure the pipe is
adequately supported on
both ends. Link-Seal® modu-
lar seals are not intended to
support the weight of the
pipe.

Loosen rear pressure plate
with nut just enough so links
move freely towards and
away from each other - con-
nect both ends of belt.

Check to be sure bolt heads
are facing the installer. Extra
slack or sag is normal. Do  not
remove links if extra slack
exists.
Note: On smaller diameter
pipes, links may need to be
stretched.

Slide belt assembly into annular
space. For larger size belts,
start inserting Link-Seal® modu-
lar seal assembly at the 6
o’clock position and work both
sides up toward the 12 o’clock
position in the annular space.

connect

Installation Complete

Max. torque
moment

for
Type C, S316, 
O and OS316 
rubber black

eg. green, 
Shore 50°

2,3 Nm

8,0 Nm

27 Nm

65 Nm

110 Nm
65 Nm
65 Nm

Max. torque
moment

for
Type BC and 

BS316
rubber blue,

Shore 35°

2 Nm

6 Nm

20 Nm

50 Nm

65 Nm
50 Nm
50 Nm

Type 

LS 200
up to

LS 275

LS 300
up to

LS 360

LS 400
up to

LS 475

LS 500
up to

LS 575

LS 615
LS 625
LS 650

Link-Seal er en 100 % tetting mellom rørkabel og borehull i f.eks. kumvegg, vegg og gulv. 
Materialet er patentert og tåler følgende: Standard svart: Fra - 40 til 120˚. T-grå: Fra - 55 til + 230˚. 
Link-Seal er godkjent for trykk fra 2 til 5 bar, avhengig av type. Godkjenning fra Det norske Veritas, 
Tüv og Loyds. 

Sentrer kabel eller rør i 
veggåpning. Påse at røret  
har tilstrekkelig støtte i 
begge ender. 
Link-Seal er ikke laget for 
å ta vekten av røret. 

Løs opp bakre trykkplate 
med mutter slik at leddene 
beveger seg fritt mot og 
bort fra hverandre - 
koble endene sammen. 

Sjekk at boltehodene vend-
er mot installatør. Ekstra 
slakk er normalt. Ikke fjern 
ledd om det er ekstra slakk. 
Merk: På små dimensjoner 
kan det være nødvendig å 
tøye/strekke Link-Seal.

Skyv Link-Seal inn i åpnin-
gen.For større dimensjoner 
starter innføringen kl. 6 og 
opp mot kl. 12, samtidig på 
begge sider. 

Start kl 12. 

Trekk inn boltene med 
klokken, tiltrekkes for 
hånd. 

Trekk ikke til mere enn fire 
runder, fortsett med klok-
ken. Andre og tredje 
tilstrammingsrunde skal 
bolten tiltrekkes tre ganger 
rundt inntil leddene har en 
lik form og maksimum 
kraftmoment er oppnådd, 
se tabell. 

Gjenta tilstramming etter 
ca. to timer. Spesielt Link-
Seal type LS 500 opp til LS 
650 er avhengig av instal-
lasjons-forhold som f.eks. 
gjennomføringsdimensjon 
og tempe-ratur. Her er det 
viktig å foreta gjentatte 
tiltrekkinger. 

Link-Seal, dette må gjøres 
1. Påse at røret er sentrert
2. Installer Link-Seal med trykkplatene jevnt fordelt 
3. Monter riktig antall ledd som er oppgitt i dimensjonstabellen
4. Kontroller at røret ligger riktig under oppfylling
5. Påse at alle deler som monteres er rene før montasje

Link-Seal - dette må ikke gjøres 
1. Ikke monter Link-Seal med trykkplatene forskjøvet
2. Ikke monter Link-Seal på spiralrør
3. Ikke skru til en bolt til stopp, følg tilskruingsmønsteret 
    som er angitt i monteringsveiledningen pkt 5 og 6
4. Ikke bruk high-speed tiltrekkingsverktøy 
5. Ikke bruk high-speed tiltrekkingsverktøy på Link-Seal 
    Modular Seal S316 (x) bolter 
6. Ikke bruk Link-Seal som reparasjon på skadet rør 

Garantien er begrenset til bruk 
av riktig materiale. 
Brukeren er ansvarlig for at de 
deler som benyttes sammen 
med Link-Seal 
er riktige produkter. 


