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THAXTON STOPPER type C en D
Mechanische stoppers met testdrukbereik tot 206 Bar

• stalen grip collets • voor verschillende testvloeistoffen
• ook in afwijkende maten leverbaar • neopreen pakkingen
De Thaxton hogedruk stoppers zijn leverbaar voor een
testdruk tot 206 Bar afhankelijk van de diameter.
Op verzoek zijn klantspecifieke (grotere) stoppers leverbaar volgens hetzelfde principe.
De stopper wordt mechanisch op de plaats gehouden
met behulp van stalen grip collets die zich vastklemmen
tegen de binnenkant van de pijp als de bout van de stopper wordt aangedraaid. Gelijktijdig wordt de neopreen
pakkingring samengedrukt die zorgt voor de gewenste
afdichting.

voor
• warmtewisselaarsbouw • offshore constructie
• apparatenbouw • scheepswerf
• machinebouw • pijpleidingbouw

Technische specificaties Thaxton stoppers

model

Thaxton type C

Thaxton type D, 1” tot 2 ½”

Thaxton type D, 3” tot 12”

206 Bar (¹)

206 Bar (¹)

206 Bar (¹)

water of olie (²)

water of olie (²)

water of olie (²)

klembereik I.D.

11,65 tot 25,4 mm (³)

1” tot 2 ½” (³)

3” tot 12” (³)

I.D. toleranties

standaard pijp toleranties

standaard pijp toleranties

standaard pijp toleranties

inwendig

inwendig

inwendig

afhankelijk van afmeting (4)

afhankelijk van afmeting (4)

afhankelijk van afmeting (4)

materiaal body

verzinkt staal

gehard staal

gehard staal

materiaal collet grips

verzinkt staal

gehard staal

gehard staal

Neopreen

Neopreen

Neopreen

maximale testdruk
testmedium

klemming en dichting
klemlengte

materiaal afdichting

(¹) Maximale testdruk is afhankelijk van de afmeting.
(²) Overige testmedia op aanvraag.
(³) Elk type stopper uit de Thaxton range heeft zijn eigen
specifieke klembereik. Per unieke pijpmaat wordt dus,
vanwege het geringe klembereik een stopper geleverd.
(4) De exacte klemlengte verschilt per type en afmeting

De Thaxton stoppers hebben een holle draadspindel en
as om een systeem te kunnen vullen of ontluchten.
De Thaxton type D stoppers zijn leverbaar tot maar liefst
30”. Pijpstoppers in de standaard pijpmaten (schedule 40
en schedule 80) hebben korte levertijden.
De Thaxton type C stopper, met O-ring dichting, is speciaal ontwikkeld voor pijpen en buizen met een glad inwendig oppervlak.
Grotere afmetingen en speciale uitvoering zijn in overleg
leverbaar (zie foto’s).
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