
1.3.4.1 

ISOLERENDE KOBLING FOR 
OLIETANKANLÆG 

RMA isolerende kobling olietankanlæg er en montageklar fuldsvejset, 
vedligeholdelsesfri og testet komponent. Opfylder alle internationale og 
nationale specifikationer til elektrisk isolering på laste og losse pipelines. 
Skal kun kontrolleres en gang årligt. 
 
RMA isolerende kobling leveres med eller uden torsionsmoment, også i 
lavtemperatur-materiale til installation nord for polarcirklen, korrosions-
beskyttes efter kundeønske. Leveres som standard med Hempanyl 4661 
gul i tykkelse på 120 my. 
 
RMA isolerende kobling leveres med certifikat for materialer og elektrisk 
afprøvning som enkeltstyks. 



1.3.4.2 

Isolerende kobling for olietankanlæg 
Type IK-short 



1.3.4.3 

Isolerende kobling for olietankanlæg 
Monoblock 

Forbehold mod tekniske ændringer 
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RMA monoblok isolerende kobling 
  
 - et montageklart, fuldsvejset pipeline komponent 
 - designet benyttes overalt i verden efter de højeste kravspecifikationer 
 - vedligeholdsfri 
 - leveres til installation i jord eller over jord uden specielle forholdsregler 
 - modstår udefra kommende påvirkninger 
 
Mekanisk specifikation 
 
 - fremragende mekaniske egenskaber 
 - den fuldsvejsede konstruktion sikrer en lang driftsikker funktionsperiode 
 - enkeltstyk-test, prototype-test iht. specifikationer fra mange års drifterfaringer 
 
Elektrisk specifikation 
 
 - dimensionering af den isolerende del er udført efter isoleringsmaterialet og produktionstekniske forhold 
 - stor isoleringslængde eliminerer muligheden for gnistspring 
 - excellent dielektrisk styrke, som er væsentlig bedre end normal flangeisolering 
 - gennemsnits elektrisk modstand, målt ved 1000 V/DC, på mere end 40 Mohm 
 
Kalkulation 
 
 - I henhold til  tyske standarder som EN 12007-3 op til PN16 og EN 1594 over PN16, TRBF, ASME code 
eller andre internationale standarder eller  
   efter specifikke ønsker 
 - hvis der ikke er angivet specifikationer, designes der efter RMA standard (DIN) 
 - større kræfter og momenter må specificeres af kunde 
 - i princippet kan der tages højde for alle kræfter og momenter i kalkulationen 
 
Produktionsomfang 
 
 - produktion startes IKKE før der foreligger en af kunden godkendt tegning 
 - de specificerede værdier i brochuren er baseret på standard versioner 
 - afvigelse fra standard til kundeønsker skal implementeres i kalkulationen før produktionsstart 

Tank RMA Isolerende kobling Importledning 

Bæring 


