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КЛАПАНИ ДИМОВІ 

типу KPD-4 
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

KPD-4–00 ПЕ 
 
 

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основні технічні характеристики наведені в таблиці 1: 
Таблиця 1 
Найменування параметру Норма 
Межа вогнестійкості, не менше Е180 (600°) 

Інерційність спрацьовування, секунд, не більше 
- з електромагнітом 
- з електроприводом  

 
5 

150 
Номінальна напруга перемінного струму частотою 50 Гц: 
- для живлення електроприводу клапану, В 
- для живлення кіл контроля позиції клапану, В 

 
24 або 220 
24 або 220 

Питома потужність, Вт, не більше: 
 
електроприводу 
електромагніту 

24 В 220 В 

7 
48 

8 
44 

Маса клапану, кг Додаток А 
Ступінь захисту корпусу електроприводу або вибухозахисної оболонки IP 54 

 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
2.1. До комплекту постачання входять:  
клапан – 1 шт.; 
електропривод або електромагніт – 1 шт. (за замовленням); 
2.2. Набір комплектуючих (за замовленням): 
жалюзійна решітка або огороджуюча сітка: 
монтажна рама; 
2.3. Технічний паспорт — 1 шт.  
За згодою з замовником дозволяється постачання 1-го комплекту супровідної документації 
на партію клапанів. 
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3. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
3.1. Транспортування клапанів у пакуванні здійснюється будь-яким видом наземного, 
повітряного та водного транспорту відповідно з діючими для цього виду транспорту 
правилами перевезення. 
3.2. Зберігання клапанів повинно передбачатись в замкнених приміщеннях з 
природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, з перепадами 
температури та вологості суттєво меншими, ніж на відкритому повітрі (наприклад, 
кам’яні, бетонні, металеві з теплоізоляцією). Температура повітря в приміщенні повинна 
відповідати діапазону -50° С ÷ +40° С. 
Відносна вологість не більше 98% за 25° С. Вміст корозійностійких агентів в атмосфері у 
приміщенні зберігання не повинен перевищувати гранично допустимих позначок.  
3.3. Рядність складання клапанів в пакуванні за висотою – не більше трьох ящиків. 

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
4.1. Виробник гарантує відповідність клапанів вимогам відповідних технічних умов при 
дотриманні споживачем встановлених умов транспортування, зберігання, монтажу та 
експлуатації. Гарантія не розповсюджується на клапани, які спрацювали за прямим 
призначенням (димовий вплив). 
4.2. Термін гарантії встановлюється 18 місяців з моменту початку монтажу, але не більше 24 
місяців з дня відвантаження клапанів виробником. 
4.3. Гарантійний термін на комплектуючі вироби рахується рівним гарантійному терміну на 
основний виріб та спливає одночасно з гарантійним терміном на виріб. 
4.4. Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на 
1) дефекти, які виникли в результаті неналежного зберігання та/або неналежного 
транспортування, неякісного монтажу, вантажних робіт, підключення або обслуговування, 
відсутності або неякісного електричного захисту, недотримання потрібної напруги, вимог 
інструкції з експлуатації, умисного пошкодження; 
2) несправності та ушкодження, викликані екстремальними умовами та діями нездоланої 
сили (повідь, стихійні лиха тощо); 
3) пошкодження (відмови) або порушення нормальної роботи, викликані тваринами, 
птахами або комахами. 

 

УКРАЇНА, ТОВ «CCK TM» 
 

61052, м. Харків, 
вул. Велика Панасівська, 183 

тел: (057) 752-17-77 


