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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ 

Повітряні клапани призначені для регулювання витрати повітря та 

невибухонебезпечних повітряних сумішей (агресивність яких по відношенню до 

вуглеродистих сталей звичайної якості не вище агресивності повітря з температурою 

від мінус 30 ºС до 50 ºС), що не містять волокнистих матеріалів, з вмістом пилу та 

інших твердих домішок в кількості не більше 100 мг/м3, та застосовуються в системах 

вентиляції, кондиціонування повітря, повітряного опалення та інших санітарно-

технічних системах з робочим тиском до 1500 Па (150 кгс/м2). 

 
2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

2.1. Технічні характеристики та габаритні розміри уніфікованих повітряних клапанів 

приведені на рисунку 1 та в таблиці 1. 

Рисунок 1. 

 
                                                                                                               Таблиця 1. 

 
KP-FDS-REG-B 

(В-сторона всмоктування) 

KP-FDS-REG-H 

(Н-сторона нагнітання) 

Типорозмір 

Розміри, 

мм 
Маса, кг, не більше 

Розміри, 

мм 
Маса, кг, не більше 

В Н 
з ручним 
приводом 

з електро- 
приводом 

В Н 
з ручним 
приводом 

з електро- 
приводом 

KP-FDS-REG-40-40 330 330 7,6 8,8 360 330 7,8 9 

KP-FDS-REG-42-42 350 350 8,1 9,3 400 350 8,3 9,5 

KP-FDS-REG-46-46 390 390 8,5 9,7 450 390 8,7 9,9 

KP-FDS-REG-50-50 430 430 9,8 11 510 430 10 11,2 

KP-FDS-REG-67-67 600 600 14,5 15,7 600 600 14,5 15,7 

KP-FDS-REG-80-80 730 730 19,4 20,6 730 730 19,4 20,6 

KP-FDS-REG-100-100 930 930 27,6 28,8 930 930 27,6 28,8 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 

Найменування Кількість Зав. № Примітка 

Клапан типу KP-FDS-REG-__________ 

а) з ручним приводом 

б) з електроприводом 
1  

Не потрібне 

закреслити 

Електропривід: 

Тип _____ Напруга живлення _____ В 

  Заповнити для 

клапану з 

електроприводом 

Технічний паспорт 1   
 

4. БУДОВА ТА ПРИЦИП РОБОТИ 

4.1. Клапан складається з корпусу із оцинкованої сталі, лопаток, тяги, приводу. 

4.2. При подачі сигналу на електропривод або вручну, лопатки встановлюються в необхідне 

положення. 

5. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

5.1. При підготовці клапану до роботи та при експлуатації клапану повинні дотримуватися 

загальні та спеціальні правила техніки безпеки. 

5.2. До монтажу та експлуатації клапану допускаються особи, що вивчили будову виробу та 

пройшли інструктаж з дотримання правил техніки безпеки. 

5.3. Обслуговування та ремонт клапану проводити лише після відключення його від мережі 

живлення (для клапана з електроприводом). 

5.4. Монтаж електрообладнання, що встановлюється на клапані, повинен виконуватися у 

відповідності з «Правилами будови електроустановок» ПУЕ глави 1÷7 «Заземлення, захисні 

заходи безпеки». При експлуатації повинні бути забезпечені вимоги «Правил техніки безпеки 

при експлуатації електроустановок споживачів». 

5.5. При виконанні робіт, що пов’язані з небезпекою ураження електричним струмом (у тому 

числі статичною електрикою), необхідно застосовувати захисні засоби. 

6. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

6.1. Клапани транспортуються в складеному вигляді будь-яким видом транспорту. 

6.2. Зберігати клапани варто в місцях, що захищені від дії атмосферних опадів та прямих 

сонячних промінів. 

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

7.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність клапанів вимогам технічної документації 

при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, що викладені в 

технічному паспорті. 

7.2. Термін гарантії встановлюється 12 місяців від дня введення клапанів у експлуатацію, але 

не більше 18 місяців від дня відвантаження клапанів замовнику. 

7.3. Гарантійний термін на комплектуючі вироби вважається рівним гарантійному терміну на 

основний виріб та закінчується одночасно з завершенням терміну на цей виріб. 

8. ВІДОМОСТІ ПО РЕКЛАМАЦІЯХ 

При відмові в роботі та несправності клапану в період гарантійного терміну споживачем 

повинен бути складений відповідний акт та відправлений постачальнику. 

9. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

Клапан KP-FDS-REG _______________________________________________________  

зав. № ____________________________, привод ___________________________________, 

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації. 

 

Начальник ВТК _______________    ____________________________ 
                              особистий підпис                   розшифровка підпису 

М.П.                        ________________________ 
                                                           дата 


