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КЛАПАНИ 
ЗВОРОТНІ 

типу KLR-N, KLR-CR 
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ  

KLR–00 ПС 
 

 
1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ 

Клапани зворотні KLR-N призначені для запобігання перетіканню повітря і 
невибухонебезпечних повітряних сумішей, агресивність яких по відношенню до 
вуглецевих сталей звичайної якості не вище агресивності повітря з температурою до 
80° С, що не містять волокнистих матеріалів, з вмістом пилу та інших волокон більше 
100 мг/м3 від вимкнених вентиляторів при приєднанні останніх до колекторів.  
Клапани KLR-CR призначені для запобігання перетіканню повітря і 
невибухонебезпечних повітряних сумішей, забруднених домішками агресивних газів з 
температурою до 80° С, що не містять волокнистих матеріалів, з вмістом пилу та інших 
твердих домішок у кількості не більше 100 мг/м3 від до колекторів. 
При встановленні клапанів у вертикальному повітроводі потік повітря повинен бути 
спрямований знизу вгору. Орієнтація вісі обертання лопатки у просторі – лише 
горизонтальна. 
Установка клапана в мережі допускається при швидкостях руху повітря на 
горизонтальних ділянках V=56 м/с та на вертикальних V=4 м/с. 

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Клапани зворотні прямокутного перерізу 

H, мм В, мм L, мм Маса, кг 

150 150 

120 

3,8 

200 200 4,6 

250 250 5,5 

400 400 7,6 

500 500 9,2 

800 800 16 

1000 1000 22 
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2.2. Клапани зворотні круглого перерізу 

D, мм D1, мм L, мм d, мм n Маса, кг 

250 280 

120 

8 

6 3,3 

315 345 8 5,2 

355 385 8 5,7 

400 430 10 6,7 

450 480 10 7,8 

500 530 

10 

10 8,2 

560 590 10 9,9 

630 660 12 11,2 

800 830 12 17,6 

1000 1040 
12 

16 29,6 

1250 1295 18 47 
 

2.3 Зовнішній вигляд клапанів зворотних представлено на рисунку 1 та 2. 

 

1 – корпус, 2 – лопатка, 3 – противага 
Рисунок 1. Клапан зворотний типу KLR прямокутного перерізу 
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1 – корпус, 2 – лопатка, 3 – противага 
Рисунок 2. Клапан зворотний типу KLR круглого перерізу 

 

З. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Найменування Кількість Заводський № Примітка 
Клапан зворотний типу KLR –___________________ 1   
Технічний паспорт 1   

 

4. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ 
Клапан зворотний складається з корпусу, лопатки та противаги. 
За відсутності потоку повітря (вентилятор вимкнено) противага утримує лопатку в 
закритому стані. При вентиляторі, що працює, тиск потоку повітря долає силу противаги 
і відкриває клапан. 

5. ВКАЗІВКА ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 
5.1. При підготовці зворотних клапанів до роботи та експлуатації їх, повинні 
дотримуватися загальні та спеціальні правила техніки безпеки. 
5.2. До монтажу та експлуатації зворотних клапанів допускаються особи, які вивчили 
пристрій та пройшли інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки. 

6. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
Зворотні клапани транспортуються у зібраному вигляді будь-яким видом транспорту. 
Зберігати зворотні клапани слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та 
прямих сонячних променів. 

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
7.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність зворотних клапанів вимогам 
технічної документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, 
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транспортування та зберігання, викладених у паспорті. 
7.2. Термін гарантії встановлюється 12 місяців від дня введення зворотних клапанів в 
експлуатацію, але не більше 18 місяців від дня відвантаження зворотних клапанів 
замовнику. 

8. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ 
При відмові в роботі та несправності зворотній клапан, в період гарантійного терміну, 
споживачем повинен бути складений відповідний акт та направлений постачальнику. 

9 СВІДОТСТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 
Клапан зворотного типу KLR ____________________________ зав. № ____________________________ 
Відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації. 
 
Начальник ВТК 
М.П. 
                                           __________________________________          ________________________________ 
                                                                          особистий підпис                                               розшифрування підпису 

________________________________ 
                            рік, місяць 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УКРАЇНА, ТОВ «CCK TM» 
 

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

тел: (057) 752-17-77 
E-mail: ccktm@ccktm.com 


