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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ. 

1.1. Клапани утеплені тамбурні GMKx2 призначені для використання в 

системах вентиляції та кондиціонування повітря в умовах низьких 

температур до -60 ºС та відносно високих перепадів тиску, та можуть 

застосовуватися для регулювання кількості повітря та газових сумішей, 

агресивність яких по відношенню до оцинкованої сталі не вище 

агресивності повітря з температурою повітря до 80 ºС, що не містять пил 

та інші тверді домішки в кількості більше ніж 100 мг/м3, а також липких 

речовин та волокнистих матеріалів. 

В якості виконавчого механізму може використовуватися електропривід 

«відкрито/закрито», з пружинним поверненням (220 або 24 В) або 

плавного регулювання або рукоятка для повістю ручного управління. 

1.2. Клапани утеплені тамбурні GMKx2 призначені для експлуатації в 

умовах помірного клімату Y категорії розміщення 2 згідно ГОСТ 15150. 

1.3 Клапани випускають у виконаннях: загальнопромислове (N), 

корозійностійке (CR), вибухозахищене (V), корозійностійке 

вибухозахищене (CRV).  

2. БУДОВА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ. 

2.1 Клапан GMKх2 складається з двох перпендикулярно орієнтованих 

лопаткових секцій клапанів GMK-P (без електронагрівальних 

елементів!) з розподілом їх корпусів спеціальною термоізолюючою 

вставкою з болтовим з'єднанням. Кожна з двох секцій клапанів має 

чотиристінчатий коробчатий корпус виконаний з оцинкованої сталі, 

лопатка клапана виконана з посиленого алюмінієвого профілю. За 

рахунок здвоєної конструкції корпусу його глибина збільшується до 340 

мм. Наявність розділювальної термостійкої вставки унеможливлює 

передачу холоду по матеріалу корпусу. Зовнішній периметр першої 

секції клапана (перша лопаткова група) вкритий захисним шаром 

теплоізоляційного матеріалу, що виключає конвективну передачу холоду 

клапаном в приміщення, що обслуговується. 

 Кожна лопаткова секція приводиться в дію власним 

електроприводом - прямий механічний зв'язок між секціями відсутній. 

Кінематика кожної лопаточної секції - важелі та тяги, розкриття лопаток 

клапана - «паралельне» для найбільш ефективної роботи в режимі своєї 

основної функції - відсічного клапана. 

2.2 У вибухозахищеному виконанні конструкція клапана виключає 

наявність у спряженні пар матеріалів, що викликають іскроутворення.  

2.3 Клапан може встановлюватися у будь-якому просторому положенні. 
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3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

3.1 Габаритні, приєднувальні, монтажні розміри та загальний вид 

клапану GMKx2 приведені на рисунку 1. 

3.2 Комплектація клапанів виконавчими механізмами та електричні 

схеми підключення наведені у таблиці 1 та рисунку 2. 

3.3 Технічні характеристики клапану: 

Перетин клапану (НхВ)      

Тип приводу         

Інші технічні характеристики наведені у табл. 1. 
 

Рисунок 1. 

ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВЕ ВИКОНАННЯ 
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ВИБУХОЗАХИЩЕНЕ ВИКОНАННЯ 
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4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ. 

4.1 Монтаж електрообладнання, що встановлюється на клапані, повинен 

виконуватися кваліфікованими спеціалістами, що вивчили будову 

виробу та здійснювати монтаж відповідно до ПУЕ глав 1-7 «заземлення, 

захисні заходи безпеки». При експлуатації клапану повинні бути 

забезпечені вимоги «Правил техніки безпеки електроустановок 

споживачів» та «Прави техніки безпеки при експлуатації 

електроустановок споживачів». При проведенні монтажу та демонтажу 

клапану необхідно дотримуватися правил техніки безпеки для 

будівельно-монтажних робіт. 

4.2 Клапан з електроприводом повинен бути захищений від прямого 

впливу високочастотних полів, вибухонебезпечних та агресивних парів 

та газів. 

4.3 При виконанні робіт, що пов’язані з небезпекою ураження 

електричним струмом (у тому числі статичною електрикою), 

використовувати захисні засоби. 
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5. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ.  

5.1 Перед початком монтажу необхідно провести огляд клапану з метою 

перевірки комплектності та справності. 

5.2 Під час монтажу забезпечити площину прилягання фланців клапану 

до монтажної рами для виключення перекошування та виходу з ладу 

приводу. 

5.3 Отвори для кріплення клапану виготовляти під час монтажу по 

отворам відповідних фланців. 

5.4 Перед запуском клапану до експлуатації необхідно: 

• Перевірити щільність прилягання лопаток одна до одної у закритому 

положенні та усунути зазори; 

• упевнитися у вільному обертанні рухомої системи в заданих межах 

від руки або від приводу; 

• перевірити заземлення та відсутність дотику струмопровідних частин 

до корпусних та інших деталей. Загальний опір ізоляції 

• проверить заземление и отсутствие касания токоведущих частей 

к корпусным и другим деталям.  

5.5 Монтаж клапану відбувається у відповідності з типовими схемами 

для монтажу, що приведені на рисунку 2. 

Рисунок 2. Типові схеми монтажу клапану GMKx2 
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Приклад маркування клапану: 

GMKх2 – 1000х1600 – N – M220 – 1 – Y2 

Клапан повітряний ●GMKx2 

Робочий переріз клапану: HxB 

(Н – висота, мм; В – ширина, мм) 

Виконання (●N; ●CR1; ●V; ●VCR) 

Тип приводу (●електропривод (згідно універсального  

маркування*) ●М220 без пружинного повернення, напруга  

живлення 220 В; ●HD – ручний;) 

 

Розміщення клапану: ●1- всередині приміщення 

 

Кліматичне виконання: ●Y2 

 

6. СКЛАД ВИРОБУ ТА КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ. 

6.1 В якості виконавчого механізму може використовуватися 

електропривід «відкрито/закрито», з пружинним поверненням (220 або 

24 В) або плавного регулювання або рукоятка для повністю ручного 

управління. У випадку необхідності зовнішнього розміщення клапанів, 

електропривід розміщується у спеціальному термоізолюючого корпусі, 

що захищає привід від впливу опадів. На корпусі клапану розміщується 

клемна коробка для підключення систем автоматики та сигналізації 

(ступінь захисту корпусу IP54). 

6.2 До комплекту постачання входить: 1) клапан; 2) технічний паспорт. 

 

7. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

7.1 Клапани транспортуються в складеному вигляді будь-яким видом 

транспорту. 

7.2 Зберігати клапани необхідно у місцях, що захищені від впливу 

атмосферних опадів та прямих сонячних промінів. 
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8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. 

8.1 Виробник гарантує відповідність клапанів вимогам технічних умов 

при дотриманні споживачем вказаних умов транспортування, зберігання, 

монтажу, експлуатації. Рекламації не приймаються у випадку 

механічного пошкодження клапану, потрапляння цементного розчину на 

лопатки, корпус. 

8.2 Термін гарантії встановлюється 12 місяців від дня введення у 

експлуатацію, але не більше 18 місяців від дня відвантаження клапанів 

виробником. 

8.3 Гарантійний термін на комплектуючі дорівнює гарантійному терміну 

на основний виріб та завершується одночасно з закінченням терміну 

гарантії на основний виріб. 

9. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ. 

Клапан утеплений тамбурний GMKх2 _________________  _____ 

зав. № __________________________   ___________ 

Привід         _____ 

Відповідає технічній документації та визнаний придатним до 

експлуатації. 

Начальник ВТК  

 М.П.                                    ___ 

       особистий підпис   розшифрування підпису 
 

_________________________________________ 

рік, місяць 
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Виробник: ТОВ «ССК ТМ», Україна, 

Адреса: 61052, м. Харків

вул. Велика Панасівська, 183 

тел.: +38(057)752-17-77

E-mail: ccktm@ccktm.com
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