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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ 

1.1 Клапани підвищеної щільності (далі клапани) призначені для регулювання  

  припливного, рециркуляційного або витяжного повітря в системах вентиляції 

високого тиску, а також для герметизації внутрішнього обсягу вентиляційних мереж, 

робочий тиск яких може досягати 2500 Па. 

В повітрі або газових сумішах, що переміщуються вентиляційними мережами не повинні 

містити пил та інші тверді суміші в кількості більше ніж 100 мг/м3, а також вибухонебезпечні, липкі 

та волокнисті речовини.    

В якості виконавчого механізму може використовуватися електропривод 

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

рукоятка для повністю ручного керування. 

1.2 Клапани призначені для експлуатації в умовах помірного та холодного клімату (YHL), 

вологим тропічним кліматом (T) категорії розміщення 2, 3 згідно ГОСТ 15150. 

1.3 Клапани випускаються у наступних виконаннях: 

загальнопромислове (N), корозійностійке (CR), вибухозахищене (V) або корозійностійке 

вибухозахищене (CRV). 

 

2. БУДОВА ТА ПРИНЦИП РОБОТИ 

2.1 Клапан складається з чотиристінного коробчатого корпусу, виготовленого з 

оцинкованої сталі або нержавіючої сталі, в якому встановлені лопатка(и) та виконавчий механізм, 

що здійснює поворот лопаток. 

Лопатки клапану виготовляються з посиленого алюмінієвого профілю. В якості виконавчого 

механізму може використовуватися електропривод або рукоятка для повністю ручного керування. 

Кінематика такого клапану – важелі та тяги на жорсткому зчепленні, розкриття лопаток може бути 

«паралельне» або «симетричне» - залежно від вимог замовлення і призначення. 

2.2 У вибухозахищеному виконанні конструкція клапану виключає ймовірність 

іскроутворення між спряженими парами матеріалів. 

2.3 Клапан може встановлюватися у будь-якому просторовому положенні. 

 

3. ТЕХНІЧНІ ХАРКТЕРИСТИКИ 

3.1 Габаритні, приєднувальні та монтажні розміри наведені на рис. 1. 

3.2 Комплектація клапанів виконавчим механізмом та типом приводу здійснюється згідно 

бланку-замовлення. 

Електричні схеми підключення наведені на рис. 2. 

3.3 Технічні характеристики клапану: 

Переріз клапану (НхВ) ____________________________________________                                                               

Тип приводу   ___________________________________________________ 

 

Рисунок 1. 

 

1 – корпус, 2 – лопатка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад маркування клапанів: 

 

 



 4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ 

4.1 Монтаж електрообладнання, що встановлюється на клапані, повинен виконуватися у 

відповідності з ПУЕ глави 1-7 «Заземлення, захисні заходи безпеки». При експлуатації клапана 

повинні бути забезпечені вимоги «Правил техніки безпеки електроустановок споживачів» та 

«Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». При виконанні монтажу 

та демонтажу клапану необхідно дотримуватися правила техніки безпеки для будівельно-

монтажних робіт. 

4.2 Клапан з електроприводом повинен бути захищений від прямого впливу 

високочастотних полів, вибухонебезпечних та агресивних повітряних сумішей. 

5. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО РОБОТИ 

5.1 Перед початком монтажу необхідно провести огляд клапану з метою перевірки 

комплектності та справності. 

5.2 При монтажі забезпечити площину прилягання фланців клапану до монтажної рами 

для виключення перекосів та виходу з ладу приводу. 

5.3 Кріпильні отвори клапану виготовляти при монтажі по відповідним фланцям. 

По замовленню від замовника клапани можуть поставлятися зі спеціальними скобами для 

з’єднання з відповідними фланцями без виготовлення кріпильних деталей. 

5.4 Перед запуском клапана в експлуатацію необхідно: 

• перевірити щільність прилягання лопаток одна до одної в закритому положенню та 

усунути зазори; 

• упевнитися у вільному обертанні рухомої системи в заданих межах від руки та від приводу; 

• перевірити заземлення та відсутність дотику струмопровідних частин до корпусних та 

інших деталей. 

6. СКЛАД ВИРОБУ ТА КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 

 

6.1 В якості виконавчого механізму може використовуватися електропривод 

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

рукоятка для повністю ручного керування. 

6.2 В комплект постачання входять: 1) клапан; 2) технічний паспорт. 

Стандартно клапан КЕD клемними коробками не оснащується. 

 

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

7.1 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 тощо. 

7.2 Термін гарантії встановлюється 12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не 

більше 18 місяців від дня відвантаження клапанів виробником. 

7.3 Гарантійний термін на комплектуючі дорівнює гарантійному терміну на основний 

виріб та спливає одночасно з завершенням терміну гарантії на основний виріб. 

7.4 Виробник зобов’язується на протязі гарантійного терміну усувати несправності 

клапану при умові дотримання споживачем вимог п. 7.1 технічного паспорту. 

 

 

 

 

 

 

 



8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

Клапан KED – _____________________________________________ 

зав. №  ____________________________________________________ 

Привод  _______________________________________________________ 

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.  

Начальник ОТК _________________________________________________ 

                                       особистий підпис     розшифровка підпису 

М.П.  

                   _________________ 

                          рік, місяць 
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м. Харків вул. Велика Панасівська, 183 

тел.: (057) 752-37-28 

e-mail: ccktm@ccktm.com 
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