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Цей паспорт є об'єднаним експлуатаційним документом для змішування 

камер SKS (далі за текстом «камери змішування»). Паспорт містить 

відомості, які відповідають гарантії виробника, значення основних 

параметрів та характеристик виробу, а також відомості про сертифікацію 

та утилізації виробу. 

1. Призначення: 

Призначена для змішування припливного та рециркуляційного потоків 

повітря. Для підтримки температури повітря цілий рік шляхом плавного 

підмішування рециркуляційного повітря до припливного. Камера 

змішування SKS забезпечує економію теплової енергії протягом усього 

року. 
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2. Основні технічні дані камер змішування. 

2.1 Залежність втрати тиску від швидкості потоку та кута повороту лопаток 

наведено на рисунку

 

Рисунок 1 

2.2 Габаритні та приєднувальні розміри наведені на малюнку 2 та в 

таблиці 1. 

Таблиця 2 – Габаритні розміри повітряних клапанів
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Рис 2 – Габаритні та приєднувальні розміри 

3. Комплектація 

Найменування  Кількість  Примітка 

Камера змішування 1  

Паспорт 1  

 

Примітка: Запасні частини та інструмент до комплекту постачання не 

входять! 
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4. Конструкція камер змішування 

 

Камера змішування SKS складається з двох паралельних клапанів, що 

працюють в протифазі, і одного поперечного клапана, який дозволяє 

здійснювати підмішування повітря. Корпус змішувача SKS виготовляється з 

оцинкованого сталевого листа. Поворотні пластини клапанів виготовлені з 

алюмінієвого профілю. Герметичність досягається рахунок гумового 

ущільнювача, встановленого у кожну поворотну пластині. Поворот пластин 

здійснюється за допомогою зубчастої передачі. У комплект камери 

змішування входить шток для сервоприводу. 

 

Примітка: У конструкцію камер змішування можуть бути внесені зміни, не 

погіршуючи його споживчих властивостей та не врахованих у цьому 

паспорті. 

 

5. Відомості про сертифікацію 

5.1 Висновок “УкрТЕСТ” ДП “Укрметртестстандарт” підтверджено, що 

виріб не включено до “Переліку продукції, що підлягає обов'язковій 

сертифікації в Україні”, а також “Перелік продукції, відповідність якої може 

бути підтверджена декларацією про відповідність” 

5.2 Оцинкована сталь камери змішування підтверджена сертифікатом 

якості. 

5.3 Якість виготовлення гарантується системою менеджменту, що 

застосовується на заводі, відповідно до ISO 9001:2008. 
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6. Умови гарантії. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТСЕРВІС», далі Виробник 

гарантує відповідність Камер змішування вимогам технічної документації 

за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, 

монтажу, налагодження та експлуатації за умови виконання робіт із 

встановлення та введення в експлуатацію спеціалізованою організацією, 

що має відповідний дозвіл виробника. 

Гарантійні зобов'язання виконуються за умов, зазначених нижче: 

6.1 Строк гарантії 

6.1.1 Гарантійний термін на камери змішування становить 36 місяців з 

дати передачі обладнання споживачеві, але не більше ніж 42 місяці з дати 

виробництва. 

6.1.2 Датою передачі споживачеві вважається дата видачі видаткової 

накладної Дистриб'ютором. 

6.1.3 Термін служби камери змішування не менше 10 років 

6.2 Умови гарантії 

6.2.1 Виробник протягом гарантійного строку приймає на себе 

зобов'язання щодо усунення несправностей обладнання, що виникли 

внаслідок заводського браку камери змішування або її частин та 

елементів. 

6.2.2 Підставою для розгляду претензій щодо виконання гарантійних 

зобов'язань є Рекламація. 

Порядок подання та зміст Рекламації зазначено у розділі 10 цього 

Паспорта. 
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6.2.3 Виробник самостійно приймає рішення про те, чи потрібно замінити 
камеру змішування чи її браковані частини або ж слід відремонтувати їх на 
місці. 
 
6.2.4 Виконана гарантійна послуга не продовжує гарантійний термін, 
гарантія на замінені частини закінчується із закінченням терміну гарантії 
на Виріб. 
 
6.2.5 Ці умови гарантії є дійсними для всіх договорів щодо придбання 
камер змішування Виробника, якщо в цих договорах не визначено інших 
умов. 
 
6.3 Зазначені гарантійні зобов'язання не поширюються на: 
 
6.3.1 Частини обладнання та експлуатаційні матеріали, що підлягають 
природному фізичному зносу 
 
6.3.2 Ушкодження камери змішування, що виникли внаслідок: 
а) потрапляння в камеру змішування сторонніх предметів або рідин, 
б) природних явищ, 
в) впливу довкілля, 
г) діяльності тварин, 
ж) несанкціонованого доступу до вузлів та деталей камери змішування 
осіб, які не уповноважені на проведення зазначених дій, 
з) усі механічні пошкодження та поломки, що сталися внаслідок 
недотримання рекомендацій та вимог документації, що включає цей 
паспорт, норми, стандарти та правила проведення робіт. 
 
6.3.3 Різні модифікації, зміни параметрів роботи, переробки, ремонти та 
заміни частин камери змішування, проведені без згоди Виробника або 
його Дистриб'ютора. 
 
6.4 Гарантійні роботи 
 
6.4.1 Роботи в рамках цієї гарантії виконуються протягом 14 днів з дати 
подання рекламації. У виняткових випадках цей термін продовжується, і 
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зокрема тоді, коли потрібен час для доставки частин або у разі 
неможливості роботи сервісу на об'єкті. 
 
6.4.2 Частини, які працівники сервісу демонтують з камери змішування в 
рамках гарантійного ремонту та замінюють їх на нові, є власністю 
Виробника. 
 
6.4.3 Витрати, що виникають через необґрунтовану рекламацію або через 
перерви в сервісних роботах за бажанням заявника рекламації, несе сам 
заявник рекламації. Ремонтні роботи розцінюються відповідно до 
розцінок на сервісні послуги, що встановлюються Дистриб'ютором або 
Виробником. 
 
6.4.4 Виробник має право відмовити у виконанні гарантійних робіт або 
обслуговування, якщо клієнт затримує плату за обладнання або за 
попередні сервісні роботи. 
 
6.4.5 Клієнт сприяє працівникам сервісу при проведенні робіт з ремонту в 
місці розташування обладнання: 
а) готує у відповідний час доступ до камер змішування та документації. 
б) забезпечує охорону сервісної служби та її майна, а також дотримання 
всіх вимог охорони праці та техніки безпеки у місці виконання робіт. 
в) створює умови для невідкладного початку робіт відразу після прибуття 
працівників сервісу та проведення робіт без будь-яких перешкод, 
г) забезпечує безкоштовно необхідну допомогу для проведення робіт, 
наприклад, постачає підйомники, ліси, безкоштовні джерела 
електроенергії. 
 
6.5 Клієнт зобов'язаний прийняти виконані гарантійні роботи одразу після 
їх завершення та підтвердити це письмово в акті виконаних робіт, копію 
якого він отримує. 
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7. Відомості про рекламації 

7.1 Прийом продукції проводиться споживачем згідно з «Інструкцією про 

порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та 

товарів народного споживання за якістю». 

7.2 При виявленні невідповідності якості споживач зобов'язаний 

направити  Рекламацію, яка є підставою для вирішення питання про 

правомірність претензії, що пред'являється. 

7.3 Рекламації слід надавати письмово. Допускається надання рекламації 

факсом або електронною поштою. Рекламація повинна містити тип, 

заводський номер, номер видаткової накладної та дату передачі камери 

змішування, а також адресу місця встановлення камери змішування, 

номера телефонів та П.І.Б. відповідальної особи. 

Рекламація повинна містити опис проблем з камерою змішування, а також 

(якщо можливо) назви пошкоджених частин. 

7.4 При порушенні споживачем (замовником) правил транспортування, 

приймання, зберігання, монтажу та експлуатації претензії за якістю не 

приймаються. 

8 Свідоцтво про приймання 

Камера змішування серії SKS ___________, заводський номер___________, 

виготовлена та прийнята відповідно до вимог ТУ У 28.2-35851853-

007:2021___________________________________________   

________________________________________________________________ 

Підпис                                                                                                                       Дата 
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9 Відомості про утилізацію 

9.1 Спеціальних робіт з утилізації виробу після закінчення терміну 

експлуатації не передбачається. 

9.2 Корпус і ламелі камер змішування рекомендується використовувати 

вдруге як металобрухт. 
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ТОВ «Вент-Сервіс» 

03061, м. Київ 
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(044) 594 71 08 
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