
КЛАПАНИ ДИМОВИДАЛЕННЯ СЕРІЇ 
SED 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 
SED-M  

ВИРОБНИК 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Основні технічні характеристики наведені в таблиці 1: 

Найменування показників Дані 

Тип клапана Димовий 

Межа вогнестійкості при температурі 

димових газів 600 oС. 

Е 90 

Розміри клапана 

Ширина (А), см

Висота (В), см

Тип виконавчого пристрою 

Напруга живлення 

2. СКЛАД ВИРОБИ І КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

2.1 В комплект поставки входять: 

- клапан - 1шт. 

- електропривід - 1 шт.

2.2 Набір комплектуючих (при замовленні): 

- захисна сітка. 

2.3 Паспорт, керівництво по експлуатації - 1 шт. 

За погодженням із замовником допускається поставка 1-го комплекту супровідної 

документації на партію клапанів



3. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ. 
3.1 Клапани можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх

збереження і виключає механічні пошкодження, згідно з правилами перевезення

вантажів діють на транспорті даного виду.

3.2 Зберігання клапанів передбачено в закритих приміщення з природною вентиляцією

без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури і вологості істотно

менше, ніж на відкритому повітрі. Температура повітря в приміщені повинна відповідати

діапазону -50 °С до +40 °С. Відносна вологість не більше 98% при 25 °С. Вміст

коррозійноактивних агентів в атмосфері в приміщенні зберігання не повинно

перевищувати допустимих граничних значень. 

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 
4.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТСЕРВІС»  (далі Виробник) гарантує 

відповідність Клапана вимогам технічної документації при дотриманні споживачем

правил транспортування, зберігання, монтажу, налагодження та експлуатації за умови

виконання робіт по установці і введенню в експлуатацію спеціалізованою організацією,

що має відповідний дозвіл виробника.

Гарантійні зобов'язання виконуються на умовах, зазначених нижче:

4.1.1 Гарантійний термін на Клапан становить 18 місяців з дати передачі обладнання

споживачеві, але не більше 24 місяців з дати виробництва. 

4.1.2 Датою передачі споживачеві вважається дата видачі видаткової накладної

Дистриб'ютором. 

4.1.3 Гарантійний термін на комплектуючі вироби вважається рівним

гарантійному строку на основний виріб і закінчується одночасно із

закінченням гарантійного терміну на цей виріб. 

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

_________________________________________________________________ 
відповідають_________ТУ___________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

узгодженим документам на поставку і визнані придатними для експлуатації. 

Знак пожежної безпеки проставлений. 

Дата випуску ________________________  

Заводський номер ____________________  

ОТК_____________________________ 
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