
ПАСПОРТ 
Інструкція з експлуатації 

1. Основні відомості

Найменування виробу 

Позначення виробу     
Замовник:     
Виробник замовлення:  
Область застосування: 

 Сертифікат відповідності: 

 Засувка чавунна паралельна PN 10 с висувним 
  шпинделем 
  30ч6бр 
  «ПП НПП ЕВРОСЕРВИС»
 QINGDAO FERT INDUSTRIAL CO., LTD Китай 
  Для установки в якості запірного пристрою на 
  трубопроводах 
  № UA 1.044.0167624-12  виданий  
 ДП «Рівнестандартметрологія», м. Рівне, вул. Замкова, 31 

Свідоцтво про уповноваження № UA PN.044 від 26.02.2014р.
 Термін дії:   з 09.10.2015р. до 18.09.2016р.     
2. Основні технічні дані

Найменування параметру Показник 

Прохід умовний  DN 50 80 100 125 150 200 250 300 400 

Будівельна довжина  L, мм 180 210 230 255 280 330 450 500 600 

Будівельна висота Н, мм 295 350 405 485 560 695 786 921 1019 

Вага, кг 11 19 23 35 45 78 123 180 350 

Тип приєднання Фланцеве за ГОСТ 12820-2008 

Тиск номінальний PN, МПа 
(кгс/см2) 

1,0 (10) 

Температура робочого 
середовища, °С 

не більше 200 

Клас герметичності за  ГОСТ 
9544-93 

D 

Робоче середовище вода, пара, рідкі середовища неагресивні до матеріалів виробу 

Температура навколишнього 
середовища, °С 

від -15 до + 40 

Тип приводу ручний (маховик) 

Середній ресурс до заміни, 
циклов 

200-400 

Середній термін служби, років 10 

3. Матеріал основних деталей

Найменування  деталі Марка матеріалу 

Корпус, кришка, маховик сірий чавун 

Шпиндель вуглецева сталь 

Ущільнення поверхні  
затвора 

латунь 

4. Комплектація
Засувка в зборі - 1 шт.  
Паспорт - 2 екз. на партию засувок  на одну  адресу. 

Дата імпортування 

5. Засоби безпеки
Персонал, який обслуговує засувки, повинен пройти інструктаж по техніці безпеки, бути ознайомленим 
із Інструкцією з експлуатації засувок. 
Для забезпечення безпечної роботи категорично забороняється проводити роботи з усунення 
дефектів при наявності тиску і робочого середовища в трубопроводі. 
6. Гарантії виробника (постачальника)
Виробник гарантує відповідність засувок даному паспорту при виконанні споживачем умов 
експлуатації, транспортування і зберігання. 
Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з 
дня відвантаження споживачеві. Гарантійне напрацювання 500 циклів в межах гарантійного терміну. 
У випадку усунення несправностей засувки способом, що не передбачає розбирання засувки, 
гарантійні зобов’язання виробника анулюються і переходять до організації, що проводила ремонт. 
7. Умови гарантійного обслуговування
Претензії до якості засувок можуть бути пред’явлені протягом гарантійного терміну. Несправні вироби 
протягом гарантійного терміну ремонтуються або заміняються на нові безкоштовно. 
Рішення про заміну або ремонт виробу приймає  «ПП НПП ЕВРОСЕРВИС» 
90. Замінений виріб чи його частини, що вилучені в результаті ремонту, переходять у власність 
«ПП НПП ЕВРОСЕРВИС». 

Витрати, що пов’язані з демонтажем, монтажем і транспортуванням несправного виробу, 
в період гарантійного терміну споживачеві не компенсуються.  
У випадку необґрунтованості  претензії, витрати на діагностику і експертизу виробу 
оплачуються споживачем. 
Вироби приймаються в гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими. 
9. Інструкції із установки та монтажу 
До монтажу, експлуатації і обслуговування засувок допускається персонал, який вивчив будову 
засувки, правила техніки безпеки, вимоги інструкції з експлуатації і має досвід роботи із засувками. 
Перед монтажем провести зовнішній огляд засувок на відсутність пошкоджень, перевірити легкість і 
плавність ходу запірного пристрою. 
Безпосередньо перед встановленням засувок на трубопровід необхідно провести розконсервацію 
внутрішніх порожнин гарячою водою з послідуючою сушкою. 
Монтаж засувок слід проводити тільки в закритому положенні. 
При монтажі засувок необхідно, щоб фланці на трубопроводі були встановлені без перекосів. 
Засувки не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручення, 
перекоси, нерівномірність затяжки кріплення). При необхідності повинні бути передбачені опори чи 
компенсатори,  що знімають навантаження на засувку від трубопроводу. 
Засувки устанавливаются в местах доступных для осмотра и обслуживания. Перед установкой 
трубопровод повинен быть очищен от грязи, окалины, песка и др. 
Засувки встановлюються на горизонтальний трубопровід маховиком вгору (допускається відхилення 
до 90° в любому напрямку), на вертикальному трубопроводі – любе. Напрямок руху робочого 
середовища – любе. 
УВАГА! Заборонено використовувати засувки чавунні паралельні в якості регулюючої арматури. 
Засувки допускаються до експлуатації з параметрами середовища, що не перевищують вказаних в 
даному паспорті. Не допускається застосування засувок на трубопроводах, що схильні до вібрації. 
10. Правила зберігання та транспортування
Транспортування засувок може проводитись всіма видами транспорту у відповідності з правилами 
перевезення вантажів. 
Умови транспортування і зберігання засувок – 8 (ОЖЗ) за ГОСТ 15150. 
При транспортуванні і зберіганні засувок прохідні отвори повинні бути закриті заглушками. 
11. Свідоцтво про приймання та консервацію
 Засувка чавунна паралельна 30ч6бр PN10 визнана придатною до експлуатації і такою, що відповідає 
ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ДСТУ ГОСТ 5762:2004. 
Термін консервації – 3 роки.  

Штамп 


