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Əks Klapan məhsulu su ilə işləyən boru və kanalizasiya xəttlərində ötürülmüş mayenin geri dönməsinin əngəllənməsi üçündür.

1. Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri:
Standart işləmə təzyiqi; 10/16 bar.
İşləmə temperaturu; -20 və +50 dərəcəyə qədər
İş mühiti; Su və ya kanalizasiya xəttləri.
Nominal diametr; 100 mm.
Flanş bağlantısı; ГОСТ 12820-80 / EN 1092-2-yə uyğun olaraq EN 1563 standartına uyğun sfero çuqun.
Korroziyadan qorunmanın yüksək dərəcəsi; Bütün hissələri ən azı 250 mkm qat qalınlığı olan EN 10289 və 10339 standartlarına
uyğun mavi rəngli thermoplast boya ilə örtülmüşdür.

2. Quruluşu və iş prinsipləri:
Klapanın iş prinsipi aşağıdakı kimidir:
Klapan su axımının təsiri ilə yuxarıya doğru qalxaraq axımı təmin edir. Suyun geri qayıtması ilə isə klapan qapanaraq suyun geri 
dönməsinin qarşısını alır.



 

  

 

 

3. Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər:
3.1 Xarici görünüş və bağlantıların ölçüsü
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8. Saxlama məlumatı:
8.1 Klapanların iş yerlərində saxlanması anbarlarda və ya açıq yerlərdə, ətraf mühitin mənfi təsirlərindən qorumaqla həyata keçirilməlidir.

9. Daşıma:
Daşınma prosesi digər məhsullarda olduğu kimi istənilən nəqliyyat vasitələri ilə daşına bilər. Paketlənməmiş məhsulların daşınmasına
icazə verilmir.

10. Zəmanət:
Avadanlıq sertifikatlıdır. AZERTEXNOLAYN MMC istehlakçılara nəqliyyat, saxlama, quraşdırma və istismar qaydalarına
riayət olunmaqla, istismara verildiyi gündən 1 il müddətinə zəmanət verir (iqlim şəraiti, quraşdırma və istifadəçi nöqsanları istisna
olunmaqla). Əks klapanın ümumi xidmət müddəti, hərəkətli hissələr istisna olmaqla 10 ildir.
Quraşdırılma qaydalarının pozulması halında, əks klapanın keyfiyyətinə dair iddialar qəbul edilmir.

4. Konstruksiyanın təsviri:
Klapan 5 hissədən ibarət olub axımın geri dönməməsini təmin edir.
4.1 Əks klapan boru xəttinə şaquli olaraq birləşdirilməlidir.

5. Təhlükəsizlik təlimatı:
5.1 Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün boru kəmərində təzyiq olduqda işlərin aparılması qadağandır.
5.2 Klapanlar texniki pasportdakı təlimatlara uyğun olaraq təyin edilmiş məqsədlər üçün istifadə edilməlidir.
Təhlükəsiz işləməyi təmin etmək üçün boru kəmərində iş mühiti varsa, qapağı sökmək qadağandır.

7. Quraşdırma qaydası:
Bu klapanlar boru xəttinə şaquli olaraq montaj edilməlidir.
- standart flanşlarla təchiz olunmuş bütün flanşlar ilə istifadə edilə bilər.
-Boltların sıxılması zamanı "X" sıxılma qaydasına tam əməl edilməlidir.

6. Təmir tələbləri:
6.1 Əks klapan qurğusunu, təhlükəsizlik qaydalarını, istismar təlimatlarının tələblərini və klapanlarla işləmə bacarığını öyrənən işçilərə
klapanların quraşdırılması, istismarı və təmirinə icazə verilir.
6.2 Quraşdırmadan əvvəl klapan qoruyucu yağdan və mümkün çirklənmədən yaxşıca təmizlənməlidir.
6.3 Uzun müddətli saxlama sonrası klapan daxili kənar vasitələrdən təmizlənməlidir.
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