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1. Сертификация туралы мәлімет

2. Өнім туралы негізгі мәлімет

3. Негізгі техникалық мәліметтер және сипаттамалар

ЕАС — сәйкестік декларациясы: ЕАЭС N RU Д-CN.АД75.В.00707 
Эксперттік қортытынды – өнім, санитарлық және эпидемиологиялық бақылаудан өтуге міндетті өнімдер қата-
рына кіру себебті, бүкіл санитарлық,  эпидемиологиялық және гигиеналық стандарттарға сәйкес №1908Т/2017 
(14.11.2017).

Өнімнің атауы — механикалық тазалағыш сүзгі. 
Өнімнің белгісі  — 301100/301200. 
Өндіруші (жеткізуші) «TAURUS INDUSTRIAL GROUP LIMITED». 
Қолдануы — ыстық және салқын су жүйесін, одан басқа жоғарғы қысымды ауа, май және сұйық көмірсутек жүйе-
лерін механикалық қосымшалардан алдын-ала тазарту.

Атауы Саны Материалы

1 Денесі 1 ЛС 59-2  ГОСТ 15527-2004 бойынша

2 Тығын 1 ЛС 59-2   ГОСТ 15527-2004 бойынша

3 Сүзгіш элемент 1  Тот баспайтын болат 08Х18Н10   ГОСТ 5632-2014 бойынша

4 Тығыздауыш сақина 1 Фторопласт  ГОСТ 10007-80 бойынша

1 кесте

A

S1

C

S2

B

B

A

1

4

3

2

Артикул DN Салмақ (г) Қосылғыш 
бұранда

Сүзгілеу 
элемент 

Ұяшығының 
көлемі 
(мкм) 

Жұмыс 
температурасы 
диапозоны (°С) 

Габарит көлемі (мм) 
Сүзгілеу 

элементтің 
көлемі

Номиналь-
дық қысым 
Ру (PN) МПа 

(кгс/см²) 

Таза сұзгіштің 
өткізу 

қасиетінің 
коэфициенті 

Kvs (м³/ч) 

Кілт аузының 
көлденеңі 

(мм) 
Сүзгіш 

элементінің 
ауданы 
(мм²) A B C A B S1 S2

301101 15 G 1/2 - A 185 500 -20; +120 58 45 59 18 32,5 2,0 (20,0) 5,48 25 20 1837

301102 20 G 3/4 - A 292 500 -20; +120 69 53 69 23,5 37,8 2,0 (20,0) 8,93 31 23 2790

301103 25 G 1 - A 485 500 -20; +120 83 62 83 28,5 48,2 2,0 (20,0) 14,9 39 27 4315

301201 15 G 1/2 - A 172 500 -20; +120 63 45 59 18 32,5 2,0 (20,0) 5,48 25 20 1837

2 кесте 

500 мкм

Қосылғыш бұранда ГОСТ 6357  бойынша орындалған.



Таза сүзгіштің шығын-ауысу характеристикасы.
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4. Қолдануы және монтаждауы
4.1  Сүзгі, вертикалды және горизонталды түрде қондырылады, бірақта, сүзгінің тығыны төменге қарай 
бағытталуы тиіс, ал корпустың нұсқау тілі, сүзгіден өтетін сұйықтың бағытымен орнатылуы тиіс.

Горизонталды монтаж Вертикалды монтаж



4.2  Сүзгіні жөндеу жұмыстарын жеңілдету үшін, монтаж кезінде тығынға қол жетімді кеңістік қалды-
рған жөн.

4.3  Бұрандалы қосылудың герметикалық қасиетін күшейтуге, стандартты тығыздауыш материалдар-
ды қолданған жөн.

4.4  Ағынның бағытымен, сүзгінің алдынан жапқыш қондырғы қажет.

4.5  Сүзгіні монтаждау кезінде, тығындау моменті 3-і кесте бойынша аспауы керек.

DN 15 DN 20 DN 25

Тығындау моменттің ақырғы саны, Н·м 30 40 60

3 кесте

5. Сипаттамасы және жұмысы
5.1  Сүзгі денесінің ішкі жағындағы тығынның астында (2) сүзгіш элемент қондырылған (3), ол ұсақтау 
келген ұяшықтар түрінде тот баспайтын болаттан орындалған. Сүзгі маркасындағы бағыттау тілі бой-
ынша, жалғама құбырдан  ағынның өту кезінде, ұсақ бөлшектер сүзгінің цилиндрлі қабырғасына жина-
лып, одан аспай жалғама құбырға өтпейді.

5.2  Ішінде сүзгіш элемент орналасқан сүзгі денесінің эллипстік түріне байланысты, ағын өтетін көлем 
ұлғайған. Бұл шешім, өнімнің гидравликалық характеристикасын жақсартып, сүзгіш элементті тазарту 
жұмыстарын жүргізу  арасындағы уақытты ұзартады. 

5.3  Сүзгіні таңдап алу кезеңінде, 2 кесте бойынша оның техникалық характеристикасын қарау қажет. 

5.4  Сүзгіні таңдау кезіндегі оның гидравликалық кедергісін мына формуламен есептейді:

∆Р - сүзгідегі қысымның түсуі (бар) 
Q - сүзгіден өтетін шығынның есебі (м³/ч) 
Kvs - таза сүзгінің өткізу қабілетінің коэффициенті (м³/ч),  
(2 кестеде берілген)

6. Техникалық қызмет көрсету
6.1  Сүзгі, 3-і пунктегі берілген характеристика бойынша қолданылуы тиіс.

6.2  Сүзгіні, механикалық қоспалар шамадан көп құбыр жүйелерінде қолданған кезде, сүзгіні жиірек таза-
лаған жөн, оның керектігін, қысым 50 КПа-дан асқан кезде білуге болады.

6.3  Сүзгіні тазалау үшін, сүзгі алдындағы жапқыш элементті жауып тастау керек. Содан соң, тығынды бұрап 
суырып, сүзгіш элементті шығарып оны су ағынымен жуу керек. Болған соң, элементті, тығындымен бұрап,  
жалғама құбырға қайтадан салу қерек, сол кезеңде, фторопластикалық сақинаны сындырып алмай мұқият 
болған жөн. 

6.4  Басқа өндірушілер жасаған сүзгіш элементтерді қолданған жағдайда, өндіруші завод оның сапалы түрде 
жұмыс істеуіне кепілдік бере алмайды.



7. Ресурстар, қолдану мерзімі, және өндіруші кепілдігі
7.1  Механикалық тазартушы сүзгінің қолдануға жарамды негізгі мерзімі – 20 жыл.

7.2  Тұтынушы, өнімді пайдаланғанда, п. 3, 4, 6 МИ 300.01.000 ПС сәйкес қауіпсіздік талаптарды орын-
даса ғана, өндіруші (жеткізуші) өнімнің жұмысына кепілдік бере алады.

7.3  Кепілдік мерзімі – өндіруші заводтан жіберілгеніне 36 ай толуы, немесе өнімнің қолданғанына 12 
ай толу.

7.4  Кепілдік, мына жағдайларда кемшілік болса да жарамайды:

• Өнімнің конструкциясына қол тигізу;

•  Өнім материалдына қатерлі заттармен әсер тигізу;

• Өнімге шектен тыс күшпен әсер тигізу;

• Өрт, табиғи апат, форс-мажорлық жағдай.

7.5  Өндіруші заводтың маркировкасы сәл немесе түгел ауысып тұрса, өшірілген болса, немесе  көрін-
бейтіндей болса, кепілдік жоғалады.

7.6  Баяндалған техникалық характеристикасына әсері жоқ болса, өндіруші өнімнің конструкциясына 
өзеріс енгізуге құқығы бар.

7.7  Егерде, сатушы, тауардың сапасына наразылық білдірсе, ол тізімдегі құжаттарды көрсетуі тиіс: 

• Мәлімдеме, еркін түрде,  мекеменің атауы/сатып алушының аты жөні, мекеменің мекен-жайы/
Сатып алушының нақты мекен-жайы, байланыс телефоны, өнімді монтаждаған мекеменің ата-
уы, өнімдің қондырылған мекен-жайы және кемшіліктің қысқаша баяндамасы;

• Өнімді сатып алуды дәлелдейтін құжат (кассалық/товарлық чек, жөнелтпе құжат, квитанция 
және т.б.);

• Кемшілікті дәлелдейтін өнімнің фотосы;

•  Өнім қондырылған жүйенің гидравликалық сынау актысы;

• Бүкіл графалары толтырылған кепілдіктің көшірмесі.

8. Сақтау және тасымалдау шарттары
Өнімді, өндіруші заводтың қаптамасымен, және тасушы транспорт ережесімен сәйкес тасымалдау қа-
жет. Өнімді, 5 (ОЖ) ережесімен және ГОСТ 15150 бойынша сақтау қажет.

9. Алып-тапсыру сынаулары
Рпр = 1,5 * Ру – мен бірге, 100% бақылаудан өтіп, сүзгілердің партиясы қолдануға жарамды деп мойын-
далған. 

Дайындалған күні ОТК белгісі



10. Кепілдік

Атауы У-тәріздес механикалық тазалағыш сүзгі

Артикул

Саны

Сатушы мекеменің 
атауы және мекені 

Сатылған мезілі

Кепілдік талонының № 

Сатушының қолы Сатушы мекеменің мөрі мен штампы 

Сатып алушының 
Кепілдік шарттпен келістім:

Товардың кері қайтарылғаны жөні таңба

Күні Қол қою
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