
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՓԱԿԱՆ

AMМИ 401.01.000 ПС



1. Սերտիֆիկացման մասին տեղեկություններ

2. Արտադրանքի մասին հիմնական տեղեկություններ

3. Հիմնական տեխնիկական տվյալները և բնութագրերը

EAC՝ hամապատասխանության դեկլարացիա՝ ЕАЭС N RU Д-CN.АД75.B.00707: Փորձագիտական եզրակացություն՝ 
ապրանքը համապատասխանում է սանիտարահամաճարակային հսկողության ենթակա ապրանքների միասնական 
սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ պահանջներին եզրակացություն՝ № 1908Т/2017,14.11.2017թ.:

Արտադրանքի անվանումը՝ հետադարձ փական արույրե փակաղակով: 
Արտադրաքի նշանակումը՝ 401101; 401102; 401103:
Արտադրության մասին փաստաթուղթը՝ ТУ 28.14.11-401-16126743-2019:
Արտադրողը (մատակարարը)՝ «TAURUS INDUSTRIAL GROUP LIMITED»:
Օգտագործման նպատակը՝ օգտագործվում է տաք և սառը ջրամատակարարման, սեղմված օդի և այլ 
համակարգերում միջավայրի հոսքի ուղղության փոփոխության կանխարգելման համար՝ համաձայն МИ 
401.000.00ПС-ի 3-րդ կետի: Համապատասխանում է ГОСТ 12.2.063-2015; ГОСТ 13252-91:

Անվանումը Նյութը

1  Կորպուս ЛС 59-2 ГОСТ 15527-2004/ CW617N EN 12165-ի համաձայն

2  Զսպանակ Չժանգոտվող պողպատ 12Х18Н9 ГОСТ 5632-2014-ի համաձայն

3  Մխոցակոթ ЛС 59-2 ГОСТ 15527-2004/ CW617N EN 12165-ի համաձայն

4  Փակաղակի պնդօղակ Բութադիեն-նիտրիլային կաուչուկ ГОСТ Р 54556-2001/ NBR EN 3697-2013

5  Խուփ ЛС 59-2 ГОСТ 15527-2004/ CW617N EN 12165-ի համաձայն
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Արտիկուլ DN Զանգվածը 
(գ)

Աշխատանքային 
ջերմաստիճանների 

ընդգրկումը (° С)

Կցման պարուրակը 
ГОСТ 6357-ի 
համաձայն

Փականի բացման 
ժամանակ 

ճնշումների 
նվազագույն 

տարբերությունը 
(կՊա)

Ընդհանուր չափերը 
(մմ) Անվանական ճնշումը 

Ру (PN) մՊա (կգս/սմ2)
Թողունակության 
գործակիցը (մ3/ժ)

SW բանալու 
երախի 

լայնությունը 
(մմ)A B

401101 15 122 -20; +110 G 1/2-А 0,6 44 31,5 2,5 (25,0)  1,96 25

401102 20 200 -20; +110 G 3/4-А 0,8 50 39 2,5 (25,0)  4,61 31

401103 25 310 -20; +110 G 1-А 1,0 58 46,5 2,5 (25,0) 9,85 39

Աղյուսակ 2

Հետադարձ փականի ծախսի և տարբերության բնութագիրը:
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4. Մոնտաժ և շահագործում
4.1 Հետադարձ փականը կարելի է տեղադրել ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց դիրքում: 
Կորպուսի վրայի սլաքը պետք է համընկնի միջավայրի հոսքի ուղղության հետ:

4.2 Մեխանիկական խառնուրդների բարձր պարունակությամբ համակարգերում հետադարձ փականը 
օգտագործելու դեպքում փականի փակիչ հատկության սահմանափակումից և դրա հերմետիկության 
խախտումներից խուսափելու համար՝ փականի դիմաց պետք է տեղադրել մեխանիկական զտման ֆիլտր 
(արտիկուլ 301100, 301200):

4.3 Պարուրակային միացումները պետք է իրականացվեն պնդօղակների օգտագործմամբ:

4.4 Հետադարձ փականը չպետք է ենթարկվի խողովակաշարի կողմից որևէ բեռնվածության (ճկման, 
սեղմման, ձգման, ոլորման, շեղման, թրթռման, ամրակների անհավասարաչափ ձգման ժամանակ և այլն) 
ГОСТ 12.2.063-2015-ի 9.6 կետ:

4.5 Մոնտաժային աշխատանքներից հետո պետք է իրականացնել տեղակայված սարքավորումների 
անհատական փորձարկումներ՝ հավելված Д-ի (СП 73.13330.2016) համաձայն ակտ կազմելով:

4.6 Ջրաբաշխիչ պոմպի համար հետադարձ փականը օգտագործելիս անհրաժեշտ է տեղադրել զտիչ 
տարր, քանի որ անպատրաստ ջրի խառնուրդները կարող են վնասել փակաղակի պնդօղակը:

  լ/րոպե

 մ³/ժ

բար կՊա



5. Նկարագրությունը և աշխատանքը
5.1. Կորպուսի ներսում (1) գտնվում է մխոցակոթը (3), որը ամրացված է զսպանակով (2), որի վրա 
հերմետիկորեն տեղադրված է պնդօղակը (4): Երբ հոսքը անցնում է կորպուսի վրա նշված ուղղությամբ, 
տեղաշարժված մխոցակոթը, որը շարժվում է դեպի կորպուսի (1) ելքի խողովակաճյուղը, թույլ է տալիս 
միջավայրին ազատ անցնել: Միջավայրի հետադարձ շարժման և փականի ելքի վրա ավելի մեծ ճնշման 
առաջացման դեպքում մխոցակոթը սեղմվում է (4) խուփի (5) թամբիկին՝ բացառելով միջավայրի 
հակառակ ուղղությամբ շարժվելու հնարավորությունը:

5.2. Հետադարձ փականը ընտրելիս պետք է հաշվի առնել Աղյուսակ 2-ում նշված տեխնիկական 
բնութագրերը: 

5.3 Հետադարձ փականի հիդրավլիկ դիմադրությունը կարել է հաշվարկվել հետևյալ բանաձևով.

 ΔР - փականի վրա ճնշման անկում (բար) 
Q - փականի միջով անցնող հաշվարկային ծախսը (մ3/ժ) 
Kvs - փականի թողունակության գործակիցը (մ3/ժ), (նշված է աղյուսակ 1-ում)

6. Ռեսուրսները, ծառայության և պահպանման 
ժամկետները և արտադրողի երաշխիքները

7. Պահպանման և փոխադրման պայմանները
Արտադրանքները պետք է պահվեն արտադրող ընկերության փաթեթների մեջ պահպանման 2 պայմանի 
համաձայն և փոխադրվեն պահպանման 5 պայմանի համաձայն՝ ГОСТ 15150-ի 10-րդ բաժնի համաձայն:

6.1 Հետադարձ փականի միջին ամբողջական ժամկետը 20 տարի է:

6.2. Արտադրողը (մատակարարը) երաշխավորում է արտադրանքի աշխատունակությունը և 
արտադրանքի անվտանգության պայմանների համապատասխանությունը, եթե սպառողը պահպանում է 
МИ 400.00.000 ПС-ի 3, 4, 6-րդ կետերում նշված պայմանները: 

6.3 Շահագործման երաշխիքային ժամկետը՝ արտադրանքի շահագործման օրվանից սկսած 12 ամիս կամ 
արտադրողի գործարանից արտադրանքի բեռնելու պահից 36 ամսից ոչ ավել:

6.4 Երաշխիքը չի գործում հետևյալ թերությունների ծագման դեպքում.

• Արտադրանքի կոնստրուկցիայի մեջ արտաքին միջամտություն;
• Արտադրանքի մասերի նկատմամբ ագրեսիվ նյութերի ազդեցություն;
• Արտադրանքի վրա չափազանց մեծ ուժի ազդեցություն;

8. Հանձման և ընդունման փորձարկումների վկայական
Հետադարձ փականների խմբաքանակը համապատասխանում է տեխնիկական պայմաններին և 
ճանաչվում է որպես շահագործելի:
Խմբաքանակը ճանաչվում է որպես շահագործելի, ընդունված է 100% հսկողությամբ Рпр = 1,5 * Py ներքո:

Արտադրման 
տարեթիվը՝

Որակի վերահսկման 
նշանը



9. Երաշխիքային կտրոն

Անվանումը Հետադարձ փական

Արտիկուլ

Քանակը

Առևտրային 
կազմակերպության 
անունը և հասցեն

 Վաճառքի 
ամսաթիվը

Երաշխիքային կտրոն № 

Վաճառողի ստորագրությունը Առևտրային կազմակերպության կնիքը կամ դրոշմը

Գնորդի ստորագրությունը

Ես համաձայն եմ երաշխիքի պայմանների հետ

Ապրանքի վերադարձման մասին նշումը

Ամսաթիվը Ստորագրությունը 
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