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Технічний каталог призначений для керівників та спеціалістів служб 

цивільного захисту, проектних, будівельно-монтажних організацій 

та замовників, які займаються проектуванням, будівництвом та 

експлуатацією захисних споруд цивільного захисту. 

Актуальну версію технічного каталогу ви можете переглянути за 

цим QR кодом або посиланням: skz.net.ua/1911-2  
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Захисно-герметичні пристрої  та 
вироби 

Загальні відомості 
Захисно-герметичні пристрої та вироби призначені для установки на зовнішніх і внутрішніх вхідних 

отворах захисних споруд цивільного захисту та спеціальних споруд, з метою захисту від впливу 

ударної хвилі і проникнення отруйних речовин всередину приміщень споруди. До них відносяться 

захисно-герметичні та герметичні ворота, двері і ставні; противибухові і герметичні клапани, 

клапани надлишкового тиску. 

Захисно-герметичні та герметичні двері та ставні 
Кожен виріб має індекс, який складається із літер та цифр. Перша літера відповідає найменуванню 

виробу. Друга літера означає, що виріб призначений для сховищ. Перша цифра - I, II або III означає 

захисно-герметичний виріб, та відноситься до відповідного класу сховища, а IV герметичний виріб. 

Друга цифра означає порядковий номер розробки конструкції виробу для зазначеного типу 

навантаження. 

Основними елементами всіх дверей та ставней є: 

1 – Полотно 

Виготовлене зі сталевого листового і профільного 

прокату і призначене для перекриття отвору. 

2 – Коробка 

Являє собою раму, виготовлену з кутового прокату. 

Призначена для передавання розрахункового 

навантаження з полотна на огороджувальні 

конструкції і для герметизації отвору. 

3 – Механізм задраювання 

Призначений для закриття виробів як ззовні, так і 

зсередини. Клиновий механізм при затягуванні 

притискає полотно до коробки. Герметичність 

забезпечується спеціальним ущільнювачем із 

пористої гуми, що розташований по периметру 

полотна. 

Відкриття та закриття полотен здійснюється шляхом 

обертання їх навколо петель, що приварені до 

коробки. 
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Для контролю за положенням виробів (відкрито, закрито) й обтискання ущільнення, полотно 

виробів може комплектуватися кінцевим вимикачем, який подає сигнал про те, що обтискання 

ущільнення досягло заданих розмірів.  

Може бути встановлений спеціальний блокувальний пристрій – електромагнітна засувка, яка не 

допускає розгерметизацію двері без подачі сигналу з пункту управління або застосування 

спеціального ключа. 

Встановлення таких пристроїв обумовлюється в замовленні на виготовлення дверей. Слід мати на 

увазі, що ДБН В-2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборони» не передбачає у сховищах ЦЗ 

сигналізації та блокування. Крім того, ці пристрої електричні та вимагають електроживлення. Їх 

застосування ускладнює експлуатацію дверей та входів та повинно мати обґрунтування. 

Всі зовнішні поверхні деталей та вузлів, за виключенням тертьових, неметалічних та оцинкованих, 

фарбуються. 

Вироби встановлюються так, щоб із боку більшого тиску (впливу) полотно притискалося до 

коробки і працювало на притиск, крім того, вони встановлюються як з відчиненням направо, так і 

наліво, для чого вони розвертаються при монтажі на 180○. При наявності сигналізаційного 

пристрою, у такому випадку, кінцевий вимикач слід перенести на верх коробки. 

Вироби поставляються замовнику в зібраному вигляді з технічним паспортом. 

На полотні виробів із внутрішнього боку зазначається завод-виробник, номер ТУ, номер виробу та 

дата його виробництва. 

Полотна виробів, які в мирний час постійно знаходяться у відкритому стані, рекомендується 

підпирати знизу клином для виключення обвисання. 

Двері та ставні металеві захисно-герметичні та герметичні ТУ У 25.1-38587375-001:2016 

 

Таблиця 1 

Назва виробу Тип виробу 
Розмір 

отвору, Ш×В 
мм 

Вага, кг 
(не 

більше) 

Двері захисно-герметичні 

ДУ-I-7 800×1800 500 

ДУ-I-8 1200×2000 550 

ДУ-III-5 1200×2000 400 

ДУ-III-6 800×1800 350 

Двері герметичні 

ДУ-IV-2 1200×2000 350 

ДУ-IV-3 800×1800 300 

ДУ-IV посилені для ПРУ 1000×2000 300 

Ставні захисно-герметичні 
CУ-I-1 800×800 200 

CУ-III-2 800×800 150 

Ставні герметичні CУ-IV-1 800×800 100 
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Двері захисно-герметичні ДУ-I-7 

Двері захисно-герметичні ДУ-I-7 призначені для отвору 800×1800, застосовуються в якості 

зовнішніх дверей для тамбурів, а також у якості  зовнішніх і внутрішніх дверей для тамбур-шлюзів 

у захисних спорудах цивільного захисту та спеціальних спорудах. 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

800 1800 1136 2136 390 
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Двері захисно-герметичні ДУ-I-8 

Двері захисно-герметичні ДУ-I-8 призначені для отвору 1200×2000, застосовуються в якості 

зовнішніх дверей для тамбурів, а також у якості  зовнішніх і внутрішніх дверей для тамбур-шлюзів 

у захисних спорудах цивільного захисту та спеціальних спорудах 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

1200 2000 1536 2336 450 
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Двері захисно-герметичні ДУ-III-5 

Двері захисно-герметичні ДУ-III-5 призначені для отвору 1200×2000, застосовуються в якості 

зовнішніх дверей для тамбурів, а також у якості  зовнішніх і внутрішніх дверей для тамбур-шлюзів 

у захисних спорудах цивільного захисту та спеціальних спорудах 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

1200 2000 1536 2336 388 
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Двері захисно-герметичні ДУ-III-6 

Двері захисно-герметичні ДУ-III-6 призначені для отвору 800×1800, застосовуються в якості 

зовнішніх дверей для тамбурів, а також у якості  зовнішніх і внутрішніх дверей для тамбур-шлюзів 

у захисних спорудах цивільного захисту та спеціальних спорудах 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

800 1800 1136 2136 348 
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Двері герметичні ДУ-IV-2 

Двері герметичні ДУ-IV-2 призначені для отвору 1200×2000, застосовується в якості внутрішніх 

дверей для тамбурів та вхідних у приміщення ДЕС (у відповідному виконанні) у захисних спорудах 

цивільного захисту та спеціальних спорудах 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

1200 2000 1416 2216 360 
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Двері герметичні ДУ-IV-3 

Двері герметичні ДУ-IV-3 призначені для отвору 800×1800, застосовується в якості внутрішніх 

дверей для тамбурів та вхідних у приміщення ДЕС (у відповідному виконанні) у захисних спорудах 

цивільного захисту та спеціальних спорудах 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

800 1800 1016 2016 360 
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Двері герметичні ДУ-IV посилені для ПРУ  

Двері герметичні ДУ-IV посилені для ПРУ призначені для отвору довільного розміру, але не більше 

ніж 1000×2000, застосовується в якості зовнішніх і внутрішніх дверей для у протирадіаційних 

укриттях (ПРУ), ΔP=20кПа 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

1000 2000 1216 2216 260 
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Ставні захисно-герметичні CУ-I-1 

Ставні захисно-герметичні CУ-I-1 призначені для отвору 800×800, застосовуються в якості зовнішніх 

і внутрішніх пристроїв для установки в лазах, розширювальних камерах, камерах установки 

фільтрів і інших подібних приміщеннях захисних споруд цивільного захисту та спеціальних споруд. 

 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

800 800 1016 1146 300 
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Ставні захисно-герметичні CУ-III-2 

Ставні захисно-герметичні CУ-III-2 призначені для отвору 800×800, застосовуються в якості 

зовнішніх і внутрішніх пристроїв для установки в лазах, розширювальних камерах, камерах 

установки фільтрів і інших подібних приміщеннях захисних споруд цивільного захисту та 

спеціальних споруд. 

 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

800 800 1016 1146 259 
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Ставні герметичні CУ-IV-1 

Ставні герметичні CУ-IV-1 призначені для отвору 800×800, застосовуються в якості зовнішніх і 

внутрішніх пристроїв для установки в лазах, розширювальних камерах, камерах установки фільтрів 

і інших подібних приміщеннях захисних споруд цивільного захисту та спеціальних споруд. 

 

Основні розміри, мм 

A B C D E 

800 800 890 1021 176 

 

Інформація для замовлення  

Під час замовлення стандартних виробів, з розмірами отвору за ГОСТ В 22176, потрібно зазначити 

назву та тип двері або ставня, опції, необхідність фарбування та колір (всі вироби покриваються 

ґрунтовкою сірого кольору), необхідність виготовлення пакування для транспортування. Для 

замовлення виробів нестандартних розмірів, необхідно зазначити розміри отвору в стіні та 

відстань від отвору до стін зліва, справа та до рівня чистої підлоги. Для герметичних дверей може 

бути зазначено необхідність виконання з підвищеною вогнестійкістю. 

Приклад позначення для замовлення Двері стандартного розміру, ґрунтовані, без пакування: 

«Двері захисно-герметичні ДУ-III-5 ТУ У 25.1-38587375-001:2016». 

Звичайний термін виготовлення 45-60 робочих днів. У разі фарбування емаллю термін 

збільшується на 25 днів. 
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Комплектуючі 
Для ремонту захисно-герметичних виробів, ми постачаємо деталі за власники кресленнями, за 

кресленнями замовника, за обмірами. 

Гумові ущільнюючі прокладки (ущільнення для герметизації)  

При порушенні еластичних властивостей гуми, виникненні тріщин, а також при механічному 

ушкодженні гуми - відриві, порушенні щільності кріплення до полотна дверей, прокладки 

замінюють. Рекомендації щодо термінів заміни прокладок: частково (заміна пошкоджених 

ділянок) – під час ТО №3, повністю – під час капітального ремонту захисно-герметичних пристроїв. 

ТОВ «ВЕБКОМ» постачає наступні типи ущільнень: 

Таблиця 2 

№ 

з/п 
Найменування Зображення Габаритні розміри, мм 

1 Ущільнення для 

герметизації  

ТУСМ-1-01 
 

 
2 Ущільнення для 

герметизації  

ТУСМ-8-01 

 
 

3 Ущільнення для 

герметизації  

ТУСМ-4-01 
 

 
4 Ущільнення для 

герметизації 

86.029.03 

  
5 Ущільнення для 

герметизації  

УГ-20х40П 

(пориста гума) 
  

 

Ущільнення 1-4 постачаються відрізками по 3 м.п.; ущільнення 5 постачаються бухтами 6-9 м.п.  
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Деталі механізму задраювання  

Для капітального ремонту захисно-герметичних та 

герметичних дверей, виконаних по кресленням серії 

01-036.1 (випуски 1-6) постачаються на замовлення 

механізм задраювання в зборі або окремі деталі 

механізму. Для замовлення необхідно повідомити тип 

дверей. 

Перелік доступних до замовлення деталей: 

1. Механізм задраювання в зборі ДУ____*01.20.000 

2. Редуктор в зборі ДУ____01.21.000СБ 

3. Шестерня ДУ____01.21.001 

4. Колесо ДУ____01.21.003 

5. Корпус редуктора ДУ____01.21.002 

6. Клин ДУ____01.20.002 

7. Тяга в зборі ДУ____01.20.200СБ 

8. Штурвал в зборі ДУ____01.20.100СБ 

*____ в цьому полі зазначити тип двері  
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Додаткова інформація (рекомендації) 

Рекомендації щодо застосування  

Рекомендації щодо застосування захисно-герметичних та герметичних дверей та ставней різних 

типів у залежності від класів сховищ та коефіцієнтів входу наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Тип 
виробу 

Розмір 
отвору, мм 

Клас сховища 

II III IV 
Коефіцієнт входу (Кв) 

1 2,5 2,7-3 1-1,1 2,2 2,5-2,7 1-1,2 2 2,2-2,3 

а) Захисно-герметичні двері 

ДУ-І-7 800×1800 − + + − + + − − − 

ДУ-ІІІ-6 800×1800 + − − + − − + + + 
ДУ-І-8 1200×2000 − + + − − + − − − 

ДУ-ІІІ-5 1200×2000 + − − + + − + + + 

б) Герметичні двері 

ДУ-ІV-3 800×1800 + + + + + + + + + 

ДУ-ІV-2 1200×2000 + + + + + + + + + 

в) Захисно-герметичні ставні 

СУ-І-1 800×800 − + + − + + − − − 

СУ-ІІІ-2 800×800 + − − + − − + + + 

г) Герметичні ставні 

СУ-ІV-1 800×800 + + + + + + + + + 

Примітки 

1. Герметичні двері застосовуються в якості внутрішніх дверей тамбурів сховищ. 

2. Внутрішні захисно-герметичні двері в тамбур-шлюзах рекомендується в цілях уніфікації 

рекомендуємо приймати однаковими із зовнішніми. 

3. Позначені конструкції: «+» - рекомендовані до застосування; «−» - не  рекомендовані до 

застосування. 
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Додаткова інформація (рекомендації) 
Монтаж дверей та ставней виконується згідно з проектною документацією, затвердженою у 

встановленому порядку та згідно з чинними нормами. 

Рекомендації з монтажу  

Закладні деталі для закріплення виробів повинні розраховуватися на еквівалентне статичне 

навантаження, прикладене перпендикулярно до площини стіни та спрямоване у бік, протилежний 

дії ударної хвилі. Відповідно до вимог ДБН В.2.2.5-97, для сховищ II та III класів величина цього 

навантаження 0,25 кгс/см2, а для сховищ  IV класу - 0,15 кгс/см2. 

Схема розташування закладних елементів кріплення у стіни наводиться у проектній документації 

на будівництво (реконструкцію). 

Вироби встановлюються одночасно з арматурою стін до 

бетонування. 

Полотно виробів разом з коробкою в зборі закріплюється 

вертикально (допуск ±2 мм). 

На малюнку 1 зображений приклад розташування анкерів 

відносно двері та арматури по проекту. 

 

 

Схема розташування анкерів (приклад) 

 

Малюнок 1 
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Інформація про компанію ВЕБКОМ 
Компанія ВЕБКОМ є системним інтегратором рішень в сфері цивільного захисту. Наша 

спеціалізація включає поставки засобів колективного захисту та обладнання для захисних споруд 

цивільного захисту; рішення «під ключ» для приватних сховищ і незахищених об’єктів; системи 

протиепідемічного захисту, мобільні операційні; обладнання для фільтровентиляції автомобільної 

техніки та контейнерів.  

Ми виготовляємо та постачаємо стандартне та нестандартне обладнання для захисних споруд.  

Надаємо консультаційні послуги проектним організаціям із проектування нових та 

реконструйованих захисних споруд з використанням обладнання з нашого асортименту. Завдяки 

кваліфікованим фахівцям та набутому досвіду, ми здатні виконувати проекти будь-якої складності, 

від невеликого сховища для однієї родини і до об’єкту, здатного укрити тисячі осіб. 

Значну увагу ми приділяємо якості продукції, яку ми виробляємо та постачаємо. Якість виробів, 

представлених в цьому каталозі підтверджується випробуваннями, проведеними акредитованою 

державній системі сертифікації лабораторією. 
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Для нотаток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


