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Byte av klafftätning eller klaffenhet för FireLock™ brandskyddsventiler 
i serien 751, 756, 758, 764, 768/768N och 769/769N

 VARNING

• Läs igenom och förstå alla instruktioner innan du börjar installera produkter från Victaulic.
• Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rörsystemet och att det har dränerats precis 

innan montering, borttagning, justering eller underhåll av andra Victaulic-produkter.
• Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.
Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador 
och materiella skador.

     

• FireLock™ brandskyddsventiler i serien 751, 756, 758, 764, 768/768N och 769/769N ska endast användas i brandskyddssystem som 
är konstruerade och installerade enligt  gällande standarder eller liknande standarder (NFPA 13,13D, 13R osv.) från brandskyddsföreningen 
och i enlighet med gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter. Dessa standarder och lagar innehåller viktig information om skydd 
av system mot frysning, korrosion, mekanisk skada osv.

• Installationsanvisningarna vänder sig till erfarna och utbildade installatörer. Installatören ska förstå hur produkten används och varför 
den utformats för en specifik användning.

• Användaren ska känna till vanliga branschstandarder för säkerhet och möjliga konsekvenser vid felaktig installation av produkten.
Underlåtenhet att följa installationskrav och lokala och nationella föreskrifter och standarder kan äventyra systemets integritet eller 
orsaka systemfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador och egendomsskador.

KLAFFTÄTNINGSSATSENS INNEHÅLL
Denna sats kan innehålla tre klafftätningar. Det är viktigt att välja lämplig klafftätning för ventilen som ska underhållas. DESSA TÄTNINGAR ÄR INTE 
UTBYTBARA. Om klaffen innehåller en tätning som ser ut som "A" nedan MÅSTE den ersättas med tätningen i denna sats. Mer information finns 
i anmärkningarna nedan.

KLAFFTÄTNING "A"

Klafftätning "A" innehåller BÅDE en vit tätningsbricka och en tätningsring 
(anvisningar börjar på sidan 3).

Detta är den enda tätningskonstruktion som kan användas i klaffen för alla storlekar 
i serien 756, 758, 764, 768/768N och 769/769N.

Dessutom används denna tätningskonstruktion i klaffen för storlekarna 1 1/2 – 3 tum/ 
48,3 – 88,9 mm och 8 tum/219,1 mm för ventiler i serien 751.

Tätningsbricka

Tätningsring

KLAFFTÄTNING "B"

Dubbelribbat 
säte

Klafftätning “B” innehåller ENDAST en vit 
tätningsbricka (anvisningar börjar på sidan 3).

Detta är den enda tätningskonstruktionen som kan 
användas i klaffen för ventiler i serien 751 i storlekarna 
4 – 6 tum/114,3 – 168,3 mm (inklusive 165,1 mm) 
med tillverkningsdatum september 2018 eller senare. 
Dessutom används denna tätningskonstruktion enbart 
med ventilhus som innehåller ett dubbelribbat säte, 
som visas till vänster.

Tätningsbricka

KLAFFTÄTNING "C" Klafftätning "C" är en solid konstruktion och innehåller INTE en vit 
tätningsbricka och en tätningsring (anvisningar börjar på sidan 5).

För larmbackventiler i serien 751 i Nordamerika: Tätning "C” är utformad 
för ventilstorlekarna 4 – 6 tum/114,3 – 168,3 mm (inklusive 165,1 mm).

För larmbackventilstationer i serien 751 i Europa: Tätning "C” är utformad för 
ventilstorlekarna 3 – 6 tum/88,9 – 168,3 mm (inklusive 165,1 mm). Konstruktionen 
för FireLock europeiska larmbackventilstationer i serien 751 måste specificeras vid 
beställning (dessa ventiler har en täckbricka med identifieringsetikett som innehåller 
VdS- och CE-märkning).
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AVSTÄNGNING AV SYSTEMET OCH 
FÖRBEREDELSERFÖR BYTE AV KLAFFTÄTNING

 VARNING

• Underrätta berörda myndigheter innan systemet provas 
eller repareras.

• Avlasta trycket och dränera rörledningsystemet innan 
täcklocket tas bort från ventilen.

• Fastighetsägaren eller dess representant ansvarar 
för att brandskyddssystem hålls i gott driftskick.

• Se NFPA 25, FM-datablad eller eventuella lokala krav gällande 
ventilinspektion för att säkerställa korrekt systemdrift. Svenska 
myndigheter kan kräva tätare provningar. Kontrollera dessa krav 
genom att kontakta de behöriga myndigheterna i det berörda 
området, och se anvisningarna i installations-, underhålls- 
och testhandboken om det finns ytterligare krav.

• Tiden mellan inspektionerna måste förkortas om vattnet 
är förorenat, vid tillförsel av korrosivt vatten eller vatten 
med avlagringar samt i korrosiva atmosfärer.

• Åtgärder som kräver att ventilen tas ur drift kan upphäva 
brandskyddet. En brandpatrull rekommenderas starkt för 
det berörda området.

Om de följande anvisningarna inte iakttas kan detta orsaka 
systemskador, vilket kan leda till dödsfall eller allvarlig 
kroppsskada och materiella skador.

1. Meddela behörig myndighet, fjärrstyrda larmenheter och dem 
i det berörda området att systemet är taget ur drift.

2. Öppna vattentillförselns huvuddräneringsventil helt för att spola 
ut föroreningar ur vattenförsörjningen.

3. Stäng vattenförsörjningens huvuddräneringsventil.

4. Stäng vattenförsörjningens huvudreglerventil så att systemet 
tas ur drift.

5. Öppna vattenförsörjningens huvuddräneringsventil.

6. Kontrollera att vatten inte rinner ur dräneringen.

7. Stäng kolvladdningsledningens kulventil (serie 756 och 758) 
eller laddningsledningens kulventil (serie 764, 768/768N 
och 769/769N).

8. Öppna systemets huvuddräneringsventil och tappa ur eventuellt 
ansamlat vatten och för att avlasta lufttrycket i systemet.

ANMÄRKNING: Öppna fjärrtestventilen (kontrollantens testanslutning) 
och eventuella extra dräneringsventiler om systemet har arbetat.

9. STÄNG AV LUFTTILLFÖRSELN OCH ÖPPNA DEN MANUELLA 
LARMSTATIONENS VENTIL (OM TILLÄMPLIGT).

10. AVLÄGSNA TRYCKET I KOLVLADDNINGSLEDNINGEN (SERIE 
756 OCH 758) ELLER MEMBRANLADDNINGSLEDNINGEN 
(SERIE 764, 768/ OCH 769/769N) GENOM ATT TRYCKA 
NED DEN AUTOMATISKA AVTAPPNINGSSKRUVEN. 
PÅ NYARE AUTO-AVLOPP ÄR DEN HÄR SKRUVEN PLACERAD 
I AUTO-AVLOPPSHYLSAN SOM KAN TRYCKAS NED MED 
EN SKRUVMEJSEL. KONTROLLERA ATT MANOMETRARNA 
VISAR NOLL.

 VARNING
• Kontrollera att ventilen är tryckavlastad och helt dränerad 

innan täcklocksbultarna skruvas bort.

Om de följande anvisningarna inte iakttas kan detta medföra 
dödsfall eller allvarlig kroppsskada och materiella skador.

11. Lossa täcklocksbultarna sakta när trycket i systemet har avlastats. 
ANMÄRKNING: Ta INTE bort någon av täcklocksbultarna förrän 
alla bultar har lossats.

12. Ta bort alla täcklocksbultar, plåten och packningen. 
ANMÄRKNING: Ventilstorlekarna1 1/2 tum/48,3 mm och 
2 tum/60,3 mm i serien 764, 768/768N och 769/769N innehåller 
brickor under huvudena på täcklocksbultarna. Behåll brickorna 
för återmontering.

Lås

För ventiler i serien 764, 768/768N och 769/769N: Tryck tillbaka 
låset (mot membranet).
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White Seal
Washer

13. Vrid ut klaffen ur ventilhuset. Bestäm sedan vilken tätning 
som är installerad i klaffen. Mer information finns i avsnittet 
"klafftätningssatsens innehåll" på sidan 1.

14. Följ stegen för byte på följande sidor.

BYTE AV KLAFFTÄTNING "A" OCH "B"
1. Utför steg 1 - 15 i avsnittet "Stänga av systemet och 

förberedelser för byte av klafftätning".

2. Ta bort tätningen/bulttätningen från klafftätningen.

3. Ta bort tätningshållarringen. Behåll tätningshållarringen 
för återmontering.

4. Peta ut kanten på tätningsbrickan från insidan av klafftätningen, 
enligt ovan. Ta bort och kassera den gamla tätningsbrickan.

5. Peta ut den gamla klafftätningen ur klaffen (tillsammans med 
klafftätningens tätningsring "A"). Kassera klafftätningen.

 FÖRSIKTIGHET
• Använd INTE lösnings- eller slipmedel på eller intill 

ventilhusets sätesring.

• Använd endast reservdelar som levereras av Victaulic.

Om dessa instruktioner inte iakttas kan det medföra felaktig 
ventilfunktion, vilket kan leda till materiella skador.

6. Avlägsna skräp från klaffen. Kontrollera om klaffen har skador som 
kan påverka den nya klafftätningens funktion. Rensa igensatta hål 
i sätesringen på ventilhuset. ANVÄND INTE LÖSNINGS- ELLER 
SLIPMEDEL. Kontakta Victaulic och följ avsnittet "Demontering 
och byte av klaffenheten", om klaffen behöver bytas.

För klafftätning "A": Kontrollera att tätningsringen är korrekt installerad 
i den nya klafftätningen enligt ovan. Tätningsringens mindre diameter 
måste installeras mot klafftätningens tätningsyta.
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7. Montera försiktigt den nya klafftätningen i klaffen. 
För klafftätning "A": Kontrollera att tätningsringen snäpper 
helt in i klaffen.

8. Placera tätningshållarringen (platta sidan ner) på klafftätningens 
tätningsbricka, som visas ovan. Montera tätningsbulten/
bulttätningen genom tätningshållarringen och klaffen.

9. Dra åt tätningsbulten/bulttätningen till moment i tabellen 
på denna sida för att få god tätning.

ÅTDRAGNINGSMOMENT SOM KRÄVS FÖR TÄTNINGSBULT/
BULTTÄTNING FÖR KLAFFTÄTNING "A"

Nominell storlek tum eller mm Åtdragningsmoment tum-lbs/N•m

1 1/2 40
5

2 40
5

2 1/2 90
10

76,1 mm 90
10

3 90
10

4 110
12

165,1 mm 160
18

6 160
18

8 160
18

ÅTDRAGNINGSMOMENT SOM KRÄVS FÖR TÄTNINGSBULT/
BULTTÄTNING FÖR KLAFFTÄTNING "B"

Nominell storlek tum eller mm Åtdragningsmoment tum-lbs/N•m

Alla storlekar 75
9

10. Följ stegen i avsnittet “Installera täcklocket”.

BYTE AV KLAFFTÄTNING "C"
1. Utför steg 1 – 15 i avsnittet "Stänga av systemet 

och förberedelser för byte av klafftätning".

2. Ta bort tätningen/bulttätningen från klafftätningen.

3. Ta bort tätningshållarringen. Behåll tätningshållarringen 
för återmontering.
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4. Ta bort den gamla fasta klafftätningen från klaffen. 
Kassera den fasta klafftätningen.

 FÖRSIKTIGHET
• Använd INTE lösnings- eller slipmedel på eller intill 

ventilhusets sätesring.

• Använd endast reservdelar som levereras av Victaulic.

Om dessa instruktioner inte iakttas kan det medföra felaktig 
ventilfunktion, vilket kan leda till materiella skador.

5. Avlägsna skräp från klaffen. Kontrollera om klaffen har skador som 
kan påverka den nya fasta klafftätningens funktion. Rensa igensatta 
hål i sätesringen på ventilhuset. ANVÄND INTE LÖSNINGS- 
ELLER SLIPMEDEL., Kontakta Victaulic och följ avsnittet 
"Demontering och byte av klaffenheten",om klaffen behöver bytas.

6. Montera den nya fasta klafftätningen i klaffen, som visas ovan. 
ANMÄRKNING: Kontrollera att tätningskanten pekar uppåt.

7. Placera tätningshållarringen (platta sidan ner) på den fasta 
tätningen, som visas ovan.

8. Montera tätningsbulten/bulttätningen genom tätningshållarringen 
och klaffen. Dra åt tätningsbulten/bulttätningen till max.  
70 tum-lbs/8 N•m för att få god tätning.

9. Följ stegen i avsnittet “Installera täcklocket”.
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DEMONTERING OCH BYTE AV KLAFFENHETEN
1. Utför steg 1 – 13 i avsnittet "Stänga av systemet  och förberedelser 

för byte av klafftätning".

2. Ta bort klaffaxelbussningarna med o-ringar (serie 764, 768/768N, 
769/769N) eller fästpluggarna till klaffaxeln (serie 751, 756, 758) 
från ventilhuset.

3. Ta bort klaffaxeln.

 För ventiler i serien 764, 768/768N, 769/769N: 
Klaffjädern kommer ur läge när axeln tas bort. Behåll 
fjädern för återmontering.

 För ventiler i serien 751, 756, 758: De båda distanshållarna 
och klaffjädern kommer ur läge när axeln tas bort. Behåll 
distanshållarna och klaffjädern för återmontering.

4. Ta bort klaffen från sätesringen på ventilhuset. 
Rensa igensatta hål i sätesringen på ventilhuset. 
ANVÄND INTE LÖSNINGS- ELLER SLIPMEDEL.

 FÖRSIKTIGHET
• Använd INTE lösnings- eller slipmedel på eller intill 

ventilhusets sätesring.

• Använd endast reservdelar som levereras av Victaulic.

Om dessa instruktioner inte iakttas kan det medföra felaktig 
ventilfunktion, vilket kan leda till materiella skador.

5. Sätt den nya klaffen på sätesringen på ventilhuset. 
Rikta in hålen i klaffarmarna mot hålen i ventilhuset.

6. För ventiler i serien 764, 768/768N, 769/769N: Sätt i klaffaxeln 
halvvägs in i ventilhuset.

 Montera klaffjädern på klaffaxeln. Se till att öglan på klaffjädern 
är vänd mot klaffen, enligt ovan.

 Trä i klaffaxeln helt genom klaffarmen och ventilhuset.
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6a. För ventiler i serien 751, 756, 758: Sätt i klaffaxeln i ventilhuset 
och placera en distanshållare mellan klaffen och ventilhuset, 
som visas ovan.

 Montera klaffjädern på klaffaxeln. Se till att öglan på klaffjädern 
är vänd mot klaffen, enligt ovan.

 Placera den andra distanshållaren mellan klaffen och ventilhuset. 
Trä i klaffaxeln helt genom klaffarmen och ventilhuset, som 
visas ovan.

7. För ventiler i serien 764, 768/768N, 769/769N: Kontrollera 
att en o-ring är installerad på varje klaffaxelbussning.

 Applicera teflontejp på varje klaffaxelbussning (serie 764, 
768/768N och 769/769N) eller på fästpluggarna till klaffaxeln 
(serie 751, 756, 758). Montera klaffaxelbussningarna eller 
fästpluggarna till klaffaxeln i ventilhuset efter manuell åtdragning.

8. För ventiler i serien 764, 768/768N, 769/769N: 
Dra åt klaffaxelbussningarna till de är i kontakt metall mot 
metall med ventilhuset. Överskrid INTE åtdragningsmomentet 
10 fot-lbs/14 N•m på klaffaxelbussningarna.

 För ventiler i serien 751, 756, 758: Dra åt fästpluggarna till 
klaffaxeln tills de är i kontakt metall mot metall med ventilhuset.

9. Kontrollera att klaffen kan röras fritt.

10. Sätt tillbaka täcklocket enligt anvisningarna i avsnittet 
”Montering av täcklockspackning och täcklock”.
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MONTERING AV TÄCKLOCKSPACKNING 
OCH TÄCKLOCK

 FÖRSIKTIGHET
• Använd endast reservdelar som levereras av Victaulic.

Om dessa instruktioner inte iakttas kan det medföra felaktig 
ventilfunktion och leda till materiella skador.

1. Kontrollera att täcklockspackningen är i gott skick. 
Byt ut packningen mot en Victaulic-levererad packning 
om den är skadad eller sliten.

2. Passa in hålen i täcklockspackningen mot hålen i täcklocket.

3. Sätt i en täcklocksbult genom locket och packningen så underlättas 
inpassningen. För ventilstorlekarna1 1/2 tum/48,3 mm och 
2 tum/60,3 mm  i serie 764, 768/768N, 769/769N: En bricka 
måste installeras under huvudet på varje täcklocksbult.

 FÖRSIKTIGHET
• Dra INTE åt täcklocksbultarna för hårt.

Underlåtenhet att följa denna anvisning kan orsaka skador 
på täcklockspackningen, vilket resulterar i ventilläckage.

4. Passa in täcklocket/täcklockspackningen mot ventilen. Se till 
att klaffjäderns armar är vridna till installerat läge. Dra åt alla 
täcklocksbultar i täcklocket/ventilhuset.

5. Dra åt täcklocksbultarna jämnt och korsvis. Åtdragningsmomenten 
framgår av tabellen ”Åtdragningsmoment för täcklocksbultar” 
nedan. Dra INTE åt täcklocksbultarna för hårt.

ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR TÄCKLOCKSBULTAR

Nominell storlek tum eller mm Åtdragningsmoment ft-lbs/N•m

1 1/2 30
41

2 30
41

2 1/2 60
81

76,1 mm 60
81

3 60
81

4 100
136

165,1 mm 115
156

6 115
156

8 100
136

6. Ta systemet i bruk igen genom att följa avsnittet "Ta systemet 
i bruk" i tillhörande installations-, underhålls- och testhandbok som 
medföljer ventilen. Dessa handböcker kan laddas ner på victaulic.
com eller genom att skanna den aktuella QR-koden nedan.

SKANNA TILLÄMPLIG QR-KOD FÖR ÅTKOMST TILL INSTALLATIONS-, 
UNDERHÅLLS- OCH TESTHANDBÖCKER OCH YTTERLIGARE PUBLIKATIONER

LARMVENTIL TORRÖRSLARM- 
VENTIL

DELUGEVENTIL PREACTION-VENTIL


