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ZPĚTNÝ VENTIL S ALARMEM ŘADY 751 FIRELOCK™  
(Ventil s alarmem UL/FM a montážní sestava s nebo bez přetlakového čerpadla)

TATO TABULKA OBSAHUJE POKYNY PRO UVEDENÍ SYSTÉMU DO PROVOZU A K PROVEDENÍ HLAVNÍHO ODTOKU.

PŘED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PROVOZU SI MUSÍ ZKUŠENÝ A VYŠKOLENÝ INSTALAČNÍ TECHNIK PŘEČÍST ÚPLNÝ 
OBSAH PŘÍRUČKY PRO MONTÁŽ, ÚDRŽBU A TESTOVÁNÍ, VČETNĚ VŠECH VÝSTRAŽNÝCH SDĚLENÍ.

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU
 VÝSTRAHA

• Zpětný ventil s alarmem řady 751 a přívodní potrubí musí být chráněny před zamrznutím a mechanickým poškozením.

• Pokud mají alarmy u mokrého systému správně pracovat, je důležité ze systému odstranit veškerý vzduch. K odstranění vzduchu zachyceného v systému 
mohou být vyžadovány pomocné odtoky.

• Alarmy a elektrické panely, které jsou řízeny průtokovým spínačem alarmu na stoupacím potrubí, nelze přerušit.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit nesprávnou funkci ventilu, což by mohlo mít za následek smrt, těžkou újmu na zdraví a škody na majetku.

Krok 1:

Zkontrolujte, zda jsou všechny odtoky systému uzavřeny a zda je systém řádně utěsněn.

Krok 2:

Zkontrolujte, zda byl systém řádně odtlakován. Tlakoměry by měly ukazovat nulový tlak.

Krok 3:

Otevřete testovací ventil vzdáleného systému (kontrolní testovací přípojka) a všechny pomocné odtoky.

Krok 4:

Uzavřete kulový ventil potrubí alarmu, abyste zabránili v aktivací alarmů během plnění systému.

Krok 5:

Otevřete pomalu řídicí ventil hlavního přívodu vody. Nechte systém úplně naplnit vodou. Nechte vodu vytékat z testovacího ventilu vzdáleného systému 
(kontrolní testovací přípojka) a všech pomocných odtoků, dokud není systém dokonale odvzdušněn.

Krok 6:

Uzavřete testovací ventil vzdáleného systému (kontrolní testovací přípojka) a všechny pomocné odtoky. POZNÁMKA: Tlakoměr systémového tlaku 
by měl zobrazovat stejnou nebo větší hodnotu než tlakoměr přívodní vody.

Krok 7:

Otevřete řídicí ventil hlavního přívodu vody.

 VÝSTRAHA
• Kulový ventil potrubí alarmu (uzamykatelný) musí být otevřen ve všech polohách, aby se alarmy mohly aktivovat.

Pokud neponecháte kulový ventil potrubí alarmu otevřený, zabráníte tím aktivaci alarmu, což může mít za následek smrt, těžkou újmu na zdraví 
a škody na majetku.

Krok 8:

Otevřete kulový ventil potrubí alarmu (uzamykatelný).

Krok 9:

Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily v normální provozní poloze (viz také tabulka níže).

Krok 10:

O uvedení systému do provozu informujte veškeré odpovědné orgány v dané jurisdikci, monitorovací vzdálené stanice a všechny ostatní subjekty, 
kterých se provoz systému týká.

OZNÁMENÍ
• Činnost přetlakového čerpadla by měla být automatická v reakci na snižující se tlak.

NORMÁLNÍ PROVOZNÍ POLOHA VENTILŮ

Standardní sestava

Ventil
Normální provozní 

poloha
Kulový ventil potrubí alarmu Otevřeno

Kulový ventil testovacího potrubí alarmu Uzavřeno

Řídicí ventil hlavního přívodu vody Otevřeno

Hlavní vypouštěcí ventil systému Uzavřeno

NORMÁLNÍ PROVOZNÍ POLOHA VENTILŮ

Sestava pro použití s přetlakovým čerpadlem

Ventil
Normální provozní 

poloha
Odpojovací kulové ventily pro 
přetlakové čerpadlo Otevřeno

Odpojovací kulový ventil pro tlakový 
spínač přetlakového čerpadla Otevřeno

Kulový ventil potrubí alarmu Otevřeno

Kulový ventil testovacího potrubí alarmu Uzavřeno

Řídicí ventil hlavního přívodu vody Otevřeno

Hlavní vypouštěcí ventil systému Uzavřeno

Řídicí ventil hlavního 
přívodu vody

Hlavní 
vypouštěcí 

ventil systému

Kulový ventil 
potrubí alarmu

Kulový ventil 
testovacího 

potrubí alarmu

POŽADOVANÝ TEST HLAVNÍHO ODTOKU
Postupujte podle normy NFPA 25, datových listů FM nebo jiných platných požadavků a proveďte testy hlavního odtoku. Odpovědné orgány v dané jurisdikci mohou vyžadovat častější 
provádění těchto testů. Ověřte si tyto požadavky kontaktováním odpovědného orgánu v dané jurisdikci.

1. O provedení testu hlavního odtoku informujte veškeré odpovědné orgány v dané jurisdikci, monitorovací vzdálené stanice a všechny ostatní subjekty, kterých se provedení testu týká.

2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečný odtok.

3. Zaznamenejte tlak přívodu vody a tlak vody systému.

OZNÁMENÍ
• V tuto chvíli uzavřete kulový ventil potrubí alarmu, abyste zabránili aktivaci alarmů během plnění systému.

4. Uzavřete kulový ventil potrubí alarmu.

5. Otevřete úplně hlavní vypouštěcí ventil systému. Zaznamenejte tlak přívodu vody jako zbytkový tlak.

6. Uzavřete pomalu hlavní vypouštěcí ventil systému. Zaznamenejte tlak vody vytvořený po uzavření hlavního vypouštěcího ventilu systému.

7. Porovnejte odečet zbytkového tlaku a odečet zbytkového tlaku zjištěný v předchozích testech hlavního odtoku. Pokud pozorujete klesání hodnoty zbytkového tlaku přívodu vody, 
obnovte tlak přívodu vody tak, aby vykazoval správnou hodnotu.

 VÝSTRAHA
• Kulový ventil potrubí alarmu (uzamykatelný) musí být otevřen ve všech polohách, aby se alarmy mohly aktivovat.

Pokud neponecháte kulový ventil potrubí alarmu otevřený, zabráníte tím aktivaci alarmu, což může mít za následek smrt, těžkou újmu na zdraví a škody na majetku.

8. Otevřete kulový ventil potrubí alarmu.

9. Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily v normální provozní poloze (viz také tabulka vlevo).

10. O uvedení ventilu opětovně do provozu informujte veškeré odpovědné orgány v dané jurisdikci, monitorovací vzdálené stanice a všechny ostatní subjekty, kterých se provoz systému týká. 
V případě potřeby poskytněte výsledky odpovědným orgánům.

Naskenujte QR kód a získejte přístup k publikaci 30.01 společnosti Victaulic, kde jsou reference standardních výbav.


