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SERIE 751 FIRELOCK™-ALARMTERUGSLAGKLEP 
(UL/FM-alarmklep en trim met of zonder overdrukpomp)

DEZE MUURGRAFIEK IS EEN HANDLEIDING OM HET SYSTEEM IN WERKING TE STELLEN EN VOOR HET 
UITVOEREN VAN DE ALARMTESTEN VAN DE WATERSTROOM.

EEN ERVAREN, GETRAINDE INSTALLATEUR MOET DE VOLLEDIGE INHOUD VAN DE INSTALLATIE-, 
ONDERHOUDS- EN TESTHANDLEIDING EN ALLE WAARSCHUWINGSBERICHTEN VOLLEDIG GELEZEN 
EN BEGREPEN HEBBEN VOORALEER HET SYSTEEM IN DIENST TE STELLEN.

INITIËLE SYSTEEMOPSTART

 WAARSCHUWING
• De Serie 751 Alarmterugslagklep en toevoerbuizen moeten beschermd worden tegen vriestemperaturen en mechanische schade.

• Voor de juiste werking van alarmen in een nat systeem is het belangrijk om alle lucht uit het systeem te verwijderen. Hulpafvoeren kunnen nodig 
zijn om alle lucht uit het systeem te verwijderen.

• Alarmen en elektrische borden, die worden gecontroleerd door een alarmschakelaar op de stijgleiding, mogen niet onderbroken worden.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot onjuiste werking van de klep met fatale of ernstige persoonlijke letsels en beschadiging van eigendom als gevolg.

Stap 1:

Bevestig dat alle systeemafvoeren gesloten zijn en dat het systeem lekvrij is.

Stap 2:

Zorg dat de druk uit het systeem is genomen. De manometers moeten nul druk aangeven.

Stap 3:

Open de afsluiter voor systeemtest op afstand (testverbinding inspecteur) en alle hulpafvoerafsluiters.

Stap 4:

Sluit de kogelklep van de alarmleiding om te vermijden dat de alarmen geactiveerd worden als het systeem aan het vullen is.

Stap 5:

Open de hoofdcontroleklep van de watervoorziening langzaam. Laat het systeem zich volledig vullen met water. Laat water uit de afsluiter voor systeemtest op afstand 
(aansluiting keuringsonderzoek) en de hulpafvoeren stromen tot alle achtergebleven lucht uit het systeem verwijderd is.

Stap 6:

Open de afsluiter voor systeemtest op afstand (testverbinding inspecteur) en alle hulpafvoerafsluiters. OPMERKING: De manometer van de systeemdruk moet gelijk 
zijn aan of groter zijn dan de manometer van de watertoevoerdruk.

Stap 7:

Open de hoofdcontroleklep van de watervoorziening volledig.

 WAARSCHUWING
• De kogelklep van de alarmleiding (vergrendelbaar) moet open zijn om de alarmen te kunnen activeren.

Indien de kogelklep van de alarmleiding niet open is, kunnen de alarmen niet geactiveerd worden, wat kan leiden tot overlijden of ernstige persoonlijke 
letsels en schade aan eigendommen.

Stap 8:

Open de kogelklep van de alarmleiding (vergrendelbaar).

Stap 9:

Bevestig dat alle afsluiters in hun normale werkingsposities zijn (raadpleeg de onderstaande tabel).

Stap 10:

Informeer de plaatselijke bevoegde autoriteit, de alarmmonitors op afstand en iedereen in het betrokken gebied dat het systeem in dienst is.

KENNISGEVING
• De werking van de overdrukpomp verloopt automatisch in reactie om een dalende druk.

NORMALE WERKINGSPOSITIES VOOR KLEPPEN

Standaardtrim

Klep
Normale 

werkingspositie
Kogelklep Alarmleiding Open

Kogelklep Alarmtestleiding Gesloten

Hoofdcontroleklep kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerklep kant van het systeem Gesloten

NORMALE WERKINGSPOSITIES VOOR KLEPPEN

Trim voor gebruik met overdrukpomp

Klep
Normale 

werkingspositie
Isolatiekogelklep Overdrukpomp Open

Drukschakelaar Overdrukpomp 
Isolatiekogelklep Open

Kogelklep Alarmleiding Open

Kogelklep Alarmtestleiding Gesloten

Hoofdcontroleklep kant watertoevoer Open

Hoofdafvoerklep kant van het systeem Gesloten

Hoofdcontroleklep 
kant watertoevoer

Hoofdafvoerklep 
van het systeem

Kogelklep 
Alarmleiding

Kogelklep 
Alarmtestleiding

VEREISTE HOOFDAFVOERTEST
Raadpleeg NFPA 25, FM Datasheets of eender welke geldende lokale voorschriften om de hoofdafvoertesten uit te voeren. De instantie met rechtsbevoegdheid kan deze testen 
op een meer frequente basis vereisen. Verifieer deze vereisten door contact op te nemen met de instantie met rechtsbevoegdheid.

1. Informeer de overheid die jurisdictie heeft, de alarmmonitorsystemen op afstand en iedereen in het betrokken gebied dat de hoofdafvoertest zal worden uitgevoerd.

2. Bevestig dat er voldoende afvoer beschikbaar is.

3. Registreer de watertoevoerdruk en systeemwaterdruk.

KENNISGEVING
• Sluit de kogelklep van de alarmleiding op dit punt om te vermijden dat de alarmen geactiveerd worden tijdens de hoofdafvoertest.

4. Sluit de kogelklep van de alarmleiding.

5. Open de hoofdafvoerklep van het systeem volledig. Registreer de watertoevoerdruk als residuele druk.

6. Sluit de hoofdafvoerklep van het systeem langzaam. Registreer de vastgestelde waterdruk na het sluiten van de hoofdafvoerklep van het systeem.

7. Vergelijk bovenstaande aflezing van de residuele druk met de aflezingen van de residuele druk in de vorige testen van de hoofdafvoer. Als de aflezingen van de residuele 
watertoevoer afwijkingen vertonen, herstel dan de waterdruk kant water toevoer.

 WAARSCHUWING
• De kogelklep van de alarmleiding (vergrendelbaar) moet open zijn om de alarmen te kunnen activeren.

Indien de kogelklep van de alarmleiding niet open is, kunnen de alarmen niet geactiveerd worden, wat kan leiden tot overlijden of ernstige persoonlijke letsels 
en schade aan eigendommen.

8. Sluit de kogelklep van de alarmleiding.

9. Bevestig dat alle kleppen in hun normale werkingsposities zijn (raadpleeg de tabel links).

10. Verwittig de overheid die rechtsbevoegdheid heeft, de alarmmonitorsystemen op afstand en deze in het betrokken gebied dat de afsluiter opnieuw in dienst 
gesteld is. Bezorg, indien nodig, de testresultaten aan de overheid die rechtsbevoegdheid heeft.

Scan de QR-code voor toegang tot de Victaulic-publicatie 30.01 en raadpleeg de hoofdstukken over standaardtrims.


