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751-es sorozatú FIRELOCK™ RIASZTÓSZELEP 
(UL/FM riasztószelep és felszerelés túlnyomás szivattyúval vagy anélkül)

EZ A FALI ÁBRA ÚTMUTATÓKÉNT SZOLGÁL A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSÉHEZ ÉS A FŐ LEERESZTŐ SZÜKSÉGES 
TESZTJÉNEK ELVÉGZÉSÉHEZ.

EGY TAPASZTALT, SZAKKÉPZETT SZERELŐNEK EL KELL OLVASNIA ÉS ÉRTELMEZNIE KELL A JELEN KÉZIKÖNYV 
TELJES TARTALMÁT, VALAMINT AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST, MIELŐTT KÍSÉRLETET TENNÉNEK A RENDSZER 
ÜZEMBE HELYEZÉSÉRE.

A RENDSZER KEZDETI BEÁLLÍTÁSA
 FIGYELMEZTETÉS

• A 751-es sorozatú riasztószelepet, valamint a betápláló csövezést óvni kell a fagytól és a mechanikai sérülésektől.

• A riasztás megfelelő működéséhez nedves rendszerben fontos a levegőt eltávolítani a rendszerből. Kiegészítő leeresztők lehetnek szükségesek 
a rendszerben maradt levegő eltávolításához.

• A riasztások és az elektromos panelek, amelyeket a felszálló vezetékre szerelt riasztás áramláskapcsolója vezérel, nem kiiktathatók.

Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása a szelep nem megfelelő működéséhez vezethet, ami pedig halált, súlyos személyi sérülést és anyagi károkat okozhat

1. lépés:

Nyugtázza, hogy az összes leeresztő zárva van, és a rendszer szivárgásmentes.

2. lépés:

Nyugtázza, hogy a rendszer nyomásmentes. A manométerek nulla nyomást kell jelezzenek.

3. lépés:

Nyissa ki a rendszer tesztszelepét (a felügyelő tesztcsatlakozása) és az összes másodlagos leeresztőt.

4. lépés:

A riasztás működésének elkerülése érdekében a rendszer töltésénél zárja el a riasztóvezeték golyóscsapját.

5. lépés:

Nyissa ki lassan a vízellátás fő szabályozó szelepét. Hagyja a rendszert teljesen feltelni vízzel. A külső rendszer teszt-szelepéből (a felügyelő tesztcsatlakozása) 
és bármelyik leeresztőből hagyja a vizet folyni, míg a rendszerben maradt levegő eltávozik.

6. lépés:

Zárja be a rendszer tesztszelepét (a felügyelő tesztcsatlakozása) és az összes másodlagos leeresztést. MEGJEGYZÉS: A rendszer manométere által mutatott nyomásnak 
nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie, mint a víz betáplálási manométerén lévő érték.

7. lépés:

Nyissa ki teljesen a vízellátás fő szabályozó szelepét.

 FIGYELMEZTETÉS
• A riasztóvezeték golyóscsapjának (zárható) nyitott pozícióban kell maradnia a riasztások aktiválásához.

Ha a riasztóvezeték golyóscsapját nem hagyják nyitva, akkor a riasztások nem aktiválódnak, amely halálhoz vagy súlyos személyi sérüléshez és anyagi 
károkhoz vezethet.

8. lépés:

Nyissa ki a riasztóvezeték golyóscsapját (zárható).

9. lépés:

Nyugtázza, hogy az összes szelep a normál működési helyzetben található (lásd az alábbi táblázatot).

10. lépés:

Értesítse az illetékes hatóságot, a külső állomás riasztás felügyelő egységét és az érintett zónában levőket, hogy a rendszer működésben van.

MEGJEGYZÉS
• A túlnyomás szivattyú a csökkenő nyomás hatására automatikusan működésbe lép.

SZELEPEK NORMÁL MŰKÖDÉSI HELYZETE

Standard felszereléssel

Szelep
Normál működési 

helyzet
Riasztóvezeték golyóscsap Nyitva

A tesztelési riasztóvezeték golyóscsapja Zárva

A vízellátás fő szabályozó szelepe Nyitva

A rendszer fő leeresztő szelepe Zárva

SZELEPEK NORMÁL MŰKÖDÉSI HELYZETE

Felszerelés túlnyomás szivattyúval történő használatra

Szelep
Normál működési 

helyzet
Túlnyomás szivattyú leválasztó golyóscsapjai Nyitva

Túlnyomás szivattyú nyomáskapcsolójának 
leválasztó golyóscsapja

Nyitva

Riasztóvezeték golyóscsap Nyitva

A tesztelési riasztóvezeték golyóscsapja Zárva

A vízellátás fő szabályozó szelepe Nyitva

A rendszer fő leeresztő szelepe Zárva

A vízellátás 
fő szabályozó 

szelepe

A rendszer 
fő leeresztő 

szelepe

Riasztóvezeték 
golyóscsap

A tesztelési 
riasztóvezeték 
golyóscsapja

A FŐ LEERESZTŐ SZÜKSÉGES TESZTJE
A fő leeresztő tesztjének elvégzésére vonatkozó helyi követelmények az NFPA 25, FM adatlapjain találhatók. A helyi illetékes hatóságok ezeket a teszteket nagyobb gyakorisággal kérhetik. 
Ellenőrizze ezeket az elvárásokat, ennek érdekében vegye fel a kapcsolatot az érintett területen illetékes hatósággal.

1. Értesítse az illetékes hatóságot, a külső állomás riasztás ellenőrző egységét és az érintett zónában levőket a fő leeresztő tesztjéről.

2. Nyugtázza, hogy elegendő elvezető kapacitás áll rendelkezésre.

3. Jegyezze fel a vízellátás nyomását és a rendszer víznyomását.

MEGJEGYZÉS
• Annak elkerülése érdekében, hogy a riasztások a fő leeresztő tesztje alatt megszólaljanak, zárja el a riasztóvezeték golyóscsapját.

4. Zárja el a riasztóvezeték golyóscsapját.

5. Nyissa ki egészen a rendszer fő leeresztő szelepét. Jegyezze fel a vízellátás nyomását visszamaradó nyomásként.

6. Lassan zárja el a rendszer fő leeresztő szelepét. Jegyezze fel a rendszer fő leeresztő szelepének elzárása utáni víznyomást.

7. Hasonlítsa össze a leolvasott maradék nyomás fenti értékét az előző vízleeresztő teszt alkalmával leolvasott maradék nyomás értékével. Hogyha a vízellátás nyomásának leolvasása romlást 
jelez, állítsa vissza a vízellátás megfelelő nyomását.

 FIGYELMEZTETÉS
• A riasztóvezeték golyóscsapjának (zárható) nyitott pozícióban kell maradnia a riasztások aktiválásához.

Ha a riasztóvezeték golyóscsapját nem hagyják nyitva, akkor a riasztások nem aktiválódnak, amely halálhoz vagy súlyos személyi sérüléshez és anyagi károkhoz vezethet.

8. Nyissa ki a riasztóvezeték golyóscsapját.

9. Nyugtázza, hogy az összes szelep a normál működési helyzetben található (lásd a bal oldali táblázatot).

10. Értesítse az illetékes hatóságot, a külső állomás riasztás-ellenőrző egységét, és azokat, akik az érintett területen tartózkodnak, hogy a szelep ismét működésben van. 
Ha szükséges, bocsássa az illetékes hatóság rendelkezésére a teszt eredményeit.

A 30.01-es Victaulic kiadványhoz való hozzáféréshez szkennelje be a QR-kódot, és tekintse 
meg a szabványos felszerelés fejezeteket.


