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CLAPET DE ALARMĂ FIRELOCK™ MODEL 751 
(ACS UL/FM și subansamblu cu sau fără suprapresiune la pompă)

ACEASTĂ SCHEMĂ CUPRINDE INSTRUCȚIUNILE PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A SISTEMULUI ȘI EFECTUAREA 
TESTĂRILOR OBLIGATORII ALE ROBINETULUI PRINCIPAL DE GOLIRE.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A SISTEMULUI SE VA FACE NUMAI DUPĂ CE INSTALATORUL CALIFICAT ȘI EXPERIMENTAT 
A CITIT ȘI ÎNȚELES TOT CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL DE INSTALARE, ÎNTREȚINERE ȘI TESTARE ÎMPREUNĂ 
CU MESAJELE DE AVERTIZARE.

CONFIGURAREA INIȚIALĂ A SISTEMULUI
 AVERTISMENT

• Clapetul de alarmă seria 751 și țevile de alimentare trebuie să fie protejate împotriva temperaturilor de îngheț și împotriva deteriorărilor mecanice.

• Pentru funcționarea corespunzătoare a alarmelor într-un sistem umed, este esențial ca aerul să fie eliminat în totalitate din sistem. Golirile auxiliare sunt necesare 
pentru a elibera tot aerul captiv în sistem.

• Alarmele și panourile electrice controlate cu un comutator de debit de alarmare aflat pe coloană nu pot fi întrerupte.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la o funcționare defectuoasă a robinetului, provocând decesul sau vătămări corporale grave și pagube materiale

Pasul 1:
Confirmați că toți robineții de golire din sistem sunt închiși și că sistemul nu prezintă scurgeri.

Pasul 2:
Confirmați că sistemul este depresurizat. Manometrele trebuie să indice valoarea zero pentru presiune.

Pasul 3:
Deschideți robinetul de testare a sistemului de la distanță (conexiunea de testare la inspecție) precum și robineții auxiliari de golire.

Pasul 4:
Închideți robinetul cu bilă de pe linia de alarmare pentru a împiedica declanșarea alarmelor la umplerea sistemului.

Pasul 5:
Deschideți încet vana principală de control de pe alimentarea cu apă. Lăsați sistemul să se umple complet cu apă. Lăsați apa să curgă prin robinetul de testare sistem 
de la distanță (conexiunea de testare la inspecție) și prin orice goliri auxiliare, până când se îndepărtează tot aerul captiv din sistem.

Pasul 6:
Închideți robinetul de testare a sistemului de la distanță (conexiunea de testare la inspecție) precum și robineții auxiliari de golire. NOTĂ: Manometrul de sistem trebuie 
să indice o valoare egală sau mai mare decât cea indicată de manometrul alimentării cu apă.

Pasul 7:
Deschideți complet vana principală de control de pe alimentarea cu apă.

 AVERTISMENT
• Robinetul cu bilă (blocabil) de pe linia de alarmare trebuie să rămână în poziție deschisă, pentru a se permite activarea alarmelor.

Nerespectarea acestei instrucțiuni privind lăsarea deschisă a robinetului cu bilă de pe linia de alarmare va împiedica activarea alarmelor, 
având ca efecte decesul sau vătămarea corporală gravă și pagube materiale.

Pasul 8:
Deschideți robinetul cu bilă (blocabil) de pe linia de alarmare.

Pasul 9:
Confirmați că toți robineții se află în poziții normale de funcționare (consultați tabelul de mai jos).

Pasul 10:
Anunțați autoritatea competentă, stațiile de monitorizare de la distanță și persoanele din zona afectată că sistemul este în uz.

NOTIFICARE
• Acționarea suprapresiunii la pompă se va realiza automat, ca răspuns la scăderea presiunii.

POZIȚIILE NORMALE DE FUNCȚIONARE PENTRU 
ROBINEȚI

Subansamblu standard

Robinet
Poziție normală 
de funcționare

Robinet cu bilă pe linia de alarmare Deschis

Robinet cu bilă pentru linia de testare a alarmelor Închis

Vană principală de control alimentare cu apă Deschis

Robinet principal de golire a sistemului Închis

POZIȚIILE NORMALE DE FUNCȚIONARE PENTRU 
ROBINEȚI

Subansamblu pentru utilizare cu suprapresiunea la pompă

Robinet
Poziție normală 
de funcționare

Robineți cu bilă pentru izolarea suprapresiunii 
la pompă

Deschis

Robinet cu bilă pentru izolarea presostatului 
pentru suprapresiune la pompă

Deschis

Robinet cu bilă pe linia de alarmare Deschis

Robinet cu bilă pentru linia de testare a alarmelor Închis

Vană principală de control alimentare cu apă Deschis

Robinet principal de golire a sistemului Închis

Vană principală 
de control 

alimentare cu apă

Robinet principal 
de golire 

a sistemului

Robinet cu bilă 
pe linia 

de alarmare

Robinet cu bilă 
pentru linia de 

testare a alarmelor

TESTAREA OBLIGATORIE A ROBINETULUI PRINCIPAL DE GOLIRE
Pentru efectuarea testărilor robinetului principal de golire, consultați fișele tehnice FM, NFPA 25 sau oricare alte cerințe locale aplicabile. Autoritatea locală competentă poate solicita ca această 
teste să fie efectuate mai des. Verificați care sunt aceste cerințele prin contactarea autorității competente din zona afectată.

1. Anunțați autoritatea competentă, stațiile de monitorizare la distanță și persoanele din zona afectată că se va efectua testarea robinetului principal de golire.

2. Confirmați că este disponibilă suficientă apă pentru golire.

3. Înregistrați presiunea de alimentare cu apă și presiunea apei din sistem.

NOTIFICARE
• În acest punct, închideți robinetul cu bilă de pe linia de alarmare, pentru a împiedica declanșarea alarmelor în timpul testării robinetului principal de golire.

4. Închideți robinetul cu bilă de pe linia de alarmare.

5. Deschideți complet robinetul principal de golire a sistemului. Înregistrați presiunea de alimentare cu apă și presiunea reziduală.

6. Închideți încet robinetul principal de golire a sistemului. Înregistrați presiunea apei după ce ați închis robinetul principal de golire a sistemului.

7. Comparați presiunea reziduală citită cu presiunile reziduale citite în testările anterioare ale robinetului principal de golire. Dacă valoarea este mai mică la citirile presiunilor reziduale, 
restabiliți alimentarea cu apă la presiunea corespunzătoare.

 AVERTISMENT
• Robinetul cu bilă (blocabil) de pe linia de alarmare trebuie să rămână în poziție deschisă, pentru a se permite activarea alarmelor.

Nerespectarea acestei instrucțiuni privind lăsarea deschisă a robinetului cu bilă de pe linia de alarmare va împiedica activarea alarmelor, având ca efecte decesul sau vătămarea 
corporală gravă și pagube materiale.

8. Deschideți robinetul cu bilă de pe linia de alarmare.

9. Confirmați că toți robineții se află în poziții normale de funcționare (consultați tabelul din stânga).

10. Anunțați autoritatea competentă, stațiile de monitorizare la distanță și persoanele din zona afectată că robinetul funcționează din nou. Trimiteți rezultatele testării la autoritatea competentă, 
dacă este necesar.

Scanați codul QR pentru a accesa publicația 30.01 Victaulic și a consulta secțiunile privind subansamblul standard.


