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POPLAŠNÁ SPÄTNÁ KLAPKA SÉRIE 751 FIRELOCK™ 
(Poplašný ventil UL/FM a prevádzková výbava s pretlakovým čerpadlom alebo bez neho)

TENTO NÁSTENNÝ NÁVOD JE SPRIEVODCOM NA UVEDENIE SYSTÉMU DO PREVÁDZKY A NA VYKONANIE 
POŽADOVANÝCH HLAVNÝCH VYPÚŠŤACÍCH TESTOV.

PRED POKUSOM O UVEDENIE SYSTÉMU DO PREVÁDZKY SI MUSÍ SKÚSENÝ, KVALIFIKOVANÝ MONTÉR PREČÍTAŤ 
A POCHOPIŤ CELÝ OBSAH TOHTO NÁVODU A VŠTEKY VÝSTRAHY.

ÚVODNÉ NASTAVENIE SYSTÉMU
 VÝSTRAHA

• Poplašná spätná klapka série 751 a prívodné potrubie musia byť chránené pred teplotami mrazu a mechanickým poškodením.

• Aby poplašná signalizácia fungovala správne vo vlhkom systéme, je dôležité odstrániť všetok vzduch zo systému. Na uvoľnenie všetkého zachyteného 
vzduchu zo systému môžu byť potrebné pomocné odtoky.

• Poplašná signalizácia a elektrické panely, ktoré sú ovládané poplašným prietokovým spínačom na stúpačke, nesmú byť prerušené.

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo spôsobiť nesprávnu činnosť ventilu a následné usmrtenie alebo vážne zranenie osôb a poškodenie majetku

Krok 1:

Overte, či sú všetky odtoky systému zatvorené a či sa v systéme nevyskytujú úniky.

Krok 2:

Overte, či bol systém zbavený tlaku. Tlakomery by mali ukazovať nulový tlak.

Krok 3:

Otvorte diaľkovo ovládaný testovací ventil systému (kontrolné testovacie pripojenie ) a akékoľvek pomocné odtoky.

Krok 4:

Zatvorte guľový ventil poplašného vedenia, aby sa zabránilo spusteniu poplašnej signalizácie počas plnenia systému.

Krok 5:

Pomaly otvorte hlavný riadiaci ventil prívodu vody. Nechajte systém úplne naplniť vodou. Nechajte prúdiť vodu z diaľkovo ovládaného testovacieho ventilu systému 
(kontrolné testovacie pripojenie) a akýchkoľvek pomocných odtokov, kým sa zo systému neodstráni všetok zachytený vzduch.

Krok 6:

Zatvorte diaľkovo ovládaný testovací ventil systému (kontrolné testovacie pripojenie ) a akékoľvek pomocné odtoky. POZNÁMKA: Systémový tlakomer by mal byť rovnaký 
alebo väčší ako tlakomer prívodu vody.

Krok 7:

Úplne otvorte hlavný riadiaci ventil prívodu vody.

 VÝSTRAHA
• Guľový ventil poplašného vedenia (uzamykateľný) musí zostať v otvorenej polohe, aby sa mohla aktivovať poplašná signalizácia.

Ak nenecháte guľový ventil poplašného vedenia otvorený, zabránite tým aktivácii poplašnej signalizácie, čo môže viesť k usmrteniu alebo vážnemu 
zraneniu osôb a škodám na majetku.

Krok 8:

Otvorte guľový ventil poplašného vedenia (uzamykateľný).

Krok 9:

Overte, či sú všetky ventily vo svojej normálnej prevádzkovej polohe (pozrite si nižšie uvedenú tabuľku).

Krok 10:

Upovedomte orgán so súdnou právomocou, poplašné sledovacie zariadenia diaľkových staníc a tých, ktorých sú v príslušnej oblasti, že systém je v prevádzke.

POZNÁMKA
• Prevádzka pretlakového čerpadla musí byť automatická v závislosti od klesajúceho tlaku.

NORMÁLNE PREVÁDZKOVÉ POLOHY VENTILOV

Štandardná prevádzková výbava

Ventil
Normálna prevádzková 

poloha
Guľový ventil poplašného vedenia Otvorený

Guľový ventil poplašného testovacieho vedenia Zatvorený

Hlavný riadiaci ventil prívodu vody Otvorený

Hlavný vypúšťací ventil systému Zatvorený

NORMÁLNE PREVÁDZKOVÉ POLOHY VENTILOV

Prevádzková výbava pre použitie s pretlakovým čerpadlom

Ventil
Normálna prevádzková 

poloha
Odpojovacie guľové ventily 
pre pretlakové čerpadlo

Otvorený

Odpojovací guľový ventil tlakového spínača 
pretlakového čerpadla

Otvorený

Guľový ventil poplašného vedenia Otvorený

Guľový ventil poplašného testovacieho vedenia Zatvorený

Hlavný riadiaci ventil prívodu vody Otvorený

Hlavný vypúšťací ventil systému Zatvorený

Hlavný riadiaci 
ventil prívodu vody

Hlavný vypúšťací 
ventil systému

Guľový ventil 
poplašného 

vedenia

Guľový ventil 
poplašného 
testovacieho 

vedenia

POŽADOVANÝ TEST HLAVNÉHO ODTOKU
Ak chcete vykonať testy hlavnej výpuste, pozrite si NFPA 25, hárky s údajmi FM alebo akékoľvek platné miestne požiadavky. Orgán so súdnou právomocou v danej oblasti môže vyžadovať, 
aby sa tieto testy vykonávali častejšie. Overte si tieto požiadavky u orgánu so súdnou právomocou v príslušnej oblasti.

1. Upovedomte orgán so súdnou právomocou, poplašné sledovacie zariadenia diaľkových staníc a tých, ktorých sa to týka, že sa bude vykonávať test hlavného odtoku.

2. Overte, či je k dispozícii dostatočná odtoková kanalizácia.

3. Zaznamenajte si tlak prívodu vody a tlak vody systému.

POZNÁMKA
• V tomto bode zatvorte guľový ventil poplašného vedenia, aby sa zabránilo aktivácii poplašnej signalizácie počas testu hlavného odtoku.

4. Zatvorte guľový ventil poplašného vedenia.

5. Úplne otvorte hlavný vypúšťací ventil systému. Zaznamenajte si tlak prívodu vody ako zvyškový tlak.

6. Pomaly zatvorte hlavný vypúšťací ventil systému. Zaznamenajte si tlak vody vytvorený po zatvorení hlavného vypúšťacieho ventilu systému.

7. Porovnajte odčítanú hodnotu zvyškového tlaku s odčítanými hodnotami zvyškového tlaku pri predchádzajúcich testoch hlavného odtoku. Ak došlo k zhoršeniu 
odčítanej hodnoty zvyškového prívodu vody, obnovte správny tlak prívodu vody.

 VÝSTRAHA
• Guľový ventil poplašného vedenia (uzamykateľný) musí zostať v otvorenej polohe, aby sa mohla aktivovať poplašná signalizácia.

Ak nenecháte guľový ventil poplašného vedenia otvorený, zabránite tým aktivácii poplašnej signalizácie, čo môže viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu osôb a škodám 
na majetku.

8. Otvorte guľový ventil poplašného vedenia.

9. Overte, či sú všetky ventily vo svojej normálnej prevádzkovej polohe (pozrite si tabuľku uvedenú vľavo).

10. Upovedomte orgán so súdnou právomocou, poplašné sledovacie zariadenia diaľkových staníc a tých, ktorých sú v príslušnej oblasti, že ventil je späť v prevádzke. 
Odovzdajte výsledky testu orgánu so súdnou právomocou, ak sa to vyžaduje.

Naskenujte kód QR na získanie prístupu k publikácii Victaulic 30.01 a vyhľadanie častí štandardnej prevádzkovej výbavy.


