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751 SERİSİ FIRELOCK™ ALARM ÇEKVALF 
(Aşırı Basınç Pompası İçeren veya İçermeyen UL/FM Alarm Vanası ve Trim)

BU DUVAR ÇİZELGESİ, SİSTEMİN DEVREYE ALINMASI VE GEREKLİ ANA DRENAJ TESTLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
İÇİN BİR KILAVUZ NİTELİĞİNDEDİR.

SİSTEM DEVREYE ALINMADAN ÖNCE DENEYİMLİ VE EĞİTİMLİ BİR MONTÖR MUTLAKA BU MONTAJ, BAKIM VE TEST 
KILAVUZUNUN TÜM İÇERİĞİNİ VE TÜM UYARI MESAJLARINI OKUMALI VE ANLADIĞINDAN EMİN OLMALIDIR.

İLK SİSTEM KURULUMU
 UYARI

• 751 Serisi Alarm Çekvalf ve besleme boruları donma sıcaklıklarına ve mekanik hasara karşı korunmalıdır.

• Alarmların bir yaş sistemde doğru şekilde çalışması için sistemdeki havanın tamamen giderilmesi önemlidir. Sistemde kalan havanın tamamının giderilmesi 
için yardımcı drenajlar gerekli olabilir.

• Alarmlar ve elektrik panelleri (bir alarm akış anahtarı veya kolon tarafından kontrol edilir) kesilemez.

Bu talimatlara uyulmaması durumunda vana doğru çalışmayabilir ve maddi hasar, ciddi yaralanmalar ve hatta ölümlü kazalar meydana gelebilir.

Adım 1:

Sistemin tüm drenajlarının kapatıldığını ve sistemde kaçak bulunmadığını doğrulayın.

Adım 2:

Sistemin basıncının boşaltıldığını doğrulayın. Göstergeler sıfır basıncını göstermelidir.

Adım 3:

Uzak sistem test vanasını (kontrolör test bağlantısı) ve yardımcı drenaj vanalarını açın.

Adım 4:

Sistem doldurulurken alarmların çalışmasını önlemek için alarm hattı küresel vanasını kapatın.

Adım 5:

Su besleme ana kontrol vanasını yavaşça açın. Sistemin tamamen suyla dolmasını bekleyin. Sistemde kalan tüm havayı tahliye etmek için uzak sistem test vanasından 
(kontrolör test bağlantısı) ve yardımcı drenajlardan su geçirin.

Adım 6:

Uzak sistem test vanasını (kontrolör test bağlantısı) ve yardımcı drenaj vanalarını kapatın. NOT: Sistem basınç göstergesi, su besleme basıncı göstergesine eşit veya daha 
yüksek olmalıdır.

Adım 7:

Su besleme ana kontrol vanasını sonuna kadar açın.

 UYARI
• Alarm hattı küresel vanası (kilitlenebilir), alarmların etkinleşebilmesi için mutlaka açık konumda kalmalıdır.

Alarm hattı küresel vanasının açılmaması, alarmların etkinleştirilmesini engeller ve neticesinde ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlarla sonuçlanabilecek sistem 
arızalarına neden olabilir.

Adım 8:

Alarm hattı küresel vanasını (kilitlenebilir) açın.

Adım 9:

Tüm vanaların normal çalışma konumlarında olduğunu kontrol edin (aşağıdaki tabloya bakın).

Adım 10:

Yetkili kurumu, uzak istasyon alarm takip personelini ve etkilenen bölgedeki yetkilileri sistemin devrede olduğu konusunda bilgilendirin.

DİKKAT
• Aşırı basınç pompası, basınç düşmesine karşılık otomatik olarak çalışır.

VANALAR İÇİN NORMAL ÇALIŞMA KONUMLARI

Standart Trim

Vana
Normal Çalışma 

Konumu
Alarm Hattı Küresel Vanası Açık

Alarm Test Hattı Küresel Vanası Kapalı

Su Besleme Ana Kontrol Vanası Açık

Sistem Ana Drenaj Vanası Kapalı

VANALAR İÇİN NORMAL ÇALIŞMA KONUMLARI

Aşırı Basınç Pompasıyla Kullanım İçin Trim

Vana
Normal Çalışma 

Konumu
Aşırı Basınç Pompası İzolasyon Küresel Vanaları Açık

Aşırı Basınç Pompası Basınç Anahtarı 
İzolasyon Küresel Vanası

Açık

Alarm Hattı Küresel Vanası Açık

Alarm Test Hattı Küresel Vanası Kapalı

Su Besleme Ana Kontrol Vanası Açık

Sistem Ana Drenaj Vanası Kapalı

Su Besleme Ana 
Kontrol Vanası

Sistem Ana 
Drenaj Vanası

Alarm Hattı 
Küresel Vanası

Alarm Test Hattı 
Küresel Vanası

GEREKLİ ANA DRENAJ TESTİ
Ana drenaj testleri gerçekleştirmek için NFPA 25, FM Bilgi formlarına veya ilgili yönetmeliklere bakın. İlgili alandaki yetkili kurum bu testlerin daha sık gerçekleştirilmesini zorunlu tutuyor olabilir. 
Etkilenen alandaki yetkili kurumla irtibata geçerek bu gereksinimleri doğrulayın.

1. Yetkili kurumu, uzak istasyon alarm takip personelini ve etkilenen bölgedeki yetkilileri ana drenaj testinin gerçekleştirileceği konusunda bilgilendirin.

2. Yeterli drenajın mevcut olduğunu doğrulayın.

3. Su besleme basıncını ve sistem su basıncını kaydedin.

DİKKAT
• Ana drenaj testi sırasında alarmların çalışmasını önlemek için bu noktadaki alarm hattı küresel vanasını kapatın.

4. Alarm hattı küresel vanasını kapatın.

5. Sistemin ana drenaj vanasını sonuna kadar açın. Su besleme basıncını artık basınç olarak kaydedin.

6. Sistemin ana drenaj vanasını yavaşça kapatın. Sistemin ana drenaj vanasını kapattıktan sonra sabitlenen su basıncını kaydedin.

7. Okunan artık basınç değerini önceki ana drenaj testlerinde okunan artık basınç değerleriyle karşılaştırın. Okunan artık basınç besleme değerinde bir bozulma varsa uygun 
su besleme basıncını ayarlayın.

 UYARI
• Alarm hattı küresel vanası (kilitlenebilir), alarmların etkinleşebilmesi için mutlaka açık konumda kalmalıdır.

Alarm hattı küresel vanasının açılmaması, alarmların etkinleştirilmesini engeller ve neticesinde ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlarla sonuçlanabilecek sistem 
arızalarına neden olabilir.

8. Alarm hattı küresel vanasını açın.

9. Tüm vanaların normal çalışma konumlarında olduğunu kontrol edin (sol taraftaki tabloya bakın).

10. Yetkili kurumu, uzak istasyon alarm takip personelini ve etkilenen bölgedeki yetkilileri vananın tekrar devreye alındığı konusunda bilgilendirin. Gerekirse test sonuçlarını yetkili kuruma bildirin.

30.01 numaralı Victaulic yayınına erişmek için QR kodunu taratın ve standart trim bölümlerine bakın.


