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TFP1090_NO

Vedlegg H til TFP1090 (09/2005)
Sammendragsinstruksjoner (Dersom problemer oppstår se i hele dokumentet)
Tørrørsventil, DPV-1, DN150, standard alarmprøve, med akselerator
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I. Normale forhold:
t )PWFELPOUSPMMWFOUJMFO "  IBS CMJUU ÌQnet og lukket og kontrollventilen for
akselerator (S) og kontrollventilen for
lufttilførsel (K) er åpne.
t 4QSJOLMFSTZTUFNFU GZMMFT NFE MVGU PH
settes under trykk.
t )PWFEESFOFSJOHTWFOUJM '  PH EFO MBWF
IPWFEESFOFSJOHTWFOUJMFO - MVLLFT
t "MBSNQSWOJOHTWFOUJMFO &  FS J MVLLFU
stilling.
t 5SZLLNBOPNFUFSWFOUJMFOF # PH $ FS
åpne.
t 5SZLLCSZUFSWFOUJMFO + FSÌQFO
t .ÌMFSGPSTZTUFNMVGUUSZLL ( MFTFSMVGUtrykk som går med strømmen, måler for
vanntilførselstrykk (H) leser motstrømsvanntrykk, og måler for lufttrykk for akselerator (R) leser akseleratortrykket.
II. Drift
Når en eller flere sprinklere er aktivert operer akseleratoren for å tillate systemlufttrykk inn i det mellomliggende kammeret
til tørrørsventil. Ved å gjøre det slik vil en
øyeblikkelig overvinne muligheten for systemlufttrykket til å holde tørrørsventilen
lukket uten å måtte vente på et systemlufttrykk til å gå ned til omtrent 20% av vanntilførselen. Tørrørsventilen åpner øyeblikkelig
for å tillate vannstrøm inn i rørsystemet og
til å bli sluppet ut fra alle åpne sprinklere.
Med tørrørsventilen åpen strømmer vannet
for å aktivere trykkbryteren (M) og som relevant, den hydrauliske alarmklokken.

460 mm

III. Ta systemet ut av drift:
Trinn 1. -VLLIPWFELPOUSPMMWFOUJMFO " PH
lukk kontrollventilen for lufttilførsel (K), og
lukk kontrollventilen for akselerator (R).
Trinn 2. Tøm ut systemet med hoveddreneringsventilen (F) og ved å åpne alle ekstra
dreneringsventiler i systemet for å sørge for
at fordelerrør og grenrør har blitt uttømt.
IV. Sette systemet tilbake i drift:
Trinn 1. -VLLEFFLTUSBESFOFSJOHTWFOUJMFOF
etter at vannet slutter å strømme ut, og la
hoveddreneringsventilen (F) være åpen.
Trinn 2: Bytt ut sprinklerne som har vært i
drift samt sprinklene i nærheten av brannen.
Trinn 3. Skyv ned tilbakestillingsknappen
(P) for å sette tørrørsventilen (D) på nytt.
Trinn 4. Via kontrollventilen for lufttilførsel
(K) sett systemet under trykk med luft til
0,7 bar, og åpne så og lukk alle ekstra dreneringsventiler i rørsystemet for å tømme
ut alt resterende vann på steder hvor det
GPSUTBUUFSWBOO¯QOFPHTÌEFMWJTEFOMBWF
IPWFEVUUNNJOHTWFOUJMFO -  GPS Ì TJLSF
at rørledningsløftet er fullstendig uttømt,
Steng den lave hoveddreneringsventilen
- TÌTOBSUWBOOFUTMVUUFSÌTUSNNFVU
Trinn 5. ¯QOFLPOUSPMMWFOUJMFOGPSMVGUUJMGSsel (K) for å gjenopprette systemet til normalt systemlufttrykk.
Trinn 6. Tilbakestill akselerator (Q) ved å
bruke instruksjonen på dens etikett for tilbakestilling.
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Trinn 7. ¯QOFEFMWJTIPWFELPOUSPMMWFOUJMFO
(A) og lukk så sakte hoveddreneringsventilen (F).
Trinn 8. ¯QOF GVMMTUFOEJH IPWFELPOUSPMMventilen (A) og lås den i åpen stilling.
Trinn 9. Tilbakestill panelet for brannalarm
og underrett den sentrale alarmstasjonen.
V. Ukentlig test:
Viktig: Før lukking av noen ventiler eller
aktivering av noen alarmer underrett lokale
sikkerhetsvakter og den sentrale alarmstasjonen hvis relevant.
Trinn 1. ¯QOFWFOUJMFOGPSUSFWFJTBMBSN & 
sjekk at alarmsignalet som var forårsaket
av trykkbryteren (M) er synlig på brannpanelet. Hvis relevant kontroller lyden til den
hydrauliske alarmklokken — den må være
klar og stabil.
Trinn 2. -VLL BMBSNQSWOJOHTWFOUJMFO & 
sjekk at den normale tilførselen og systemtrykkene er gjenopprettet. Dersom tilførselstrykket er under det normale, bruk
instruksjonene fra vanntilførsel for å oppnå
vanlig trykk.
Trinn 3. -VLL USZLLCSZUFSWFOUJMFO +  PH
sjekk driften av alarmbryteren for lavt lufttrykk (N).
Trinn 4. Returner trykkbryterventilen (J) til
den normale åpne stillingen etter å ha sjekket at alarmsignalet er synlig på brannpanelet.

