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ALARMOWY ZAWÓR ZWROTNY FIRELOCK™ SERII 751 
(zawór alarmowy oraz wyposażenie UL/FM w wariancie z lub bez pompy nadciśnieniowej)

PREZENTOWANA PLANSZA ŚCIENNA ZAWIERA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE URUCHAMIANIA INSTALACJI 
ORAZ PRZEPROWADZANIA WYMAGANYCH TESTÓW SPUSTU GŁÓWNEGO.

DOŚWIADCZONY MONTER POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ ZAWARTOŚCIĄ INSTRUKCJI MONTAŻU, 
KONSERWACJI I TESTOWANIA ORAZ WSZYSTKIMI OSTRZEŻENIAMI PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI.

WSTĘPNE NASTAWIANIE INSTALACJI
 OSTRZEŻENIE

• Alarmowy zawór zwrotny serii 751 i orurowanie zasilające muszą być zabezpieczone przed działaniem niskich temperatur i uszkodzeniami mechanicznymi.

• Aby zapewnić prawidłowe działanie alarmów w instalacji mokrej, należy usunąć całkowicie powietrze z instalacji. Aby usunąć powietrze z instalacji, mogą 
być wymagane dodatkowe spusty.

• Panele alarmowe i elektryczne (uruchamiane przez alarmowy przełącznik przepływu na kolumnie wodnej) powinny zachowywać swoją integralność.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną niewłaściwego działania zaworu, a w rezultacie poważnych obrażeń ciała bądź zniszczenia mienia.

Krok 1:

Upewnić się, że wszystkie zawory spustowe w instalacji są zamknięte i z instalacji nie ma żadnych wycieków.

Krok 2:

Upewnić się, że w instalacji nie ma ciśnienia. Manometry muszą wskazywać zerową wartość ciśnienia.

Krok 3:

Otworzyć zdalny zawór kontrolny instalacji (złącze kontrolne do użytku inspektora) oraz wszystkie spusty pomocnicze.

Krok 4:

Zamknąć zawór kulowy linii alarmowej, aby zapobiec aktywacji alarmów podczas napełniania instalacji.

Krok 5:

Powoli otworzyć główny zawór sterujący na doprowadzeniu wody. Zaczekać, aż układ napełni się całkowicie wodą. Pozwolić, aby woda wypływała z zaworu testowego 
na końcu instalacji (złącze kontrolne do użytku inspektora) i wszystkich pomocniczych spustów do momentu, aż powietrze zostanie całkowicie usunięte z układu.

Krok 6:

Zamknąć zdalny zawór kontrolny instalacji (złącze kontrolne do użytku inspektora) oraz wszystkie spusty pomocnicze. UWAGA: Manometr instalacji powinien wskazywać 
wartość równą lub większą niż manometr na zasilaniu wodą.

Krok 7:

Otworzyć całkowicie główny zawór sterujący zasilania wodą.

 OSTRZEŻENIE
• Zawór kulowy linii alarmowej (z blokadą) powinien pozostawać otwarty, aby umożliwić aktywację alarmów.

Niezastosowanie się do tego zalecenia uniemożliwi uruchomienie alarmów, co może doprowadzić do śmierci lub skutkować poważnymi obrażeniami 
ciała lub uszkodzeniem mienia.

Krok 8:

Otworzyć zawór kulowy linii alarmowej (z blokadą).

Krok 9:

Upewnić się, że wszystkie zawory znajdują się w ich normalnym położeniu roboczym (patrz tabela poniżej).

Krok 10:

Powiadomić odpowiednie lokalne władze, służby zdalnego monitorowania i wszystkie osoby na danym obszarze, że instalacja jest uruchomiona i pracuje.

UWAGA
• W razie spadku ciśnienia pompa nadciśnieniowa powinna uruchamiać się w sposób automatyczny.

NORMALNE POŁOŻENIA ROBOCZE ZAWORÓW

Wyposażenie standardowe

Zawór
Normalne położenie 

robocze
Zawór kulowy linii alarmowej Otwarty

Zawór kulowy linii testowania alarmów Zamknięty

Główny zawór sterujący zasilania wodą Otwarty

Zawór głównego spustu instalacji Zamknięty

NORMALNE POŁOŻENIA ROBOCZE ZAWORÓW

Wyposażenie dla pompy nadciśnieniowej

Zawór
Normalne położenie 

robocze
Zawory kulowe odcinające 
pompy nadciśnieniowej

Otwarty

Zawór kulowy odcinający przełącznika 
ciśnieniowego pompy nadciśnieniowej

Otwarty

Zawór kulowy linii alarmowej Otwarty

Zawór kulowy linii testowania alarmów Zamknięty

Główny zawór sterujący zasilania wodą Otwarty

Zawór głównego spustu instalacji Zamknięty

Główny zawór 
sterujący zasilania 

wodą

Zawór głównego 
spustu instalacji

Zawór kulowy 
linii alarmowej

Zawór kulowy 
linii testowania 

alarmów

WYMAGANY TEST GŁÓWNEGO SPUSTU
W celu przeprowadzenia testu alarmu głównego spustu patrz przepisy NFPA 25, Karty danych FM lub inne obowiązujące przepisy lokalne. Lokalne władze mogą wymagać 
przeprowadzania tych testów z większą częstotliwością. Należy sprawdzić te wymagania, kontaktując się z lokalnymi władzami na danym terenie.

1. Powiadomić odpowiednie lokalne władze, służby zdalnego monitorowania i wszystkie osoby na danym obszarze, że zostanie przeprowadzony test głównego spustu.

2. Upewnić się, że dostępny jest odpowiedni odpływ.

3. Zapisywać ciśnienie zasilania wodą oraz ciśnienie wody w instalacji.

UWAGA
• W tym momencie należy zamknąć zawór kulowy linii alarmowej, aby zapobiec aktywacji alarmów podczas napełniania instalacji.

4. Zamknąć zawór kulowy linii alarmowej.

5. Otworzyć całkowicie zawór głównego spustu instalacji. Zapisywać ciśnienie zasilania wodą oraz ciśnienie resztkowe.

6. Powoli zamknąć zawór głównego spustu instalacji. Zapisać ciśnienie wody ustabilizowane po zamknięciu zaworu głównego spustu instalacji.

7. Porównać ostatnio zapisane ciśnienie resztkowe z ciśnieniem resztkowym zapisanym podczas poprzednich testów głównego spustu. Jeżeli ciśnienie resztkowe jest mniejsze 
od poprzednio zapisanych, przywrócić odpowiednie ciśnienie wody zasilającej.

 OSTRZEŻENIE
• Zawór kulowy linii alarmowej (z blokadą) powinien pozostawać otwarty, aby umożliwić aktywację alarmów.

Niezastosowanie się do tego zalecenia uniemożliwi uruchomienie alarmów, co może doprowadzić do śmierci lub skutkować poważnymi obrażeniami 
ciała lub uszkodzeniem mienia.

8. Otworzyć zawór kulowy linii alarmowej.

9. Upewnić się, że wszystkie zawory znajdują się w ich normalnym położeniu roboczym (patrz tabela z lewej strony).

10. Powiadomić odpowiednie lokalne władze, służby zdalnego monitorowania i wszystkie osoby na danym obszarze, że instalacja jest ponownie uruchomiona i pracuje. 
Przedstawić wyniki testu lokalnym władzom, jeśli jest to wymagane.

Zachęcamy do zeskanowania kodu QR w celu uzyskania dostępu do publikacji firmy Victaulic 30.01 oraz zapoznania 
się z wyposażeniem standardowym.


