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SKÖTSELINSTRUKTIONER FÖR RELIABLES 
Model DDX Preactionventil-Double Interlock med Elektrisk/ 
Pneumatisk aktivering Modell F. 
 
Återställning av Model DDX Preaction Ventil 
 
1. Stäng huvudavstängningsventilen (1) som kontrollerar vattenflödet till PreAction ventilen. 
2. Stäng ventilen på inloppsledningen till tryckkammaren (2) och öppna nödutlösningsventilen 
(4). 
3. Öppna dräneringsventilen (3) och töm systemet på vatten. 
4. Öppna alla avtappningsventiler och avluftningar i lågpunkter på rörsystemet. Stäng dem när 
inget vatten längre kommer ut. ANM: Ovanstående beskrivna förfarande medför att övertryck i 
delugeventilens tryckkammare släpps ut. 
5. Med ventil (6) öppen skall knappen tryckas in på avrinningsventilen (17) för att styra bort 
kulan från sitt säte och medge att vatten i larmledningen rinner ut. 
6. När nödutlösningsventilen (4) är i öppet läge, tryck in och vrid återställningsvredet medurs på 
ventilen till dess att ett tydligt klick hörs (ett tecken på att klaffen har stängts) ANM: 
Återställningsvredet kan endast vridas sedan trycket i tryckkammaren är återställt till 
atmosfärstrycksförhållanden (0 bar). 
7. Kontrollera och återställ alla delar av sprinklersystemet som utsatts för brand. 
8. Stäng ventil (6) och aktivera magnetventilen (8). Stäng av ev. larm på larmpanelen. Öppna 
ventil (2) för att börja trycksätta tryckkammaren och dess rör, samtidigt som man luftar ut ev. 
luft från ventil (4) ANM: Viktigt att all luft ventileras ut för att undvika att ventilen felaktiveras. 
9. När vattnet strömmar normalt från dräneringsledningen på aktiveringsventilen (19) stäng 
ventil (4). Fyll därefter på luft i aktiveringsventilen och sprinklersystemet tills dessa att 
lufttrycket på manometer (9) är enligt tabell nedan. Aktiveringsventilen (19) kommer nu att 
stänga och vattnet kommer att sluta rinna i spillkoppen. ANM: För att bygga upp erforderligt 
lufttryck kan det vara tvunget att stänga dräneringsventilen(3). När aktiveringsventilen (19) är 
driftsatt skall dräneringsventilen (3) öppnas igen och driftsättningen fortsätter. Nu skall 
manometer (10) visa inkommande vattentryck. ANM: Det kan vara nödvändigt att stänga av 
manometer (9) vid driftsättning för att undvika att manometern skadas. 
10. Avaktivera magnetventilen (8) för att kunna fortsätta driftsätta ventilen. 
11. Öppna ventil (6). Öppna delvis huvudavstängningsventilen (1) som kontrollerar vattenflödet 
till PreAction ventilen och stäng dräneringsventilen (3) när vatten kommer ut. Se efter om vatten 
läcker ut genom avrinningsventilen (17) ut i uppsamlingskoppen. Om inget läckage kan noteras 
är PreAction ventilens klaff stängd. Öppna försiktigt huvudavstängningsventilen (1) och 
säkerställ att vattentilloppet är helt öppet och att ventilen är övervakad. 
12. Kontrollera att ventil (2) och ventil (6) är öppna. 
13. Säkra handtaget på Nödutlösningsventilen (4) i läge STÄNGD med hjälp av en nylonlina eller 
dyl. 
 

Vattentryck max. Lufttryck min. Lufttryck max
1,4 bar 0,7 bar 0,9 bar
3,4 bar 0,8 bar 1,1 bar
5,2 bar 0,9 bar 1,2 bar
6,9 bar 1,0 bar 1,3 bar
8,6 bar 1,1 bar 1,4 bar

10,3 bar 1,2 bar 1,4 bar
12,1 bar 1,2 bar 1,5 bar
13,8 bar 1,3 bar 1,6 bar
15,5 bar 1,5 bar 1,7 bar
17,2 bar 1,5 bar 1,8 bar  

 

 
 
 
 
 
 
Kontroll och provning 
 
1. Vattenförsörjning - säkerställ att alla ventiler som kontrollerar vattentilloppet till 
delugeventilen är helt öppna och korrekt övervakade. 
2. Larmledning - säkerställ att ventil (6) är öppen och kvarstår i detta läge. 
3. Andra ventiler i trim - kontrollera att ventil (2) är öppen, precis som alla tryckmanometrars 
1/4"-3-vägsventiler. Ventilerna (4) (5) och (7) bör alla vara stängda. 
4. Avrinningsventil (17) - säkerställ att ventil 7 är öppen. Tryck in knappen för att kontrollera att 
kulan i ventilen rör sig. Om inget vatten syns, är PreAction ventilens säte tätt. 
5. System lufttryck – Kontrollera att manometrarna (9) och (10) följer tabellen nedan 
6. Aktiveringsventil- Kontrollera att inget vatten kommer ifrån aktiveringsventilen (19). 
Kontrollera manometer (9) för rätt inställning. Kontrollera även att slangen från 
aktiveringsventilen (19) inte är skadad eller bruten vilket kan leda till att ventilen felaktigr 
driftsätts. 
7. Larmtest- Kontrollera att ventil (6) är öppen. Öppna ventil (7) , vilket medför att vatten från 
tilloppsledningen kan strömma till den elektriska larmpressostaten (13) för sprinkler och till det 
mekaniska sprinklerlarmet (vattendrivet larm klocka). 
Efter genomfört prov skall ventilen stängas och säkras i stängt läge. Tryck in knappen på 
avrinningsventilen (17) till dess att allt vatten har runnit ut ur larmledningen. 
6. Funktionsprov – Öppna Nödutlösningsventilen (4). ANM: Ett funktionsprov kommer att 
aktivera PreAction ventilen och fylla sprinklersystemet med vatten. 
7. Nödutlösningsventilen Efter avslutat prov, säkerställ att Ventil (4) skall vara säkrad i läge 
STÄNGD med hjälp av en nylonlina efter det att PreAction ventilen har återställts. 
 
 
Provning av Modell DDX PreAction ventilen utan att fylla systemet med vatten 
 
1. Stäng huvudavstängningsventilen (1) och öppna dräneringsventilen (3). 
2. Säkerställ att ventil (2) är öppen, så att vatten kan strömma in i tryckkammaren. 
3. Stäng av tryckluften till sprinklersystemet. 
4. Minska lufttrycket i systemet med ventil (5) tills det att aktiveringsventilen(19) öppnas. 
5. Öppna magnetventilen (8) genom att lösa ut en detektor eller genom en manuell elektrisk 
aktiveringsanordning. Detta kommer att medföra ett hastigt tryckfall i Preaction ventilens 
tryckkammare. 
4. Återställ systemet i enlighet med anvisningarna i avsnittet " Återställning av Modell DDX 
PreAction ventil".  
 
Dränering av överskottsvatten i systemet 
1. Stäng huvudavstängningsventilen (1) som kontrollerar vattenflödet. 
2. Stäng ventil (2) och öppna dräneringsventilen (3). 
3. Öppna kondensavrinningsventil (5) och låt rinna till dess att allt vatten kommit ut.  
Stäng ventil (5) när (eventuellt) flöde av vatten upphört. 
4. Stäng dräneringsventilen, ventil (3). 
5. Öppna först ventil (2) och därefter huvudavstängningsventilen (1) som kontrollerar 
vattenflödet till PreAction ventilen 


