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Inget enskilt mekaniskt larm får anslutas till fler än tre
sprinklersystem och de ska befinna sig i samma
brandzon. En 3/4-tums NPT-svängstyrventil (R3/4) måste 
finnas i varje larmrörledning nära den gren/grenar som
leder till det mekaniska larmet. Det gör att vattnet som
flödar från den öppnade ventilens larmport går direkt till
vattenmotorn. Ett hål med ungefär 3,2 mm diameter ska
borras nära centrum genom spjället i varje styrventil.

Drift
När en (våt-) larmventil, en torrörsventil eller

översvämningsventil aktiveras på grund av brand, flödar
vatten genom silen (19 mm) och rörledningarna (19 mm)
som ansluter det mekaniska sprinklerlarmet till ventilen.
När vattnet strömmar genom inloppet till det mekaniska
sprinklerlarmet passerar det genom munstycket och
träffar klockan och skapar en genomträngande,
kontinuerlig larmsignal. Efter att det träffat peltonhjulet
rinner vattnet ut genom husets 25 mm utloppsöppning.

Larmet fortsätter att ljuda så länge vatten strömmar
genom sprinklersystemet. Det kan stängas av genom att
stänga larmets styrventil som sitter på larmröret som
ansluter det mekaniska sprinklerlarmet till (våt-) larm-,
torrörs- eller översvämningsventilen. Larmets styrventil
ska normalt vara förseglad i öppet läge.

Mekaniskt sprinklerlarm Modell C återställer sig själv
efter varje operation vilket eliminerar behovet av att ta bort 
luckor etc. för att återställa de interna mekanismerna.

Installationsanvisningar
Mekaniskt sprinklerlarm Modell C ska placeras så nära 

(våt-) larm-, torrörs- eller översvämningsventilen som
möjligt för att undvika långa lopp och många skarvar.
Rörledningens totala längd får inte överskrida 22,9 m och 
det mekaniska sprinklerlarmet får inte placeras mer än
6,1 m över ventilen. Om det är absolut nödvändigt att
överskrida avståndet på 22,9 m ska rörledningen till det
mekaniska sprinklerlarmet ökas med en eller flera
storlekar för att kompensera för tryckförlust på grund av
hydraulisk friktion.

1. Borra ett hål på lämplig plats genom byggnadens
vägg för att ansluta ett 19 mm stödrör av lämplig längd 
genom väggen plus 25 mm.

2. Montera stödröret mot väggplattan (95106603) utan
att ta bort klockan (93806612) och placera detta paket 
på utsidan av väggen med stödröret genom väggen.

3. Ta bort stommens hölje (92106603),
höljespackningen (93706602) och peltonhjulet
(97006603) från stommen (91006603).

4. Placera väggstödsbrickan (96906603) över stödröret
så som visas ritningen och skruva fast stommen på
stödröret tills hela paketet är rätt inriktad och sitter
säkert på väggen.

5. Träd drivaxeln (96206603) genom stödröret och in i
drivaxeladaptern (90086601). Rotera drivaxeln för att
se till att den är rätt isatt (klockan ljuder). Märk och
kapa drivaxeln där den sticker ut från navet i stommen.

6. När drivaxeln är på plats måste du se till att nylonlagret 
(90506603) är på plats i navet och sätta på
peltonhjulet på drivaxeln genom navet. Snurra på
peltonhjulet för att se till att sammansättningen rör sig
fritt och att klockan ljuder.

7. Montera höljespackningen och stommens hölje.
8. Anslut larmets inlopp till (våt-) larm-, torrörs- eller

översvämningsventilen med galvaniserade rör eller
mässingsrör med en diameter på minst 19 mm. En
godkänd 19 mm sil är inkluderad för montering nära
larmutloppet på (våt-) larm-, torrörs- eller
översvämningsventil. När en fördröjningskammare
används i anslutning med en larmventil ska silen
placeras vid fördröjningskammarens utlopp såvida
inte fördröjningskammaren är försedd med en
godkänd, integrerad sil. Rörledningen till det
mekaniska larmet ska lutas så att vattnet dräneras ut
genom silen Kopplingarna på larm-, torrörs- och
översvämningsventiler ger korrekt dränering. Se
respektive ventilbulletin för information om installation
av kopplingar.
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Mekaniskt sprinklerlarm Modell C

Del Detalj nr. Beskrivning
Antal
som
krävs

1 91006603 stomme 1

2 92106603 stommens hölje 1

3 93706602 höljespackning 1

4 95606604 stommens hölje & adapterskruv 6

5 96906603 väggstödsbricka 1

6 98604402 engöringsplugg 1

7 97006603 peltonhjul 1

8 90506603 lager 2

9 96206603 drivaxel, 18 tum 1

10 93806612 klocka 1

11 91106601 klockbult 1

12 95106603 väggplatta 1

13 90086601 adapter till drivaxel 1

14 73020063 slaganordning 1

Lista över delar till Mekaniskt sprinklerlarm Modell C
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Om reservdelar skulle behövas bör endast originaldelar från Reliable
användas. Vid beställning skall enhetens produktnummer, namn, modell
och serienummer anges.

3/4" Stödrör

(A) METRISK STOMME IDENTIFIERAS "M"



Underhåll
1. Sprinklersystem – Se NFPA 25 informationsblad –

Inspektion test och underhåll av sprinklersystem.

2. Sil – Se bulletin för respektive larm-, torrörs- eller
översvämningsventil. 

En 3/4-tums (19 mm) sil är placerad i rörledningen 
till larmet. Genom att ta bort och rengöra silen
med jämna mellanrum kan man undvika att skräp
och avlagringar ansamlas och hindrar vattnets
flöde och därigenom sprinklerlarmets funktion.

3. Rengöring – Rengöringspluggen (98604402) i
vattenmotorn ska med jämna mellanrum tas bort för
borttagning av ansamlat skräp och avlagringar som
kan ha passerat genom silen.

4. Lager – Dessa är av nylon och behöver inte
smörjas.

Inspektion
1. Kontrollera om det finns ansamlat skräp etc. på

insidan av klockan.

2.  Se till att klockbulten (91106601) är åtdragen.

3. Se till att silen (19 mm) är ren.   
Obs! Se ”Underhåll.”

4. Falsklarm – Se larmventilbulletinerna 407 eller
408.

Test
1. Larmventilsinstallation
Se larmventilsbulletinerna 407, 408 eller 409.

Det mekaniska sprinklerlarmet kan testas utan att röra
larmventilen genom att öppna larmtestventilen på
rörledningen som ansluter den till larmventilens
inloppsida.

Du kan testa det mekaniska sprinklerlarmet och
larmventilen genom att öppna en 25 mm
inspektörstestkoppling. Kopplingen finns vanligen i
början eller slutet av systemet och dess öppning
motsvarar fixeringen av en automatisk sprinkler. 

2. Installation med torrörsventil
Se torrörsventilsbulletinerna 350, 353 eller 354.

Du kan testa det mekaniska sprinklerlarmet genom att
öppna larmtestventilen på rörledningen som ansluter
sprinklerlarmet till torrörsventilens inloppssida.

Obs! Efter testet måste vattnet dräneras från larmröret
– se inspektions- och testförfarandet för torrörsventilen.

3. Installationer med översvämningsventil
Se översvämningsventilsbulletin 501 eller 503.

Testa det mekaniska sprinklerlarmet genom att öppna
larmtestventilen på rörledningen som ansluter
sprinklerlarmet till översvämningsventilens inloppssida.
Tryck in Kuldroppventilens kolv tills allt vatten har
dränerats från larmröret efter att testet har utförts.

Utrustningen som presenteras i denna bulletin skall installeras i enlighet med Nationella brandskyddsföreningens (USA), Factory Mutual Research
Corporations, eller liknande organisationers senaste, gällande standard samt efter statliga lagar och förordningar där sådana tillämpas.

Produkter som tillverkats och distribuerats av Reliable har skyddat liv och egendom under mer än 80 år. De installeras och underhålls av de mest välutbildade
och respekterade sprinklerentreprenörer som finns i USA, Kanada och andra länder.
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