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Skötselinstruktion Reliable Modell EX-Torrörsventil

SKÖTSELINSTRUKTION RELIABLE
Modell EX-Torrörsventil

Återställning av Modell EX-Torrörsventil

1. Stäng huvudavstängningsventilen(1) och stäng av lufttillförseln till sprinklersystemet. Stäng även ventilen(2).
2. Öppna huvuddräneringsventilen(3) och töm/dränera ut sprinklersystemet.
3. Öppna alla avtappningsventiler och avluftningar vid lågpunkter i sprinklersystemet, stäng de när sprinklersystemet är tomt på vatten. OBS: 

Ovanstående beskrivna handling medför att övertrycket i EX-ventilens tryckkammare släpps ut.
4. När larmavstängningsventil(6) är öppen, tryck in droppbackventilen(18) för att tömma larmledningen på vatten.
5. Med Modell B Nödutlösningsutrustning (4) i öppet läge, tryck in och vrid återställningsvredet på Modell EX-ventilen tills dess att ett tydligt klick 

hörs (ett tecken på att klaffen har stängts) OBS: Återställningsvredet kan endast vridas sedan trycket i tryckkammaren är återställt till 
atmosfärstrycksförhållanden (0 bar).

6. Kontrollera och återställ alla delar av sprinklersystemet som utsatts för brand.
7. Stäng larmavstängningsventil(6), ventilen (2) samt huvuddräneringsventilen(3). Modell B Nödutlösningsutrustning (4) skall vara i fortsatt öppet 

läge, 
8. Släpp snabbt på luft in i EX ventilen samt i sprinklersystemet till dess att trycket på lufttrycksmanometern(10) överensstämmer med värden i 

enlighet med Tabell A.
9. Öppna ventilen(2) och delvis huvuddräneringsventilen (3) så att ev. luft dräneras ut. Öppna sakta huvudavstängningsventilen(1) tills vatten 

flödar sakta från huvuddräneringsventilen (3)
10. När vattnet börjar komma genom huvuddräneringsventilen(3) stäng då sakta samma ventil (3) tills det att vatten börjar komma från Modell B 

Nödutlösningsutrustning (4).
11. När det kommer en jämn ström av vatten från Modell B Nödutlösningsutrustning (4), stäng då denna ventil(4).
12. Fortsätt att stänga huvuddräneringsventilen(3) till dess att den är helt stängd.
13. Om accelerator används, återställ Modell B1 enligt Reliabels driftinstruktioner. OBS: Modell B1 Accelerator kräver ett min. tryck på 1.0 bar 

för att kunna fungera enligt anvisning.
14. Öppna delvis huvudavstängningsventilen (1) som kontrollerar vattenflödet till EX-ventil, och stäng huvuddräneringsventilen (3) när vatten 

kommer ut. Se efter om vatten läcker ut genom droppbackventilen (18) ut i uppsamlingskoppen (20). Om inget läckage kan noteras är  
EX-ventilens klaff stängd. Fortsätt att öppna huvudavstängningsventilen(1) till helt i öppet läge och se till att ventilen är övervakad.  
Öppna ventil (6).

15. Kontrollera att ventil (2) och ventil (6) är öppna.
16. Säkra handtaget på Modell B Manuell Nödutlösningsutrustning (4) i läget STÄNGD.

.

Kontroll och provning 

1. Vattenförsörjning - säkerställ att alla ventiler som kontrollerar vattentilloppet till EX-ventilen 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 alla tryckmanometrars 1/4”-3-vägsventiler är öppna. Ventilerna (4),(5) och (7) bör alla vara stängda.
4. Droppbackventil (18) -säkerställ att ventil (6) är öppen. Tryck in knappen för att kontrollera att kulan i ventilen rör sig. Om inget vatten syns, är 
EX-ventilens säte tätt (denna ventil bör testas varje månad)
5. Pneumatiskt tryck i systemet - kontrollera manometer för lufttryck och manometer för tilloppets vattentryck och se till att värden enligt Tabell A 
i Bulletin 359 följs.
6. Larmprovning - kontrollera att ventil (6) är öppen. Öppna ventil (7) , vilket medför att vatten från tilloppsledningen kan strömma till den 
elektriska larmpressostaten för sprinkler och till det mekaniska sprinklerlarmet (vattendrivet larmdon). Efter genomfört prov skall ventilen 
stängas och säkras i stängt läge. Tryck in knappen på avrinningsventilen (18) till dess att allt vatten har runnit ut ur larmledningen.
7. Funktionsprov - Öppna Model B Manuell Nödutlösningsutrustning (4). ANM: Ett funktionsprov kommer att aktivera EX-ventilen och fylla 
sprinklersystemet med vatten.
8. Årligt funktionsprov av EX-ventilen – Korrekt funktion av modell EX-ventilen (dvs. att ventilen öppnar upp i händelse av brand) bör verifieras 
minst en gång om året enligt följande: Steg 1. OM vattnet måste hindras från att flöda ut i systemet, utför följande steg. Om vattenflödet inte 
måste hindras, fortsätt till Steg 2. Stäng ventil (1). Öppna dräneringsventilen (3). Öppna ventilen (1) ett varv mer än det läge vid vilket vattnet 
börjar flöda från dräneringsventilen (3). Stäng dräneringsventilen (3) Steg 2. Öppna systemets testanslutning för inspectortest. Steg 3. Verifiera 
att modell EX-ventilen har öppnat, vilket indikeras av vattenflödet in i systemet, och att alla vattenflödeslarm fungerar korrekt. Steg 4. Stäng 
systemets ventil (1). Steg 5. Återställ modell EX-ventilen i enlighet med avsnitt ”Återställning av modell EX-torrörsventilsystem” i denna D & U. 
9. Model B Manuell Nödutlösningsutrustning-ventil (4) skall vara säkrad i läge STÄNGD med hjälp av en nylonlina efter
det att Ex-ventilen har återställts.

Provning av Modell EX Torrörsventil utan att fylla systemet med vatten

1. Stäng huvudavstängningsventilen (1) som kontrollerar vattenflödet till EX-ventilen.
2. Säkerställ så att vatten kan strömma in i tryckkammaren(19)
3. Stäng lufttillförseln till sprinklersystemet.
4. Sänk systemets pneumatiska tryck genom att öppna 1/4”-ventilen som är vinklad (5) till dess att 
aktuatorn för Ex-ventil aktiveras. Detta märks genom en plötslig sänkning av vattentrycket i Ex-ventilens
manometrar. Aktivering av aktuatorn/tryckkammaren kommer att avlufta Ex-ventilens tryckkammare och kommer att få
ventilklaffen att öppna.
5. För att återställa systemet skall den vinklade 1/4”-ventilen (5) stängas. Fortsätt sedan i enlighet med
anvisningarna i avsnittet ” Återställning av Modell EX-Torrörsventil”.

Dränering av överskottsvatten i systemet

1. Stäng huvudavstängningsventilen (1) som kontrollerar vattenflödet. Stäng även ventil (2) och öppna
dräneringsventilen (3).
2. Öppna kondensavrinningsventil (5) och låt rinna till dess att allt vatten kommit ut. Stäng ventil (5) när
(eventuellt) flöde av vatten upphört. ANM: Kontrollera noggrant att ventil (5) inte är öppen under en längre tid
eftersom detta kan medföra att för mycket av systemets lufttryck läcker ut, och därigenom orsaka att Modell EX
aktuatorn för EX-ventil aktiveras. Om aktuatorn ändå råkar aktiveras - följ anvisningarna i avsnitt ”
Återställning av Model EX-Torrörsventil”.
3. Stäng dräneringsventilen, ventil (3). Om systemet innehåller luft under tryck skall trycket tillåtas stiga upp till
de värden som anges i Tabell A. Öppna först ventil (2) och därefter huvudavstängningsventilen (1) som kontrollerar
vattenflödet till EX-ventilen.

 Tabell A
Vattentryck 

(bar) Lufttryck (bar)

Max Inte mindre än För bäst funktion

1,4 0,6 0,7
2,1 0,7 1,0
3,4 0,8 1,1
5,2 0,9 1,2
6,9 1,0 1,3
8,6 1,1 1,4

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

Provning av lågt lufttryck 

1. Stäng Huvudavstängningsventil (1) och Larmledningsventil (6). Öppna sakta kondensavrinningsventilen (5) och släpp ut luft tills dess 
att en signal erhålles från Pressostat lågt lufttryck (15) och stäng sedan kondensavrinningsventilen (5).

2. Under denna test kan man även kontrollera att Pressostat lågt lufttryck (15) är rätt inställd genom att se vad manometer (10) visar när 
signal erhålles.

3. Fyll på luft i systemet enligt tabellen ovan och återställ alla ventiler enligt denna instruktion.
4. Viktigt att Huvudavstängningsventil (1) och Larmledningsventil (6) är stängda under denna provning.


