
1. FUNKTION 
Vattnet från matarledning ansluter in i tanken genom rör 1/a. Det blåsan komprimerar, pressar skuminblandningen utanför tanken genom röret 1/b och hydraulventilen 14. Skummets mixers system är gjort i ett 
brett område mod. TPw. För information se bifogat datablad. Manometer 8/9 ger tryckvärden före och efter den kalibrerade öppning för att kunna redovisa de rätta tryckförlusterna. 
 
2. UPPSTART  
Pumpa in skuminblandningen till tanken genom ventilen vid Pos. 4, med hjälp av den manuella pumpen monterad på tanken 
Ventilerna på bladder tanken skall vara i följande lägen: 

 
- VENTIL 7/12 - ÖPPEN 
- VENTIL 6 - STÄNGD 
- VENTIL 5 - ÖPPEN 
- VENTIL 3 - STÄNGD 
- PÅFYLLNINGSVENTIL SKUM 4 - ÖPPEN 
- VENTIL 1 – 2 - STÄNGD 
 
Under påfyllningen skall nivåventilen 6 vara stängd, när skuminblandningen stiger inne i tanken, vilket indikerar den nivå som uppnåtts 

Efter påfyllning, skall följande ventiler på bladder tanken vara i dessa lägen: 

 
- VENTIL 7/12 - STÄNGD 
- VENTIL 1-2 - ÖPPEN 
- VENTIL 4 - 5 - STÄNGD 
- VENTIL 6 – STÄNGD 
- DRÄNERA NIVÅ MÄTAREN MED VENTIL 13 - STÄNG 
 
EFTER DET ATT OVANSTÅENDE INSTÄLLNINGAR ÄR GJORDA SÅ ÄR BLADDERTANKEN I OPERATIVT LÄGE. 
 
3. ÅTERSTÄLLNING AV BLADDER TANK VID EVENTUELL SYSTEM AKTIVERING. 
- Öppna ventilerna 7/12 
- Dränera system med Ventil 3 monterad på mixern 
- Dränera återstående vatten i tanken med Ventil 5 
 
Återställ skumnivån i tanken och repetera uppstarts momentet (2) enligt ovan. 
 
4. UNDERHÅLL 
 
 6-MÅNADERS KONTROLL 
 
- Kontrollera ventiler och instrument så att dom är brukbart skick. 
 
- Öppna ventil 5 för att verifiera tillståndet på membranet 

Kommer där ut mer än 200cc av skuminblandning så kan membranet vara skadat. 
Om så är fallet kommer systemet inte att fungera. 
 

- Verifiera att den kalibrerade öppningen (Pos. 10) inte är skadad. 
Detta kan medföra att funktionen av systemet inte tillfredställande 

 
2-ÅRS KONTROLL 
- Kontrollera skuminblandningen så att den kemiska sammansättningen är korrekt. 
 
5-ÅRS KONTROLL 
- Gör en provtryckning av membranet med luft med ett tryck på 0,5 bar, verifiera möjligt läckage på membranet med lämplig vätska. 
 
VARNING 
SKUMINBLANDNINGEN I TANKEN SKALL VARA PÅ MAX.NIVÅ FÖR ATT KUNNA GARANTERA KORREKT ANVÄNDNING AV SYSTEM OCH ÄVEN FÖR ATT  UNDVIKA MÖJLIG STRESS PÅ 
MEMBRANET SOM KAN BLI SKADAT OM OVANSTÅENDE INTE FÖLJS. 



 
 
 
 
 BYTE AV BLÅSA 
 
1) Ta bort skuminblandningen från premixern. 
2) Demontera DN400 flänsen från toppen av premixern. 
3) Demontera det invändiga PVC röret.  
4) Demontera DN150 flänsen från botten på premixern 
5) Ta bort blåsan från DN400 flänsen på toppen av premixern  
6) Rengör den invändiga blåsan med vatten. 
7) Borra alla de erfoderliga 25 mm hål i den nya blåsan så att det passar med flänsen efter det att ni har lokaliserat hålen. 
8) Montera blåsan i tanken och montera flänsarna både i botten och toppen av tanken. 

Observera att flänsarna skall vara monterade likadant som innan demonteringen. 
9) Montera bultarna i DN150 flänsen i botten av tanken. 
10)  Sätt tillbaka det invändiga PVC röret i tanken. 
11)  Montera bultarna i DN400 flänsen på toppen av tanken  
12)  Trycktesta tanken i minst 15 min. 
 
 
BEGRÄNSNINGAR OCH TILLÅTEN ANVÄNDNING. 
 
 
1) Bladder tanken skall endast användas med vatten som trycksättande media, och skuminblandning som brandsläckande media. 
2) Ni kan använda normalt producerad skuminblandning utan undantag. 
3) Använd inga gaser för premixerns användning eller för trycktestning av dito. 
4) Installation av premixern måste baseras på riktiga underlag kalkylerade av tekniker eller ingenjör. 
5) Bladder tanken max. tryck på inkommande vatten ledning får inte överstiga 12 Bar. 
6) Vid installation av bladder tank får temperaturen inte understiga – 10°C och inte överstiga 60°C. 
7) Användaren måste installera värmekabel och termisk isolering vid utomhus installation. 
8) Bladder tank är beräknad att fungera i max. ytterliggare belastning på vindar upp till Max.120 daN/mq 
9) Bladder tank är beräknad att klara jordbävningar i klass  S = 12 
10)   Alla typer av ändringar av bladdertankens konstruktion är tillåten utan skriftligt tillstånd från tillverkaren. 
11)  Olika typer av annan utrustning för olika material kan användas på bladder tanken utan skriftligt tillstånd från tillverkaren. 
12)  Skuminblandningen inuti bladder tanken måste vara på max. nivå för att kunna erhålla maximal funktion och även för att undvika mekanisk stress på blåsan inuti tanken. 

 
VARNING ! 
 
Ta inte bort eller ändra inställningar gällande säkerhetsventil/eller säkerhetsanordning och manometer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


