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VENTIL 7/12 - ÖPPEN
VENTIL 6 - STÄNGD
VENTIL 5 - ÖPPEN

PÅFYLLNINGSVENTIL SKUM 4 - ÖPPEN
VENTIL 1 – 2 – STÄNGD
VENTIL 13 - STÄNGD

1. FUNKTION
Vattnet från matarledning ansluter in i tanken genom rör 1/A, blåsan komprimeras och pressar skumkoncentratet utanför tanken genom röret 2/A. Skumkoncentratet passerar avstängningsventil 2 och backventil
10 och mixas till rätt inblandning genom strypningen. Manometer 8 och 9 ger tryckvärden före och efter den kalibrerade strypningen 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 3 - STÄNGD

Under påfyllningen skall nivåventilen 6 vara stäng. När påfyllning är avslutad stäng ventil 4 och öppna ventil 6. Läs av manometerns värde och markera denna på densamma. Stäng ventil 6. 
Efter avslutad påfyllning skall systemet driftsättas. 

Fyll försiktigt på vattnet genom att delvis öppna ventil 1, ventil 2 skall vara stängd och ventil 7/12 skall öppnas försiktigt för avluftning. 
När skumkoncentrat kommer ut ur ventil 12 skall den stängas. När manometern på skumkoncentratledningen visar samma tryck som manometer 8 skall 
ventil 1 öppnas helt. Öppna därefter ventil 2 och systemet är driftsatt. 

Ventilerna skall vara i följande läge vid Drift. 

- 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.
- Stäng ventil 1 och 2
- 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.

- Stäng ventil 1 och 2

- 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 skumkoncentratet 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.

 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 erforderliga 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) Bladdertanken 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) Bladdertankens max. tryck på inkommande vatten ledning får inte överstiga 12 Bar.
6) Vid installation av bladdertank får temperaturen inte understiga +5°C och inte överstiga 60°C.
7) Användaren måste installera värmekabel och termisk isolering vid utomhus installation.
8) Bladdertanken är beräknad att fungera i max. ytterligare belastning på vindar upp till Max.120 N/m

9) Bladdertanken är beräknad att klara jordbävningar i klass  S = 12

VARNING !
Ta inte bort eller ändra inställningar gällande säkerhetsventil 

5. KONTROLL AV NIVÅ PÅ SKUMKONCENTRAT
1) Tillse att ventil 4, 6 och 13 redan är stängda.
2) Stäng ventil 1.
3) Öppna ventil 5 och dränera ut vattnet i membranet till trycket har försvunnit.
4) Stäng ventil 5 och öppna ventil 6.
5) Avläs värde på manometer/tryckmätare 14 med tryckområde 0-400 millibar. Varje 100 millibar motsvarar 1 
meter skumkoncentrat i tanken.
6) Efter avläsning stäng ventil 6, öppna ventil 13 och dränera ut skumvätskan. Stäng sedan ventil 13 och öppna 
ventil 1 igen. 

6. RENSPOLNING EFTER UTFÖRT PROV OCH DRIFTSÄTTNING
Renspolning av inblandare sker genom att ventil 2 stängs och systemet renspolas med vatten.
Detta skall ske efter avslutat prov, förslagsvis görs renspolningen genom provledningen.



Vänster Höger

1. Avstängningsventil vatten
1/A. Anslutningsrör vatten
2. Avstängningsventil skumkoncentrat
2/A.  Skumkoncentratsrör
3. Dräneringsventil system
4. Påfyllnadsventil skumkoncentrat
5. Dräneringsventil vatten
6. Nivåventil skumkoncentrat
7. Avluftningsventil vatten
8. Manometer tryck före inblandare
9. Manometer tryck efter inblandare
10. Strypbricka skumkoncentrat
11. Strypbricka vatten
12. Avluftningsventil skumkoncentrat
13. Dräneringsventil nivåmätare
14. Manometer skumkoncentratnivå 




