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Teknisk informasjon

     Sprinklersentral Våt pretrimmet 
     Tverrsnitt  

Test og vedlikeholds veiledning 

 Test  
 Før du setter i gang med test som medfører vannføring, må visse forhåndsregler tas. 
1. Sjekk stedet der vannet slippes ut, og sørg for at alt er klart og at det ikke er noen mulighet for å

  forårsake vannskade. 
2. Sjekk prøveuttaket og forsikre deg om at det ikke er noe som vil hindre vannføringen. For å oppnå en

  tilfredsstillende test, må det være uhindret vannstrøm når testventilen er fullt åpen. 
3. Sjekk om brannalarm er koblet til en sentral eller til brannvesen, og varsle signalmottaker før du

  fortsetter med testen. 
  Merk: En hoveddreneringstest vil også starte lokale brannalarmer, med mindre disse er midlertidig 
  koblet ut.  
 Test av sprinklersentral og systemalarmer 

  NFPA 25 anbefaler at sprinklersentralen og dens alarmsystemer testes minst hvert kvartal.  
  Den primære måten for å teste dette utstyret er ved å åpne en testventil plassert i fjernområdet i  
  rørnettet i forhold til sprinklersentralen, og består av en teståpning og kontrollventil. Åpningen av test- 
  ventilen (Inspektørens Testventil), og det påfølgende utslippet av vann gjennom teståpningen, simulerer  
  utløsning av ett sprinklerhode. 
  Derfor skal alarmsystemet starte når Inspektørens Testventil åpnes.   
  En alternativ metode for test av systemalarmer er å åpne Alarm testventil som er en del av sprinkler- 
  sentralens trimsett. Merk: Åpning av denne ventilen tester kun systemalarmer, den tester ikke drift av 
  sprinklersentral ettersom uttaket for denne testen er under sprinklersentralens klaff. Dette betyr at denne 
  testprosedyren bare bør brukes når værforhold eller andre omstendigheter forbyr test med Inspektørens 
  Testventil. Merk: Husk å varsle brannstasjon og signalmottaker at du er ferdig med testen. 
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  Test av hovedvanntilførsel 
  NFPA 25 anbefaler at denne testen utføres kvartalsvis fra hoveddreneringsventilen. Formålet med 
  denne testen er å finne ut hvorvidt den normale vanntilførselen er tilgjengelig. Ved å sammenligne  
  statisk og resttrykksavlesninger med de tidligere avleste, kan denne testen indikere mulige stengte 
  ventiler eller andre hindringer i hovedvanntilførselen.  
  Prosedyre for å gjennomføre denne testen er som følger: 

1. Før hoveddreneringsventil åpnes, les av og noter sprinklersentralens nederste manometer.
2. Åpne hoveddreneringsventil sakte til den er helt åpen. Sjekk deretter at en jevn vannstrøm tømmes

  gjennom hoveddreneringsrøret. 
  Merk: Hvis det ikke kommer en full jevn vannstrøm, sjekk hoveddreneringsrøret for mulige hindringer. 

3. La vannet strømme inntil avlesningen på det nederste manometeret faller og stabiliseres. Les deretter
  av manometeret.    
  Merk: Den første og høyeste trykkavlesningen er det statiske trykket. Den andre og laveste er resttrykk 
  med trykkfall fra hoveddreneringsrøret. 

4. Steng sakte igjen hoveddreneringsventil.
  Husk: Hvis alarmer er midlertidig avstengt, må de settes tilbake i drift. Hvis alarmer er koblet til en 
  sentral stasjon eller til brannvesenet, må de varsles om at testen er gjennomført.       

5. Sammenlign avlesninger med tidligere utførte avlesninger eller med normalavlesning.
  Merk: Hvis sammenlignede avlesninger er gunstige, kan hovedvanntilførselen betraktes som  
  tilfredsstillende. Hvis avlesningene i midlertid varierer i stor grad, skal det undersøkes hva som er 
  årsaken til dette. Noen mulige årsaker kan være: 
  Helt eller delvis stengte ventiler. 
  Tette eller frosne vannrør. 
  Alvorlig lekkasje på ventiler eller rør.   

Vedlikehold  
  Sprinklersentral Våt og tilhørende utstyr bør undersøkes med jevne mellomrom for å sikre forsvarlig og 
  problemfri drift. Punkter som bør undersøkes rutinemessig er: 

  Overflate på klaff. Klaffens gummioverflate bør undersøkes for slitasje eller skade, og fastslå at den er 
  fri for smuss og andre substanser. Hvis den blir funnet å være slitt eller skadet (f.eks. at det finnes 
  fremmedlegemer i overflaten), bør den byttes ut. Er den skitten, bør den vaskes, men ikke bruk  
  kjemikalier eller verktøy som kan skade gummien.  

  Setering. Seteringen bør undersøkes for kutt og for steiner, skitt eller andre fremmedlegemer i sporene   
  eller i hull. Det bør rengjøres grundig. Når seteringen er funnet å være veldig skadet, må sprinkler- 
  sentralen byttes ut. 

  By-Pass tilbakeslagsventil. Klaff og sete på ¾’’ tilbakeslagsventil som sitter i By-Pass bør undersøkes. 

  Retarderingskammer. Utløp og drenering bør undersøkes for mulige hindringer. Siler bør rengjøres 
  grundig. 

  Alarmrør filter. Undersøkelse og rens av ¾’’ filter på alarmrør. Gjelder kun trimsett for konstanttrykk. 

  Alarm testventil, hoveddreneringsventil & Inspektørens Testventil. Alle testventiler som normalt er 
  stengt når sprinkleranlegget er i normal drift posisjon, bør sjekkes for å være sikker på at de er helt  
  stengt og ikke lekker. 

  Sprinklersentral og trimsett. Generell undersøkelse av hele sprinklersentralen og trimsett for synlig 
   lekkasje og mulig skade. 
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  Resette sprinklersentral  
  Etter en eventuell utløsing av sprinkleranlegget, er det visse prosedyrer som må følges for å resette 
  sprinklersentralen, og sprinkleranlegget igjen er satt i drift. 

1. Steng hovedventil.
2. Steng alarmventil.
3. Åpne hoveddreneringsventilen.

  Merk: Det er bare nødvendig å drenere sprinkleranlegget nok til å få erstattet sprinklerhoder. 
4. Erstatt sprinklerhoder som har løst ut.
5. Steng hoveddreneringsventilen.
6. Åpne Inspektørens Testventil.

  Merk: Denne ventilen åpnes for å lufte ut røranlegget under oppfylling av vann. 
7. Åpne forsiktig hovedventilen.

  Viktig: Åpne ventilen bare delvis til å begynne med, åpnes ventilen fullt på med en gang kan dette føre 
 til alvorlige slag i rørsystemet, som enten kan skade rørene eller fange store luftlommer i rørsystemet. 
8. Fortsett å fyll opp med vann til det kommer vann ut av Inspektørens Testventil.
9. Steng Inspektørens Testventil.
10. Åpne hovedventil til full åpning, observer samtidig manometrene.

  Merk: Sprinkleranlegget er fylt når begge manometrene står i ro, og viser samme trykk. 
11. Gjennomfør en test av hovedvanntilførsel for å sikre at den er tilfredsstillende.
12. Åpne alarmventil.
13. Gjennomfør en test av systemalarmer.
14. Lås hovedventil og alarmventil i åpen stilling.

   Systemet er nå driftsatt. 
15. Hvis alarmer er koblet til en sentral stasjon eller brannvesen, må disse få beskjed om at

  sprinkleranlegget er satt tilbake til drift. 
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 Sprinklersentral Våt 114,3 mm trimsett arrangement 
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 Sprinklersentral Våt 168,3 mm trimsett arrangement 



INNSTIKK:http://kruge.httpd.kruge2.webon.net/mediabank/store/2098/Teknisk-Sprinklersentral-Vaat.pdf|id=7639|sourcepage=6

Teknisk informasjon


