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MODEL F-1
LARMVENTIL TORRÖR
EUROPEISK
STANDARDTRIM

DATABLAD

Tillverkad 1993 - nutid
Allmänna anmärkningar:
Denna trim-tabell kan
Ventilen måste utrustas med trim enligt anvisning. Alla avvikelser från trimsatsens storlek eller installation kan
påverka ventilens korrekta funktion.
användas för följande av
Alla rör som är 3/4” ( 20 mm ) eller mindre skall vara utförda med galvade stålrör såvida inte andra material särskilt
Vikings trimsatser
angives i databladet för aktuellt system.
Apparatnummer
Ventilstorlek
När larmventil Model F-1 användes för premixade skumsystem måste trimsatsens rör utföras med handelsstål och
för trim
kopplingar i antingen gjutjärn eller presstål såvida inte andra materialtyper är specificerade i datablad för aktuellt
system
3”
10158_L
Dimensioner inom parentes avser millimeter
4”
08395_L
Utrustningsdetaljer markerade med † tages bort när det alternativa trimsetet med Model E accelerator installeras.
6”
08395_L
ANM 1: Anslutning för elektriskt larmpressostat för att aktivera elektriska larmtablåer. Anm: Efter att larmventilen
har löst ut kan flödet till denna anslutning ej stängas av förrän vattenförsörjningen till torrörsventilen stängts av.
Standardtrimsats för
System med skuminblandning: När en PORV används för att aktivera en Halar® belagd Delugeventil skall1/2”
torrörlarmventil Model F-1
(15 mm) anslutningen för vattenförsörjningen till PORV ske i denna punkt. (Se i Viking Foam Systems Engineering
innehåller galvade nipplar och
and Design Data book)
kopplingar .
ANM 2: Anslutningsmöjlighet för flödeslarmer: 3/4” (20mm) för vattendrivet larmdon (sil erfordras) och 1/2”
(15mm) för elektriskt larmpressostat för att aktivera eldrivna larmdon.
ANM 3: Föreslagen placering för lågtryckslarm för luft.
ANM 4: 1” (25mm) anslutning för sprinkler
ANM 5: Placera listad underhållsutrustning för luft (beställes separat så nära denna
anslutning som möjligt. Se i installationsanvisningarna. Föreslagen placering för
Se Anm 2
Propp 3/4”
anslutning till option med luftkompressor.
ANM 6: Rörledning måste mynna i ÖPPEN DRÄNERING. Kläm inte ihop eller proppa röret.
Fäst röret till 1/2” x 9” nippel under kontrollventil för tätningsvattennivå med hjälp av
slangklämma som ingår i trimsetet.
Se Anm 2
(Se Anm 2)
Propp 1/2”

Polyetylenrör

Standardtrimsetet innehåller en
anslutning för installation av ett ej
vstängningsbart larmpressostat för att
aktivera en elektrisk larmpanel
(se Anm 1)

Raccord
Strypning (81)
Anslut tryckbegränsat
och strypt luftflöde till
denna öppning
(se Anm 5)
Ventil
Normalt Öppen

Propp 1”
Se Anm 4
Propp 1/2”
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Varning: Detta dokument är en översättning.
Dokumentet är framtaget för information varför vi ej kan garantera riktigheten eller att
innehållet är komplett. Det engelska orginaldokument Form No.030806 dated 08 mars
2006 gäller somreferens dokument.
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Propp 1/2”
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Propp 1/2”
Ventil
Normalt Stängd
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Normalt Stängd

Propp 1/2”
Dripcheck
Manometer
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Dräneringstratt
Ventil
Dränering

Beställ larmventil
separat
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