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1

Wstęp

1.1

Informacje Ogólne
W systemach opisanych w niniejszej instrukcji stosowany jest środek chemiczny w formie halowęglowodorów; systemy
składają się z dwóch podstawowych (zespołów) elementów. Podstawowe elementy stosowane w systemie:
Elementy do składowania/dystrybucji;
Urządzenia detekcyjne i alarmowe oraz pulpity sterownicze.

Elementy do składowania/dystrybucji
Tabela 1.1 Lista elementów

Standardowe ref.
1 EN 12094‐8
2 EN 12094‐13

Lista elementów
Złączki
Zawór bezzwrotny i zawór zwrotny

3 PED 97/36/CE
4 EN 12094‐4

Rozgałęźnik upustowy i jego siłownik

5 TPED 99/36/CE

Butla

6

Demontowany manometr z
przełącznikiem ciśnienia

EN 12094:10

7 ///

Rozgałęźnik upustowy

Dysza

7

Rys.1.1 Lista elementów mechanicznych
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Urządzenia detekcyjne i alarmowe oraz pulpit sterowniczy
Detektor wstrząsów i
dymu

Ręczny punkt zrzutu

Ręczny przycisk
zatrzymania

Ręczny przycisk
zawezwania

Manometr i
przełącznik
ciśnieniowy

Konwencjonalny
pulpit gaśniczy
EN 12094‐1

Alarm wstępny
Alarm
Awaria

Siłownik

Syrena
dźwiękowa

Panel audio‐wizualny

Rys.1.2 Lista elementów systemu detekcji
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1.2

Zakres i cel instrukcji
Niniejsza instrukcja stanowi kompleksowy przewodnik zawierający wszystkie zalecenia, których znajomość jest konieczna do
zainstalowania gaśniczych instalacji halowęglowodorowych HFC125, HFC227EA i HFC23 dostarczanych przez Bettati
Antincendio srl.
Upust z niedokręconej i odłączonej butli może być bardzo niebezpieczny i może skutkować obrażeniami a
nawet śmiercią oraz uszkodzeniem mienia.
NIE wolno podłączać głównej ani podrzędnej głowicy upustowej, zespołu głównego zaworu
elektrostatycznego lub elastycznych złączy do butli lub podłączać elektrostatycznego zaworu głównego do
elektryki sterowniczej instalacji do momentu, gdy butla zostanie odpowiednio przymocowana do "stelaża"
zaworu oraz podłączenia elementów upustowych do rur instalacyjnych.

W instalacji znajdują się gazy pod dużym ciśnieniem

Instalacji systemu należy wykonać w sposób zgodny z wymogami niniejszej instrukcji

Instalacji elementów może wykonać jedynie przeszkolony inżynier wskazany przez Bettati Antincendio

1.3

Normy i kodeksy dobrych praktyk
Systemy, które wykorzystują gaśnicze halowęglowodory ‐ środki HFC125, HFC227EA i HFC23 są zaprojektowane zgodnie z
następującymi normami:
EN 15004‐1:2008 "Stałe urządzenia gaśnicze. Gaśnicze systemy gazowe. Część 1: Projekt,
instalacja i konserwacja".
EN 15004‐4:2008 "Stałe urządzenia gaśnicze. Gaśnicze systemy gazowe. Część 4: Fizyczne
właściwości i projektowanie instalacji gazów gaśniczych dla HFC 125 (środka gaśniczego)".
EN 15004‐5:2008 "Stałe urządzenia gaśnicze. Gaśnicze systemy gazowe Część 5: Właściwości fizyczne
i projektowanie instalacji gazów gaśniczych dla HFC 227ea (środka gaśniczego)".
EN 15004‐6:2008 "Stałe urządzenia gaśnicze. Gaśnicze systemy gazowe ‐ Część 6: Fizyczne
właściwości i projektowanie instalacji gazów gaśniczych dla HFC 23 (środka gaśniczego)".
Elementy używane w systemach, które wykorzystują gaśnicze halowęglowodory ‐ HFC125, HFC227EA i HFC23 spełniają
wymagania następujących norm:
EN 12094‐4:2004 "Stałe urządzenia gaśnicze. Elementy gaśniczych instalacji gazowych.
Wymagania i metody badań dotyczące zespołów zaworów i ich siłowników".
EN 12094‐5:2004 "Stałe urządzenia gaśnicze. Elementy gaśniczych instalacji gazowych.
Wymagania i metody badawcze dla zaworów rozdzielczych wysokiego i niskiego ciśnienia oraz ich siłowników".
EN 12094‐6:2006 "Stałe urządzenia gaśnicze. Elementy gaśniczych instalacji gazowych.
Wymagania i metody badawcze dla urządzeń nieelektrycznych".
EN 12094‐8:2006 "Stałe urządzenia gaśnicze. Elementy gaśniczych instalacji gazowych.
Wymagania i metody badawcze dla złączek elastycznych".
EN 12094‐10:2004 "Stałe urządzenia gaśnicze. Elementy gaśniczych systemów gazowych.
Wymagania i metody badawcze dotyczące manometrów i przełączników ciśnieniowych"
EN 12094‐13:2002 "Stałe urządzenia gaśnicze. Elementy gaśniczych instalacji gazowych.
Wymagania i metody badawcze dla zaworów zwrotnych i bezzwrotnych".
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1.4

Transport i gospodarka materiałowa
Do transportu butli z gazem gaśniczym należy stosować odpowiednie środki transportu; należy zapoznać się z Kartą
Charakterystyki Produktu dołączoną do dokumentacji technicznej.
Butla musi:
• pozostać na palecie lub w odpowiednim pojemniku do momentu jej instalacji,

Rys.1.3a Butle znajdujące się na paletach
Rys.1.3b Butle umieszczone w
pojemniku

•

być obsługiwana przez wykwalifikowanych pracowników oraz za pomocą odpowiednich środków,

NIE

TAK

Rys.1.4 Wózek do przewozu butli

W trakcie obsługi butli, na górze zaworu należy prawidłowo zamontować kopułkę zaworu

•
•
•

•

zostać umieszczona w czystym i suchym miejscu,
być przechowywana w miejscu osłoniętym, chroniony przed ciepłem i czynnikami atmosferycznymi,
znajdować się z dala od obszarów dużym natężeniu ruchu, gdzie występuje większe prawdopodobieństwo
wystąpienia fizycznych zniszczeń. Pojemniki nigdy nie powinny być montowane w miejscach, w których pojemnik
może być narażony na spryskanie lub zanurzenie w cieczy,
zatyczka zaworu butli oraz wszystkie zatyczki zabezpieczające przyłącza ciśnieniowe należy odpowiednio zabezpieczyć
na czas transportu lub przenoszenia butli,
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Kopułka

Zatyczka
zabezpieczająca
Zawór
Nakrętka

Butla

Szczegóły
instalacyjne

•

Upewnić się, że butla znajduje się w odpowiedniej pozycji instalacyjnej zgodnie z wskazaniami na rys. technicznym.

Każda butla dostarczana jest z określonymi etykietami, które:
zawierają odpowiednie informacje (gaz, numer seryjny, ciśnienie robocze, waga: tara, brutto i czynnik);
wskazują zewnętrzną pozycję wylotu zaworu (omawiana etykieta jest użyteczna w kontekście rozmieszczenia butli,
ponieważ wylot zaworu jest ukryty przez kopułkę butli);
opisują informacje w zakresie bezpieczeństwa odnośnie obsługi i składowania;
opisują dane transportowe.

Etykieta butli

Etykiety ostrzegawcze
Oznaczenia transportowe

Etykieta wylotu zaworu
Rys.1.6 Etykiety i oznaczenia butli
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1.5

Sterowanie i obsługa
Sprawdzić, czy podstawa wsporcza butli (zwłaszcza w przypadku posadzki) i cała konstrukcja wytrzymają całkowite
obciążenia wskazane w następujących tabelach (tabela 1.2);
Wykonać wizualną kontrolę materiału upewniając się, że ilość elementów pasuje do ilości wskazanej w karcie
charakterystyki produktu oraz, czy dostępne są specyfikacje techniczne wskazane w instrukcji "System techniczny".
Wszystkie pozostałe materiały należy składować w osłoniętym miejscu, zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi w celu zapobieżenia wszelkim uszkodzeniom.

Kopułkę zaworu butli można usunąć JEDYNIE po instalacji butli.

W celu uniknięcia przypadkowego zrzutu, połączenie między głównym elastycznym wężem a siłownikiem
elektromagnetycznym (zob. rys. 2.1 w kolejnym pkt., elementy nr 6 i 13) można wykonać WYŁĄCZNIE po
przeprowadzeniu próby.
Butle i pozostałe elementy urządzenia zostaną dostarczone wraz z odpowiednimi akcesoriami zgodnie z normą Bettati
Antincendio.
Butla zostanie zamontowana naściennie ‐ w tym celu należy znaleźć odpowiednie miejsce. Wsporniki i kołki rozporowe
stosowane do instalacji muszą wytrzymać pełne obciążenie. Zwykle butlę należy umieścić w suchym i dobrze
wentylowanym miejscu w celu uniknięcia korozji i innych niekorzystnych zjawisk.
Wykonać poniższą procedurę kontrolną; w przypadku niezgodności z oryginalnym projektem należy o tym fakcie
poinformować firmę Bettati Antincendio przed rozpoczęciem instalacji.

Pojemność (L)
14
27
50
75

Średnica zewnętrzna (mm)
Długość (mm)
168
800
203
1020
269
1080
360
1030
3523
15203
120
3604
14704
180
406
1780
400
1570
200 (1,2)
1. Certyfikacja w toku
2. Spawana butla, ciśnienie pracy 42 bar, ciśnienie próbne 90 bar
3. Tylko dla HFC227ea – HFC125
4. Tylko dla HFC23

Waga (kg)
17
25
46
65
613
1194
175
///

Tabela 1.2 Wymiary i waga butli (butli)
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2

Opis instalacji
Gazowy system gaśniczy HFC227ea, HFC125 i HFC23 można podzielić na trzy różnego rodzaju klasy:
Jedno‐butlowe
Wielo‐butlowe,

2.1

Instalacja jedno-butlowa

Rys.2.1 Pojedyncze butle

1

Butla wypełniona gazem halowęglowodorowym i pod ciśnieniem (azot) ‐ 42 bary (dotyczy
HFC125, HFC 227 EA)

2

Zawór gazu (halowęglowodoru) z wylotem ¾” i zatyczką zabezpieczającą (14 L i 27 L)

3

Zawór gazu (halowęglowodoru) z wylotami 2” i zatyczką zabezpieczającą (50 L, 75 L
120 L, 180 L, 200 L)

13

Ręczny elektromagnetyczny siłownik składający się z: głównego zaworu elektromagnetycznego 24
Vcc, ręcznego siłownika obrotowego, demontowanego manometru z przełącznikiem
ciśnienia, miernikiem ciśnienia ze stykami elektrycznymi (N.O.) [normalnie otwarte],
zaworu upustowego
Główny wąż elastyczny

14

Upustowy wąż elastyczny 3/4" – 1”1/2 – 2”

6

Liczby stanowią referencje do kart charakterystyki produktu Bettati Antincendio srl
Tabela.2.1 Elementy systemu jedno‐butlowego
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2.2 Instalacja wielo-butlowa

Rys.2.2 Butle

1
4

6
9
13
15
18
19

Butla wypełniona halowęglowodorem i poddana działaniu ciśnienia (azot) 42 bar (dla HFC125, HFC
227 EA)
Zawór gazu (halowęglowodoru) z wylotem 2” i zatyczką zabezpieczającą (butle 75 L, 180 L
i 200 L)
Ręczny elektromagnetyczny siłownik składający się z: głównego zaworu elektromagnetycznego 24
Vcc, ręcznego siłownika obrotowego, manometru, miernika z stykami elektrycznymi (N.O.)
[normalnie otwarte], zaworu upustowego
Demontowana grupa z manometrem ze stykami elektrycznymi (N.O) [normalnie otwarte]
Główny wąż elastyczny
Elastyczny wąż upustowy 1”1/2 ‐ 2”
Zawór bezzwrotny 2”
Rozdzielnik gazowy, stalowy typ 40

Liczby stanowią referencje do kart charakterystyki produktu Bettati Antincendio srl
Tabela.2.1 Elementy systemu wielo‐butlowego
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2.3 Opis elementów
Dalsze sekcje opisują poprzednio wymienione elementy systemu Bettati Antincendio srl. Więcej informacji szczegółowych
można uzyskać od personelu Bettati Antincendio srl pod adresem:

BETTATI ANTINCENDIO s.r.l.
Via B. Disraeli, 8 A‐B
42124 Reggio Emilia
Tel. +39 0522/369711
Fax. +39 0522/791052

E‐mail info@bettatiantincendio.it

2.3.1

Butla
Stalowe butle bezszwowe wytwarzane są zgodnie z normą EN 1964‐1 : 1999/36/CE T‐PED.
Pojemność

Średnica
zewn.

Długość

Waga

Gwint na szyjce
(cale)

Ciśnienie
próby

Ciśnienie
robocze

Rys. 2.3 Charakterystyka butli
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2.3.2

Zawór upustowy (wypływowy)

Stalowe butle bezszwowe wytwarzane są zgodnie z normą EN 1964‐1 : 1999/36/CE T‐PED

Tryb czuwania

Tryb uruchomienia

Rys.2.4‐a Zawór upustowy

Rys.2.4‐b Zawór upustowy, wlot 2”1/2‐wylot 1”1/2 dla butli
pojedynczych 50 i 75 L

Wyd. 05/2010
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1
2

Pokrywa ochronna na przyłączu pod ciśnieniem
Kopułka przeciw‐odrzutowa Ø 1"1/2

3

Kopułka przeciw‐odrzutowa Ø 2"

4

Kopułka przeciw‐odrzutowa Ø 3/4"
Tabela 2.3 Zestawienie kopułek / pokryw zaworów

Rys.2.4‐d Zawór upustowy, wlot 1”‐wylot ¾” dla 14 i 27 L
Pojedyncza butla

Zawór butli pod ciśnieniem z wykutym korpusem miedziowym i kopułką jest mocowany do kołnierzy butli 14 lt i 27 lt.
Aktywowany jest za pomocą tłoka znajdującego się w górnej części.
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2.3.3 Siłownik
elektromagnetyczny
Charakterystyka elektryczna
manometru

Butla pełna

Butla pusta

Napięcie nominalne
Prąd
Moc
Czynnik użycia
ochrona

Butla pełna

Butla pusta

Rys.2.5 Siłownik elektromagnetyczny

1
2

Korpus
Manometr z przełącznikiem ciśnieniowym 0‐100 bar

Wdrożenie komend jest certyfikowane na
podstawie normy EN 12094‐4 a manometr jest
zgodny z normą EN 12094‐10

∅40
3

Elektromagnetyczny zawór główny 24 Vcc 11 W

4

Trzpień zabezpieczający

5

Zawór upustowy

6

Ręczny siłownik obrotowy

7

Nakrętka obrotowa (podłączana do zaworu)

Zespół ręcznego siłownika elektromagnetycznego
obejmuje
manometr,
przełącznik
niskociśnieniowy, zawór upustowy z adapterem i
nakrętką obrotową.

Tabela.2.4 Lista elementów siłownika elektromagnetycznego

W celu zapoznania się z oporem elektrycznym wszystkich przyłączy elektrycznych zob. instrukcja
techniczna pulpitu gaśniczego, która nie stanowi części niniejszej dokumentacji.

Wyd. 05/2010
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2.3.4 Demontowany manometr z przełącznikiem ciśnieniowym

Rys. 2.6 Demontowany manometr z przełącznikiem ciśnieniowym

1 Korpus
Manometr z przełącznikiem ciśnieniowym
2
0‐100 bar ∅40
3 Przyłącze obrotowe
4 Wtyczka elektryczna

Miernik jest certyfikowany zgodnie z
normą UNI EN 12094‐10
Jednostka jest niezbędna na potrzeby butli
typu slave (podrzędnego), ponieważ zapewnia
lokalne środki wizualne umożliwiające
określenie (kontrolę) ciśnienia w butli typu
slave.

Tabela.2.5 Lista elementów manometru

W celu zapoznania się z oporem elektrycznym wszystkich przyłączy elektrycznych zob. instrukcja
techniczna pulpitu gaśniczego, która nie stanowi części niniejszej dokumentacji.

Wyd. 05/2010
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2.3.5 Główny wąż elastyczny

Rys. 2.7 Węże elastyczne

1
2
3
4
5
6

Złączki 1/4" GAS x 1/8" GAS gwint stożkowy
Nakrętka obrotowa 1/4" GAS
Przyłącze węża ‐ butla główna 3/16"
Przyłącze ‐ trójnik 1/4"
Przyłącze węża ‐ butla 3/16"
Kolanko 1/4"GAS x 1/4"NPT
Tabela.2.6 Lista elementów węży elastycznych

Wyd. 05/2010

W celu łączenia poszczególnych urządzeń
zaworu butli stosowane są przyłącza
elastyczne.
Wzmacniany wąż gumowy 3/16" ID
posiada
gwintowane
przyłącze
umożliwiające przełączanie go między
elementami.
Węże elastyczne certyfikowane są
zgodnie z normą UNI EN 12094‐8
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2.3.6 Upustowy wąż elastyczny

Elastyczny wąż upustowy centralnego systemu składowania

Elastyczny wąż upustowy systemu modułowego

Rys. 2.8‐a Węże upustowe (wypływowe) dla instalacji HFC227ea HFC125

Elastyczny wąż upustowy centralnego systemu składowania
Elastyczny wąż upustowy systemu modułowego
Rys. 2.8‐b Węże upustowe dla instalacji HFC23

1 Nakrętka obrotowa
2 Wysokociśnieniowy wąż gumowy
3 Nakrętka obrotowa

Elastyczne węże upustowe (wypływowe) są
stosowane do łączenia butli z rozgałęźnikiem lub
instalacją rurową.

Tabela 2.6 Lista elementów węży upustowych

Węże elastyczne certyfikowane są zgodnie z
normą UNI EN 12094‐8

Wyd. 05/2010
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2.3.7

Zawór zwrotny

KIERUNEK PRZEPŁYWU

Rys. 2.9 Zawór zwrotny

Zawór zwrotny wykorzystywany jest między elastycznym przyłączem wylotu zrzutu zaworu butli a rozgałęźnikiem
upustowym. Zapobiega powrotowi z rozgałęźnika w przypadku, gdy instalacja jest "uwalniana" lub gdy jedna lub
większa liczba butli jest rozłączana, np. w celach wykonania prac serwisowych.
W celu umożliwienia wykonania podłączenia między elastycznym wężem zrzutowym a rozgałęźnikiem, zawór rozszerza
się o około 20 mm
2.3.8
Rozgałęźnik upustowy (wypływowy)

Rys 2.10 Rozgałęźniki upustowe

Rozgałęźnik upustowy składa się ze spawanej rury lub łączników i jest zaprojektowany pod kątem akumulacji
łącznego przepływu dwóch lub większej liczby butli do wspólnej rury prowadzącej na obszar chroniony.

Wyd. 05/2010
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2.3.9 Przełącznik ciśnieniowy rurociągu
Przełącznik ciśnieniowy jest aktywowany przez środek aktywujący w trakcie upustu. Jego zadaniem jest przywołanie
pulpitu sterowania w przypadku aktywacji systemu, zwłaszcza w przypadku aktywacji ręcznej.
Przełącznik ciśnienia jest dostarczany z kołkiem resetującym.

Rys. 2.11 Przełącznik ciśnieniowy rurociągu

Wyd. 05/2010
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Instalacja jedno-butlowa
Rura

Złączki,
teownik i
adaptery nie stanowią części
dostawy Bettati Antincendio

Przełącznik ciśnieniowy
instalacji rurowej
Teownik ASA3000
Złączka ASA3000
Ogranicznik ¾
Wąż elastyczny ¾

Zawór główny

Butla

Rys. 2.12 Mechaniczna instalacja przełącznika ciśnieniowego w systemie jedno‐butlowym

W celu zainstalowania urządzenia w systemach jedno‐butlowych należy podłączyć wąż elastyczny z teownikiem, który nie jest
dostarczany przez firmę Bettati Antincendio. W pozycji środkowej teownika podłączyć przełącznik ciśnienia
Instalacja wielo-butlowa
OPCJA 1

Rozgałęźnik

Zawór zwrotny

Przełącznik ciśnieniowy
instalacji rurowej

Wąż elastyczny

Rys. 2.13 Mechaniczna instalacja przełącznika ciśnieniowego w systemie wielo‐butlowym
OP.1

OPCJA 2

Wyd. 05/2010
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Złączki,
teownik i
adaptery nie stanowią części
dostawy Bettati Antincendio
Rys. 2.14 Mechaniczna instalacja przełącznika ciśnieniowego w systemie wielo‐butlowym OP.2

W zależności od wybranej opcji należy o niej wcześniej poinformować firmę Bettati Antincedio. Dostarczony zostanie
adaptacyjny rozgałęźnik. Opcja 1 obejmuje spawanie elementu rozgałęźnika, co umożliwia instalację przełącznika
ciśnieniowego.
Nie wolno modyfikować rozgałęźnika, modyfikacja spowoduje nieważność próby wykonanej przez
BETTATI ANTINCENDIO oraz odpowiedniego świadectwa.

Wyd. 05/2010
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3

Instalacja mechaniczna i elektryczna
Instalacji elementów może wykonać jedynie przeszkolony inżynier wskazany przez firmę
Bettati Antincendio

3.1

Procedura instalacji

1

Sprawdzić prawidłowe rozmieszczenie butli i zainstalować osłonę montażową butli. Umieścić butlę
(zazwyczaj wylot zaworu, zgodnie z wskazaniem na etykiecie należy skierować w stronę lewą) i
obrócić w kierunku ściany o około 20° w celu umożliwienia podłączenia między wężem upustowym a
rozgałęźnikiem.

20°

2

3

Wyd. 05/2010

Zainstalować elastyczny wąż upustowy

Zamontować butle i zainstalować rozgałęźnik oraz manometr rurociągu
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4

5

6

7

Wyd. 05/2010

Zainstalować demontowane manometry (butle typu slave);

Zainstalować główne przyłącze pneumatyczne łączące butle z wężem elastycznym

Zainstalować demontowany elektryczny/ręczny elektromagnetyczny siłownik w butlach
głównych

Zainstalować linię gaśniczą z gazem. Linia gazowa zostanie wykonana ze stali (w zależności od
ciśnienia) z łącznikami ASA3000
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8

Wykonać kontrolę systemu gaśniczego na podstawie zestawienia (listy kontrolnej)

KOMPLETNA INSTALACJA SYSTEMU

Wyd. 05/2010
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3.2 Instalacja butli
3.2.1 Ogólne uwagi odnośnie instalacji butli

Butla jest poddawana działaniu ciśnienia rzędu 42 bar i należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie. Mimo, że zawór butli
jest zbudowany z ciężkiej kutej miedzi, może ulec uszkodzeniu, jeżeli zostanie upuszczony. Upust z niedokręconej i
odłączonej butli może być bardzo niebezpieczny i może skutkować obrażeniami a nawet śmiercią oraz uszkodzeniem
mienia. Butli nie da się "rozładować" przypadkiem, chyba, że wskutek niewłaściwej obsługi.

W zwykłych warunkach, zaworu butli nie można "rozładować" bez posiadania różnych urządzeń dołączonych do i
połączonych za pomocą elastycznych złączek. NIE wolno podłączać ręcznego pneumatycznego siłownika, zespołu
zaworu elektromagnetycznego lub elastycznych przyłączy do butli lub podłączać elektrostatycznego zaworu do elektryki
sterowniczej instalacji do momentu, gdy butla zostanie odpowiednio przymocowana do "stelaża" zaworu i podłączenia
elementów upustowych do rur instalacyjnych.

Zdjąć kopułkę butli zaworu dopiero po instalacji butli.

W trakcie instalacji nie należy zaciskać na butli pasa używanego do mocowania butli. Należy dopuścić pewne ruchy butli w
trakcie wyrównywania wylotu upustowego zaworu butli z rurą upustową. Montaż butli wykonany zostaje przez dokręcenie
śruby i nakrętki wskazanych na rys.

Rys. 3.1 Pasy montażowe butli.

Lokalizację wylotu butli wskazuje etykieta znajdująca się na górze butli. Zazwyczaj wylot butli jest
umieszczony po stronie lewej, obrócić butlę zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 20° w celu
umożliwienia połączenia elastycznego węża upustowego i rozgałęźnika.

Zgodnie z niniejszą instrukcją, zwykle wylot zaworu jest umieszczony po stronie lewej. Niemniej jednak, umieszczenie
go po stronie prawej nie narusza poprawności instalacji i czytelności wyświetlacza, ponieważ zespół

Wyd. 05/2010
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siłownika elektromagnetycznego lub usuwany manometr z zespołem przełącznika pod ciśnieniem umożliwia rotację
przyrządu pomiarowego. Na rys. 3.2 wskazano obie instalacje.

Siłownik

Siłownik

elektromagnetyczny

Wylot zaworu

elektromagnetyczny

Rys. 3.2 Orientacja zaworu

Po umieszczeniu butli obok wspornika obrócić go w kierunku ściany o około 20° w celu umożliwienia podłączenia węża
upustowego i rozgałęźnika, jak wskazano na rys. 3.3.

20°
Rys. 3.3.1 Oznaczenie wylotu zaworu

Rys. 3.3 Rozmieszczenie butli.

Wyd. 05/2010
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3.2.2 Instalacja pojedynczej butli
Zamontować wspornik tylny na ścianie; sprawdzić dane wskazane na rysunku oraz w tabeli i przymocować butlę do ściany
za pomocą pasów montażowych. Należy upewnić się, że etykieta wskazująca wylot zaworu znajduje się w prawidłowej
pozycji. Pasy montażowe nie mogą ściśle opinać butli.
Należy zwracać uwagę na pojemność butli, dla butli o pojemności 14 do 75 l wystarczy pojedynczy tylny wspornik, w
przypadku butli 120 l należy podwoić wsporniki.

Pojedyncza butla 14 L i/lub 27 L

Krok pierwszy:
umieszczenie
wspornika tylnego

Krok drugi:
umieszczenie butli

Krok trzeci: montaż butli za
pomocą pasów

Rys. 3.4 Pasy montażowe butli.
Pojemność (L)
14
27

Wyd. 05/2010

Średnica Ø (mm)
168
203

Wysokość butli (mm)
800
1020

Wysokość H (mm)
500
700
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Pojedyncza butla 50 L i/lub 75 L

Rys. 3.5 Pasy montażowe butli.
Pojemność (L)
50
75

Wyd. 05/2010

Średnica Ø (mm)
267
360

Wysokość butli (mm)
1130
1030

Wysokość H (mm)
750
600
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Pojedyncza butla 120 L

Rys. 3.6 Pasy montażowe butli.

Pojemność (L) Średnica Ø (mm)
1
120
360
2
120
352
1. Tylko dla HFC23
2. Tylko dla HFC227ea i HFC125
3.2.3

Wysokość butli (mm)
1480
1520

Wspornik H1 (mm)
750
750

Wspornik H2 (mm)
1100
1100

Jednorzędowa wielo-butlowa instalacja
Zamontować wspornik tylny na ścianie; sprawdzić dane wskazane na rysunku oraz w tabeli i przymocować butlę do ściany
za pomocą pasów montażowych. Należy upewnić się, że etykieta wskazująca wylot zaworu znajduje się w prawidłowej
pozycji. Pasy montażowe nie mogą ściśle opinać butli. Należy dopuścić pewne ruchy butli w trakcie wyrównywania wylotu
upustowego zaworu butli z rurą upustową.
Butla 50 l i/lub 75 l

Rys. 3.7 Pasy montażowe butli.

Wyd. 05/2010
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Pojemność (L)
75

Średnica Ø (mm)
360

Wysokość butli (mm)
1030

Wysokość H (mm)
500

Podstawa koła D (mm)
450

butle 120 l

Rys. 3.8 Pasy montażowe butli.

Pojemność (L)
1

Średnica Ø (mm)

120
360
2
120
352
1. Tylko dla HFC23
2. Tylko dla HFC227ea i HFC125

Wysokość butli (mm)

Wspornik H1 (mm)

Wysokość H2 (mm)

Podstawa koła D (mm)

1480
1520

750
750

1100
110

450
450

Po umieszczeniu butli tak, jak opisano poprzednio ‐ obrócić butlę w kierunku ściany o około 20° aby umożliwić połączenie
pomiędzy wężem upustowym a rozgałęźnikiem. Zaleca się utrzymywanie wylotu zaworu po stronie lewej.

3.3 Instalacja elastycznego węża upustowego
Kolejny etap dotyczy elastycznego węża upustowego.

Zdjąć kopułkę butli zaworu dopiero po instalacji butli.

Wyd. 05/2010
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Przyłącze
elastycznego węża
upustowego

Przyłącze
ciśnienia

Rys. 3.12 Instalacja elastycznego węża upustowego

Rysunek 3.11 Podłączenie zaworu

W pierwszej kolejności zdjąć kopułkę butli zaworu a następnie zdjąć kopułkę przeciw‐odrzutową z zaworu.

3.4 Instalacja rozgałęźnika upustowego
Gdy butle zostaną umieszczone poprawnie, kolejny etap obejmuje instalację rozgałęźnika upustowego. Rozgałęźnik
upustowy zbiera cały gaz zawarty w butlach i kieruje go do systemu rurowego w celu umożliwienia zrzutu za pomocą
dyszy.
Nie wolno modyfikować rozgałęźnika, modyfikacja spowoduje nieważność próby wykonanej przez BETTATI
ANTINCENDIO oraz odpowiedniego świadectwa.
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3.4.1 Rozmieszczenie rozgałęźnika upustowego w instalacji z wieloma butlami
Zamontować wsporniki osłony dla rozgałęźnika do ściany; rozgałęźnik zostanie zamontowany z odpowiednimi
dostarczonymi urządzeniami.
Rozgałęźnik jest dostarczany z zaworami bezzwrotnymi z etykietą zaświadczającą, że rozgałęźnik jest zgodny z normą PED.
Gdy rozgałęźnik zostanie umieszczony we właściwym miejscu można usunąć kopułkę z butli.

Usunąć kopułkę butli dopiero po instalacji rozgałęźnika.

Odległość pomiędzy ścianą a osią rozgałęźnika będzie zgodna z wszystkimi wartościami w tabeli.
Rysunek 3.9 Odległość rozgałęźnika od ściany
Elastyczny wąż upustowy

Pojedynczy rząd butli

Pojemność butli
75
120

Odległość między ścianą
boczną
150 mm
150 mm

Rys. 3.10 Instalacja rozgałęźnika

Za pomocą elastycznego węża podłączyć zawór bezzwrotny na rozgałęźniku z wyjściem zaworu. Regulowany zawór bezzwrotny: możliwa jest regulacja długości zaworu na 20 mm w celu uniknięcia problemów spowodowanych przez upustowy
wąż elastyczny.

20 mm
Minimalna długość (a)

Maksymalna długość (b)

Rys. 3.13 Zawór zwrotny przy minimalnej długości (a) i maksymalnej długości (b)
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Kontynuować instalację przełącznika ciśnieniowego zgodnie z opisem w sekcji 2.3.9.

Pojemność butli
Odległość między posadzką a rozgałęźnikiem
75
1790 mm
1
120
2240 mm
2
120
2280 mm
1
Tylko dla HFC23
2
Tylko dla HFC227ea i HFC125
Wysokość butli może się nieco różnić
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3.5 Demontowany manometr z instalacją zespołu przełącznika ciśnienia
BUTLE TYPU SLAVE: Zdjąć kopułkę przeciw‐odrzutową przyłącza pod ciśnieniem i ręcznie zainstalować usuwany manometr
z przełącznikiem ciśnieniowym: upewnić się, że nakrętka jest mocno dokręcona. Demontowany manometr z
przełącznikiem pod ciśnieniem będzie wskazywał ciśnienie pracy opisane na etykiecie butli. Za pomocą detektora
sprawdzić, czy z przyłączy wycieka gaz.
Odkręcenie zatyczki może spowodować mały wyciek gazu; ten wyciek nie wpływa znacząco na całkowite
ciśnienie butli, niemniej jednak należy wykonać tę czynność jak najszybciej

Po montażu ustawić miernik w odpowiedniej
pozycji; za pomocą klucza Ø22mm dokręcić
manometr upewniając się, że zainstalowano go
poprawnie

Za pomocą detektora sprawdzić, czy z
przyłączy wycieka gaz. Kontrolę należy
wykonać bardzo dokładnie.

Rysunek 3.14 Wykrywanie wycieku

Na poniższym rysunku wskazano punkt główny, gdzie może pojawić się wyciek.
Butle typu Slave (podrzędnego)
75 i 120 l.

Rysunek 3.15 Wycieki mogą pojawić się w czerwonych punktach

Wyd. 05/2010

35

Via Disraeli, 8 42124 REGGIO EMILIA ‐
WŁOCHY
Tel. +39 0522 369711 Fax +39 0522 791052
E‐mail: info@bettatiantincendio.it
P.IVA – C.F. 01979170352

3.6 Instalacja elektrycznego/ręcznego elektromagnetycznego siłownika i przyłącza pneumatycznego
POJEDYNCZA BUTLA: Zdjąć kopułkę ochronną przyłącza pod ciśnieniem i ręcznie zainstalować siłownik (należy upewnić
się, że zawór elektromagnetyczny nie jest pod napięciem): upewnić się, że nakrętka jest mocno dokręcona.
Demontowany manometr z przełącznikiem pod ciśnieniem będzie wskazywał ciśnienie pracy opisane na etykiecie butli. Za
pomocą detektora sprawdzić, czy z przyłączy wycieka gaz.
Odkręcenie zatyczki może spowodować mały wyciek gazu; ten wyciek nie wpływa znacząco na całkowite
ciśnienie butli, niemniej jednak należy wykonać tę czynność jak najszybciej

Po montażu ustawić miernik w odpowiedniej pozycji; za
pomocą klucza Ø22mm dokręcić manometr upewniając się,
że zainstalowano go poprawnie

Manometr wskazuje ciśnienie butli

Za pomocą detektora sprawdzić, czy z przyłączy wycieka
gaz. Kontrolę należy wykonać bardzo dokładnie.

Rysunek 3.16 Wykrywanie wycieku

Na poniższym rysunku wskazano punkt główny, gdzie może pojawić się wyciek.
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Butla 14 l i/lub 27 l

Aby przetestować zawór upustowy obrócić siłownik dołem ku górze i
zamknąć wylot siłownika; użyć detektora wycieków w celu sprawdzenia,
czy występują jakieś wycieki w zaworze upustowym.
Rysunek 3.17 Wycieki mogą pojawić się w czerwonych punktach

Pojedyncze butle 50, 75 i 120 l.

Aby przetestować zawór upustowy obrócić siłownik dołem ku
górze i zamknąć wylot siłownika; użyć detektora wycieków w celu
sprawdzenia, czy występują jakieś wycieki w zaworze upustowym.
Rysunek 3.18 Wycieki mogą pojawić się w czerwonych punktach
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3.7 Główne przyłącze pneumatyczne
3.7.1

Pojedyncza butla
W celu uniknięcia przypadkowego zrzutu, połączenie między wężem a stożkowymi złączkami 1/8”G x 1/8” G
umieszczonymi na elektromagnetycznym siłowniku muszą zostać wykonane DOPIERO po próbie.

POJEDYNCZA BUTLA: Wkręcić kolanko gazowe 1/4” NPT x 1/4” na górze zaworu głównego i za pomocą węża elastycznego
L=400mm podłączyć je z wylotowym gwintem stożkowym 1/8" G x 1/8”.
Należy ostrożnie umieścić kolanko na górze zaworu, gwinty są różne (1/4" NPT na zaworze i 1/4"na wężu elastycznym).

Pojedyncza butla 14 l i/lub 27 l

Pojedyncze butle 50, 75 i 120 l.

Rysunek 3.20 Główne przyłącze pneumatyczne ‐ butle

W celu uniknięcia przypadkowego zrzutu, połączenie między wężem a stożkowymi złączkami 1/8”G x 1/8” G
umieszczonymi na elektromagnetycznym siłowniku muszą zostać wykonane DOPIERO po próbie.
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3.7.2 Butla główna i butla typu slave (podrzędny)
BUTLA GŁÓWNA Wkręcić teownik ¼” GAS x 1/4” NPT x 1/4” GAS na górze zaworu głównego i za pomocą elastycznego
węża L=400mm podłączyć z wylotowym gwintem stożkowym 1/8" G x 1/8”.
Należy ostrożnie umieścić kolanko na górze zaworu, gwinty są różne (1/4" NPT na zaworze i 1/4"na wężu elastycznym).
¼” G

¼” G

¼” NPT

BUTLA GŁÓWNA

¼” NPT

BUTLA TYPU SLAVE

BUTLA TYPU SLAVE

Rysunek 3.21 Główne przyłącze pneumatyczne butli typu slave

Dokręcić teownik ¼” na każdym zaworze typu slave, z wyjątkiem ostatniego, na którym umieszczone zostanie kolanko ¼”.
Należy ostrożnie umieścić kolanko na górze zaworu, gwinty są różne (1/4" NPT na zaworze gazowym i 1/4" na elastycznym
wężu gazowym). Korzystając z węża elastycznego L=500mm podłączyć wszystkie zaworu.

Rysunek 3.22 Główne przyłącze pneumatyczne
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4

Instalacja rur, łączników, okuć i dyszy

Ze względu na duże zróżnicowanie osłon i urządzeń wsporczych można
wybrać inne rozwiązanie dla poszczególnych zastosowań w zakresie
instalacji rurociągu.
Na podstawie "ścieżki" rur wskazanej na rysunkach technicznych,
dobrane zostaną odpowiednie modele osłon i zatyczki oraz zostanie
sprawdzone, czy są w stanie wytrzymać określone obciążenie.
Norma UNI ISO 15004 zaleca maksymalną odległość osłon na podstawie
średnicy rury.

Średnica rury

Rysunek 4.1 Wsporniki systemu rur

Maksymalna
odległość (m)

1/2”

1,5

3/4”

1,8

1”

2,1

1”1/4

2,4

1”1/2

2,7

2”

3,4

2”1/2

3,5

3”

3,7

Złączki takie jak kolanka, teowniki, ograniczniki, dysze, itp.
... zostaną dostarczone przez firmę Bettati Antincendio z
gwintami NPT chyba, że inaczej wskazują specyfikacje
techniczne.
Szczelność między łącznikami a rurami musi zostać
zagwarantowana za pomocą (korzystania z) teflonu lub
innego odpowiedniego materiału.

Rysunek 4.2 Łączniki dla instalacji rurowej

Każda dysza zrzutowa posiada wewnętrzną kryzę
pomiarową (z otworami) o różnych średnicach.
Dodatkowo, każda dysza zrzutowa posiada etykietę
z określonymi informacjami:
•
Nr seryjny dyszy (tj. 11001)
•
Średnica dyszy (cale)
•
Średnica kryzy pomiarowej (mm)
Zachować ostrożność w trakcie instalacji: każdą dyszę
należy umieścić zgodnie z opisem na dokumencie
projektowym

5

Przyjęcie (akceptacja) systemu
mechanicznego

5.1 Procedury testowe
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Poniżej, w tabeli 5.1 podsumowano wszystkie podstawowe kroki zapewniające prawidłowe wykonanie próby
mechanicznego systemu przeciw‐pożarowego
Tabela 5.1 Tabela (z danymi) próby przyjęcia

Klient

San Polo D’Enza

Umiejscowienie systemu

Storical Archives, via Levi, 1 San Polo D’Enza
Pierwsze piętro

Rodzaj systemu

System z gaśniczy z halowęglowodorem HFC227EA

Data

11/29/09

Specyficzne dane dla systemu mechanicznego
Charakterystyka butli
WYDAJNOŚĆ

MARKA

NUMER SERYJNY

TYP

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

05/8472/001
05/8472/002
05/8472/003
05/8472/003
05/8472/004

HFC227EA
HFC227EA
HFC227EA
HFC227EA
HFC227EA

120 lt
120 lt
120 lt
120 lt
120 lt

Opis próby
Wielkość obszaru chronionego
Kontrola obudowy
Kontrola integralności obudowy

Kontrola elementów mechanicznych
Kontrola zgodności:

DATA
WAŻNOŚ
CI PRÓBY

Dane dotyczące gazu gaśniczego
ILOŚĆ (KG)
///
///
///
///
///

2015
2015
2015
2015
2015

WYNIK

Kontrola wizualna
Próba wentylatora drzwiczek: miernik .......
dmuchawa miernik ……….
Butle
Instalacja rurowa
Dysze

Butle i kontrola montażu rury
Kontrola zblokowania (instalacji) urządzeń ‐ Butla, rurociąg, dysze
Kontrola rury pneumatycznej przy 3 barach dla 10 minut (utrata ciśnienia mniejsza niż 20%)

tak

nie

brak

tak

nie

brak

tak

nie

brak
danych

tak

nie

brak
danych

tak

nie

brak

tak

nie

brak

tak

nie

brak

tak

nie

brak

tak

nie

brak
danych

tak

Nie

brak

tak

nie

brak

tak

nie

brak

Wykonano za pomocą manometru ..........

Kontrola drożności rurociągu
Wstępny test funkcjonalny

Test funkcjonalny metoda pierwsza
Test funkcjonalny metoda druga
Dokumenty
Raport techniczny systemu
Karta charakterystyki produktu (MSDS)
Obliczenia hydrauliczne
Dokumenty robocze
a) rysunki, we wskazanej skali, systemu rozprowadzania środka gaśniczego, w
tym pojemniki, umiejscowienie, zbiorniki, rury i dysze, zawory i urządzenia
redukujące ciśnienie oraz rozmieszczenie haków na rury;
b) nazwa właściciela i dzierżawca;
c) lokalizacja budynku, którego ryzyko dotyczy;
d) umiejscowienie i budowa osłoniętych ścian obudowy i ścianek działowych;
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e) przekrój poprzeczny obudowy, pełna wysokość lub rys. schematu, włącznie z podniesioną
posadzką dostępową i podwieszonym sufitem;
f) rodzaj zastosowanego środka gaśniczego;
g) stężenie środka gaśniczego, stężenie projektowe i maksymalne;
h) opis zagrożeń, przed którymi należy się zabezpieczyć;
i) specyfikacja wykorzystanych zbiorników, w tym pojemność, ciśnienie składowania i masa ‐
w tym środek gaśniczy
j) opis używanych dyszy, w tym rozmiar wlotu, konfiguracja kryzy redukcyjnej, rozmiar/kod kryzy
oraz rozmiar kryzy urządzeń redukujących ciśnienie (jeżeli dotyczy);
k) opis rur, zaworów i wykorzystanych złączy, w tym specyfikacje materiałowe, klasa
i ciśnienie
l) schemat wyposażenia lub zestawienie materiałowe dla każdego elementu urządzenia,
wskazujący nazwę urządzenia, producenta, model lub numer części, ilość i opis;
m) izometryczny rzut systemu dystrybucji czynnika gaśniczego, ze wskazaniem długości i średnicy
każdego segmentu rur i numerami referencyjnymi węzłów powiązanych z obliczeniami przepływu;
n) wartości ciśnienia i obliczenia odnośnie wentylacji;
o) opis systemów wykrywania pożaru, uruchamiania i sterowania.
Dyrektywa CE 97/23/CE ‐ deklaracja zgodności ‐ Rozgałęźnik CE
Dyrektywa CE 97/23/CE ‐ deklaracja zgodności ‐ System
Wentylator drzwi – wyniki próby
Certyfikat butli
Deklaracja zgodności CE – Zawory
Instrukcje obsługi i konserwacji
Raporty z prób

tak

nie

tak

nie

brak
brak

tak

nie

brak

tak

nie

brak

tak

nie

brak

tak

nie

brak

tak

nie

brak

Pierwsza część tabeli wskazuje najważniejsze dane systemu przeciwpożarowego: obszar chroniony użytkownika, rodzaj
systemu (tj. rodzaj gazu, systemy jedno‐butlowe lub wielo‐butlowe itp.) oraz dane z prób.
Druga część tabeli wskazuje dane butli, informacje te są odczytywane z etykiet butli. Trzecia część tabeli obejmuje (dane)
próby systemu. Każda próba może być pomyślna lub niepomyślna. Obowiązkową próbę instalacji objaśniono poniżej.

5.1.1 Wielkość powierzchni chronionej

Akceptacja obszaru chronionego: dane muszą być zgodne z projektem.
5.1.2 Integralność powierzchni chronionej

Akceptacja integralności obszaru chronionego: tę próbę może wykonać własny
wykwalifikowany personel. Wyciąg z normy EN 15004:2008:
EN 15004:2 7.8.2: "Podstawą jest określenie okresu prawdopodobieństwa, w trakcie którego stężenie czynnika gaśniczego
zostanie utrzymane w chronionej obudowie. Ww. czas znany jest pod nazwą czasu utrzymania. Przewidywany czas
utrzymania zostanie określony za pomocą testu wentylatora drzwi wskazanego w Załączniku E, lub za pomocą próby
pełnego zrzutu w oparciu o następujące kryteria:
a) w momencie rozpoczęcia próby stężenie w obudowie będzie stężeniem projektowanym;
b) na zakończenie czasu utrzymania stężenie na poziomie 10%, 50% i 90% wysokości obudowy nie będzie mniejsze niż
85% stężenia projektowanego;
c) czas utrzymania nie będzie krótszy niż 10 min., chyba, że kompetentne w tym zakresie władze wskażą inaczej"
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Aneks E: "Próba wentylatora drzwi dla określenia minimalnego czasu utrzymania"
Test integralności wentylatora drzwi
Próba obowiązkowa zgodnie z normą EN 15004, która symuluje zachowanie się
gazu po rzeczywistym zrzucie, ustalając integralność pomieszczeń i obudowy
względem utrzymania stężenia środka gaśniczego dla odpowiedniego okresu
(czas utrzymania).

5.1.3

Zgodność projektowa

Rysunek 5.1 Urządzania dla próby
integralności wentylatora drzwi

Sprawdzić zgodność projektową między projektem (rozmieszczenie butli, rur i dysz) a rzeczywiście zainstalowanym
systemem.
Każda modyfikacja musi zostać zgłoszona do firmy Bettati Antincendio, która sprawdzi poprawność pracy systemu.
5.1.4

Montaż rurociągu
Kontrola montażu butli i rozgałęźników: muszą zostać wykonane zgodnie z opisem w pkt. 3.2 i 3.3 niniejszej instrukcji.

5.1.5

Blokada (unieruchomienie) rurociągu
Butle, rury i dysze (kontrola unieruchomienia): połączenie między rurami a łącznikami gwintowanymi musi posiadać
wielowarstwową osłonę teflonową lub z innego materiału w celu zagwarantowania szczelności.
Butle są poddane działaniu ciśnienia rzędu 42 barów; w trakcie zrzutu butla jest poddana działaniu
wibracji; brak kontroli może powodować poważne zagrożenia dla ludzi i mienia.
Dysze i rury gazowe są poddawane działaniu ciśnienia od 35 do 15 bar, w trakcie zrzutu wibracje lub
ciśnienie przepływu mogą być bardzo niebezpieczne, brak kontroli może powodować poważne zagrożenia
dla ludzi i mienia.

5.1.6 Obwód pneumatyczny
Kontrola obwodu pneumatycznego
W żadnym punkcie w obwodzie pneumatycznym nie może dochodzić do wycieku gazu, który mógłby spowodować
niewłaściwe funkcjonowanie instalacji.
Aby wykonać ww. próbę, należy być wyposażonym w:
•
butlę z azotem;
•
zespół urządzeń redukujących ciśnienie do 5 bar;
•
wykrywacz wycieku.
Procedura:
1. Odłączyć elastyczny wąż L=400 mm od wylotu siłownika elektromagnetycznego;
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2. Podłączyć elastyczny wąż (L=400 mm) do urządzenia redukującego ciśnienie umieszczonego na butli z azotem;
3. Ustawić urządzenie redukujące ciśnienie do 4‐5 bar na wylocie i poddać obwód działaniu ciśnienia;
4. Za pomocą detektora wycieku sprawdzić, czy nie dochodzi do wycieku gazu w jakimkolwiek punkcie obwodu.

Butla główna

Butla typu Slave

Butla typu Slave

5 bar (MAX P)

Rysunek 5.2 Pneumatyczna próba obwodu, etap 1, 2 i 3

W trakcie próby nie wolno przekraczać 4-5 bar, wyższe ciśnienie może spowodować otwarcie się zaworu
butli

Rysunek 5.3 Pneumatyczna próba obwodu, etap 4
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5.1.7

Kontrola funkcjonowania
Test funkcjonalny systemu przeciwpożarowego: można wykonać w różny sposób.
Celem próby jest sprawdzenie poprawności stanu funkcjonowania automatyki systemu bez faktycznego zrzutu gazu
gaśniczego.

METODA PIERWSZA

1.

Zdemontować zawór elektromagnetyczny umieszczony na butli głównej odkręcając nakrętkę M10 (rys. 19).

Zawór

Pręt
Nakrętka M10

Drugi etap

Pierwszy etap
Przyłącze M

Przyłącze F 24 dc

Rysunek 5.4 Próba symulacyjna, odłączenie cewki

Umieścić element metalowy (np. śrubokręt) wewnątrz cewki i
aktywować przycisk zrzutu (umieszczony na pulpicie detektora i/lub
zdalnym) sprawdzając wzbudzenie cewki. Po doprowadzeniu
zasilania do cewki, element metaliczny powinien zostać
przyciągnięty przez pole magnetyczne. Przywrócić pierwotne
warunki dla siłownika elektromagnetycznego (rys. 20)

Rysunek 5.5 Próba symulacyjna, test cewki

Wyd. 05/2010

45

Via Disraeli, 8 42124 REGGIO EMILIA ‐
WŁOCHY
Tel. +39 0522 369711 Fax +39 0522 791052
E‐mail: info@bettatiantincendio.it
P.IVA – C.F. 01979170352

Wyd. 05/2010

46

Via Disraeli, 8 42124 REGGIO EMILIA ‐
WŁOCHY
Tel. +39 0522 369711 Fax +39 0522 791052
E‐mail: info@bettatiantincendio.it
P.IVA – C.F. 01979170352
METODA DRUGA
Za pomocą tej metody można symulować rzeczywiste uruchomienie zespołu elektromagnetycznego

Ten test może wykonać jedynie przeszkolony inżynier wskazany przez firmę Bettati Antincendio

Test należy wykonać dla butli o pojemności 50, 75 lub 120 L

Testu NIE wolno wykonywać dla butli o pojemności 14 i 27 L

1.
2.

Usunąć trzpień zabezpieczający (1)
Przykręcić śrubę otwierającą/zamykającą
przyłącze ciśnienia (2) w celu odizolowania
elektrozaworu i niedopuszczenia do
wypływu gazu.
Odłączyć główny wąż elastyczny (3)
od głowicy zaworu (5);
Aktywować
cewkę
siłownika
elektromagnetycznego (4) łącząc kable
czerwony/czarny z biegunami baterii lub
uruchamiając pulpit detekcji;
Sprawdzić, czy zawór elektromagnetyczny pracuje
poprawnie umożliwiając przepływ gazu w wężu
elastycznym;
Ponownie podłączyć wąż elastyczny (3) do
głowicy zaworu;
Sprawdzić, czy występują wycieki na
przyłączu elektrozaworu;
Odkręcić śrubę otwierającą/zamykającą
przyłącze ciśnienia (2) w celu przywrócenia
pierwotnego stanu;
Włożyć ponownie trzpień zabezpieczający (1) i
podłączyć główny elastyczny wąż (3) do kolanka (5);

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

5
3
1

4

2

Rysunek 5.5 Próba symulacyjna, test cewki

10.

Sprawdzić, czy występują wycieki na przyłączu elektrozaworu zgodnie z wskazaniami na rysunku;

Aby przetestować zawór upustowy obrócić
siłownik dołem ku górze i zamknąć wylot
siłownika; użyć detektora wycieków w celu
sprawdzenia, czy występują jakieś wycieki w
zaworze upustowym (6).

6

Rysunek 5.6 Próba symulacyjna, test zaworu upustowego
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6

Rozruch instalacji gaśniczej

6.1

Przyłącze elektryczno-mechaniczne Siłownik elektromagnetyczny
Po pełnym sprawdzeniu poprawnego działania detektora i systemów gaśniczych, możliwe jest wykonanie rozruchu
systemu.

Podłączyć elastyczny wąż na górze butli
głównego ze złączką siłownika

Rysunek 6.1 Podłączenie elastycznego węża

Upewnić się, że obwód nie jest podłączony do zasilania oraz, że zawór elektromagnetyczny nie jest pod
napięciem

Podłączyć elektrycznie siłownik elektromagnetyczny jak wskazano na poniższych rysunkach

ETAP A

ETAP B

Rysunek 6.2 Przyłącze elektryczne

NA TYM ETAPIE SYSTEM JEST PODŁĄCZONY I DZIAŁA POPRAWNIE
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