
TYCENMECH 05/09 A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.

Szerelési útmutatók, javítási 
útmutató, modell CV-1

1. lépés

Távolítsa el a csavarokat a fedélről.

3. lépés

6. lépés4. lépés

7. lépés5. lépés

A csavarokhoz használjon Loctite #242 
ragasztót. Minden anyát egyformán 
húzzon meg, a szelepfedelet és a 
tömítést szilárdan illessze össze 
és biztosítsa az anyák megfelelő 
meghúzását.

Vegye ki a régi felső rész tömítőanyagát 
és tisztítsa meg az illeszkedő felületeket. 
Helyezzen egy új tömítést a megtisztított 
felületre.

2. lépés.
Vizsgáljuk meg a nikkel szelepülés 
felületét, hogy meggyőződjünk róla, 
hogy nincs egyértelmű mechanikai 
sérülés. A szelepülésnek mentesnek kell 
lennie minden törmeléktől. Amennyiben 
a szelepülés sérült, a szelep komplett 
cseréje szükséges.

Ellenőrizze a rugós terhelésű csappantyú 
elasztomer tömítőfelületét, nincs-e 
rajta mechanikai károsodás jele. Ha az 
elasztomer tömítés sérült és Ön rendel-
kezik csappantyú javító készlettel, akkor 
járjon el a 4. lépésben leírtak szerint.

Ellenőrizze az új pót csappantyú 
részegységet.

Helyezze a pót csappantyú részegységet 
a visszacsapószelep testbe.

Karbantartó készlet modell CV-1  
visszacsapószelephez

A visszacsapó szelep karbantartókész-
lete kifejezetten arra lett tervezve, 
hogy lehetővé tegye a folyásirány-
nyal ellentétes öblítést a tűzoltósági 
kuplungon keresztül. A karbantartó 
készlet megkönnyíti az folyásiránnyal 
ellentétes öblítés feladatát anélkül, hogy 
a C-1 visszacsapószelepet ki kellene 
szerelni a csővezetékből. Ezt úgy lehet 
megvalósítani, hogy a szelepfedél/
csappantyú szerelvényt a karbantartó 
készlettel helyettesíti (a teljes eljárást 
lásd a szerelés szakaszban.

FONTOS:
Minden pótalkatrészt a gyártótól 
szerezzen be, hogy biztosítsa a 
szelep megfelelő működését. Soha ne 
szerelje le a csövezés egyetlen elemét 
sem, amíg meg nem győződik arról, 
hogy a rendszer nyomásmentes és 
leürített.

A tulajdonos felelős minden tűzvédelmi 
eszköz és tartozék megfelelő működé-
séért. A "Sprinkler rendszerek karbantar-
tása" című NFPA 25 szabvány tartalmazza 
az irányelveket és a minimális karban-
tartási követelményeket. Továbbá az 
illetékes hatóság kiegészítő szabályozá-
sokat és követelményeket írhat elő a kar-
bantartással, teszteléssel és ellenőrzéssel 
kapcsolatban, amelyeket be kell tartani.

Javítási útmutató
Minden pótalkatrészt a Tyco FS & BP cégtől szerezzen be, hogy biztosítsa a szelep megfelelő működését. Amikor alkatrészt rendel, 
adja meg a típusszámot és a méretet.


