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Charakterystyka  
ogólna
Zawory zalewowe model DV‑5 o rozmiarach 
od 1‑1/2 do 8” (DN40 do DN200) to zawory 
typu membranowego zaprojektowane 
z myślą o pionowym lub poziomym 
montażu oraz wykorzystaniu w instalacjach 
przeciwpożarowych.  Są to automatyczne 
wodne zawory kontrolne stosowane 
w przeciwpożarowych systemach zraszania, 
w systemach działania wstępnego (pre‑
action) oraz w specjalnych instalacjach 
przeciwpożarowych, takich jak systemy 
pianowo‑wodne czy systemy z podwójnym 
blokowaniem aktywacji (double interlock). 
Odpowiednio skonfigurowane zawory 
DV‑5 mogą także zapewniać aktywację 
alarmów pożarowych w momencie 
zadziałania systemu. 

Membranowa konstrukcja zaworu DV‑5 
pozwala na łatwe ponowne nastawienie 
systemu zraszania lub wstępnego działania 
z zewnątrz bez potrzeby otwierania po‑
krywy otwory wyczystkowego zaworu i 
ręcznego nastawienia mechamizmu zapad‑
kowo‑zatrzaskowego. Aby ponownie nas‑
tawić zawór wystarczy dostarczyć ciśnienie 
do komory membrany. 

Jednoelementowa membranowa kon‑
strukcja zaworu DV‑5 pozwala na 
skuteczne zabezpieczenie go powłoką 
antykorozyjną zarówno w środku jak i 
na zewnątrz. Wewnętrzną odporność na 
korozję uzyskano dzięki powłoce Rilsan, 
która sprawia, że zawór DV‑5 doskonale 
nadaje się do stosowania z większością 
rodzajów wody morskiej i brakicznej 
zasilającej instalacje zraszaczowe. Zew‑
nętrzna odporność  powłoki Rilsan na 
korozję pozwala stosować DV‑5 w żrących 
środowiskach występujących w wielu 
dziedzinach przemysłu. OSTRZEŻENIA

Opisane tu zawory model DV‑5 należy 
instalować i konserwować zgodnie 
z niniejszym dokumentem, a także z obowią‑

Zawór zalewowy model DV‑5, membranowy,
1‑1/2 do 8” (DN40 do DN200), 17 bar (250 psi),
montażu pionowego i poziomego

zującymi normami NFPA (National Fire 
Protection Association) oraz regulacjami 
wszelkich innych kompetentnych organów. 
Niezastosowanie się do powyższego może 

General
Description
The 1-1/2 thru 8 inch (DN40 thru
DN200), Model DV-5 Deluge Valves
are diaphragm type valves designed
for vertical or horizontal installation
and for fire protection system service.
They are used as “automatic water
control valves”  in deluge,  preaction,
and special types of fire protection sys-
tems such as foam-water and double
interlock systems. When properly
trimmed, the DV-5 Valves are also
able to provide actuation of fire alarms
upon system operation.

The diaphragm style design of the
DV-5 Valve allows external resetting
—  providing for  easy resetting of  a
deluge or preaction  system without
having to open a valve handhole cover
to manually reposition a clapper
and/or latch mechanism. Simply re-
pressurizing the diaphragm chamber
resets the valve.

The one-piece, diaphragm style de-
sign of the DV-5 also allows internal
and external coating of the valve to
provide corrosion resistance. The in-
ternal corrosion resistance offered by
the Rilsan coating makes the DV-5
suitable for most seawater and brack-
ish water supplies when utilized in del-
uge systems. The external corrosion
resistance of the Rilsan coating per-
mits the use of the DV-5 in corrosive
atmospheres associated with many
types of industrial processing plants
and outdoor installations.

WARNING
The Model DV-5 Deluge Valves de-
scribed herein must be installed and
maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the performance of these de-
vices.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.

The installing contractor or manufac-
turer should be contacted with any
questions.
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Model DV-5 Deluge Valve, Diaphragm Style,
1-1/2 thru 8 Inch (DN40 thru DN200), 250 psi (17,2 bar)
Vertical or Horizontal Installation

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

OutletInlet
1-1/2 Inch

(DN40)
2 Inch
(DN50)

3 Inch
(DN80)

4 Inch
(DN100)

6 Inch
(DN150)

8 Inch
(DN200)

Nominal Valve SizeEnd Connection

ThreadThread

GrooveGroove

GrooveFlange

FlangeFlange

End Connections Available and Weights

N/AN/A N/AN/A

N/AN/A

N/AN/A

9 lbs.
(4,1 Kg)

8 lbs.
(3,6 Kg)

12 lbs.
(5,4 Kg)

10 lbs.
(4,5 Kg)

31 lbs.
(14,1 Kg)

39 lbs.
(17,7 Kg)

47 lbs.
(21,3 Kg)

80 lbs.
(36,3 Kg)

74 lbs.
(33,6 Kg)

61 lbs.
(27,7 Kg)

99 lbs.
(44,9 Kg)

107 lbs.
(48,5 Kg)

115 lbs.
(52,3 Kg)

150 lbs.
(68,1 Kg)

The Grooved Outlet is recommended for use in Preaction Systems to accommodate the*
use of a Groove x Groove Riser Check Valve. Refer to Technical Data Sheet TFP1410,
TFP1415, TFP1420, TFP1460, or TFP1465 as applicable.

*

* 170 lbs.
(77,8 Kg)

190 lbs.
(87,5 Kg)

Close

End Connections Available and Weights

End Connection Nominal Valve Size

Inlet Outlet DN40
(1‑1/2”)

DN50
(2”)

DN80
(3”)

DN100
(4”)

DN150
(6”)

DN200
(8”)

Thread Thread 4,1 kg
(9 lbs.)

5,4 kg
(12 lbs.) N/A N/A N/A N/A

Groove Groove * 3,6 kg
(8 lbs.)

4,5 kg
(10 lbs.)

14,1 kg
(31 lbs.)

27,7 kg
(61 lbs.)

44,9 kg
(99 lbs.)

68,1 kg
(150 lbs.)

Flange Groove * N/A N/A 17,7 kg
(39 lbs.)

33,6 kg
(74 lbs.)

48,5 kg
(107 lbs.)

77,8 kg
(170 lbs.)

Flange Flange N/A N/A 21,3 kg
(47 lbs.)

36,3 kg
(80 lbs.)

52,3 kg
(115 lbs.)

87,5 kg
(190 lbs.)

 *The Grooved Outlet is recommended for use in Pre‑action Systems to accommodate 
the use of a Groove + Groove Riser Check Valve. Refer to Technical Data Sheet 
TFP1410, TFP1415, TFP1420, TFP1460, or TFP1465 as applicable.
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FIGURE 1
1-1/2 thru 8 INCH (DN40 thru DN200) MODEL DV-5 DELUGE VALVE

— ASSEMBLY —

DIAPHRAGM
ORIENTATION

TAB

TAB ORIENTED
PERPENDICULAR
TO VALVE BODY

DIAPHRAGM

3

Hex Bolt,

4 Inch Valve, M16 x 50
6 Inch Valve, M16 x 55 (a)6. .

(a)6. .

5

M16 x 50 (a)4. . . . . . . . . . . . .
2 & 3 Inch Valves,
M12 x 30 (a)4. . . . . . . . . . . . .
1-1/2 Inch Valve,

6
(4, 6, & 8 INCH

VALVES
ONLY)

Hex Nut,6

5

4

1.
NOTES:

NR - Not Replaceable.

STUDS,
SEE NOTE 2

2

1

8 Inch Valve, M20 x 70 (a)6. .

(a)2. .4 & 6 Inch Valves, M16
(a)2. . . . .8 Inch Valves, M20

NO.

(a)

DESCRIPTION P/N

Handhole Cover Parts Kit,
Includes Items 3-5

92-477-1-106

REPLACEMENT PARTS

1-1/2 Inch Valve . . . . . . . . . . .

Diaphragm Kit, Includes Item 2(b)

92-477-1-1082 Inch Valve
92-477-1-110

. . . . . . . . . . . . . .
3 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . .

92-477-1-1024 Inch Valve
92-477-1-104

. . . . . . . . . . . . . .
6 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . .

92-477-1-1051-1/2 Inch Valve . . . . . . . . . . .
92-477-1-1072 Inch Valve
92-477-1-109

. . . . . . . . . . . . . .
3 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . .

92-477-1-1014 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . .
6 Inch Valve

Includes Items 3-6

92-477-1-103. . . . . . . . . . . . . .

92-477-1-1128 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . .

8 Inch Valve 92-477-1-111. . . . . . . . . . . . . .

Handhole Cover (a)1. . . . . . .
4 Flat Washer,

NO.

1

QTY.DESCRIPTION Refer to Kit

(b)
Valve Body

1Diaphragm . . . . . . . . . . .
NR1. . . . . . . . . . .

2
3

VALVE PARTS

1-1/2 Inch Valve, M12 (a)4. . .
(a)4. .2 & 3 Inch Valves, M16
(a)8. .4 & 6 Inch Valves, M16
(a)8. . . . .8 Inch Valves, M20

2. 4, 6, & 8 Inch Valve Bodies are equipped
with studs as shown, allowing Diaphragm
and Handhole Cover to be "hung" in place
to ease assembly. Bodies of 1-1/2, 2, and 3
Inch Valves are not equipped with studs.

4
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TABLE A — DIMENSIONAL SPECIFICATIONS FOR SELECTION OF FLANGE DRILLING

Same drilling as for BS 4504 Section 3.2 (PN16) and DIN 2532 (PN16).

ANSI B16.1 AS 2129ISO 7005-2 JIS B 2210
(Class 125) (Table E)(PN10) (10K)2

A

7.50

9.50
(190,5)

(241,3)

B

0.75

0.88
(19,0)

(22,2)

7.00

9.25
(178,0)

(235,0)

0.71

0.87
(18,0)

(22,0)

6.89
(175,0)

0.91
(23,0)

Flange Drilling Specification
Nominal Dimensions in Inches and (mm)

0.75
(19,0)

9.45
(240,0)

11.75
(298,5)

0.88
(22,2)

11.50
(292,0)

0.87
(22,0)

11.61
(295,0)

0.75
(19,0)

0.87
(22,0)

Valve

4 Inch

6 Inch
(DN100)

(DN150)
8 Inch

(DN200)

3 Inch
(DN80)

N

4

8

8

8

A B N

8

ISO 7005-2
(PN16)

7.09

9.45
(180,0)

(240,0)

0.71
(18,0)
0.87

(22,0)
11.61

(295,0)
0.87

(22,0)

0.71
(18,0)

A B N

8

8

8

12

ISO 2084
(PN16)

USE

A B N

8

8

A B N

8

8

8

Dim. Dim.

Nominal

Qty. Dim. Dim. Qty. Dim. Dim. Qty. Dim. Dim. Qty. Dim. Dim. Qty.

Same drilling as for BS 4504 Section 3.2 (PN10) and DIN 2532 (PN10).

Dim. A
Bolt Circle
Diameter

Dim. B
Bolt Hole
Diameter

Qty. N
Number of
Bolt Holes

3

2

3

for a maximum service pressure of 300 psi (20,7 bar). The use of grooved end DV-5 Valves
In all cases, whether grooved end or flange end, the Model DV-5 Deluge Valves are rated

is recommended when the use of companion flanges that mate with the flange drillings might
otherwise limit the system service pressure as follows:

NOTE:

ISO 2084 (PN10): 10 bar (145 psi)
ANSI B16.1 (Class 125): 175 psi (12,1 bar)

ISO 2084 (PN16): 16 bar (230 psi)
JIS B 2210 (10K): 10 bar (145 psi)

-
-

-
-

AS 2129 (Table E): 14 bar (200 psi)-

adapters (or equivalent) to accommodate a higher system service pressure.
As an alternative, flange end DV-5 Valves may be used in conjunction with flange groove

6.00
(152,4)

6.30
(160,0)

Size 1

Flange end 1-1/2 & 2 Inch (DN40 & DN50) DV-5 Valves are1

not offered.

N/A

N/A N/A

Close

Nominalny
rozmiar
zaworu 1

Otwory kołnierzy ‑ szczegóły techniczne
Wymiary nominalne w milimetrach (calach)

ANSI B16.1
(Klasa 125) 2

ISO 7005‑2
(PN10) 3

ISO 7005‑2
(PN16) 4

JIS B 2210
(10K)

AS 2129
(Tabela E)

Rozm.
A

Rozm.
B

Szt.
N

Rozm.
A

Rozm.
B

Szt.
N

Rozm.
A

Rozm.
B

Szt.
N

Rozm.
A

Rozm.
B

Szt.
N

Rozm.
A

Rozm.
B

Szt.
N

DN80
(3”)

152,4 
(6)

19 
(0.75) 4

USE 
ISO 2084

(PN16)

160 
(6.3)

18 
(0.71) 8 brak brak

DN100
(4”)

190,5 
(7.5)

19
(0.75) 8 180 

(7.09)
18 

(0.71) 8 175 
(6.89)

19
(0.75) 8 178 

(7.0)
18 

(0.71) 8

DN150
(6”)

241,3 
(9.5)

22,2 
(0.88) 8 240 

(9.45)
22 

(0.87) 8 240 
(9.45)

23 
(0.91) 8 235 

(9.25)
22 

(0.87) 8

DN200
(8”)

298,5 
(11.75)

22,2 
(0.88) 8 295 

(11.61)
22 

(0.87) 8 295 
(11.61)

22 
(0.87) 12 brak 292 

(11.5)
22 

(0.87) 8

TABELA A - SZCZEGÓŁY TechniczNE DOT. WYBORU OTWORÓW KOŁNIERZOWYCH

1 Zawory DV‑5 1‑1/2 i 2 calowe (DN40 & DN50) z kołnierzami nie znajdują się w ofercie.
2 Otwory takie same jak w B16.5 (Klasa 150) oraz B16.42 (Klasa 250).
3 Otwory takie same jak w BS 4504 Ustęp 3.2 (PN10) oraz DIN 2532 (PN10).
4 Otwory takie same jak w BS 4504 Ustęp 3.2 (PN16) oraz DIN 2532 (PN16).

Rozm.A
Średnica 
okręgu 

otworów
śrubowych

Rozm.A
Średnica 
okręgu 

otworów
śrubowych

Szt. N
Liczba

otworów 
śrubowych

RYSUNEK 1
ZAWÓR MODEL DV-5 W ROZMIARACH OD 1-1/2 do 8” (DN40 do DN200)

— MONTAŻ —

CZĘŚCI ZAWORU

Nr OPIS Patrz: 
zestaw

1 Korpus zaworu ....................................... 1 NR
2 Membrana .............................................. 1 (b)
3 Pokrywa otworu wyczystkowego: 1 (a)
4 Podkładka płaska,

Zawór 1/1&2”, M12 ............................... 4 (a)
Zawory 2 & 3”, M16 ............................... 4 (a)
Zawory 4 & 6”, M16 ............................... 8 (a)
Zawory 8”, M20 ...................................... 8 (a)

5 Śruba z łbem sześciokątnym
Zawór 1‑1/2”, M12 x 30 ........................ 4 (a)
Zawory 2 & 3”, M16 x 50 ..................... 4 (a)
Zawór 4”, M16 x 50 ............................... 6 (a)
Zawór 6”, M16 x 55 ............................... 6 (a)
Zawór 8”, M20 x 70 ............................... 6 (a)

6 Nakrętka sześciokątna
Zawory 4 & 6”, M16 ............................... 2 (a)
Zawory 8”, M20 ...................................... 2 (a)

CZĘŚCI ZAMIENNE

Nr OPIS P/N
(a) Części pokrywy otworu wyczystkowego: 

Zestaw, Zawiera elementy 3‑5
Zawór 1‑1/2” ............................... 92‑477‑1‑106
Zawór 2” ....................................... 92‑477‑1‑108
Zawór 3” ....................................... 92‑477‑1‑110
Zawiera elementy 3‑6
Zawór 4” ....................................... 92‑477‑1‑102
Zawór 6” ....................................... 92‑477‑1‑104
Zawór 8” ....................................... 92‑477‑1‑112

(b) Zestaw membranowy, Zawiera element 2
Zawór 1‑1/2” ............................... 92‑477‑1‑105
Zawór 2” ....................................... 92‑477‑1‑107
Zawór 3” ....................................... 92‑477‑1‑109
Zawór 4” ....................................... 92‑477‑1‑101
Zawór 6” ....................................... 92‑477‑1‑103
Zawór 8” ....................................... 92‑477‑1‑111

ZNACZNIK POWINIEN 
ZNAJDOWAĆ SIĘ 

PROSTOPADLE DO 
KORPUSU ZAWORU

SZPILKI, PATRZ 
UWAGA 2

6
(TYLKO ZAWORY 
4, 6, i 8‑calowe)

POŁOŻENIE 
ZNACZNIKA 
MEMBRANY

UWAGI:

1. NR ‑ niewymienne.

2. Korpusy 4, 6, i 8‑calowe zaopatrzone są 
w szpilki, które pozwalają na “zawieszenie” 
membrany i pokrywy dla łatwiejszego 
składania zaworu. Korpusy zaworów 1‑
1/2, 2 i 3‑calowych nie są zaopatrzone 
w szpilki.
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FIGURE 2
1-1/2 thru 8 INCH (DN40 thru DN200) MODEL DV-5 DELUGE VALVE

— SET AND OPEN POSITIONS —

FIGURE 2C

FIGURE 2A

FIGURE 2D

FIGURE 2B
OPERATED POSITION

WATER SUPPLY SHUT OFF

RESIDUAL DRAIN POSITIONSYSTEM DRAIN POSITION

WATER SUPPLY SHUT OFF

DRAIN FROM SYSTEM

SET POSITION

250 PSI MAX. WATER SUPPLY

WATERFLOW

WATERFLOW FROM WATER SUPPLY

TO ALARM

WATERFLOW TO SYSTEMSYSTEM OPEN TO ATMOSPHERE

ALARM PORT

OPEN TO
ALARM PORT

ATMOSPHERE

RESIDUAL DRAIN FROM SYSTEM

& ALARM

SUPPLY
PRESSURE

DIAPHRAGM
SEAT

WATERWAY

SUPPLY

DIAPHRAGM

DRAIN

VALVE

PORT

TEST PORT

CHAMBER
OPEN TO

DIAPHRAGM

ATMOSPHERE

PORT

CHAMBER

DIAPHRAGM
CHAMBER

VALVE
WATERWAY

WATER

FLEXES TO
ITS SEATED

AUTOMATICALLY
DIAPHRAGM

VALVE
WATERWAY

DRAIN
SYSTEM

DRAIN
SYSTEM

CHAMBER
OPEN TO

DIAPHRAGM

ATMOSPHERE

WATERFLOW
TO AUTOMATIC

SHUT-OFF
VALVE

OPENING
VALVE

RETRACTS
DIAPHRAGM

WATERWAY

POSTIONPORT

MAIN

1/2"

3/4"
1-1/4"

1/2"

1/2"

P1
P2
P3
P4
P5

Port 1-1/2 Inch
(DN40)

2 Inch
(DN50)

3 Inch
(DN80)

4 Inch
(DN100)

6 Inch
(DN150)

8 Inch
(DN200)

1/2"

3/4"
3/4"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"
3/4"

1/2"

1/2"

1/2"

1"
2"

1/2"

1/2"

1/2"

1"
2"

1/2"

1/2"

1/2"

1"
2"

1/2"

1/2"

Port Sizes in NPT per ANSI B1.20.1 *

Valves are available with ports threaded per ISO 7/1.*

Diaphragm Chamber Supply
Water Supply Pressure & Alarm Test
Alarm Actuation & System Drain
Main Drain
Diaphragm Chamber Supply Automatic Shut-Off Valve Actuation

Port Description

P2

P1

P3

P4

P3

P5

Close

Opis portu Port
Rozmiary NPT portu wg ANSI B1.20.1 *

1‑1/2”
(DN40)

2”
(DN50)

3”
(DN80)

4”
(DN100)

6”
(DN150)

8”
(DN200)

Zasilanie komory membrany P1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Sprawdzanie ciśnienia zasilania hydraulicznego i alarmu P2 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Aktywacja sygnału alarmowego i spust systemu P3 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1”
Główny spust P4 3/4” 3/4” 1‑1/4” 2” 2” 2”
Aktywacja automatycznego zaworu odcinającego 
zasilanie komory membrany P5 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

*  Zawory dostępne z portami z gwintami wg ISO 7/1.

RYSUNEK 2
ZAWÓR MODEL DV-5 W ROZMIARACH OD 1-1/2 DO 8” (DN40 DO DN200)

— POŁOŻENIA ZAWORU NASTAWIONEGO I OTWARTEGO—

SYSTEM OTWARTY NA CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE NAPŁYW WODY DO SYSTEMU

SPUST WODY Z SYSTEMU

ODCIĘTE ZASILANIE WODNE ODCIĘTE ZASILANIE WODNE

RYSUNEK 2A
POŁOŻENIE NASTAWIONEGO ZAWORU

RYSUNEK 2B
POŁOŻENIA PO ZADZIAŁANIU

RYSUNEK 2C
POŁOŻENIE PRZY OPRÓŻNIANIU SYSTEMU

RYSUNEK 2D
POŁOŻENIE PRZY OPRÓŻNIANIU 

RESZTKOWYM SYSTEMU

PORT 
ALARMOWANY 

OTWARTY 
NA CIŚNIENIE 

ATMOSFERYCZNE

DROGA PRZEPŁYWU 
WODY; GNIAZDO 

MEMBRANY

PORT 
SPUSTOWY 
SYSTEMU

GŁÓWNY PORT 
SPUSTOWY

PORT TESTOWY 
CIŚNIENIA 
ZASILANIA 

WODNEGO I 
ALARMU

KOMORA 
MEMBRANY

PRZEPŁYW 
WODY 

PRZEZ PORT 
ALARMOWY DO 

URZĄDZENIA 
ALARMOWEGO

DROGA 
PRZEPŁYWU 

WODY 
W ZAWORZE

PORT ZASILANIA 
KOMORY 

MEMBRANY

SPUST 
SYSTEMU

KOMORA 
MEMBRANY 
OTWARTA 

NA CIŚNIENIE 
ATMOSFERYCZNE

PRZEPŁYW WODY DO 
AUTOMATYCZNEGO 

ZAWORU 
ODCINAJĄCEGO

KOMORA 
MEMBRANY 
OTWARTA 

NA CIŚNIENIE 
ATMOSFERYCZNE

COFNIĘCIE 
MEMBRANY 

OTWIERA 
PRZEPŁYW WODY

MEMBRANA 
AUTOMATYCZNIE 

POWRACA DO 
PIERWOTNEGO 

POŁOŻENIA

RESZTKOWY SPUST SYSTEMU

250 PSI ‑ MAKSYMALNE CIŚNIENIE 
ZASILANIA WODNEGO

NAPŁYW WODY Z ZASILANIA

DROGA 
PRZEPŁYWU 

WODY 
W ZAWORZE
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Technical
Data
Approvals:
UL Listed, C-UL Listed, and FM Ap-
proved, when trimmed per the follow-
ing Technical Data Sheets:

Deluge Systems:
TFP1310 - Wet Pilot Actuation
TFP1315 - Dry Pilot Actuation
TFP1320 - Electric Actuation

Single Interlock Preaction Systems:
TFP1410 - Wet Pilot Actuation*
TFP1415 - Dry Pilot Actuation*
TFP1420 - Electric Actuation
*UL and C-UL only.

Double Interlock Preaction Systems:
TFP1460 - Electric/Pneumatic
TFP1465 - Electric/Electric

Deluge Valve:
Components for the 1-1/2 thru 8 inch
(DN40 thru DN200), Model DV-5 Del-
uge Valves are shown in Figure 1. The
DV-5 Valves are for vertical or horizon-
tal installations, and they are rated for
use at a maximum service pressure of
250 psi (17,2 bar).

The take-out dimensions are shown in
Figure 3, and the flanged connections
are available drilled per ANSI, ISO, AS,
and JIS specifications (Ref. Table A).

Threaded port connections of the DV-5
Valves are available NPT threaded or
threaded per ISO 7/1 as detailed in the
Ordering Procedure section. Valves
with NPT threaded ports will readily
accept the trim arrangements detailed
in Technical Data Sheets referenced
under “Approvals”.

NOTE
For a system working pressure in ex-
cess of 175 psi (12,1 bar) up to 250 psi
(17,2 bar), the flanged connections of
the DV-5 must be fitted with flange to
groove adapters. The flange to groove
adapters will permit a simple transition
between the 250 psi (17,2 bar) rated
DV-5 and piping components of a
higher pressure rating than Class 125
flanges and flanged fittings that are
limited to 175 psi (12,1 bar). The flange
to groove adapters must be selected
based on their having a maximum
working pressure for the anticipated
conditions. The use of a Central
Grooved Piping Product Figure 71
Flange Adapter is recommended.

Patents:
U.S.A. : 6,095,484

Materials Of
Construction

NOTES
The Rilsan coating for the DV-5 Valve
provides corrosion resistance and is
intended to extend the life of the DV-5
Valve when exposed to internal and
external corrosive conditions. Al-
though the Rilsan coating is intended
to resist corrosion, it is recommended
that the end user or other technical
expert familiar with conditions at the
proposed installation be consulted
with respect to the suitability of this
coating for a given corrosive condition.

Deluge systems using a seawater or
brackish water supply require special
considerations in order to extend the
life of the valve and trim. This type of
system ideally should be configured
with a primary source of clean fresh
water (e.g., a pressurized water tank)
and only upon system operation is the
secondary water supply (seawater or
brackish water) allowed to enter the
system. After the system operation,
the system should then be thoroughly
flushed with clean fresh water. Follow-
ing this recommendation will increase
the service life of the DV-5 Valve and
Valve Trim.

Body. Rilsan* coated ductile iron per
ASTM A536-77, Grade 65-45-12.

Handhole Cover. Rilsan* coated duc-
tile iron per ASTM A536-77, Grade
65-45-12.

Diaphragm. Nylon fabric reinforced,
natural rubber per ASTM D2000.

V-Ring. Natural rubber per ASTM
D2000.

Diaphragm Cover Fasteners. Galva-
nized carbon steel.

*Rilsan is a registered trademark of
ATOFINA Chemicals, Inc. (The Rilsan
coating is a polyamide (Nylon 11) coat-
ing.)
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FIGURE 3
MODEL DV-5 DELUGE VALVE
— TAKE-OUT DIMENSIONS —

(Applies to all available end
configurations)

1-1/2 Inch (DN40)
Groove x Groove & Thread x Thread

2 Inch (DN50)
Groove x Groove & Thread x Thread

3 Inch (DN80)
Groove x Groove, Flange x Flange,

4 Inch (DN100)

& Flange x Groove

Groove x Groove, Flange x Flange,
& Flange x Groove

6 Inch (DN150)
Groove x Groove, Flange x Flange,

& Flange x Groove

(460,0 mm)
18-1/8"

(400,0 mm)
15-3/4"

(324,0 mm)
12-3/4"

(220,0 mm)
8-5/8"

(204,0 mm)
8"

(570,0 mm)
22-1/2"

8 Inch (DN200)
Groove x Groove, Flange x Flange,

& Flange x Groove

Close

spowodować nieprawidłowe działanie przed‑
stawionych tu urządzeń.

Za utrzymywanie swojego systemu i urządzeń 
przeciwpożarowych w stanie umożliwiającym 
ich prawidłowe funkcjonowanie odpowiada 
właściciel. 

Wszelkie pytania należy kierować do wyko‑
nawcy systemu lub producenta urządzenia.

Dane techniczne
Atesty:
Na liście UL i C‑UL, a także zatwierdzone 
przez FM, jeśli skonfigurowane zgodnie 
z następującą specyfikacją techniczną:

Systemy zraszaczowe:
TFP1310 ‑ Hydrauliczna aktywacja pilotowa
TFP1315 ‑ Pneumatyczna aktywacja pilotowa
TFP1320 ‑ Aktywacja elektryczna
Instalacje wstępnego działania 
z pojedynczym blokowaniem aktywacji:
TFP1410 ‑ Hydrauliczna aktywacja pilotowa*
TFP1415 ‑ Pneumatyczna aktywacja 
pilotowa*
TFP1420 ‑ Aktywacja elektryczna
*Wyłącznie UL i C‑UL.
Instalacje wstępnego działania 
z podwójnym blokowaniem aktywacji:
TFP1460 ‑ Elektryczna/Pneumatyczna
TFP1465 ‑ Elektryczna/Elektryczna

Zawór zalewowy:
Rysunek 1 przedstawia elementy zaworów 
zalewowych model DV‑5 w rozmiarach od 
1‑1/2 do 8” (DN40 do DN200). Zawory DV‑5 
przeznaczone są do montażu pionowego 
lub poziomego, a ich maksymalne ciśnienie 
robocze wynosi 17 bar (250 psi). 

Wymiary zewnętrzne pokazano na Rysunku 
3; złącza kołnierzowe dostępne są według 
specyfikacji ANSI, ISO, AS oraz JIS (Patrz: 
Tabela A).  

Gwintowane złącza zaworów model 
DV‑5 dostępne są z gwintami NPT lub 
z gwintami ISO 7/1, zgodnie z opisem 
w części “Składanie zamówień”. Zawory 
z portami z gwintem NPT współpracują 
z konfiguracjami opisanymi w specyfikacji 
technicznej w części “Atesty”.

UWAGA
Przy ciśnieniu roboczym instalacji 
przekraczającym 12 bar (175 psi) i 
dochodzącym do 17 bar (250 psi) połączenia 
kołnierzowe DV‑5 muszą być wyposażone 
w adaptery kołnierz‑rowek. Adaptery te 
pozwolą na modulację pomiędzy 17 bar 
(250 psi) znamionowymi dla zaworów DV‑5 i 
niektórymi elementami instalacji, które mają 
większe ciśnienie znamionowe niż kołnierze 

klasy 125 i łączki kołnierzowe, których 
ciśnienie robocze ograniczone jest do 12 bar 
(175 psi).  Adaptery kołnierz‑rowek należy 
dobierać stosownie do maksymalnego 
ciśnienia roboczego w przewidywanych 
warunkach. Zaleca się stosowanie adaptera 
kołnierzowego “Central Grooved Piping 
Product Figure 71 Flange Adapter”.

Patenty:
U.S.A. : 6,095,484

Zastosowane 
materiały

UWAGI
Powłoka Rilsan zastosowana w zaworze 
DV‑5 zapewnia odporność antykorozyjną 
i ma na celu przedłużyć trwałość zaworu 
w warunkach, w których jest on narażony 
na działanie czynników korozyjnych od 
środka jak i z zewnątrz. Chociaż powłoka 
Rilsan stosowana jest z myślą o ochronie 
przed korozją, zaleca się skonsultować 
z użytkownikiem końcowym lub ekspertem 
technicznym, którzy znają warunki 
panujące w miejscu potencjalnej instalacji 
zaworu, stosowność tej powłoki dla danego 
środowiska powodującego korozję.  

Systemy zraszaczowe na wodę morską lub 
brakiczną wymagają szczególnej uwagi 
w celu zapewnienie trwałości zaworu i 
jego wyposażenia. Najkorzystniej jest, gdy 
w systemie takim woda słodka stanowi 
główne źródło zasilające (np. zbiornik wodny 
pod ciśnieniem), a drugie źródło wody 
(morskiej lub brakicznej) dołączane jest do 
systemu dopiero po zadziałaniu systemu. 
Po zadziałaniu systemu instalację należy 
dokładnie przepłukać czystą słodką wodą. 
Przestrzeganie tego zalecenia zwiększy czas 
eksploatacji zaworu DV‑5 i jego armatury. 

Korpus: Żeliwo sferoidalne z powłoką 
Rilsan zgodnie z ASTM A536‑77, Klasa 65‑
45‑12. 

Pokrywa otworu wyczystkowego: Żeliwo 
sferoidalne z powłoką Rilsan zgodnie 
z ASTM A536‑77, Klasa 65‑45‑12. 

Membrana: Kauczuk naturalny wzmacniany 
nylonem wg ASTM D2000. 

Pierścień V-kształtny: Kaczuk naturalny 
wg ASTM D2000. 

Śruby pokrywy membrany: Galwani‑
zowana stal węglowa. 

*Rilsan stanowi zastrzeżony znak handlowy 
ATOFINA Chemicals, Inc. (Powłoka Rilsan ‑ 
poliamid (Nylon 11)).

RYSUNEK 3
ZAWÓR ZALEWOWY DV-5 

— DŁUGOŚĆ ZABUDOWY —

(Dotyczy wszystkich oferowanych 
końcówek przyłączy)

DN40 (1-1/2”) 
rowek + rowek & gwint + gwint

DN50 (2”) 
rowek + rowek & gwint + gwint

DN80 (3”) 
rowek + rowek, kołnierz + kołnierz 

 & kołnierz + rowek

DN100 (4”) 
rowek + rowek, kołnierz + kołnierz 

 & kołnierz + rowek

DN150 (6”) 
rowek + rowek, kołnierz + kołnierz 

 & kołnierz + rowek

DN200 (8”) 
rowek + rowek, kołnierz + kołnierz 

 & kołnierz + rowek

204 mm 
(8” )

219,1 mm 
(8‑5/8”)

324 mm 
(12‑3/4”)

400 mm 
(15‑3/4”)

460,3 mm 
(18‑1/8”)

570 mm 
(22‑1/2”)
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Zasada działania
Zawór zalewowy model DV‑5 to zawór 
membranowy, którego działanie 
zależy od ciśnienia hydraulicznego 
w komorze membranowej (Patrz: Rys. 
2A) utrzymującego membranę w pozycji 
zatrzymującej wodę pod ciśnieniem. 
Gdy zawór DV‑5 zostaje zaprzęgnięty 
do systemu, ciśnienie w jego komorze 

membranowej dostarczane jest poprzez 
złącza od strony dolotowej głównego 
zaworu kontrolnego instalacji. Zadziałanie 
urządzenia aktywującego system, na 
przykład zaworu elektromagnetycznego 
przy osprzęcie elektrycznym (Patrz: 
Specyfikacja techniczna TFP1320), uwalnia 
wodę z komory diafragmowej szybciej niż 
jest ona dostarczana przez ograniczenie, 
jakim jest średnica 3,2 mm (1/8”) złącza 
zasilającego komorę stanowiącego część 

zastosowanej armatury. Skutkuje to 
gwałtownym spadkiem ciśnienia w komorze 
membrany, a siła utrzymująca membranę 
w zadanej pozycji maleje poniżej wartości 
wyzwalającej działanie zaworu. Ciśnienie 
zasilającej wody wypycha membranę do 
pozycji umożliwiającej swobodny przepływ 
wody w instalacji, a także przepływ przez 
port alarmowy, który uaktywnia alarm 
systemu (Patrz: Rys. 2B).

Operating
Principles
The Model DV-5 Deluge Valve is a dia-
phragm style valve that depends upon
water pressure in the Diaphragm
Chamber (Ref. Figure 2A) to hold the
Diaphragm closed against the water
supply pressure. When the DV-5 Valve
is set for service, the Diaphragm
Chamber is pressurized through the
trim connections from the inlet side of
the system’s main control valve. Open-

ing an actuation device, for example
the solenoid valve in the Electric Ac-
tuation Trim (Ref.Technical Data Sheet
TFP1320), releases water from the
Diaphragm Chamber faster than it can
be replenished through an 1/8 inch
(3,2 mm)   restriction provided by the
diaphragm chamber supply connec-
tion provided in the applicable trim ar-
rangements. This results in a rapid
pressure drop in the Diaphragm
Chamber and the force differential ap-
plied through the Diaphragm to hold
the Diaphragm in the set position is

reduced below the valve trip point. The
water supply pressure then forces the
Diaphragm open permitting water to
flow into the system piping, as well as
through the Alarm Port to actuate the
system alarms (Ref. Figure 2B).
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GRAPH A
1-1/2 thru 8 INCH (DN40 thru DN200) MODEL DV-5 DELUGE VALVE

— NOMINAL PRESSURE LOSS VERSUS FLOW —

The approximate friction loss, based on the Hazen and Williams formula and expressed in equivalent length of pipe with C=120, is as
follows:

9 feet of 1-1/2 Sch. 40 pipe for the 1-1/2 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 100 GPM.
16 feet of 2 inch Sch. 40 pipe for the 2 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 175 GPM.
20 feet of 3 inch Sch. 40 pipe for the 3 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 350 GPM.
29 feet of 4 inch Sch. 40 pipe for the 4 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 600 GPM.
46 feet of 6 inch Sch. 40 pipe for the 6 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 1500 GPM.
72 feet of 8 inch Sch. 30 pipe for the 6 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 2500 GPM.

Close

WYKRES A
Zawór model DV-5 w rozmiarach od 1-1/2 do 8” (DN40 do DN200)
— ZNAMIONOWA UTRATA CIŚNIENIA WZGLĘDEM PRZEPŁYWU— 

Przybliżona strata wynikająca z tarcia w oparciu o wzór Hazena i Williamsa i wyrażona w odpowiedniku długości rury o współczynniku 
C=120 przedstawia się następująco:

 3 m (9 ft) przy rurze 1‑1/2” Sch. 40 dla zaworu DV‑5 1‑1/2” (obliczono w oparciu o typowy przepływ 378 l/min (100 gpm)).
 5 m (16 ft) przy rurze 2” Sch. 40 pipe dla zaworu DV‑5 2” (obliczono w oparciu o typowy przepływ 662 l/min (175 gpm)).
 6 m (20 ft) przy rurze 3” Sch. 40 pipe dla zaworu DV‑5 3” (obliczono w oparciu o typowy przepływ 1 325 l/min (350 gpm)).
 9 m (30 ft) przy rurze 4” Sch. 40 pipe dla zaworu DV‑5 4” (obliczono w oparciu o typowy przepływ 2 270 l/min (600 gpm)).
 14 m (46 ft) przy rurze 6” Sch. 40 pipe dla zaworu DV‑5 6” (obliczono w oparciu o typowy przepływ 5 680 l/min (1500 gpm)).
 22 m (72 ft) przy rurze 8” Sch. 30 dla zaworu DV‑5 6” (obliczono w oparciu o typowy przepływ 9460 l/min (2500 gpm)).

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU W LITRACH NA MINUTĘ (l/min) 
(1 gpm = 3,785 l/min)

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU W GALONACH NA 
MINUTĘ
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Montaż
UWAGI

Prawidłowe funkcjonowanie zaworów DV‑5 
zależy od zainstalowania armatury zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w stosownej 
specyfikacji technicznej. Niezastosowanie się 
do odpowiedniego schematu armatury może 
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie 
zaworu DV‑5, a także anulować wykazy, 
atesty oraz gwarancje producenta. 

Zawór DV‑5 należy instalować w widocznym 
i łatwo dostępnym miejscu. 

Zawór DV‑5, jego osprzęt oraz hydrauliczne 
sieci pilotowe muszą być utrzymywane 
w temperaturze przynajmniej 4°C/40°F. 
Podgrzewanie zaworu lub jego osprzętu nie 
jest dopuszczane. 

Podgrzewanie może doprowadzić do 
utworzenia się twardego osadu mineralnego 
i potencjalnie uniemożliwić prawidłowe 
funkcjonowanie systemu. 

Przed przeprowadzeniem próby wodnej 
należy zapoznać się z działem “Montaż” 
specyfikacji technicznej TFP1310, TFP1315, 
TFP1320, TFP1410, TFP1415, TFP1420, 
TFP1460 lub TFP1465.  

Obsługa i 
konserwacja
Niezależnie od poszczególnych wymogów 
NFPA konieczne jest stosowanie zalecanych 
procedur i inspekcji, a także niezwłoczne 
usuwanie wszelkich uchybień. 

Właściciel odpowiada za inspekcję, 
testowanie oraz konserwowanie instalacji 
i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie 
z niniejszym dokumentem, obowiązującymi 
normami NFPA (np. NFPA 25), a także 
z regulacjami odnośnych organów. Wszelkie 
zapytania należy kierować do wykonawcy 
instalacji lub producenta urządzenia. 

Zaleca się, by inspekcje, testy i 
konserwacje instalacji przeciwpożarowych 
przeprowadzały wykwalifikowane służby 
kontrolne zgodnie z miejscowymi wymo‑
gami i/lub krajowymi przepisami.

UWAGI
W systemach utylizujących wodę morską lub 
brakiczną konieczna jest wewnętrzna jak i 
zewnętrzna inspekcja zaworu DV‑5 oraz jego 
osprzętu. Części z oznakami korozji należy 
wymienić, aby zapewnić niezawodność 
systemu.  

W celu przeprowadzenia konserwacji systemu, 
przed wyłączeniem głównego zaworu 
kontrolnego instalacji przeciwpożarowej 
należy uzyskać zgodę stosownych władz 
na wyłączenie instalacji oraz zawiadomić 
wszystkie osoby, których to może dotyczyć. 

Spadek ciśnienia zasilania wodnego 
poniżej normy

UWAGA
W przypadku gdy nastąpi znaczny spadek 
ciśnienia poniżej przedziału dopuszczalności 
(co może nastąpić na przykład w wyniku 
pęknięcia lub naprawy głównego przewodu 
wodociągowego) oraz przy spadku ciśnienia 
hydraulicznego w komorze diafragmowej 
poniżej normy (na przykład z powodu 
nieszczelności przyłącza dochodzącego do 
komory membranowej lub odchodzącego 
od niej lub z powodu wycieku z zaworu 
kontrolnego komory membranowej spowo‑
dowanego zanieczyszczeniem lub osadem 
w miejscu uszczelnienia zaworu kontrolnego) 
w momencie szybkiego przywrócenie 
ciśnienia może nastąpić niezamierzone 
zadziałanie zaworu zalewowego model 
DV‑5. 

Spadek ciśnienia zasilania wodnego poniżej 
normy (tak jak ma to miejsce w przypadku 
przerwy w dostawie wody) zgodnie z NFPA 
25 stanowi ograniczenie gotowości. w takiej 
sytuacji należy natychmiast zamknąć 
główny zawór kontrolny i zastosować 
następującą procedurę do ponownego 
nastawienia systemu:  

Krok 1. Przed przywróceniem ciśnienia 
hydraulicznego do zamkniętego głównego 
zaworu kontrolnego należy sprawdzić 
ciśnienie pokazywane przez manometr 
komory membranowej i określić czy 
znajduje się ono w granicach normy. 

Krok 2. Gdy ciśnienie w komorze membrany 
jest poniżej normy, przez ponownym 
nastawieniem systemu należy sprawdzić 
i ewentualnie naprawić wszelkie wycieki 
z komory. 

Krok 3. Po przywróceniu ciśnienia 
hydraulicznego do głównego zaworu 
kontrolnego systemu należy na nowo 
nastawić zawór model DV‑5 zgodnie 
z opisem w części “Procedura nastawiania 
zaworu”.

UWAGA
Przy systemach przeciwpożarowych, 
w których występuję możliwość wystą‑
pienia ograniczenia jego gotowości 
w wyniku przerwy w dostawie wody, zaleca 
się uwzględnienie zainstalowania czujnika 
niskiego ciśnienia wody z odpowiednim 
sygnałem/wskaźnikiem alarmowym, co 
pozwoli nadzorować ciśnienie zasilania 
wodnego. 

Procedura przeprowadzania corocznej 
próby działania.
Prawidłowe działanie zaworu DV‑5 (tzn. 
otwarcie zaworu DV‑5 w sytuacji pożaru) 
należy kontrolować przynajmniej raz 
w roku w następujący sposób:

UWAGA
Próby działania zaworów DV‑5 
stosowanych w instalacjach z podwójnym 
potwierdzeniem aktywacji należy przepro‑
wadzać zgodnie ze specyfikacją techniczną 
odpowiednio TFP1460 lub TFP1465. 

Krok 1. Jeśli woda musi być zatrzymana 
przed wypływem poza dany pion, należy 
podjąć następujące kroki. 

 • Zamknąć główny zawór kontrolny.

 • Otworzyć główny zawór spustowy.

 • Otworzyć główny zawór kontrolny 
ustawiając go w pozycji o jeden obrót 
poza moment w którym woda zaczyna 
wypływać z głównego zaworu spusto‑
wego.

 • Zamknąć główny zawór spustowy.

Krok 2. Określić rodzaj systemu aktywacji/
detekcji i zależnie od tego obsługiwać 
zawór DV‑5.

UWAGA
Należy przygotować się do szybkiego 
wykonania kroków 3, 4 i 5, jeśli wodę trzeba 
zatrzymać przed wypływem poza dany pion.

 • Hydrauliczna aktywacja pilotowa ‑ 
Otworzyć przyłącze testowe

 • Pneumatyczna aktywacja pilotowa ‑ 
Otworzyć przyłącze testowe

 • Aktywacja elektryczna ‑ Przetestować 
panel wyzwalający zalanie (automa‑
tyczną jednostkę sterującą) zgodnie 
z instrukcją producenta dot. urucha‑
miania zaworu elektromagnetycznego.

Krok 3. Sprawdzić czy zawór DV‑5 
uruchomił się, na co wskazuje wpłynięcie 
wody do instalacji.

Krok 4. Zamknąć główny zawór kontrolny 
systemu.

Krok 5. Zamknąć zawór kontrolny zasilania 
komory membranowej.

Krok 6. Nastawić ponownie zawór DV‑5 
zgodnie z opisem w części “Procedura 
nastawiania zaworu” przedstawionym odpo‑
wiednio w TFP1310, TFP1315, TFP1320, 
TFP1410, TFP1415 lub TFP1420.

Wewnętrzna inspekcja zaworu
Raz na pięć lat w czasie corocznej próby 
działania systemu i przed ponownym 
nastawieniem zaworu DV‑5 należy 
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oczyścić wnętrze zaworu i sprawdzić je 
na okoliczność zużycia lub uszkodzeń. 
Uszkodzone lub zużyte elementy należy 
wymienić. (Raz na dziesięć lat zaleca się 
wymianę membrany.)

Montując z powrotem pokrywę membrany, 
należy stopniowo dokręcać mocujące ją 
przeciwległe śruby.. Po przykręceniu 
pokrywy należy dokładnie sprawdzić czy 
wszystkie śruby ją mocujące są pewnie 
dokręcone. 

UWAGI
W przypadku gdy zasilanie wodne zawiera 
środki chemiczne wpływające negatywnie 
na gumową membranę lub gdy inspekcja 
wykonana po pięciu latach wskazuje na 
gromadzenie się zanieczyszczeń w zaworze, 
które mogą wpływać na jego prawidłowe 
działanie, należy odpowiednio zwiększyć 
częstotliwość wewnętrznych inspekcji.  

W systemie zasilanym wodą morską lub 
brakiczną należy stosownie zwiększyć 
częstotliwość wewnętrznych inspekcji za‑
woru. (W systemie wykorzystującym wodę 
morską lub brakiczną zaleca się wykonywanie 
wewnętrznej inspekcji zaworu raz w roku.) 

Należy upewnić się, że membrana ułożona 
jest zgodnie z Rysunkiem 1. w przeciwnym 
razie zawór DV‑5 nie da się prawidłowo 
nastawić. 

Niedokręcenie śrub pokrywy membrany 
może prowadzić do wycieku przez gniazdo 
zaworu, co uwidacznia się wyciekiem z auto‑
matycznego zaworu spustowego.

Ograniczona
gwarancja
Tyco Fire Products udziela wyłącznie 
pierwotnemu nabywcy, na okres dziesięciu 
(10) lat, gwarancji na wyprodukowane przez 
siebie produkty. Gwarancji podlegają wady 
materiałowe oraz wady wykonania, jeśli 
produkty te zostały opłacone, odpowiednio 
zainstalowane i konserwowane podczas ich 
normalnego użytkowania i funkcjonowania. 
Gwarancja traci ważność dziesięć (10) lat od 
daty dostarczenia produktu przez Tyco Fire 
Products. Nie udziela się żadnej gwarancji na 
produkty lub komponenty wyprodukowane 
przez firmy nie powiązane własnościowo 
z Tyco Fire Products lub na produkty i 
komponenty, które były niewłaściwie 
użytkowane, zainstalowane, narażone na 
korozję lub które nie były zainstalowane, 
konserwowane lub naprawiane zgodnie 
z obowiązującymi normami NFPA (National 
Fire Protection Association) oraz/lub 
wszelkich innych kompetentnych organów. 
Materiały uznane przez Tyco Fire Products za 

wadliwe będą naprawione lub wymienione 
według uznania Tyco Fire Products. Tyco 
Fire Products nie zobowiązuje siebie ani nie 
upoważnia innych osób do wzięcia na siebie 
zobowiązań wynikających ze sprzedaży 
produktów lub części produktów. Tyco Fire 
Products nie odpowiada za błędy projektowe 
systemów tryskaczowych lub niedokładne 
bądź niepełne informacje udzielone przez 
nabywcę lub przedstawicieli nabywcy. 

W ŻADNYM WYPADKU TYCO FIRE PRODUCTS 
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WYNIKAJĄCEJ z POSTANOWIEŃ UMOWY, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, 
ABSOLUTNEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WYNIKAJĄCEJ z INNEJ PODSTAWY 
PRAWNEJ, ZA PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, 
SPECJALNE LUB NASTĘPCZE SZKODY, 
w TYM M.IN. ZA KOSZTY ROBOCIZNY, BEZ 
WZGLĘDU NA FAKT CZY FIRMA TYCO FIRE 
PRODUCTS ZOSTAŁA POINFORMOWANA 
o MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH 
SZKÓD I w ŻADNYM WYPADKU ODPO‑
WIEDZIALNOŚĆ TYCO FIRE PRODUCTS NIE 
PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI CENY 
SPRZEDAŻY PRODUKTU. 

POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE 
WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNIE 
OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE, w TYM 
GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ 
I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO 
OKREŚLONEGO CELU. 

Składanie 
zamówień

UWAGI
W Tabeli A podano szczegóły techniczne 
dotyczące otworów kołnierzy.

Numery części wstępnie skonfigurowanych 
fabrycznie zaworów model DV‑5 podano 
w cenniku. 

Standardowy zawór DV-5 (odpowiednio: 
otwory kołnierza wg ANSI, porty gwin-
towane, zewnętrzna średnica rowka):

Należy określić: (podać rozmiar w calach) 
zawór model DV‑5 z (określić rodzaj 
połączenia), P/N ‑ numer części (podać)

1‑1/2” rowek + rowek
OD (śr. zewn.) 48,3 mm (1.9”)
OD 48,3 mm (1.9”) . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑919

1‑1/2” gwint + gwint
NPT + NPT . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑069

2” rowek + rowek
OD (śr. zewn.) 60,3 mm (2,4”)
OD 60,3 mm (2,4”) . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑910

2” gwint + gwint
NPT + NPT . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑060

3” rowek + rowek
OD (śr. zewn.) 88,9 mm (3,5”)
OD 88,9 mm (3,5”) . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑912

3” kołnierz + kołnierz
kołnierz ANSI +
kołnierz ANSI. . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑012

3” kołnierz + rowek
kołnierz ANSI +
OD 88,9 mm (3,5”) . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑412

4” rowek + rowek
OD (śr. zewn.) 114,3 mm (4,5”)
OD 114,3 mm (4,5”) . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑913

4” kołnierz + kołnierz
kołnierz ANSI +
kołnierz ANSI. . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑013

4” kołnierz + rowek
kołnierz ANSI +
OD 114,3 mm (4,5”) . . . . . . . P/N 52‑477‑4‑613

6” rowek + rowek
OD (śr. zewn.) 168,3 mm (6,6”)
OD 168,3 mm (6,6”) . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑915

6” kołnierz + kołnierz
kołnierz ANSI +
kołnierz ANSI. . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑015

6” kołnierz + rowek
kołnierz ANSI +
OD 168,3 mm (6,6”) . . . . . . . . P/N 52‑477‑4‑615

8” rowek + rowek
OD (śr. zewn.) 219,1 mm (8,6”)
OD 219,1 mm (8,6”) . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑916

8” kołnierz + kołnierz
kołnierz ANSI +
kołnierz ANSI. . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑016

6” kołnierz + rowek
kołnierz ANSI +
OD 219,1 mm (8,6”) . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑416

Części zamienne zaworu:
Należy określić: (opis) do zaworu model 
DV‑5 rozmiar (podać), P/N (patrz: Rys. 1).  
Pozostałe zawory DV-5:

UWAGI
Inne zawory zalewowe DV‑5 to zawory, 
które nie są wyszczególnione w sekcji 
“Standardowy zawór DV‑5” i które można 
zamawiać w dowolnej konfiguracji kołnierza, 
gwintowanego portu lub zewnętrznej 
średnicy rowka.

Zawory z portami gwintowanymi NPT 
przeznaczone są do stosowania ze 
standardowym osprzętem zaworu DV‑5 
wyszczególnionym i opisanym w specyfikacji 
technicznej odpowiednio TFP1310, TFP1315, 
TFP1320, TFP1410, TFP1415, TFP1420, 
TFP1460 oraz TFP1465.  Zawory z portami 
gwintowanymi ISO są przeznaczone do 
stosowania z armaturą na zamówienie 
oferowaną przez lokalnych dystrybutorów, 
którzy spełniają wymogi obowiązujące 
w danych miejscach. w celu uzyskania 
informacji o zaworach i armaturze spełniają‑
cej miejscowe wymogi prosimy o kontakt 
z lokalnym dystrybutorem.

Należy określić: Zawór model DV‑5 (określić 
rozmiar) w przyłączeniami (określić) z gwin‑
towanymi portami (określić NPT czy ISO), 
P/N (Patrz: Strona 8).
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Numery części dla innych 
zaworów model DV-5:
Pozostałe 1-1/2 calowe zawory 
z portami ISO
gwint ISO +

gwint ISO . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑169

Pozostałe 2 calowe zawory z portami ISO
gwint ISO +

gwint ISO . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑160

Pozostałe 3 calowe zawory z portami NPT
kołnierz ISO +

88,9 mm (3.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑252

kołnierz ISO +
kołnierz ISO . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑132

kołnierz AS +
kołnierz AS . . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑512

kołnierz AS +
88,9 mm (3.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑612

kołnierz JIS +
kołnierz JIS . . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑712

kołnierz JIS +
88,9 mm (3.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑812

Pozostałe 3 calowe zawory z portami ISO
kołnierz ISO +

kołnierz ISO . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑112
kołnierz ISO +

88,9 mm (3.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑212

88,9 mm (3.5”)
zewn. śr. rowka +
88,9 mm (3.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑922

Numery części dla innych 
zaworów model DV-5:
Pozostałe 4 calowe zawory z portami NPT
kołnierz ISO +

114,3 mm (4.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑5‑213

kołnierz ISO +
kołnierz ISO . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑5‑113

kołnierz AS +
kołnierz AS . . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑4‑313

kołnierz AS +
114,3 mm (4.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑4‑413

kołnierz JIS +
kołnierz JIS . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑4‑713

kołnierz JIS +
114,3 mm (4.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑4‑813

Pozostałe 4 calowe zawory z portami ISO
kołnierz ISO +

kołnierz ISO . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑4‑113
kołnierz ISO +

114,3 mm (4.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑4‑213

114,3 mm (4.5”)
zewn. śr. rowka +
114,3 mm (4.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑923

Pozostałe 6 calowe zawory z portami NPT
kołnierz ANSI +

165,1 mm (6.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑4‑225

kołnierz ISO +
168,3 mm (6.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑5‑625

kołnierz ISO +
165,1 mm (6.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑5‑215

kołnierz ISO +
kołnierz ISO . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑5‑115

165,1 mm (6.5”)
zewn. śr. rowka +
165,1 mm (6.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑935

kołnierz AS +
kołnierz AS . . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑4‑315

kołnierz AS +
168,3 mm (6.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑4‑415

kołnierz AS +
165,1 mm (6.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑5‑415

kołnierz JIS +
kołnierz JIS . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑4‑715

kołnierz JIS +
168,3 mm (6.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑4‑815

kołnierz JIS +
165,1 mm (6.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑5‑815

Numery części dla innych 
zaworów model DV-5:
Pozostałe 6 calowe zawory z portami ISO
kołnierz ISO +

kołnierz ISO . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑4‑115
kołnierz ISO +

168,3 mm (6.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑4‑625

kołnierz ISO +
165,1 mm (6.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑4‑215

168,3 mm (6.6”)
zewn. śr. rowka +
168,3 mm (6.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑925

165,1 mm (6.5”)
zewn. śr. rowka +
165,1 mm (6.5”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑945

Pozostałe 8 calowe zawory z portami NPT
kołnierz ISO (PN10) +

219,1 mm (8.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑256

kołnierz ISO (PN16) +
219,1 mm (8.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑216

kołnierz ISO (PN10) +
kołnierz ISO (PN10) . . . . P/N 52‑477‑1‑136

kołnierz ISO (PN16) +
kołnierz ISO (PN16) . . . . P/N 52‑477‑1‑146

kołnierz AS +
kołnierz AS . . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑516

kołnierz AS +
219,1 mm (8.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑616

kołnierz JIS +
kołnierz JIS . . . . . . . . . . . P/N 52‑477‑1‑716

kołnierz JIS +
219,1 mm (8.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑816

Pozostałe 8 calowe zawory z portami ISO
kołnierz ISO (PN10) +

kołnierz ISO (PN10) . . . . P/N 52‑477‑1‑116
kołnierz ISO (PN16) +

kołnierz ISO (PN16) . . . . P/N 52‑477‑1‑126
kołnierz ISO (PN10) +

219,1 mm (8.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑216

kołnierz ISO (PN16) +
219,1 mm (8.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑226

219,1 mm (8.6”)
zewn. śr. rowka +
219,1 mm (8.6”)
zewn. śr. rowka. . . . . P/N 52‑477‑1‑926

Uwaga: Niniejszy dokument został przetłumaczony.  Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski mają na 
celu wygodę czytelników nie znających języka angielskiego. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana i nie powinno się jej 

zakładać. w przypadku wątpliwości związanych z dokładnością informacji zawartej w tłumaczeniu, prosimy sprawdzić angielską wersję 
dokumentu TFP 1305, która stanowi wersję oficjalną. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie 
mają skutku prawnego dla zgodności z przepisami, ich egzekwowania ani wszelkich innych celów. www.quicksilvertranslate.com.


