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Säkerhet 

Säkerhet - Riktlinjer 

Handboken innehåller säkerhetsinformation som är viktig att känna till och förstå. Information ges för 

säkerheten för installatörer, operatörer och användare av TYCO Kvävgasgenereringssystem och även 

utrustningen för kvävgasgenerering. 

Installations- och användarhandboken som medföljer varje kvävgasgenereringssystem måste läsas noga 

och förstås i sin helhet före installation och drift av TYCO Kvävgasgenereringssystem. Alla tillämpliga 

säkerhetsstandarder för hantering av gaser, fastställda av lokala eller nationella lagar och bestämmelser, 

måste alltid följas. 

Allmän säkerhetsinformation 

VIKTIGT:  Läs all säkerhetsinformation i handboken innan utrustningen används. Användning av 

utrustningen på ett sätt som inte är specificerat i handboken kan försämra det skydd som 

kvävgasgenereringssystemet ger och kan resultera i ett oavsiktligt tryckutsläpp som kan 

orsaka skador på både person och egendom. Endast kvalificerad personal, utbildad och 

godkänd av Johnson Controls, får utföra procedurer som rör idrifttagning, service och 

reparationer. 

Vid hantering, installation eller användning av utrustningen för kvävgasgenerering måste personalen 

tillämpa säkra tekniska metoder och följa alla relaterade lokala och nationella bestämmelser, hälso- och 

säkerhetsprocedurer samt lagstiftade krav vad gäller säkerhet. 

Se till att utrustningen för kvävgasgenerering är tryckutjämnad och elektriskt isolerad innan några 

instruktioner för underhåll och felsökning som specificeras i denna handbok utförs. 

De varningar som anges i denna handbok rör de mest kända riskerna, men de är inte allomfattande. Om 

användaren använder en driftsprocedur, utrustning eller metod som inte specifikt rekommenderas av 

Johnson Controls måste användaren säkerställa att utrustningen inte kommer att skadas eller utgöra en 

fara för person eller egendom. 

Försiktighetsåtgärder och varningar 

FÖRSIKTIGHET: Installera inte TYCO Kvävgasgenerator eller luftkompressorpaketet på en plats där 

ammoniak, svaveldioxid, vätesulfid, merkaptaner, klorider, klor, oxider av kväve, 

syraångor, lösningsmedelsångor och ozonångor eller liknande  föroreningar finns. 

Utrustningen kan skadas av ammoniak och andra ångor förkortar membranets livslängd.  

VARNING: Använd inte TYCO Kvävgasgenereringssystem om det har skadats under transport, hantering 

eller användning. Skador kan i sin tur leda till skador på både person och egendom. 
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VARNING: Användning av kvävemembranet över det nominella trycket kan vara farlig. Anslut inte 

kvävgasgenererande utrustning till tryckluftskällor som kan överskrida det maximala 

nominella trycket utan att installera tryckregulatorer och säkerhetsventiler i 

tryckluftsledningen. 

Specifika procedurer måste upprättas för service och underhåll av utrustningen där 

kvävemembranet är placerat. Lämpliga dekaler måste vara på plats i alla områden där 

personal kan exponeras för en kväveatmosfär under normala och onormala förhållanden. 

VARNING: Kväve är ogiftig och i hög grad inert. Ett snabbt utsläpp av kvävgas i ett slutet utrymme 

undantränger syret och kan skapa en kvävningsrisk.  

Varningar om underhåll och felsökning 

1. I kvävgasgeneratorskåpet finns spänningar på 120 VAC/60 Hz (230 VAC/50 Hz) – var försiktig och 
vidrör inga kabelanslutningar när ström är ansluten till enheten. 

2. Kvävgasgeneratorn har heta ytor i skåpet när generatorn arbetar och efter att den har stängts av 
– var försiktig vid arbete på generatorn när den är i drift och efter att den har stängts av. (Bär 
handskydd efter behov) 

Instruktioner för lyft och felsökning 

Kvävgasgeneratorer väger mer än 45 kg (100 lbs). När en kvävgasgenerator ska lyftas och/eller bäras 
måste lämpliga lyft- och bärmetoder övervägas. 

1. Inta en bred supportbas – Fötterna bör vara lika mycket isär som avståndet mellan axlarna med 
ett knä något framför det andra. 

2. Huka dig ned vid höfterna och knäna – Vid behov, placera ena knät på golvet med det andra 
framför, böjt i rätt vinkel. 

3. Inta en god kroppsställning - Titta rakt fram med rak rygg, bröstet utåt och axlarna bakåt. 
4. Lyft sakta genom att sträcka på dina höfter och knän (inte ryggen) - Håll ryggen rak och vrid inte 

överkroppen när du lyfter. 
5. Håll lasten så nära kroppen som möjligt. 
6. Använd fötterna för att ändra riktning - små steg. 
7. Led vägen med höfterna när du ändrar riktning - håll axlarna i linje med höfterna när du rör dig. 
8. Sätt ned lasten försiktigt - huka dig med endast höfterna och knäna.  
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Inledning - System och produkt 

DPNI (Dry Pipe Nitrogen Inerting) 
DPNI-teknologi används för att kontrollera syrekorrosion i torra- och/eller preactionsystem. DPNI utförs 

genom att tillämpa en “fyll och töm” differentialtryckcykel (andning) inom sprinklerrörnätet. Tryckcykeln 

“fyll och töm” består av att ventilera systemtrycket med 3-5 psi (0,2-0,3 bar), följt av att återföra det 

ventilerade trycket tillbaka in i systemet. Denna andningsprocess använder en kväverik gasström, normalt 

98 % eller mer, under en specifik tidsperiod (normalt 14 dagar eller mindre) tills en kväverik, eller inert, 

atmosfär föreligger inom sprinklerrörnätet. Genom att ändra atmosfären inne i rörnätet till en kvävehalt 

på 98 % eller mer reduceras den tillgängliga syrehalten till en nivå som inte medger någon märkbar 

korrosion i sprinklerröret. Med nivån av syrekorrosion reducerad till nästan noll utökas i hög grad den 

effektiva livslängden hos sprinklersystemet. System som använder en strategi baserad på DPNI-

korrosionskontroll bör aldrig utveckla läckage när de underhålls korrekt.  

DPNI-utrustning 

Förkonstruerad kvävgasgenerator 

TYCO Pre-Engineered kvävgasgenerator är ett väggmonterat kvävgasgenereringssystem, för “plug and 

play” på plats, som är utformat för att installeras i linje med sprinklersystemens stigrör i torrör- och 

preactionssystem. TYCO:s förkonstruerad kvävgasgenerator har en oljefri kompressor i generatorskåpet. 

Skåpet har en 3-vägs kulventil och en utloppsanslutning till brandskyddssystemen. 3-vägsventilen gör att 

luftkompressorn i kvävgasgeneratorn kan användas för underhåll eller “snabb påfyllnings-” behov hos 

sprinklersystemen. TYCO:s förkonstruerade kvävgasgenerator har försetts med en luftkompressor för att 

uppfylla NFPA 13:s 30-minuters påfyllningskrav för torrörsystem baserat på kriterierna som definieras i 

avsnittet, tekniska specifikationer. I applikationer utanför de definierade kriterierna kan en separat 

luftkompressor användas för att uppfylla NFPA 13:s 30-minuters påfyllningskrav. TYCO:s förkonstruerad  

kvävgasgenerator underlättar “fyll och töm”-andning i sprinklersystemet och har sammankopplats med 

en TYCO Manuell Vent (TAV-D) eller en TYCO SMART Vent (TSV-D) installerad på sprinklerstigröret. 

Kvävgasgenerator - Funktioner och egenskaper 

TYCO Kvävgasgeneratorer med “fyll och töm” andningsteknologi inkluderar följande funktioner och 

egenskaper: 

• Borttagning av korrosivt syre från hela sprinklersystemet inom 14 dagar eller mindre 

• All utrustning installeras i rummet där sprinklerstigröret finns för enklare installation och service 

• Inga kylda lufttorkare eller kvävgaslagringstankar krävs  

• Övervakning av kvävgasgenereringssystem  

• Membranseparationsteknik med 20 års brukstid 

• Minimala underhållskrav 
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Ventilator för syreborttagning 

För att helt avlägsna syret från ett torrt/preactionsystem är det nödvändigt att installera en ventilator på 

huvudstigröret i varje sprinklersystem. Ventilatorer gör att ett system kan andas, vilket kräver ett 

tryckområde på 3-5 psig (0,2-0,3 bar) för att möjliggöra borttagning av syrgas från systemet. 

Övervakningskvävgas tillförs i systemet tills AMD uppnår det höga sluttrycket. Ventilatorn frigör sakta 

gasblandningen i sprinklersystemet genom den begränsade öppningen tills systemet når det låga 

sluttrycket, vid vilket tillsynskväve åter tillförs i systemet. Denna process upprepas flera gånger tills 

atmosfären i rörnätet uppnår minst 98 % kväve. Ventilatorn är avgörande för lämplig blandning av gasen 

och eliminering av syre i systemet inom den specificerade tidsramen. TYCO erbjuder två DPNI-ventilatorer 

– TSV-D SMART Vent och TAV-D Manuell Vent. TSV-D SMART Vent är en automatisk ventilator som, när 

den aktiveras, öppnar och ventilerar under den nödvändiga tiden för att uppnå önskad inert, invändig 

röratmosfär, och stänger automatiskt när processen är slutförd. Denna process initieras genom att trycka 

på knappen “vent” på ventilatorns kontrollpanel. TAV-D är en manuell ventilator som kräver en operatör 

för att öppna ventilatorns spärrkulventil när ventilering önskas, och efter en specifik tid (normalt 14 dagar 

eller mindre) när andningsprocessen är slutförd måste operatören manuellt stänga spärrkulventilen på 

ventilatorn. 

Funktioner och egenskaper hos ventilatorer för syreborttagning 

TYCO ventilatorer för syreborttagning med andningstekniken “fyll och töm” har följande funktioner och 

egenskaper: 

• Borttagning av korrosivt syre från hela sprinklersystemet inom 14 dagar eller mindre 

• All utrustning installeras i rummet där sprinklerstigröret finns för enklare installation och 

service 

• Ingen upphängning krävs 

• Mottrycksregulator hindrar systemtryckutjämning från ventilatorn 

• ”In-line”-filter för att skydda begränsad ventileringsöppning mot kontaminering 

Rekommenderad övervakningsutrustning 

In-Line korrosionsdetektorer 

TYCO In-Line korrosionsdetektor (TILD) är utformad för att ge en tidig varning om korroderande aktivitet 

inom sprinklersystemet. TILD har en konstruktion med dubbel vägg med en tunnvalsad rörsektion (0,035” 

(0,9 mm)) omgiven av ett rörstycke med full tjocklek för att detektera och varna om korroderande 

aktivitet. Om korrosion uppstår kommer den tunnvalsade TILD-sektionen att brista före någon annan 

sektion av rörväggen. När den tunnvalsade sektionen brister kan systemet trycksätta kammaren utanför 

den tunnvalsade rörsektionen som aktiverar tryckvakten monterad på TILD:n. Tryckvakten kan 

fjärrövervakas via ett BMS (Building Monitoring System) eller lokalt med TYCO Remote Test Station (TRTI) 

som medföljer TILD:n. 
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TILD:n placeras på strategiska platser inom sprinklerrörnätet där risken är störst för att korrosion ska 

uppstå.  

• Våta system - TILD:n placeras vid en hög punkt i sprinklersystemet, normalt vid 

luft/vattengränssnittet i en grenledning, där luft kommer att stängas inne när systemet fylls med 

vatten.  

• Torra system - TILD:n installeras på huvudmatarledningen vid en lågpunkt, där vatten sannolikt 

kommer att samlas.  

SMART Gasanalysator 

TYCO SMART Gasanalysator ger kontinuerliga kväve/syrekoncentrationsnivåer i realtid inom ett 

torrt/preaction- brandsskyddssystem. Analysatorn samplar utloppsgas från en närbelägen TYCO Manuell 

Vent (TAV-D) eller SMART Vent (TSV-D). Den är utrustad med programmerbara utgångar för en av tre olika 

syrgaskoncentrationsnivåer (1 %, 3 % och 5 %), vilket tidigt varnar ägaren när kvävgaskoncentrationen 

inom brandskyddssystemet faller under önskad nivå. TSGA:n har också en RS-485-port för fjärr-

kontroll/övervakning (tillval) och kan också visa antingen syre- eller kvävekoncentration. 

Handhållen gasanalysator 

TYCO Handhållen gasanalysator möjliggör snabb och praktisk avläsning av renhetsnivåer i kvävgas. 

Gasanalysatorn kan anslutas till någon av samplingsportarna på TYCO-enheterna, t.ex. kvävgasgeneratorn 

eller en ventilator. Ytterligare samplingsportar kan beställas och placeras på valfria ställen i systemen där 

övervakning av gasrenhet önskas. 
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Generator - Tekniska specifikationer  

  
NG-1 500   

Mått 724mm (28,5”) B x 927 mm (36,5”) H x 292 mm (11,5”) D 

Vikt 79kg (175 lbs) 

Plats Torr användning inomhus 

Höjd Upp till 2.000 m (6.560 ft) 

Temperaturområde 5 till 40 °C (40 till 105 °F) 

Föroreningsgrad 2 

Strömförsörjning kvävgasgeneratorskåp 120 V, 1-fas, 60 Hz (230 V, 1-fas, 50 Hz) 

Strömförbrukning 24 A 

Överspänningskategori II 

Luftkompressorutgång 5,7 SCFM/342 SCFH (161,4 L/min) 

Kvävgasutgång  1,3 SCFM/78 SCFH (36,8 L/min) 

Största enskilda zonkapacitet vid 40 psig (2,8 bar) 560 gallon (2.120 liter) 

Största enskilda zonkapacitet vid 20 psig (1,4 bar) 1 120 gallon (4.240 liter) 

Största ackumulativa systemkapacitet  2 000 gallon (7.571 liter) 

Kväve/luft bypass-utgångsanslutning ½" NPT hongänga 

Tömningsanslutning ¼" NPT hongänga 

Utbytesfilter, artikelnummer TNGFLTW 

 

Kvävgaskvalitet 

N2 renhet vid utsläpp:  98 % (max. 2,0 % syre) 

N2 tryck vid utsläpp: Min: 15 psig (1 bar),  Max: matarlufttryck minus 15 psig (1 bar) 

N2 vattendaggpunkt: Mindre än -70 °F (-57 °C) 

 

FM-godkänd Standard 1035 

UL-listad 508A Industriell kontrollpanel 

CE-certifiering 
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NG-1 500 mått 
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Driftsinformation 

Systemdriftstryck 

När flera torrörs- och/eller preactionsystem är anslutna till en kvävgasgenerator måste sprinklersystemen 
arbeta vid samma övervakningsgastryck.  

I applikationer där flera torrörs- och/eller preactionsystem är anslutna till en kvävgasgenerator, och det 
finns mer än ett övervakningstryck, måste en TYCO Nitrogen Interface Controller (TNIC) inkluderas i 
projektet. 

Justering av systemdriftstryck 

Inställningarna av kvävgasgeneratorns driftstryck, tillsammans med tryckinställningen av 

sprinklersystemets luftunderhållsenhet(er), fastställs och ställs in under idrifttagningsprocessen.  

• Inställningen av driftstrycket för sprinklersystemets luftunderhållsenhet(er) eller 
kvävgasgeneratorn får inte omjusteras efter att systemet har satts i drift av en auktoriserad 
representant för Johnson Controls.  

• Eventuella justeringar av driftstrycket för sprinklersystemets luftunderhållsenhet(er) eller 
kvävgasgeneratorn kommer att ha negativa effekter på den kväveinerterande processen och kan 
skada kvävgasgenereringsutrustningen.  

• Alla ändringar av driftstrycksinställningarna för sprinklersystemets luftunderhållsenhet(er) 
eller kvävgasgeneratorn måste auktoriseras och utföras under ledning av Johnson Controls. 

Noggrannhet hos sprinklersystem-manometer 

Noggrannheten hos de mätare som används i ett sprinklersystem kan påverka driftstrycket i 

sprinklersystemet, och även bestämningen av det erforderliga tryckområdet, 3-5 psig (0,2-0,3 bar), som 

behövs för att ordentligt avlägsna syret från ett sprinklersystem. NFPA 25 anger att mätare som 

överskrider ±3 % måste bytas ut eller kalibreras om. FM Global tillåter att mätare som används i 

sprinklersystem har en noggrannhet på ±2 % över den centrala tredjedelen av skalan och ±3 % över de 

återstående två tredjedelarna av skalan. Detta kan ha avgörande betydelse vid drift av ett sprinklersystem 

med lågtrycksventil med ett driftstryck på 15-20 psig (1-1,4 bar). 

Exempel: NFPA 25 – En 200 psi (14 bar) mätare med ±3 % noggrannhet motsvarar ±6 psi (0,4 bar) varians 

i avläsningen av mätarens faktiska tryck. Därför kan ett sprinklersystem som indikerar ett 

driftstryck på 40 psig (2,8 bar) faktiskt arbeta någonstans mellan 34 psig (2,3 bar) och 46 psig 

(3,2 bar).  

FM Global – En 200 psi (14 bar) mätare med ±2 % noggrannhet i den centrala tredjedelen av 

skalan motsvarar ±4 psi (0,3 bar) varians i avläsningen av mätarens faktiska tryck, och ±3 % 

noggrannhet i den övre och i den nedre tredjedelen av skalan motsvarar ±6 psi (0,4 bar) varians 

i avläsningen av mätarens faktiska tryck.  

• Ett sprinklersystem som med en 200 psi (14 bar) mätare indikerar ett driftstryck på 100 

psig (6,9 bar) kan faktiskt arbeta någonstans mellan 96 psig (6,6 bar) och 104 psig (7,2 

bar). 
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• Ett sprinklersystem som med en 200 psi (14 bar) mätare indikerar ett driftstryck på 20 

psig (1,4 bar) (nedre tredjedelen av skalan) kan faktiskt arbeta någonstans mellan 14 

psig (0,9 bar) och 26 psig (1,8 bar). 

Ett sprinklersystem med lågtrycksventil, som med en 200 psi (14 bar) mätare indikerar ett driftstryck på 

15 psig (1 bar) kan faktiskt arbeta någonstans mellan 9 psig (0,6 bar) och 21 psig (1,4 bar), vilket kan vara 

nära sprinklersystemets lågluftlarm/utlösningstryck. 

Den digitala styrenheten i TYCO Kvävgasgenerator som används för att sätta på och stänga av 

kvävgasgeneratorn har en noggrannhet på < ±1,5 %.  

För att säkerställa korrekt funktion hos sprinklersystemet och kvävgasgeneratorn, kalibrera 

sprinklersystemets driftstryck till kvävgasgeneratorns starttryck med hjälp av Procedur för tryckjustering 

av AMD (Air Maintenance Device) i avsnittet Underhåll i denna handbok.  

Proceduren inriktar sprinklersystemets driftstryck med kvävgasgeneratorns starttryck, vilket reducerar 

risken för att kvävgasgeneratorns starttryck ska ställas in nära sprinklersystemets 

lågluftlarm/utlösningstryck.  

Luftunderhållsenhet för sprinklersystem 

Torrörs/preaction- sprinklersystem ska konfigureras till att använda en enskild AMD (Air Maintenance 

Device) för varje torrörs/preaction- sprinklersystem enligt NFPA 13.  

• Applikationer där flera sprinklersystem betjänas med en enda AMD är kända för att få 

kvävgasgeneratorer att utföra korta cykler (short cycling) på grund av den luftrestriktion som 

AMD:n sätter på kvävgasförsörjningsröret. Korta cykler hos kvävgasgeneratorn kan skada 

systemkomponenter och även påverka tillverkarens garanti.  

AMD-funktionen påverkas direkt av inloppstrycket till AMD:n. För att säkerställa att AMD:n fungerar 

korrekt med kvävgasgeneratorn, använd Procedur för tryckjustering av AMD (Air Maintenance Device) i 

avsnittet Underhåll i denna handbok.  

Sprinklersystem - Läckhastigheter 

Läckhastigheten hos ett torrörs- eller preactionsystem har en direkt effekt på kvävgasgeneratorns 

körfrekvens eller På/Av-cykler. Den högsta tillåtna läckhastigheten hos ett sprinklersystem, enligt 

definition av NFPA-13, är 1,5 psig (0,1 bar) inom en 24-timmarsperiod. Designspecifikationerna för TYCO 

Kvävgasgeneratorer är baserade på 3,0 psig (0,2 bar) läckhastighet inom en 24-timmarsperiod. 

Sprinklersystem med en läckhastighet över 3,0 psig (0,2 bar) inom en 24-timmarsperiod får 

kvävgasgeneratorns körfrekvens att öka, vilket resulterar i större slitage på systemkomponenter och en 

potentiell reducering av kvävgasgeneratorns brukstid. Sprinklersystem med en läckhastighet över 3,0 psig 

(0,2 bar) inom 24 timmar måste repareras för att säkerställa att kvävgasgeneratorns förväntade brukstid 

uppfylls. 

NOTERINGAR: Kvävgasgeneratorns körfrekvens i denna tabell är baserad på kvävgasgeneratordrift 

utanför kvävgasinerteringsprocessen under 14 dagar med ventilatorn stängd. 
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Ett överdrivet cykeltal kan indikera ett problem med korta cykler hos 

luftkompressorn/kvävgasgeneratorn. Kontakta Johnson Controls innan du fortsätter – besök sidan 

CONTACT US på www.tyco-fire.com för kontaktinformation beroende på din plats. 

 

Sprinklerläckhastighet kontra TYCO Kvävgasgeneratorkörning - Cykeljämförelse 

Läckhastighet 
psig (bar)/24 tim 

Generatorcykeltid  
Tid mellan cykler, tim  

Cykler 
per 
dag 

Cykler 
per 

vecka 

 

Läckhastighet 
psig (bar)/24 tim 

Generatorcykeltid Tid 
mellan cykler 

Timmar 

Cykler 
per 
dag 

Cykler 
per 

vecka 

1,5 (0,10) * 80  < 1 3 15,0 (1,0) 8  3 21 

2,0 (0,14) 60  < 1 3 15,5 (1,1) 7,7  4 22 

2,5 (0,17)  48  < 1 4 16,0 (1,1) 7,5  4 23 

3,0 (0,20) *** 40  < 1 5 16,5 (1,2)  7,3  4 23 

3,5 (0,24) 34,3  < 1 5 17,0 (1,2)  7,1  4 24 

4,0 (0,28) 30  < 1 6 17,5 (1,2) 6,9  4 25 

4,5 (0,31) 26,7  < 1 7 18,0 (1,2) 6,7  4 25 

5,0 (0,35) 24  1 7 18,5 (1,3) 6,6  4 26 

5,5 (0,38) 21,8  2 8 19,0 (1,3) 6,3  4 27 

6,0 (0,41) 20  2 9 19,5 (1,3) 6,2  4 27 

6,5 (0,45) 18,5  2 9 20 (1,4) 6  4 28 

7,0 (0,48) 17,1  2 10 21 (1,4) 5,7  5 30 

7,5 (0,52) 16  2 11 22 (1,5) 5,5  5 31 

8,0 (0,55) 15  2 12 23 (1,6) 5,2  5 33 

8,5 (0,59) 14,1  2 12 24 (1,7) 5  5 34 

9,0 (0,62) 13,3  2 13 25 (1,7) 4,8 5 35 

9,5 (0,66) 12,6  2 14 26 (1,8) 4,6 6 37 

10,0 (0,69) 12  2 14 27 (1,9) 4,5 6 38 

10,5 (0,72) 11,4  3 15 28 (1,9) 4,3 6 39 

11,0 (0,76) 10,9  3 16 29 (2,0) 4,2 6 40 

11,5 (0,79) 10,4  3 17 30 (2,1) 4 6 42 

12,0 (0,83) 10  3 17 31 (2,1) 3,9 7 43 

12,5 (0,86) 9,6  3 18 32 (2,2) 3,8 7 45 

13,0 (0,90) 9,2  3 19 33 (2,3) 3,7 7 46 

13,5 (0,93) 8,9  3 19 34 (2,3) 3,6 7 47 

14,0 (0,97) 8,6  3 20 35 (2,4) 3,5 7 48 

14,5 (1,0) 8,3  3 21 36 (2,5) ** 3,4 8 50 

 
* NFPA-13 Tillåten läckhastighet. 
** NFPA-25 Tillåten läckhastighet. 
*** Tillåten läckhastighet för TYCO Kvävgasgeneratorer. Högre läckhastigheter kan reducera 

kvävgasgeneratorns brukstid.  

 
 

  

http://www.tyco-fire.com/
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Start- och driftsprocedurer 

Installationsanvisningar 

Installationen av TYCO Kvävgasgenerator och luftkompressorn omfattar fem steg: 

1. Montera kvävgasgeneratorn på en lämplig plats. 

2. Anslut den avsedda strömförsörjningen till kvävgasgeneratorn och luftkompressorn. 

3. Dra kväve/luftförsörjningsröret till de torr/preactionstigrören som betjänas med en min. ½” rör.  

4. Dra kondensdräneringsröret till golvbrunn eller byggnadens exteriör. 

5. Ansluta kvävgasgeneratorns utgångssignaler till BMS eller brandlarmssystem, där så är tillämpligt. 

Kabelstorlekar 

1. Se till att en lämpligt dimensionerad frånkopplare och strömbrytare installeras på en lämplig och 

åtkomlig plats enligt National Electrical Code (NFAP-70).  

2. Strömbrytaren och frånkopplaren ska vara lätta att identifiera såsom tillhörande utrustningen. 

3.  Se till att jordledaren ansluts ordentligt till utrustningens jordterminal(er) med lämpligt 

dimensionerade jordledare. 

Kabelstorlekar 

Storlek Amperetal Diameter Resistans 
(AWG) 60 °C (140 °F) 75 °C (167 °F) 90 °C (194 °F) (tum) (mm) (ohm / 1.000 ft) (ohm / km) 

14 15 15 15 0,0641 1,6281 2,525 8,282 

12 20 20 20 0,0808 2,0523 1,588 5,2086 

10 30 30 30 0,1019 2,5883 0,9989 3,27639 

8 36 43 48 0,1285 3,2639 0,6282 2,06050 

 

Steg 1:  Montera kvävgageneratorskåpet 

TYCO Kvävgasgenerator är utformad för att monteras direkt på väggen på lämplig plats. Flera faktorer bör 

övervägas i valet av lämplig monteringsplats för kvävgasgeneratorn: 

· Åtkomst till lämplig strömförsörjning (dedikerad krets) 

· Åtkomst till sprinklerstigrör som försörjs från kvävgasgenerator 

· Åtkomst till dränering för kondensröret 

· Fritt utrymme framför enheten för att öppna skåpsluckan och för service av utrustningen 

· Renhet i miljö och luftintag 

FÖRSIKTIGHET: Kvävgasgeneratorskåpet har ventilationsöppningar i botten och på sidan. Se till att alla 

ventilationsöppningar inte är blockerade för ordentlig ventilation genom 

kvävgasgeneratorskåpet. 
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Skåpet har ett väggmonteringsfäste med förstansade hål för standardfästdon (se figur 1a).  

 

 

 

 

Figur 1a 

 

NOTERA:  Säkerställ att väggen är stabil och att skåpet förankras ordentligt på väggen för att hålla 

generatorskåpet. 

Skåpet har förankringshål i det nedre vänstra och i det nedre högra hörnet för att fästas med 

standardfästdon (se figur 1b). 

NOTERA: Johnson Controls rekommenderar att kvävgasgeneratorn förankras på väggen med 

väggmonteringsfästet och fästhålen i kvävgasgeneratorskåpet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1b 

Steg 2:  Strömförsörjning 

TYCO Kvävgasgenerator kräver en egen strömförsörjning för att undvika interaktion med annan 

utrustning. Den inkommande strömförsörjningen ansluts till toppen av terminalplintarna i 

kvävgasgeneratorskåpet.  Terminalanslutningarna är märkta L1, N och G. 

Erforderlig strömförsörjning till kvävgasgenerator: 120 V, 1-fas, 60 Hz (230 V, 1-fas, 50 Hz) dedikerad 30 

A-krets, min. 10 AWG kabel. 

 

6,75 mm (17/64”) 

diameter 

102mm (4,00”) 

667mm (26,25”) 

6,75 mm (9/32”) 

diameter 

Bakre väggfäste 

Kvävgasgeneratorskåp 
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Figur 2 

 

Steg 3a: Dra kväve/luftförsörjningsröret – Ingen ytterligare luftkompressor (Figur 3a) 

Kväve/luftutsläppsröret från TYCO Kvävgasgenerator måste anslutas direkt till torr- eller 

preactionventiltrimningen med min. ½”-rör av svartstål, galvaniserat stål eller koppar. Storleken på 

kväve/luftförsörjningsröret måste baseras på både rörlängden mellan kvävgasgeneratorn och 

sprinklersystemen och den totala volymen hos de sprinklersystem som försörjs.  

 NOTERA: TYCO Kvävgasgenerator kräver en in-line AMD (Air Maintenance Device), t.ex. TYCO AMD-1 

som är utrustad med en inbyggd tryckregulator, justerbar i fält, för varje sprinklersystem som 

betjänas. 

 

 

 

 

Figur 3a 

 

Steg 3b: Dra kväve/luftförsörjningsröret – Med separat luftkompressor (Figur 3b) 

En separat luftkompressor kan användas för att uppfylla NFPA 13 30-minuters påfyllningskrav eller som 

en backup till kvävgasgeneratorn. I denna applikation ansluts kväve/luftutsläppsröret från TYCO 

Kvävgasgenerator och den separata luftkompressorn till den torrörs- eller preaction ventiltrimningen med 

spärrventiler i varje försörjningsrör med min. ½”-rör av svartstål, galvaniserat stål eller koppar. Storleken 

på kväve/luftförsörjningsröret måste baseras på både rörlängden mellan kvävgasgeneratorn och 

sprinklersystemen och den totala volymen hos de sprinklersystem som försörjs.  

Luft/kväveförsörjningsrör 

Torrrörs- / Preactionsystem 
 Reglerventil 

Kvävgasgenerator  

NG-1 500 - 120 V, 1-fasanslutningar 

(230 V, 1-fas, 50 Hz) 

  

G L1 N 
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NOTERA: TYCO Kvävgasgenerator kräver en in-line AMD (Air Maintenance Device), t.ex. TYCO AMD-1 

som är utrustad med en inbyggd tryckregulator, justerbar i fält, för varje sprinklersystem som 

betjänas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3b 

 

Steg 3c: Dra kväve/luftförsörjningsröret – med byggnadens/anläggningens 

luftförsörjning (Figur 3c) 

En separat luftförsörjning från byggnaden/anläggningen kan användas som backup till kvävgasgeneratorn. 

I denna applikation ansluts kväve/luftutsläppsröret från TYCO Kvävgasgenerator och den separata 

luftförsörjningen från byggnaden/anläggningen till den torra eller preaction ventiltrimningen med 

spärrkulventiler i varje försörjningsröret med min. ½”-rör av svartstål, galvaniserat stål eller koppar. 

Storleken på kväve/luftförsörjningsröret måste baseras på både rörlängden mellan kvävgasgeneratorn 

och sprinklersystemen och den totala volymen hos de sprinklersystem som försörjs.  

NOTERA:  TYCO Kvävgasgenerator kräver en in-line AMD (Air Maintenance Device), t.ex. TYCO AMD-1 

som är utrustad med en inbyggd tryckregulator, justerbar i fält, för varje sprinklersystem som 

betjänas. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3c 

 

 

Spärrkulventil 

Luftförsörjning från 

byggnad/anläggning 

Spärrkulventil 

Kvävgasgenerator  

Kväveförsörjningsröret 
Torrrörs- / Preactionsystem 

 Reglerventil 

Luft/kväveförsörjningsröret 

Kvävgasgenerator  Spärrkulventil 

Kväveförsörjningsröret Luft/kväveförsörjningsröret 

Torrrörs- / Preactionsystem 
 Reglerventil 

Luftkompressor 
Luftförsörjningsröret 

Spärrkulventil 
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Steg 4:  Dra kondensdräneringsröret 

TYCO Kvävgasgenerator kommer sporadiskt att släppa ut en liten mängd kondensvatten från de 

koalescerande filtren i skåpet. Vi rekommenderar att ¼”- dräneringanslutningen dras till en golvbrunn 

eller byggnadens exteriör. När dragning till en golvbrunn inte är möjlig kan en förångningskammare 

användas. 

Steg 5: Systemsignaler och övervakning, där så används  

Kvävgasgeneratorskåpet har två systemsignaler och fem utgångar som kan övervakas av anläggningens 

BMS eller ett brandlarmssystem.  

Två systemsignaler: 

•  Bypass-larm - Kvävgasgeneratorn arbetar i bypass-läget som aktiveras när bypass-ventilen är i 

positionen “fast fill” för att fylla på sprinklersystemet och luften som kommer direkt från 

luftkompressorn har uppnått ett tryck på 20 psig (1,4 bar).  

(Blinkande gult sken) 

•  Läckmonitor - Kvävgasgeneratorn är utrustad med en läckmonitor med ljudsignal som aktiveras 

när kvävgasgeneratorn arbetar överdrivet. (Ljudsignal) 

Fem systemutsignaler för övervakning via ett BMS (Building Monitoring System), om så önskas: 

•  Kvävgasgenerator driftsläge - Form C-kontakter (strömsatt, LED På under drift) 

• Larm om bypass-läge - Form C-kontakter (normalt strömlös, LED Av) 

• Kvävgasgenerator strömavbrott - Form C-kontakter (normalt strömsatt, LED På) 

• Läckövervakning - Form C-kontakter (normalt strömlös, LED Av)  

• Kvävesystem försörjningsrörtryck - Analog signal 
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Beskrivning 
Normalt öppna 

kontaktanslutningar  
(t.ex. brandlarm) 

Normalt slutna 
kontaktanslutningar (t.ex. B.A.S.) 

 Relä LED Anslutningar Relä LED Anslutningar 
Kvävgasgenerator driftsutgång (arbetar) Strömsatt På 11 och 12 Strömsatt På 11 och 14 

Bypass-larm övervakningsutgång Strömlöst Av 11 och 14 Strömlöst Av 11 och 12 

Kvävgasgenerator strömövervakningsutgång Strömsatt På 11 och 12 Strömsatt På 11 och 14 

Läckövervakningsutgång Strömlöst Av 11 och 14 Strömlöst Av 11 och 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bypass-larm 

övervakningsutgång 
  

Kvävgasgenerator 

strömövervakningsutgång 

Läckövervakningsutgång 

  

Kvävgasgenerator 

körövervakningsutgång 
  

Reläspole  

A1  

A2 
  

Reläkontakter – Strömlösa 

NC (12) 

COM (11) 

NO (14) 

  

 Övervakningsrelä 

kontaktklassning 

250 VAC/ 6 A 
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Uppstartprocedur 

Endast en certifierad representant för Johnson Controls bör ta den nya utrustningen i bruk efter 

installation. När kvävgasgeneratorn väl har konfigurerats bör det inte finnas någon anledning till 

omjustering. För att starta generatorn eller åter ta den i bruk, följ dessa steg: 

NOTERA: För komponentplacering, se Generator - Konfigurationsdiagram i avsnittet Underhåll.  

1. Kontrollera att luftunderhållsenheterna (AMD:er) har ställts in på systemtrycket eller det höga 

andningssluttrycket. 

a. Se till att AMD:n kalibreras för att arbeta med kvävgasgeneratortryck med hjälp av 

Procedur för tryckjustering av AMD (Air Maintenance Device) i avsnittet Underhåll i denna 

handbok. 

2. Viktigt  - Verifiera att kvävgasgeneratorns starttryck är 3-5 psig (0,2-0,3 bar) under 

luftunderhållsenhetens inställda tryck. 

3. Viktigt  - Verifiera att kvävgasgeneratorns starttryck är 3-5 psig (0,2-0,3 bar) över lågluftlarmets 

inställda tryck. 

4. Verifiera att kvävgasgenerering/luft-bypass-ventilen är i läge för kvävgasgenerering.* 

* Det enda tillfället när kvävgasgenerering/luft-bypass-ventilen behöver vara i positionen “air 

bypass” är för att uppfylla NFPA 13-kravet på 30-minuters systemfyllningstid. 

5. Slå på skåpets strömbrytare. Generatorn börjar att fylla systemet med kvävgas. 

NOTERA: Kvävgasgeneratorn har en fördröjning på 8 sekunder vid uppstart av generatorn för att skydda 

den inbyggda luftkompressorn. 

Procedur för systemfyllning 

Sprinklersystemet kan fyllas med en av två påfyllningsmetoder baserat på huruvida kvävgasgeneratorns 

inbyggda luftkompressor kan uppfylla NFPA 13-kravet på 30-minuters fyllning.  

• Fyllning med inbyggd luftkompressor - När sprinklersystemets storlek är inom gränserna för 

kvävgasgeneratorns inbyggda luftkompressor. 

• Fyllning med separat luftkompressor - När sprinklersystemets storlek överskrider gränserna för 

kvävgasgeneratorns inbyggda luftkompressor. 

1. Påfyllning med inbyggd luftkompressor 

a. Ställ kvävgasgenerering/luft-bypass-ventilen i positionen “air bypass”.  

NOTERA:  Bypass-larmindikatorn kommer att blinka. 

b. Öppna den snabba påfyllningsventilen och stäng den reglerade ventilen på alla AMD:er 

som behövs för att fylla sprinklersystemet.  

c. Stäng den snabba påfyllningen och reglerade AMD-ventiler på varje system som inte ska 

fyllas. 

d. Starta kvävgasgeneratorn. 

e. När sprinklersystemet har uppnått önskat tryck: 

i. Vrid kvävgasgenerering/luft-bypass-ventilen till positionen “kvävgasgenerering”.  
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NOTERA:  Bypass-larmindikatorn kommer att slockna. 

ii. Stäng AMD:ns snabbpåfyllnings-ventil och öppna AMD:ns reglerade ventil. 

iii. Öppna AMD-reglerade ventiler som tidigare stängdes på system som inte skulle 

fyllas. 

f. Initiera den 14 dagar långa kvävgasinerteringsprocessen (se avsnittet 

Kvävgasinerteringsprocess).  

g. När kvävgasinerteringsprocessen är slutförd fortsätter TYCO Kvävgasgenerator att 

automatiskt arbeta när något av de associerade sprinklersystemen behöver kväve. 

2. Fyllning med separat luftkompressor 

a. Stäng kväveförsörjningsrörets kulventil på kvävgasgeneratorn. 

b. Öppna luftförsörjningskulventilen på den separata luftkompressorn. 

c. Öppna den snabba påfyllningsventilen och stäng den reglerade ventilen på alla AMD:er 

som behövs för att fylla sprinklersystemet. 

d. Stäng den snabba påfyllningen och reglerade AMD-ventiler på varje system som inte ska 

fyllas. 

e. När sprinklersystemet har uppnått önskat tryck: 

i. Stäng luftförsörjningskulventilen på den separata luftkompressorn. 

ii. Öppna kvävgasförsörjningsrörets kulventil på kvävgasgeneratorn. 

iii. Stäng AMD:ns snabba påfyllning-ventil och öppna AMD:ns reglerade ventil. 

iv. Öppna AMD-reglerade ventiler som tidigare stängdes på system som inte skulle 

fyllas. 

f. Initiera kvävgasinerteringsprocessen - Öppna ventilen på TYCO Manuell Vent eller tryck 

på “Vent”-knappen på TYCO SMART Vent för att initiera den 14 dagar långa 

kvävgasinerteringsprocessen. 

g. Slutförd kväveinerteringsprocess - Stäng ventilen på TYCO Manuell Vent eller TYCO 

SMART Vent för att automatiskt avsluta den 14 dagar långa kvävgasinerteringsprocessen. 

h. TYCO Kvävgasgenerator fortsätter att automatiskt arbeta när något av de associerade 

sprinklersystemen behöver kväve. 

Kvävgasinerteringsprocess 

1. Manuella ventilatorer 

a. Öppna kulventilen på TYCO Manuell Vent för att initiera den 14 dagar långa 

kvävgasinerteringsprocessen. 

b. Stäng kulventilen på TYCO Manuell Vent när den 14 dagar långa 

kvävgasinerteringsprocessen är klar. 

2. SMART Ventilatorer 

a. Tryck på “Vent”-knappen på TYCO SMART Vent-styrenheten, vilket strömsätter 

solenoiden på SMART Vent för att initiera den 14 dagar långa 

kvävgasinerteringsprocessen. 

b. När den 14 dagar långa kvävgasinerteringsprocessen är klart stänger SMART Vent-

styrenheten automatiskt ventilatorn genom att göra solenoiden strömlös. 
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Normal drift 

När väl kvävgasgeneratorn har tagits i bruk kräver den inga ytterligare åtgärder för att fungera korrekt. 

Generatorns inställningar bör inte ändras utan att först rådfråga Johnson Controls och enheten bör inte 

stängas av för någon anledning utom för underhåll. För att ta generatorn ur bruk för underhåll, följ dessa 

steg: 

1. Stäng den AMD-reglerade ventilen och den snabba påfyllningsventilen i det aktuella 

sprinklersystemet. 

2. Stäng av generatorskåpet. 

Sprinklersystem - Underhållsprocedur 

Om sprinklersystemet kräver underhåll eller reparation säkerställer följande procedur att 

kvävgasinerteringsprocessen fortsätter att fungera korrekt. 

1. Stäng den AMD-reglerade ventilen och den snabba påfyllningsventilen i det aktuella 

sprinklersystemet.  

2. Tryckutjämna sprinklersystemet. 

3. Slutför underhålls- eller reparationsarbetet på sprinklersystemet. 

4. Öppna det aktuella sprinklersystemets AMD för att trycksätta sprinklersystemet (se avsnittet 

Procedur för systemfyllning). 
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Driftssekvens 

När väl kvävgasgeneratorn har tagits i bruk kräver den inga ytterligare åtgärder för att fungera korrekt. 

Generatorns inställningar bör inte ändras utan att rådfråga Johnson Controls och enheten bör inte stängas 

av eller förbikopplas (bypass) av någon anledning utom för service eller underhåll. Se procedur i avsnittet 

Underhåll. Kvävgasgeneratorn arbetar i två lägen, Kvävgasinerteringsläge och Tillsynsgasläge.  

NOTERA: Kvävgasgeneratorn har en fördröjning på 8 sekunder vid uppstart av generatorn för att 

skydda den inbyggda luftkompressorn. 

Kvävgasinerteringsläge 

Appliceringen av övervakningskvävgas till ett torr- eller preactionsprinklersystem med TYCO DPNI-
protokoll (Dry Pipe Nitrogen Inerting) skiljer sig i hög grad från den traditionella appliceringen av tryckluft 
som övervakningsgas. Eftersom DPNI-protokollet använder en process som kallas “fill and purge 
breathing” kräver det små (3-5 psig (0,2-0,3 bar)) fluktuationer i tillsynstrycket i brandskyddssystemet för 
att avlägsna syre innan det kan orsaka korrosion.  

• Kvävgasgeneratorn och kompressorn startar för att öka trycket i alla brandskyddssystem som är 
anslutna till kvävgasgeneratorn.  

• När det höga sluttrycket i andningscykeln uppnås stängs luftkompressorn och kvävgasgeneratorn 
av och brandskyddssystemen tillåts att tryckutjämna gradvis genom ventilatorerna för 
syreborttagning. 

• När det låga sluttrycket i andningscykeln uppnås sätts luftkompressorn och kvävgasgeneratorn 
automatiskt på för att upprepa processen.  

• Det höga sluttrycket/avstängningstrycket bestäms av tryckinställningen för 
brandskyddssystemets luftunderhållsenhet (AMD) och det låga sluttrycket/starttrycket bestäms 
av kvävgasgeneratorns inbyggda tryckomvandlare.  

• Luftkompressorn och kvävgasgeneratorn ändrar samtidigt trycket i alla brandskyddssystem med 
3-5 psig (0,2-0,3 bar) under varje cykel. Detta resulterar i längre körningstider för luftkompressorn 
och kvävgasgeneratorn än för en traditionell luftkompressor konfigurerad att tillhandahålla 
övervakningsgas.  

• DPNI-protokollet “fill and purge breathing” som beskrivs ovan utförs under en 14-dagarsperiod. 
Under denna tid fluktuerar systemtrycket mellan de höga och de låga slutandningstrycken.  

• När 14-dagarsperioden är över och kulventilen på den manuella ventilatorn stängs eller SMART 
Vent stängs automatiskt reduceras körningsfrekvensen hos luftkompressorn och 
kvävgasgeneratorn.  

• Det är viktigt att komma ihåg att stängning av ventilatorerna inte påverkar luftkompressorns och 
kvävgasgeneratorns körningstid. Den påverkar endast hur ofta luftkompressorn och 
kvävgasgeneratorn kommer att arbeta. Kvävgasgeneratorn och luftkompressorn är konstruerade 
för att arbeta i upp till fyra timmar åt gången vid påfyllning av alla system med 3-5 psig (0,2-0,3 
bar) kvävgas med hög renhet. Om luftkompressorns och kvävgasgeneratorns körtider överskrider 
fyra timmar, kontakta Johnson Controls. 
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TYCO Kvävgasgenerator - Tryckcykler för torr- och preactionsprinklersystem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSNOTERINGAR: 

1. Kvävgasgeneratorn producerar kvävgas som ökar trycket i kväveförsörjningsröret, vilket ökar trycket i sprinklersystemet. 

2. När trycket i sprinklersystemet uppnår tryckinställningen för luftunderhållsenheten (AMD) stänger AMD:n (behöver inte längre 
tillsynsgas). 

3. Kvävgasgeneratorn fortsätter att producera kvävgas och ökar trycket i kväveförsörjningsröret tills frånslagstrycket uppnås och 
kvävgasgeneratorn stängs av. 

4. När trycket i sprinklersystemet minskar (inerteringsprocess eller normal drift) under trycket hos AMD:n öppnar AMD:n (behöver 
tillsynsgas). 

5. Trycket i kvävgasförsörjningsröret utjämnar trycket i sprinklersystemet. 

6. När trycket i kvävgasförsörjningsröret och sprinklersystemet minskar till kvävgasgeneratorns tillslagstryck startar kvävgasgeneratorn. 

7. Kvävgasgeneratorn producerar kväve som ökar trycket i kvävgasförsörjningsröret och sprinklersystemet, och upprepar cykeln för 
kvävgaspåfyllning. 

8. Den kvävgasinerterande "fill and purge"-processen kräver ett område på 3-5 psig (0,2-0,3 bar) mellan kvävgasgeneratorns tillslagstryck 

och AMD:ns tryck för att kvävgasinertera sprinklersystemet inom 14 dagar. 

ANMÄRKNING OM DIAGRAMMET: 

Trycken i diagrammet är representativa för driftstrycken i ett typiskt torrör- eller preactionsprinklersystem. Faktiska driftstryck kan variera. 
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Övervakningsgasläge 

När DPNI-protokollet “fill and purge breathing” är slutfört kommer kvävgasgeneratorn automatiskt att 
arbeta i övervakningsgasläge. Närhelst ett brandskyddssystem behöver övervakningsgas arbetar 
kvävgasgeneratorn och kompressorn automatiskt.  

• Ventilatorerna arbetar inte längre för att tryckutjämna systemen.  

• När sprinklersystemen når det låga sluttrycket startar kvävgasgeneratorn och kompressorn 
automatiskt för att öka trycket i alla brandskyddssystem som är anslutna till kvävgasgeneratorn.  

• När det höga sluttrycket i andningscykeln uppnås stängs luftkompressorn och kvävgasgeneratorn 
automatiskt av.  

• Det är viktigt att komma ihåg att stängning av ventilatorerna inte påverkar luftkompressorns och 
kvävgasgeneratorns körtid. Den påverkar endast hur ofta luftkompressorn och kvävgasgeneratorn 
kommer att arbeta. Kvävgasgeneratorn och luftkompressorn är konstruerade för att arbeta i upp 
till fyra timmar åt gången vid påfyllning av alla system med 3-5 psig (0,2-0,3 bar) kvävgas med hög 
renhet.  

• Om luftkompressorns och kvävgasgeneratorns körtider överskrider fyra timmar, kontakta 
Johnson Controls. 

 

Starta om kväveinerteringsprocessen 

Närhelst sprinklersystemen ska servas och fyllas på med luft måste TYCO DPNI-protokollet med processen 
“fill and purge breathing” initialiseras på nytt. 

• Manuell ventilator: 
o Öppna den manuella ventilatorns spärrkulventil för att påbörja ventileringsprocessen. 
o Spärrkulventilen på den manuella ventilatorn måste stängas efter 14 dagar för att stoppa 

kvävgasinerteringsläget och starta övervakningsgasläget. 

• SMART Vent: 
o Tryck på “Vent”-knappen på TYCO SMART Vent-styrenheten, vilket strömsätter 

solenoiden på SMART Vent för att starta ventileringsprocessen. 
o SMART Vent stänger automatiskt i slutet av den 14 dagar långa inerteringsperioden, varpå 

kvävgasgeneratorn och kompressorn automatiskt övergår från kvävgasinerteringsläge till 
övervakningsgasläge. 
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Strömavbrott i systemet 

Om det blir strömavbrott i ett system lagras all programmerad information i kvävgasgeneratorn och den 
startar om automatiskt när strömmen återställts. 

• När manuella ventilatorer är installerade återgår systemet automatiskt till kvävgasinerteringsläge 
eller övervakningsgasläge, beroende på det läge kvävgasgeneratorn var i när strömavbrottet 
inträffade.  

o Om en manuell ventilators kulventil är öppen (kvävgasinerteringsläge) måste kulventilen 
stängas manuellt när den 14 dagar långa DPNI-processen är över. Luftkompressorn och 
kvävgasgeneratorn övergår automatiskt till övervakningsgasläget. 

• När SMART Vents är installerade återgår systemet automatiskt till övervakningsgasläget. När 
strömavbrottet i systemet inträffar under den 14 dagar långa DPNI-processen måste processen 
initialiseras på nytt.  

o Tryck på “Vent”-knappen på TYCO SMART Vent-styrenheten, vilket strömsätter 
solenoiden på SMART Vent. 

o Kvävgasgeneratorn och kompressorn växlar automatiskt till att arbeta i 
kvävgasinerteringsläget. 

o När den 14 dagar långa DPNI-processen är över stänger ventilatorerna automatiskt, och 
luftkompressorn och kvävgasgeneratorn övergår automatiskt till övervakningsgasläget. 
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Ventilator för syreborttagning – TAV-D / TSV-D 

 

TYCO Manuell ventilator - TAV-D  

Specifikationer 

Modellnummer: TAV-D  

Driftstryck: Upp till 12 bar (175 psig) 

Systemanslutning: 1” NPT hangänga 

Temperaturområde: 4,5 till 49 °C (40 till 120 °F) 

Mått: 343 x 108 x 191 mm 

(13,5” x 4,25” x 7,5”) 

 

Upphängning krävs ej 
 
 

 
Generell beskrivning 

TYCO Manuell Vent ger syreventilering i torrörsystem. Den begränsade ventileringsöppningen gör att syre 

kan ventileras från sprinklersystemet vid ett kontrollerat flöde för att uppnå en min. kvävekoncentration 

på 98 %. TYCO Manuell Vent är försedd med en flottörventil som gör att gas kan släppas ut, men hindrar 

vatten från att läcka genom den begränsade ventileringsöppningen i händelse av att vatten tränger in i 

sprinklersystemet. En mottrycksregulator ingår också för att förhindra total systemtryckutjämning från 

ventilatorenheten. En specialfattning finns för att ta emot 5/32”-rör när ventilatorn används tillsammans 

med TYCO SMART Gasanalysator. 

Installationsanvisningar 

1.   TYCO Manuell Vent är försedd med en kulventil som ska anslutas till sprinklerstigröret. Installatören 

måste installera en 1”-utgång (svetsad eller mekanisk) för att ansluta ventilatorenheten till 

sprinklersystemet på systemsidan av huvudreglerventilen. Kulventilen måste förbli i den stängda 

positionen tills TYCO Kvävgasgeneratorsystem har tagits i bruk. 

NOTERA:  Ventilatorenheten kräver inte någon upphängning. 

2.   Installera ventilatorenheten i en nivellerad position. Rekommenderad monteringshöjd är 1,5-3 m (5’-

10’) ovan färdigt golv.  

NOTERA:  Rör till ventilatorenheten får inte installeras i en konfiguration som skulle fånga upp 

vatten och förhindra dränering till sprinklersystemet. En vattenfälla hindrar 

ventilatorenheten från att ventilera syre från sprinklersystemet. 

. 

 

 

För användning under USA-patent 

8,720,591, 9,144,700, 9,186,533 och 9,610,466 B2 
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3.    Ventilatorenheten bör inspekteras efter installation och hydrostatisk testning av sprinklersystemet. 

Därefter bör en inspektion göras regelbundet enligt tillämpliga NFPA-normer och standarder och/eller 

normer från berörda myndigheter.  

NOTERA: Inspektionen måste omfatta tillståndet hos ”in-line”-filtret och kontroll avseende 

blockage i “Y”-silen och den begränsade ventileringsöppningen. 

 Driftsinstruktioner 

1.   Kontrollera att ventilatorenheten har utrustats med en begränsad ventileringsöppning nedströms 

mottrycksregulatorn.  

NOTERA:  Om ventilatorenheten inte har försetts med en begränsad ventileringsöppning kommer 

en sådan att tillhandahållas av Johnson Controls vid systemets idrifttagning. Den 

begränsade ventileringsöppningen måste vara installerad innan följande steg utförs. 

2. Bestäm lågluftlarmets tryck och det normala driftstrycket hos sprinklersystemet. 

3. Välj en tryckinställning för mottrycksregulatorn som är 3-5 psig (0,2-0,3 bar) över lågluftlarmets tryck, 

men under sprinklersystemets normala driftstryck. 

4.   Dra ut ratten från regulatorn för att justera tryckinställningen. Vrid ratten medurs för att öka trycket 

och moturs för minska det. 

5.   Stäng kulventilen och låt enheten tryckutjämnas genom den begränsade  ventileringsöppningen till 

tryckinställningen.  Justera tryckinställningen med ratten och öppna sedan kulventilen för att 

trycksätta enheten. Stäng sedan kulventilen igen för att kontrollera tryckinställningen.  Upprepa 

processen tills önskad tryckinställning har erhållits.   

NOTERA:  Denna process kan endast utföras när sprinklersystemet är vid normalt driftstryck. 

6.   Tryck tillbaka ratten i regulatorn tills den klickar på plats. 

7.  När TYCO Kvävgasgeneratorsystem har tagits i drift, öppna spärrkulventilen på ventilatorenheten. 

TYCO Manuell Vent är nu öppen och ventilerar syre aktivt från sprinklersystemet. Den bör förbli öppen 

i cirka 14 dagar eller mindre tills systemets kvävekconcentration uppnår 98 % eller mer. Använd en 

TYCO Handhållen gasanalysator för att verifiera gaskoncentrationen i sprinklersystemet.  

8.   Stäng spärrkulventilen. Underlåtenhet att stänga den manuella kulventilen efter 14 dagar eller 

mindre, när sprinklersystemets kvävekoncentration uppnår 98 %, resulterar i ytterligare 

syrekorrosionsskador på systemet och onödig körtid för luftkompressorn och kvävgasgeneratorn. 

9.   Om sprinklersystemet manövreras, eller någon annan händelse introducerar syre i sprinklersystemet, 

måste den manuella kulventilen öppnas igen under en period på 14 dagar för att ventilera syre från 

systemet. 
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Komponenter i TYCO Manuell ventilator 

Gassamplingsport 

Flottörventil 

“Y”-sil 

med kulventil 

”In-Line”-filter 

Anslutning till 

sprinklersystem 

Begränsad ventileringsöppning 

  Mottrycksregulator 

Ljuddämpare 

½” snabbkoppling 
Spärrkulventil 

TYCO Manuell ventilator - Installationsschema 

Kvävgasförsörjning 

TYCO Manual  

Vent 

Torr/preaction- 

sprinklerventil 
Sprinklerstigrör 

1” utlopp krävs 
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TYCO SMART Vent - TSV-D 

Specifikationer 

Modellnummer: TSV-D- 

Driftstryck: Upp till 12 bar (175 psig) 

Systemanslutning: 1” NPT hangänga 

Temperaturområde: 4,5 till 49 °C (40 till 120 °F) 

Mått:   

Ventilatorenhet: 343 x 108 x 191 mm 

(13,5” x 4,25” x 7,5”) 

Styrbox: 229 x 178 x 254 mm 

(9” x 7” x 10”) 

 Upphängning krävs ej 

Generell beskrivning 

TYCO SMART Dry Vent ger automatisk syreventilerng i torrörsystem. Den begränsade 

ventileringsöppningen  gör att syre kan ventileras från sprinklersystemet vid ett kontrollerat flöde för att 

uppnå en min. kvävekoncentration på 98 %. TYCO SMART Dry Vent är försedd med en flottörventil som 

gör att gas kan släppas ut, men hindrar vatten från att läcka genom den begränsade ventileringsöppningen 

i händelse av att vatten tränger in i sprinklersystemet. En mottrycksregulator ingår också för att förhindra 

total systemtryckutjämning från ventilatorenheten. En specialfattning finns för att ta emot 5/32”-rör när 

ventilatorn används tillsammans med TYCO SMART Gas Analyzer. 

TYCO SMART Dry Vent är utrustad med en elektronisk solenoidventil som måste dras till den elektriska 

styrboxen (ledare medföljer ej). Styrboxen stänger automatiskt ventilatorn när önskad 

kvävekoncentration har uppnåtts.  Styrboxen har en strömbrytare och en ventilatorknapp för att kunna 

starta om ventileringsprocessen om syre åter introduceras i sprinklersystemet. 

Installationsanvisningar 

1.  TYCO SMART Dry Vent har två separata komponenter. Den första komponenten är ventilatorenheten 

försedd med en kulventil som ska anslutas till sprinklerstigröret. Installatören måste installera en 1”-

utgång (svetsad eller mekanisk) för att ansluta ventilatorenheten till sprinklersystemet på systemsidan 

av huvudreglerventilen. Spärrkulventilen måste förbli i den stängda positionen tills TYCO 

Kvävgasgeneratorsystem har tagits i bruk.  

NOTERA:  Ventilatorenheten kräver inte någon upphängning. 

2.  Installera ventilatorenheten i en nivellerad position. Rekommenderad monteringshöjd är 1,5-3 m (5’-

10’) ovan färdigt golv.  

NOTERA:  Rör till ventilatorenheten får inte installeras i en konfiguration som skulle fånga upp vatten 

och förhindra dränering till sprinklersystemet. En vattenfälla hindrar ventilatorenheten från 

att ventilera syre från sprinklersystemet. 

  

För användning under USA-patent 

8,720,591, 9,144,700, 9,186,533 och 9,610,466 
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3. Den andra komponenten i TYCO SMART Dry Vent är den elektriska styrboxen. Styrboxen måste 

installeras på en vägg eller annan vertikal yta nära ventilatorenhetens installationsplats. 

4.  Dra ledare från strömförsörjningen, 120 VAC, 60 Hz (230 VAC, 50 Hz), till de avsedda terminalerna i den 

elektriska styrboxen enligt National Electrical Code (NFPA 70) och lokala krav. Enheten drar mindre än 

2 ampere. Installatören måste borra hål i styrboxen för att ge tillträde för nätledarna, 120 VAC, 60 Hz 

(230 VAC, 50 Hz). 

5.  Dra ledare för att ansluta spolkablarna, 120 VAC, 60 Hz (24 VDC), i den elektroniska solenoidventilen i 

ventilatorenheten till de avsedda terminalerna i den elektriska styrboxen enligt National Electrical 

Code (NFPA 70) och lokala krav. Installatören måste borra hål på sidan av eller ovanpå styrboxen för 

att ge tillträde. 

6. Den gröna strömbrytaren på den elektriska styrboxen måste förbli i AV-läge tills TYCO Kvävgasgenerator 

har tagits i drift. 

7.  Ventilatorenheten bör inspekteras efter installation och hydrostatisk testning av sprinklersystemet. 

Därefter bör en inspektion göras regelbundet enligt tillämpliga NFPA-normer och standarder och/eller 

normer från berörda myndigheter.  

NOTERA:  Inspektionen måste omfatta verifiering av tillståndet hos ”in-line”-filtret och kontroll 

avseende blockage i “Y”-silen och den begränsade ventileringsöppningen. 

Driftsinstruktioner 

1.  Kontrollera att ventilatorenheten har utrustats med en begränsad ventileringsöppning nedströms 

mottrycksregulatorn.  

NOTERA:  Om ventilatorenheten inte har försetts med en begränsad ventileringsöppning kommer en 

sådan att tillhandahållas av Johnson Controls vid systemets idrifttagning. Den begränsade 

ventileringsöppningen måste vara installerad innan följande steg utförs. 

2.  Bestäm lågluftlarmets tryck och det normala driftstrycket hos sprinklersystemet. 

3.  Välj en tryckinställning för mottrycksregulatorn som är 3-5 psig (0,2-0,3 bar) över lågluftlarmets tryck, 

men under sprinklersystemets normala driftstryck. 

NOTERA:  Denna process kan endast utföras när solenoiden på ventilatorn är strömsatt (ström På och 

VENT-knapp intryckt) och sprinklersystemet är vid normalt driftstryck. 

4.   Dra ut ratten från regulatorn för att justera tryckinställningen. Vrid ratten medurs för att öka trycket 

och moturs för minska det. 

5.  Stäng spärrkulventilen och låt enheten tryckutjämnas genom den begränsade  ventileringsöppningen 

till tryckinställningen.  Justera tryckinställningen med ratten och öppna sedan spärrkulventilen för att 

trycksätta enheten. Stäng sedan spärrkulventilen igen för att kontrollera tryckinställningen.  Upprepa 

processen tills önskad tryckinställning har erhållits.   
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6. Tryck tillbaka ratten i regulatorn tills den klickar på plats. 

7.  Verifiera timer-inställningarna i den elektriska styrboxen. Inställningarna bör vara följande: läge satt till 

‘E’, skala satt till ‘20, 30, 40, 50, 60’, område satt till ‘10h’ och timer-ratt satt till ‘35’. Vid behov kan en 

liten planskruvmejsel användas för att justera timer-inställningen.  

8.  När TYCO Kvävgasgeneratorsystem har tagits i drift, öppna spärrkulventilen på ventilatorenheten, ställ 

den gröna strömbrytaren på den elektriska styrboxen i läge PÅ och tryck på den orangefärgade VENT-

knappen. Knappen bör nu vara tänd. 

9.  TYCO SMART Dry Vent är nu öppen och tömmer syre aktivt från sprinklersystemet. Den förblir öppen 

under cirka 14 dagar. Den orangefärgade VENT-knappen slocknar när ventilatorn stängs. 

10. Om sprinklersystemet manövreras eller någon annan händelse introducerar syre i sprinklersystemet, 

tryck på den orangefärgade VENT-knappen för att starta om tömningscykeln. 
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”In-Line”-filterenhet 

Filterhus Filter 

Schrader-ventil 

TYCO Dry SMART Ventilatorenhet 

TYCO SMART Dry Vent - Installationsschema 
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Övervakning – TILD och TSGA  

 

TYCO In-Line korrosionsdetektor (TILD)  

 

 

 

 

 

 

 

Generell beskrivning 

TYCO In-Line korrosionsdetektor (TILD) är utformad för att ge en tidig varning om intern korroderande 

aktivitet i vattenbaserade brandskyddssystem . Enheten är utformad för att installeras där risken är störst 

att korrosion uppstår: luft/vattengränssnittet. Ett tvärsnitt av enheten visar de två huvudattributen som 

möjliggör tidig detektering av korrosion: en utvändigt tunnvalsad sektion av röret som skapar en “tunn 

vägg”-sektion och en tryckkammare skapad av en extern hylsa svetsad över röret. Enhetens tunna 

väggsektion brister före andra systemrör för att ge en tidig varning. TYCO In-Line korrosiondetektor har 

en pressostat för att övervaka tryckkammaren. TYCO In-Line korrosionsdetektor kan fjärrövervakas via ett 

BMS (Building Monitoring System) eller lokalt med TYCO Remote Test Station (TRTI) som medföljer TILD:n.   

  

  

 
 
 
 
 
 
Installationsanvisningar 

TYCO In-Line korrosionsdetektor är tillverkad som en rörspole med rillade ändar för enkel införing i 
sprinklerrör med rillade kopplingar. Alla modeller av TYCO In-Line korrosionsdetektorer är 18 tum långa. 
Urvalet av rörscheman och metall listas i tabellen under beställningsinformation. 
  

Specifikationer 

Modellnummer:  TILD  

Driftstryck:   175 psi  
Temp. klass:   -40 till 49 °C (-40 till 120 °F)  
Elek. Anslutning:  torr kontakt  
Rörstorlek:   1,25” - 6” 
Rörschema:   Sch. 10 eller Sch. 40  
Rörmaterial:   Svartstål eller galvaniserat 

US. PAT. NO. 9.095.736 

Tryckkammare 

Pressostat 

Tunnvalsad 

“tunn vägg”-

sektion 
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Steg 1:   Kontakta Johnson Controls för att bestämma en plats i sprinklersystemet där korrosion 
troligen kan uppstå. I våtrörssystem, välj en hög punkt vid luft/vattengränssnittet, och i 
torrörssystem, välj en plats på huvudledningen i ett område med stillastående vatten. 

Steg 2:  Vid den valda platsen i sprinklerrörledningen, avlägsna en 18-tums rörsektion från 
sprinklersystemet. 

  

 

Steg 3: Rilla de återstående ändarna av sprinklerrören för att erhålla en standard rillad koppling. 

Steg 4: Installera TYCO In-Line korrosionsetektor med matchande rörmaterial, diameter och schema 

i det sektionsutrymme som skapats genom borttagningen av den 18 tum långa rörsektionen. 

Orientera TYCO In-Line korrosionsdetektor så att pressostaten är åtkomlig för underhåll. Dra 

åt de mekaniska kopplingarna enligt tillverkarens specifikationer. 

Steg 5: VALFRITT: Anslut kablarna från övervakningssystemet till pressostaten (torr kontakt) enligt 
tillverkarens instruktioner för kabeldragning. Aktiveringen av TYCO In-Line korrosionsdetektor 
bör identifieras som en tillsynssignal.  

  

 
  
 
 
 
 
TYCO Fjärrteststation (TRTI) - Installationsanvisningar 

1. TYCO Fjärrteststation monteras på en min. 2” x 4” x 2⅛” djup ”handy box” (Raco modell 670RAC 
eller godkänd motsvarighet) på en åtkomlig plats nära In-Line korrosionsdetektor.  

2. Rekommenderad monteringshöjd 72” AFF  
3. Anslut dubbelledare, enligt NFPA 70, mellan In-Line-detektorn och fjärrteststationen (18 AWG-

kabel rekommenderas). 
4. Installera eventuellt erforderlig ”raceway” eller mekaniskt skydd, efter behov. 
5. Anslut fjärrteststationens terminaler till common (COM) och normalt öppen (A) på pressostaten.         

Modell EPS10-2 Pressostat - Elektriska anslutningar 

  

 
 
 
 
 
  

18 tum 

Ej aktiverad Aktiverad 

B 

Brytare 1 Brytare 2 

A 

B 

A 

COM COM 

Brytare 1 Brytare 2 

B B 

A A 

COM COM 
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TYCO Fjärrteststation (TRTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYCO Fjärrteststation - Driftsflöde 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på enhetens aktivering 

Aktivering av pressostaten indikerar att enhetens ”tunn vägg”-sektion har brustit och att tryckkammaren 
exponeras för systemtryck. Kontakta Johnson Controls för instruktioner om byte och testning av den 

brustna In-Line-korrosionsdetektorn.  

Batteritest och byte 

1.  Tryck på den gula LED-tryckknappen. Om den gula lysdioden inte tänds behöver batterierna bytas.  

2.  Avlägsna fjärrteststationen från den elektriska monteringsboxen, avlägsna de fyra bakre 

lockskruvarna och avlägsna de två 2032-batterierna från batterihållaren.   

3.  Ersätt batterierna med två Energizer, Artikelnr. CR2032 (endast*), sätt tillbaka batterihållaren på 

plats, sätt locket på plats med de fyra skruvarna och sätt tillbaka fjärrteststationen i den elektriska 
monteringsboxen.    

*  Användning av andra batterier kan orsaka risk för brand eller explosion.   

FÖRSIKTIGHET: Batterier kan explodera om de hanteras felaktigt. Ladda inte om, demontera inte och 
kassera inte batterier i öppen eld. 

Dessa celler är avsedda att användas vid ordinära temperaturer där förväntade temperaturtoppar inte 
förväntas överskrida 100 oC (212 oF).  

Testa TILD igen 

Byt batterier 

(2 x 2032-batterier krävs) 

TILD AKTIVERAD 

p.g.a. korrosion 

TILD fungerar  

korrekt 

Tryck på gul LED- 

Tyckknapp 

Tryck på röd LED- 

tryckknapp 

KONTAKTA 

Johnson Controls GUL LED-  

tryckknapp 

tänds 

  

JA NEJ 

RÖD LED-  

Tryckknapp 

tänds 

  

JA NEJ 

Terminal-

bandanslutningar 
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TYCO SMART Gasanalysator (TSGA)  

       Specifikationer 

Modellnummer: TSGA  

Givartyp: Zirkoniumdioxid 

Elektrisk anslutning: 120 VAC, 60 Hz, 0,5 A 

230 VAC, 50 Hz, 0,5 A 

24VDC/2A 

Signalutgång: 0-5 VDC linjär utgång 

4-20 mA linjär utgång 

Display: % O2 eller % N2  

Upplösning: 1 dp (nn.n %) 

Noggrannhet: 1 % 

Provanslutning: 5/32” nylonrör, snabbkontakt 

Mått: 203 x 89 x 203 mm 
(8” x 3,5” x 8”) 

  

Generell beskrivning 

TYCO SMART Gasanalysator ger en kontinuerlig övervakning av kväve/syrekoncentrationsnivåer i realtid 

inom ett torr/preactionsystem. Analysatorn samplar utloppsgas från en närbelägen TYCO Manuell Vent 

(TAV-D) eller SMART Vent (TSV-D). Gasen flödar ut från en begränsad öppning på ventilatorn genom ett 

tryckklassat rör för att ge ett långsamt, kontrollerat flöde till analysatorn. En TSGA-analysator 

rekommenderas för varje TYCO Kvävgasgenereringssystem.  

TSGA:n har många olika funktioner. Den är utrustad med en programmerbar kontaktenhet för en av tre 

olika syrekoncentrationsnivåer (1 %, 3 % och 5 %), vilket tidigt varnar ägaren när kvävekoncentrationen 

inom brandskyddssystemet faller under önskad nivå. TSGA:n har även en RS-485-port för fjärrkontroll och 

övervakning (tillval). TSGA:n kan också visa antingen syre- eller kvävekoncentration. 

TSGA:n är utrustad för att skydda sig själv mot skador och informerar också användaren om givaren är i 

dåligt skick. Fem minuter efter att givaren har satts på startar den ett självtest. Om O2-nivån vid detta 

tillfälle är under 0,3 % strömsätts larmreläet och givaren stänger automatiskt av sig själv. Den startar om 

automatiskt efter 24 timmar och fortsätter avläsningen av gaskoncentrationsnivåer. Pumpning vid 

extremt låga syrenivåer kan skada givaren. Om givaren detekterar en snabb avvikelse i syrehalten 

signalerar den ett fel och strömsätter larmreläet utan att stängas av.   

Installationsanteckningar 

1. När TSGA Gasanalysator ansluts till ett brandskyddssystem med TAV-D Manuell Vent krävs en 

dedikerad TAV-D Manuell Vent för att ge en kontinuerlig gasström att analysera. Ljuddämparen i 

TAV-D måste avlägsnas och ersättas med en 5/32” tryckanslutning. 

  

För användning under USA-patent 

9,144,700 och 9,186,533 
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2. När TSGA Gasanalysator ansluts till ett brandskyddssystem med TSV-D SMART Vent måste 

samplingsporten (snabbkoppling) i TSV-D avlägsnas och ersättas med en 5/32” tryckanslutning. 

Installationsanvisningar 

1.    Montera TYCO SMART Gasanalysator på en vägg nära TAV-D Manuell Vent eller TSV-D SMART 

Vent (medföljer ej). 

2.  Efter montering, anslut 5/32”-slangen till tryckanslutningen ovanpå TSGA:n.  

3.    Anslut andra änden av slangen till tryckanslutningen på utloppet på TAV-D eller TSV-D Vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYCO SMART Gasanalysator med TAV-D Dry Manual Vent 

TYCO SMART Gasanalysator med TSV-D Dry SMART Vent 

5/32”-slang mellan 

 Vent och TSGA 

5/32” tryckanslutning 

Gassamplingsport att 

avlägsna och ersätta 

med 5/32”-

tryckanslutning 

5/32”-slang mellan  

Vent och TSGA 

5/32” tryckanslutning 

Gassamplingsport att 

avlägsna och ersätta med 

5/32”-tryckanslutning 
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4.    Med inkommande ström Av, anslut inkommande strömförsörjning, 120 VAC, 60 Hz (230 VAC, 

50 Hz), till plint “J6”. 

5.    Välj den gaskoncentrationsnivå som ska visas på SGA-1/(SGA-1E) med Dip 1 på brytare 1. Kväve 

(N2) eller syre (O2).  

Anmärkning: N2 rekommenderas. 

6.   Vid övervakning och en NO kontaktslutning krävs, anslut till “Over”-kontakterna på plint J5 ( 

J5-1 och J5-2). 

a.  Om ett larm för LÅG kväveprocent (N2)/HÖG syreprocent (O2) önskas, välj motsvarande  

O2-koncentrationsnivå med Dip 2, 3 eller 4 på brytare 1 för att strömsätta “OVER”-

reläutgången.  

b. Dip 2 på brytare 1 (5 %) rekommenderas. 

7.   Vid övervakning och en analog utgång krävs, anslut positiv kabel till AUT+ (J4-1) och negativ 

kabel till AUT– (J4-2). 

a.  Sätt på Dip 1 på brytare 2 för att välja 4-20 mA utgång. 

b. Använd Dip 2 på brytare 2 för att välja 5 V (för 0-5 V) eller 10 V (för 0-10 V). 

8.    Om RS-485 fjärrkontroll/övervakning önskas, anslut RS-485-kablar till D+ (J4-4), D- (J4-5) och 

DGND (J4-6). 

 

 

Larm bypass under kvävgasinertering 

De övre kontakterna kan förbikopplas från att sända en låg kvävesignal till BMS (Building Monitoring 

System) under den 14 dagar långa kvävgasinerteringsprocessen när TSGA används tillsammans med TSV-

D SMART Vent.  

1.  Anslut de normalt slutna (NC) kontakterna (terminal 8 och 11) i TSV-D SMART Vent Controller med de 

normalt öppna (NO) kontakterna på TSGA-terminalerna J5-1 och J5-2. 

2.  Anslut utgången på TSGA och TSV-D till BMS. 

3. Anslut BMS-systemets ”end-of-line” tillsynsenhet (vid behov). 

 

Driftsinstruktioner 

1.  När enhetens ledningsdragning har bekräftats vara korrekt, sätt på enheten. Status-LED-lampan 

blinkar snabbt två gånger med grönt sken upprepade gånger under två minuter. Givarvärmaren 

värmer upp under denna period. 

2.  Efter uppvärmningsperioden blinkar givar- och status-LED-lampan en gång med grönt sken upprepade 

gånger för att indikera normal funktion. Vid detta tillfälle visar displayen den aktuella 

medelkoncentrationen hos matargasen. 
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Kretskort kopplingsschema     Inertering bypass kopplingsschema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrering 

TYCO Modell TSGA SMART Gasanalysator är fabrikskalibrerad till att avläsa en syrenivå på 20,9 %. I takt 

med höjden ökar minskar tätheten av syremolekyler i luften. Minskat antal syremolekyler i luften kan få 

SMART Gasanalysator att visa en viss onoggrannhet i det visade värdet av procentuell 

syre/kvävekoncentration. 

Notering: Kontakta Johnson Controls innan någon kalibreringsjustering utförs. 

För att omkalibrera SMART Gasanalysator: 

1. Kontrollera att SMART Gasanalysator är ansluten till ett sprinklersystem som är trycksatt med 

färsk tryckluft. 

2. Kontrollera att SMART Gasanalysator samplar färsk tryckluft under minst 10 minuter. 

3. Ställ N2/O2-omkopplaren (Brytare 1, Dip 1) i position O2. Om den digitala displayen inte visar 

cirka 20,9 %, ställ “CAL”-omkopplaren (Brytare 2, Dip 4) i position “CAL”. 

4. Låt SMART Gasanalysator vara kvar i “Calibrate”-läget och sampla gasen under 10 minuter så att 

TSGA kan omkalibreras. 

5. Ställ “CAL”-omkopplaren (Brytare 2, Dip 4) i “Av”-position. 

6. Kontrollera att den digitala displayen visar cirka 20,9 %. 

7. Ställ N2/O2-omkopplaren (Brytare 1, Dip 1) i N2-position. 
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System 
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“Över”-  

Anslutningar 

E-O-L 

Övervakning 
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Over  
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Kretskort – LED-platser 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LED-identifieringstabell 

 

Färg STATUS-LED Blinkningar Tillstånd 

Röd 1 FEL: Låg O2-nivå (<0,3 %) 

Röd  2 FEL: Assymetri >5 %  

Grön 1 Normal drift 

Grön 2 Värmare värmer upp 

Grön 3 Medelberäknat kalibreringsvärde 

Grön 4 Ställ in kalibreringsvärde med Kal Pot om så 

önskas 

 

 

Larm LED 

Over LED 

SW1 SW2 

Tx LED 

Rx LED 

5 V 

LED 

Värmare 

LED 

Status 

LED 

Display 

Port 

Zr02 

Port 
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Idrifttagning  

SÄKERHETSVARNING 

Idrifttagning av kvävgasgeneratorn ska utföras av kvalificerad personal. Innan något system tas i drift på 

kvävgasgeneratorn, se till att kvävgasgeneratorn är isolerad från alla systemstigrör. Underlåtenhet att 

göra detta kan resultera i personskador och/eller systemskador.  

Kvävgasgenerator - Tryckinställningar 

Innan kvävgasgeneratorns till- och frånslagstryck ställs in, identifiera följande sprinklersystemtryck: 

1. Sprinklersystemets driftstryck / AMD-tryck (Air Maintenance Device).  

NOTERA:  När kvävgasgeneratorn ansluts till flera torrörs/förutlösande system måste AMD-

trycken vara detsamma för alla sprinklersystem.  

2. Sprinklersystemets tryck för lågluftlarm. 

3. Sprinklersystemets utlösningstryck.  

När sprinklersystemtrycken har identifierats, bestäm kvävgasgeneratorns till- och frånslagstryck. 

1. Kvävgasgeneratorns tillslagstryck ska vara 3-5 psig (0,2-0,3 bar) under sprinklersystemets 

driftstryck/AMD-tryck. 

2. Kvävgasgeneratorns tillslagstryck behöver vara 3-5 psig (0,2-0,3 bar) över sprinklersystemets tryck 

för lågluftlarm.  

3. Kvävgasgeneratorns frånslagstryck är fabriksinställt på 60 psig (4,1 bar), vilket bör vara lämpligt 

för de flesta applikationer. Om ett högre frånslagstryck behövs, justera frånslagstrycket till max. 

85 psig (5,9 bar) med hjälp av proceduren för justering av frånslagstryck.  

Sprinklersystemets AMD-tryck 

Korrekt funktion hos kvävgasgeneratorn och DPNI-processen (Dry Pipe Nitrogen Inerting) beror på 

sprinklersystemets AMD-tryckinställning (Air Maintenance Device). AMD-tryckinställningar mindre än 3 

psig (0,2 bar) över kvävgasgeneratorns tillslagstryck eller mer än 5 psig (0,3 bar) över kvävgasgeneratorns 

tillslagstryck reducerar kvävgasgeneratorns brukstid. 

Verifiera AMD-tryckinställningen med Procedur för tryckjustering av AMD (Air Maintenance Device) i 

avsnittet Underhåll i denna handbok.   
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Kvävgasgenerator - Tryckjusteringar 

Kvävgasgeneratorns till- och frånslagstryckinställningar fastställs och ställs in som en del av 

kvävgasgeneratorns idrifttagning och behöver inte omjusteras, såvida inte sprinklersystemets parametrar 

ändras. Alla justeringar av kvävgasgeneratorns till- och frånslagstryckinställningar påverkar inställningarna 

av TYCO Manuell Vent (TAV-D) eller SMART Vent (TSV-D) mottrycksregulator, vilket kräver en omjustering 

av mottrycksregulatorerna för att överensstämma med ändringarna av kvävgasgeneratorns till- och 

frånslagstryckinställningar.  

NOTERA: Alla ändringar av kvävgasgeneratorns till- och frånslagstryckinställningar eller 

inställningarna av ventilatorns mottrycksregulator måste godkännas av och utföras under 

ledning av Johnson Controls. 

1. Placera tryckomvandlaren i kvävgasgeneratorn. (Se Generator - Konfigurationsdiagram i avsnittet 

Underhåll.) 

2. Justera kvävgasgeneratorns tillslagstryck. (Se avsnittet Underhåll för Procedur för tryckjustering 

av kvävgasgenerator.)  

3. Justera vid behov kvävgasgeneratorns frånslagstryck. (Se avsnittet Underhåll för Procedur för 

tryckjustering av kvävgasgenerator.) 

Instruktioner för uppstart av kvävgasgenerator och systemkontroll 

När till- och frånslagstrycken har bestämts och programmerats i tryckomvandlaren kan 

kvävgasgeneratorn startas för att verifiera kväveproduktion och kväverenhet. 

1. Kontrollera att kvävgasgeneratorn är i “kvävgasgenereringsläge”. 

2. Kontrollera att “fast fill”-ventilerna på alla berörda AMD:er är stängda. 

3. Stäng den reglerade ventilen på alla AMD:er. 

4. Sätt på kvävgasgeneratorn (om den inte redan är påslagen). 

5. Öppna kvävgasproduktionsflödesmätarens spärrkulventil delvis för att automatiskt starta 

kvävgasgeneratorns generering av kväve. 

NOTERA: Kvävgasgeneratorn har en fördröjning på 8 sekunder vid starten av generatorn för 

att skydda den inbyggda luftkkompressorn. 

NOTERA:  Justera positionen hos flödesmätarens spärrkulventil så att trycket som 

tryckomvandlaren visar förblir konstant mellan kvävgasgeneratorns till- och 

frånslagstryck.  

6. Låt kvävgasgeneratorn arbeta i kväveproduktionsläge i cirka fem minuter för att låta 

kvävgasgeneratorn uppnå optimal driftstemperatur. 

NOTERA: Drift av kvävgasgeneratorn med luckan stängd under initial uppstart reducerar tiden 

som krävs för att kvävgasgeneratorn ska uppnå optimal driftstemperatur. 

7. Anslut den handhållna gasanalysatorn till gassamplingsportens snabbkoppling i 

kvävgasgeneratorn för att verifiera att kväverenheten är 98 %.  
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NOTERA:  Innan den handhållna gasanalysatorn ansluts till kvävgasgeneratorn, kalibrera 

gasanalysatorn med hjälp av kalibreringsprocedurerna. (Se avsnittet Underhåll för 

Procedur för kontroll av kväverenhet.) 

8. Renheten i kväveproduktionen verifierades vara 98 % innan utrustningen transporterades från 

Johnson Controls.  Om renheten inte är 98 %, kontakta Johnson Controls innan några ändringar 

görs vad gäller kväverenheten. 

a. Om kväverenheten är över 98 %, minska renheten genom att vrida kvävgasflödes-

reglerventilen moturs i steg om ⅛ varv (se Generator - Konfigurationsdiagram).  

b. Om kväverenheten är under 98 %, öka renheten genom att vrida kvävgasflödes-

reglerventilen medurs i steg om ⅛ varv (se Generator - Konfigurationsdiagram). 

VIKTIG ANMÄRKNING:  Kväverenhet och kväveproduktionshastighet är omvänt proportionella i 

kvävgasgeneratorn. I takt med att kväverenheten ökar (över 98 %) 

minskar kväveproduktionshastigheten (lägre SCFH) och när 

kväverenheten minskar (under 98 %) ökar kväveproduktionshastigheten 

(högre SCFH). Lägre kväveproduktionshastigheter ökar systemfylltiderna, 

vilket resulterar i längre körtider för kvävgasgeneratorn. 

9. Verifiera och dokumentera kväveproduktionshastigheten såsom anges på flödesmätaren i 

kvävgasgeneratorn (Se avsnittet Underhåll för Procedur för kväveproduktionsflödeshastighet). 

10. Stäng kväveproduktionsmätarens spärrkulventil och låt trycket öka till kvävgasgeneratorns 

frånslagstryck, varpå generatorn stängs av. 

11. När kvävgasgeneratorn har stängts av, övervaka tryckomvandlarens digitala display för att 

säkerställa att det indikerade trycket förblir konstant och inte minskar. 

a. Om trycket minskar kan en läcka föreligga i kväveskåpet eller i kväveförsörjningsröret. 

Inspektera alla rör och kopplingar inom kvävgasgeneratorn och reparera läckor efter 

behov. 

12. Öppna den reglerade ventilen på alla berörda AMD:er (Air Maintenance Devices) och kontrollera 

att de snabbar påfyllningsventilerna på alla AMD:er är stängda. 

13. Kvävgasgeneratorn är redo att skydda sprinklersystemen. 

Kvävgasgenerator - Läckövervakningslarm 

Kvävgasgeneratorn och luftkompressorn är konstruerade för att arbeta i upp till fyra timmar åt gången 

vid påfyllning av alla system med 3-5 psig (0,2-0,3 bar) kvävgas med hög renhet. Om luftkompressorns och 

kvävgasgeneratorns körtider är längre än fyra timmar aktiverar kvävgasgeneratorn ett ljudlarm och 

läckmonitorns utgångskontakter.  

Kontrollera att läckmonitorlarmet är konfigurerat med hjälp av Procedur för justering av 

kvävgasgeneratorns läckmonitor i avsnittet Underhåll i denna handbok. 
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Instruktioner för inställning av syreborttagningsventilator och justering av tryckregulator 

När kvävgasgeneratorn har tagits i bruk kan ventilatorerna för syreborttagning tas i bruk. 

1. Installera lämplig begränsad ventileringsöppning i ventilatorn för syreborttagning genom att 

avlägsna ventilatorns ljuddämpare nedströms mottrycksregulatorn, installera den begränsade 

ventileringsöppningen och sätta tillbaka ljuddämparen på plats. 

a. Storleken på den begränsade ventileringsöppningen bestäms av sprinklersystemets 

kapacitet (liter).  

b. Rådfråga Johnson Controls för att säkerställa att lämplig begränsad ventileringsöppning 

installeras i lämplig ventilator före syreborttagning. 

2. Baserat på kvävgasgeneratorns tillslagstryck och sprinklersystemets låglarmstryck, justera 

mottrycksregulatorns tryckinställning. 

a. Välj en tryckinställning för mottrycksregulatorn som är 3-5 psig (0,2-0,3 bar) över 

lågluftlarmets tryck och under kvävgasgeneratorns tillslagstryck. 

b. Ventilatorer för manuell syreborttagning: 

i. Dra ut ratten från regulatorn för att justera tryckinställningen. Vrid ratten 

medurs för att öka trycket och moturs för minska det. 

ii. Stäng spärrkulventilen och låt enheten tryckutjämnas genom den begränsade  

ventileringsöppningen till tryckinställningen.  Justera tryckinställningen med 

ratten och öppna sedan spärrkulventilen för att trycksätta enheten. Stäng sedan 

spärrkulventilen igen för att kontrollera tryckinställningen. Upprepa processen 

tills önskad tryckinställning har erhållits.  

NOTERA: Denna process kan endast utföras när sprinklersystemet är vid 

normalt driftstryck. 

iii. Tryck tillbaka ratten i regulatorn tills den klickar på plats. 

iv. När TYCO Kvävgasgeneratorsystem har tagits i drift, öppna spärrkulventilen på 

ventilatorenheten. TYCO Manuell Vent är nu öppen och ventilerar syre aktivt 

från sprinklersystemet.  

v. Spärrkulventilen bör förbli öppen i cirka 14 dagar eller mindre tills systemets 

kvävekconcentration uppnår 98 % eller mer.  

NOTERA: Använd en TYCO Handhållen gasanalysator för att verifiera 

gaskoncentrationen i sprinklersystemet. 

vi. När syreventileringscykeln är klar, stäng spärrkulventilen.  

NOTERA: Underlåtenhet att stänga den manuella kulventilen efter 14 dagar 

eller när sprinklersystemets kvävekoncentration uppnår 98 %, 

resulterar i ytterligare syrekorrosionsskador på systemet och onödig 

körtid för luftkompressorn och kvävgasgeneratorn. 

vii. Om sprinklersystemet manövreras, eller någon annan händelse introducerar 

syre i sprinklersystemet, måste den manuella kulventilen öppnas igen under en 

period på 14 dagar för att ventilera syre från systemet. 
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c. SMART Ventilatorer för syreborttagning: 

i. Verifiera timer-inställningarna i den elektriska styrboxen. Inställningarna bör 

vara följande: läge satt till ‘E’, skala satt till ‘20, 30, 40, 50, 60’, område satt till 

‘10h’ och timer-ratt satt till ‘35’. Vid behov kan en liten planskruvmejsel 

användas för att justera timer-inställningarna. 

NOTERA: Den gröna strömbrytaren på den elektriska styrboxen måste vara i 

positionen PÅ och den orangefärgade VENT-knappen nedtryckt, med 

både den gröna strömbrytaren och den orangefärgade VENT-

knappen tända, för att justera ventilatorns tryckregulator. 

ii. Dra ut ratten från regulatorn för att justera tryckinställningen. Vrid ratten 

medurs för att öka trycket och moturs för minska det. 

iii. Stäng spärrkulventilen och låt enheten tryckutjämnas genom den begränsade  

ventileringsöppningen till tryckinställningen.  Justera tryckinställningen med 

ratten och öppna sedan spärrkulventilen för att trycksätta enheten. Stäng sedan 

spärrkulventilen igen för att kontrollera tryckinställningen. Upprepa processen 

tills önskad tryckinställning har erhållits. 

NOTERA: Denna process kan endast utföras när sprinklersystemet är vid 

normalt driftstryck. 

iv. Tryck tillbaka ratten i regulatorn tills den klickar på plats. 

v. När TYCO Kvävgasgeneratorsystem har tagits i drift, öppna spärrkulventilen på 

ventilatorenheten, ställ den gröna strömbrytaren på den elektriska styrboxen i 

läge PÅ och tryck på den orangefärgade VENT-knappen. Knappen ska nu vara 

tänd. 

vi. TYCO Dry SMART Vent är nu öppen och ventilerar syre aktivt från 

sprinklersystemet. Den förblir öppen under cirka 14 dagar. 

vii. När syreventileringscykeln är klar slocknar den orangefärgade VENT-knappen 

och ventilatorn stängs automatiskt. 

viii. Om sprinklersystemet manövreras eller någon annan händelse introducerar syre 

i sprinklersystemet, tryck på den orangefärgade VENT-knappen för att 

automatiskt starta om syreventileringsscykeln. 
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Underhåll  

SÄKERHETSVARNING 

Allt underhåll ska utföras av kvalificerad personal. Före något systemunderhåll på 

kvävgasgenereringssystemet, se till att kvävgasgeneratorn är isolerad från tryckluftsförsörjningen och alla 

systemstigrör. Se till att kvävgasgenereringssystemet och associerade rörledningar som ska manipuleras 

är helt tryckutjämnade innan något underhåll utförs. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i 

personskador och/eller systemskador.  

VARNINGAR om UNDERHÅLL och FELSÖKNING 

1. I kvävgasgeneratorskåpet finns spänningar på 120 VAC/60 Hz (230 VAC/50 Hz) – var försiktig och 
vidrör inga kabelanslutningar när ström är ansluten till enheten. 

2. Kvävgasgeneratorn har heta ytor i skåpet när generatorn arbetar och efter att den har stängts av 
– var försiktig vid arbete på generatorn när den är i drift och efter att den har stängts av. (Bär 
handskydd efter behov) 

Rutinkontroller 

Kvävgasgeneratorer kräver inte mycket underhåll. Det är dock tillrådligt att rutinmässigt kontrollera 

generatorns funktionalitet. Nedan följer en checklista och ett schema för rutinmässig inspektion. 

Kontroll Frekvens 

Kontrollera att alla ventiler fungerar korrekt - renhet och ingen rost Var 3:e månad 

Kontrollera att alla manuella ventiler öppnar och stänger helt Var 3:e månad 

Kontrollera kompressorns påslagning/avstängning vid låga/höga tryck Var 3:e månad 

Verifiera korrekt kväverenhetsnivå från skåpets samplingsport Var 3:e månad 

Kontrollera att tryckmätare fungerar korrekt Var 3:e månad 

Kontrollera att enheten inte läcker Var 3:e månad 

Kontrollera koalescerande filter  Var 6:e månad 

Inspektera avseende lösa anslutningar i skåp och styrbox Var 6:e månad 

Inspektera kompressorfilter  Var 6:e månad 

Byt ut koalescerande filter  Årligen 

Kontrollera att ”In-Line”-filter i ventilator för syreborttagning och Y-sil är rena Årligen 

Kontrollera att ventilator för syreborttagning inte har några luft- eller 
vattenläckor Årligen 

 

Procedur för kontroll av kväverenhetsnivå 

Kväverenhetsnivån i sprinklersystemet kan kontrolleras genom att ansluta TYCO Handhållen 

gasanalysator (THGA) till kvävesamplingsporten på kvävgasgeneratorskåpet eller gassamplingsporten på 

TAV-D eller TSV-D Vent. 

1. Sätt på THGA:n genom att trycka på strömbrytaren. 

2. Kalibrera THGA:n genom att hålla kalibreringsknappen intryckt i tre sekunder tills “CAL” visas.  
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NOTERA:  För att kalibrera analysatorn, skruva loss samplingsslangen från analysatorn och 

flytta den fram och tillbaka tills en avläsning visas.  

a. THGA:n måste kalibreras på nytt om kväveprocenthalten som visas är över 80,1 % eller 

under 78,1 % vid avläsning i normal atmosfär, ej ansluten till kvävgasgeneratorskåp eller 

ventilator. 

b. Vi rekommenderar att analysatorn omkalibreras varje dag när den används. 

3. När THGA:n är kalibrerad, anslut samplingsslangens snabbkoppling till samplingsporten på 

kvävgasgeneratorskåpet/ventilatorn. 

NOTERA:  Kvävgasgeneratorn måste arbeta i läget “kväveproduktion” för att sampla kväve i 

skåpet. 

Ventilatorn måste vara öppen mot sprinklersystemtrycket för att sampla kväve i 

sprinklersystemet. 

4. Vänta en minut medan THGA:n stabiliseras. Verifiera och dokumentera sedan avläsningen på 

THGA:n (kvävenivån bör vara cirka 98 %). Om kvävenivån från generatorn är under 96 %, kontakta 

Johnson Controls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handhållen gasanalysator - Faktorer som påverkar noggranna värden 

1.  Höjdändringar påverkar noggrannheten i avläsningar av kväverenhet. Avvikelsen i kväverenhet 

kan vara cirka 1 % per 250 fots höjdökning. 

a.  Instrumentet bör kalibreras när höjden vid vilken produkten används ändras mer än 

500 fot. 

2.  Temperaturen påverkar noggrannheten i avläsningar av kväverenhet. Gasanalysatorn 

upprätthåller kalibrering och avläser kväverenhet korrekt ±3 % vid termisk jämvikt inom 

driftstemperaturområdet. Enheten måste vara termiskt stabil när den kalibreras och får 

stabiliseras termiskt efter temperaturändringar innan noggranna avläsningar erhålls.  

a.  För bästa resultat, utför kalibreringsproceduren vid en temperatur nära den 

temperatur vid vilken analys kommer att utföras. 

b.  Ge givaren tid att anpassa sig till en ny omgivningstemperatur. 

Display 

Kalibrerings-

knapp Samplingsslang 

Strömbrytare 
Snabbkoppling 
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FÖRSIKTIGHET:  “CAL Err St” kan bli resultatet från en givare som inte har uppnått termisk jämvikt. 

Procedur för justering av kvävgasgeneratorns läckmonitor 

Konfigurationen av kvävgasgeneratorns läckmonitor kan verifieras genom att kontrollera inställningarna 

av läckmonitorns larmmodul i kvävgasgeneratorskåpet (se Generator - Konfigurationsdiagram). 

1. Lokalisera läckmonitormodulen (Finder) i kvävgasgeneratorn 

2. Kontrollera att modulens skalinställning (vit kontroll) är inställd på ‘24h’ 

3. Kontrollera att modulens timer-inställning (blå kontroll) är inställd på ‘4’ 

4. Vid behov kan en liten planskruvmejsel användas för att justera kontrollerna. 

NOTERA: Om justering behövs, vrid kontrollerna hela vägen medurs och sedan moturs före 

inställning på de identifierade positionerna. 

Procedur för kontroll av kväveproduktionshastighet 

Kvävgasgeneratorns produktionshastighet kan verifieras med produktionsflödesmätaren i 

kvävgasgeneratorskåpet (se Generator - Konfigurationsdiagram). 

1. Med kvävgasgeneratorn strömförsörjd och i kväveproduktionsläge: 

a. Öppna kväveproduktionsflödesmätarens spärrkulventil delvis för att automatiskt starta 

kvävgasgeneratorn. 

NOTERA:  Justera positionen hos flödesmätarens spärrkulventil så att trycket som 

tryckomvandlaren visar förblir konstant mellan kvävgasgeneratorns till- och 

frånslagstryck. 

b. Stäng den reglerade ventilen och ”fast fill”-ventilen på AMD:n till sprinklersystemet. 

c. Avläs och dokumentera kväveproduktionsflödeshastigheten på kväveproduktions-

flödesmätaren. 

i. Den angivna flödeshastigheten är i standard kubikfot/timme (SCFH). 

ii. Produktionshastigheten mäts med hjälp av centrum på silverkulan i 

flödesmätaren. 

d. Öppna den reglerade ventilen på AMD:n till sprinklersystemet. 

e. Stäng flödesmätarens spärrkulventil. 

f. Jämför kväveproduktionsflödeshastigheten med kväveproduktionsvärdena i följande 

tabell. 
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Kvävgasgenerator - Flödeshastigheter 

 
Kvävgasgenerator 

Produktionshastighet – SCFH (L/min) 

Bypass-läge Kvävgasgenereringsläge 

70 psig 
(4,8 bar) 

100 psig 
(6,9 bar) 

150 psig 
(10,3 bar) 

NG-1 100 Väggmonterad med inbyggd luftkompressor 150 (70,8) 20 (9,4) N/A N/A 

NG-1 250 Väggmonterad med inbyggd luftkompressor 198 (93,5) N/A 27 (12,7) N/A 

NG-1 500 Väggmonterad med inbyggd luftkompressor 342 (161,4) N/A N/A 44 (20,8) 

NG-1 1000 Skidmonterad med inbyggd luftkompressor 600 (283,2) N/A 76 (35,9) N/A 

NG-1 1150 Fristående med 5 hk luftkompressor 858 (404,9) N/A 130 (61,4) 240 (113,3) 

NG-1 1500 Fristående med 7,5 hk luftkompressor 1 458 (688,1) N/A 130 (61,4) 240 (113,3) 

NG-1 2000 Fristående med 7,5 hk luftkompressor 1 458 (688,1) N/A 225 (106,2) 425 (200,6) 

NG-1 3000 Fristående med 10 hk luftkompressor 2 100 (991,1) N/A 285 (134,5) 550 (259,6) 

 

NOTERA:  Om produktionsflödeshastigheten är lägre än flödeshastigheterna i produktionstabellen, 

kontrollera tryckregulatorn i avluftningsaggregatet.  

Om den identifierade och dokumenterade produktionsflödeshastigheten varierar mer än 10 % 

från flödeshastigheterna i produktionstabellen, kontakta Johnson Controls. 

 

Procedur för tryckjustering av AMD (Air Maintenance Device) 

Driftstrycket i sprinklersystemets AMD bestäms av sprinklersystemets ventil, systemets vattentryck och 

kraven på vattentillförseltid enligt definition i NFPA 13. AMD:ns driftstryck ska inte behöva omjusteras, 

såvida inte någon av sprinklersystemets parametrar ovan ändras.   

Följande procedur har utvecklats för att ta hänsyn till: 

1.  Toleranser hos mätare som används i sprinklersystem  

2. Fluktuationer i inloppstrycket till AMD:n, vilket resulterar i tryckfluktuationer hos AMD:n.  

NOTERINGAR:  

• Systemdriftstrycket hos alla sprinklersystem som betjänas av en kvävgasgenerator måste vara 

detsamma.  

• Alla ändringar av AMD:ns tryckinställningar måste korreleras med kvävgasgeneratorns 

tryckinställningar för tillslag (påsättning) och frånslag (avstängning), och godkännas och 

utföras under ledning av Johnson Controls.  

• Noggrannheten hos tryckmätare som normalt används inom brandsskyddsindustrin kan 

variera med så mycket som 8-12 psi (0,6-0,8 bar) (se Driftsinformation - Noggrannhet hos 

sprinklersystemmätare). 

Steg 1: Bestäm driftstrycket för alla AMD:er som är anslutna till en enskild kvävgasgenerator. 

Driftstrycket måste vara detsamma för alla AMD:er.  

NOTERA: AMD:er som arbetar vid olika driftstryck kommer att ha en negativ effekt på 

driften och kan reducera kvävgasgeneratorns brukstid. 
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Steg 2: Stäng ventilerna till alla acceleratorer i sprinklersystemen (om installerade). 

Steg 3: Ställ tillfälligt in kvävgasgeneratorns tillslagstryck (påsättning) till att vara 15 psig (1 bar) under 

kvävgasgeneratorns frånslagstryck (avstängning) med hjälp av Procedur för tryckjustering av 

kvävgasgenerator i avsnittet Underhåll i denna handbok.   

Steg 4: Frigör gas från kväve/luftförsörjningsröret till sprinklersystemets AMD:er för att låta 

kvävgasgeneratorn sättas på och stängas av. 

Steg 5: Stäng alla AMD-ventiler på varje system som inte ska kontrolleras. 

Steg 6: Kontrollera att ”fast fill”-ventilen (bypass) är stängd och att in/utloppsventilerna är öppna på 

AMD:n för systemet som kontrolleras. 

Steg 7: Justera AMD:n för systemet som kontrolleras till det förbestämda trycket. 

Steg 8: Upprepa steg 5, 6 och 7 för varje ytterligare AMD som är ansluten till kvävgasgeneratorn. 

Steg 9: Ställ in kvävgasgeneratorns tillslagstryck (påsättning) till det förbestämda trycket 3-5 psig (0,2-

0,3 bar) under AMD:ns inställda tryck med hjälp av Procedur för tryckjustering av 

kvävgasgenerator i avsnittet Underhåll i denna handbok. 

Steg 10: Stäng alla AMD-ventiler på varje system som inte ska kontrolleras. 

Steg 11: Kontrollera att ”fast fill”-ventilen (bypass) är stängd och att den reglerade ventilen är öppen 

på AMD:n för systemet som kontrolleras. 

Steg 12: Frigör gas från systemet tills kvävgasgeneratorn startar. Låt systemet fyllas medan 

tryckomvandlarens digitala display övervakas i kvävgasgeneratorn. 

NOTERA:  Vid tryckökning i sprinklersystem och på tryckomvandlarens digitala display med 

öppen AMD ökar trycket gradvis. När systemets driftstryck uppnår AMD:ns 

tryckinställning och AMD:n stänger, så slutar trycket på sprinklersystemets 

luftmätare att stiga och trycket på tryckomvandlarens digitala display ökar snabbt 

tills kvävgasgeneratorn stängs av (frånslagstryck). 

Steg 13: Jämför trycket som anges på tryckomvandlarens digitala display vid övergången från gradvis 

till snabb ökning med trycket som anges på AMD:n och/eller systemtryckmätarna. 

NOTERA: Trycket som anges på tryckomvandlarens digitala display vid övergången från 

gradvis till snabb ökning kommer att vara det tryck som AMD:ns tryckregulator är 

inställd på för tillfället. 

• Om trycket som anges på tryckomvandlarens digitala display vid övergången från gradvis 

till snabb ökning är sprinklersystemets måltryck, fortsätt till Steg 15. 

• Om trycket som anges på AMD/systemtryckmätaren vid övergången från gradvis till 

snabb ökning är MINDRE ÄN sprinklersystemets måltryck, fortsätt till Steg 14a.  

• Om trycket som anges på AMD/systemtryckmätaren vid övergången från gradvis till 

snabb ökning är STÖRRE ÄN sprinklersystemets måltryck, fortsätt till Steg 14b. 

Steg 14a: Om trycket som AMD:ns tryckregulator är inställd på är MINDRE ÄN måldriftstrycket, öka 

AMD:ns tryckinställning i steg om ¼ varv (medurs) (steget kan skilja sig från operatör till 

operatör) och återgå till Steg 12. 
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Steg 14b: Om trycket som AMD:ns tryckregulator är inställd på är STÖRRE ÄN måldriftstrycket, minska 

AMD:ns tryckinställning i steg om ¼ varv (moturs) (steget kan skilja sig från operatör till 

operatör) och återgå till Steg 12. 

Steg 15: Återgå till Steg 12 och upprepa processen för att verifiera att avläsningarna av driftstryck är 

konsekventa. Om tryckavläsningen är som förväntat, markera indikatorns plats på 

lufttryckmätaren för systemet som testas (och på AMD-tryckmätaren om tillämpligt). 

Steg 16a: Om det finns ett annat system som betjänas av kvävgasgeneratorn, och för vilket 

tryckinställningsproceduren inte har utförts, fortsätt då till det systemet och återgå till Steg 

10. 

Steg 16b: Om det inte finns några andra system som betjänas av kvävgasgeneratorn som behöver ha 

tryckinställningsproceduren utförd, fortsätt till Steg 17. 

Steg 17: Bestäm kvävgasgeneratorns tillslagstryck (påsättning) genom att subtrahera 5 psig (0,3 bar) 

från systemets måldriftstryck som bestämdes i början av denna procedur. 

NOTERA:   Om subtraktion av 5 psig (0,3 bar) från måldriftstrycket resulterar i ett tryck som 

är inom 3 psig (0,2 bar) från lågluftlarmet, subtrahera då 3 psig (0,2 bar) från 

måldriftstrycket i stället för 5 psig (0,3 bar). Om subtraktion av 3 psig (0,2 bar) från 

måldriftstrycket resulterar i ett tryck som är inom 3 psig (0,2 bar) från 

lågluftlarmet, kontakta Johnson Controls. 

Steg 18: Programmera tillslagstrycket (påsättning) i den digitala tryckomvandlaren i 

kvävgasgeneratorn (se avsnittet Underhåll - Procedur för tryckjustering av kvävgasgenerator). 

Steg 19: Tryckutjämna sakta sprinklersystemen individuellt till tillslagstrycket (påsättning) där 

generatorn startar och verifiera: 

• Tryckinställningen på AMD/systemtryckmätaren vid vilken kvävgasgeneratorn startar. 

• Att ett lågluftlarm inte tas emot från något sprinklersystem som betjänas av 

kvävgasgeneratorn innan kvävgasgeneratorn startar. 

• Att kvävgasgeneratorn fyller sprinklersystemen till lämpligt driftstryck och sedan stängs 

av.  

Steg 20: Kontrollera att alla AMD ”fast fill”-ventiler (bypass) är stängda och de reglerade ventilerna är 

öppna på systemens alla AMD:er. 

Steg 21: Öppna alla ventiler till acceleratorerna i sprinklersystemen (om installerade). 

 

SLUT PÅ PROCEDUR 
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Procedur för tryckjustering av kvävgasgenerator 

Kvävgasgeneratorns till- och frånslagstryckinställningar (påsättning och avstängning) fastställs och ställs 

in under kvävgasgeneratorns idrifttagningsprocedur och behöver inte omjusteras, såvida inte 

sprinklersystemets parametrar ändras. Alla justeringar av kvävgasgeneratorns till- och 

frånslagstryckinställningar påverkar inställningarna av TYCO Manuell Vent (TAV-D) eller SMART Vent (TSV-

D) mottrycksregulator, vilket kräver en omjustering av mottrycksregulatorerna för att överensstämma 

med ändringarna av kvävgasgeneratorns till- och frånslagstryckinställningar. (För placering av 

tryckomvandlare, se Generator - Konfigurationsdiagram) 

NOTERA: Alla ändringar av kvävgasgeneratorns till- och frånslagstryckinställningar eller 

inställningarna av ventilatorns mottrycksregulator ska godkännas av och utföras under 

ledning av Johnson Controls. 

Justering av tillslagstryck 

1. Lokalisera tryckomvandlaren i kvävgasgeneratorskåpet. 

2. Håll “NED”-knappen  intryckt i minst två sekunder för att gå in i programmeringsläge (“SET” 

visas tills SP1-trycket visas). 

3. Bläddra igenom funktionerna på Huvudprogrammeringsmenyn på LCD-skärmen med “UPP”-

knappen  eller “NED”-knappen  tills funktionen “RP1”-trycket visas på LCD-skärmen. 

4. Tryck på “ENTER”-knappen  (RP1-trycket börjar att blinka). 

5. Med knapparna “UPP”  och “NED”  , justera tillslagstrycket tills önskat tryck visas på LCD-

skärmen. 

6. Tryck på “ENTER”-knappen  . 

7. Tryck samtidigt på knapparna “UPP”  och “NED”  för att gå ur programmeringsläget och 

återgå till visningsläge. 
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Justering av frånslagstryck 

1. Lokalisera tryckomvandlaren i kvävgasgeneratorskåpet. 

2. Håll “NED”-knappen  intryckt i minst två sekunder för att gå in i programmeringsläge (“SET” 

visas tills SP1-trycket visas). 

3. Tryck på “ENTER”-knappen  (SP1-trycket börjar att blinka). 

4. Med knapparna “UPP”  och “NED”  , justera tillslagstrycket tills önskat tryck visas på LCD-

skärmen. 

5. Tryck på “ENTER”-knappen  . 

6. Tryck samtidigt på knapparna “UPP”  och “NED”  för att gå ur programmeringsläget och 

återgå till visningsläge. 
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Tryckomvandlarens display / Förklaring 
Display Beskrivning Inställning 

SP1 Switching Point 1 (Frånslagstryck), värdesområde: MBA-MBE, fabriksinställning: MBE  

RP1 Resetting Point 1 (Tillslagstryck), värdesområde: MBA-MBE, fabriksinställning: MBE – 10 %  

SP2 Switching Point 2 (Används ej), värdesområde: MBA-MBE, fabriksinställning: MBE MBE 

RP2 Resetting Point 2 (Används ej), värdesområde: MBA-MBE, fabriksinställning: MBE – 10 % MBE-10 % 

EF Utökade programmeringsfunktioner 

Utökade programmeringsfunktioner 
Display Beskrivning Inställning  Display Beskrivning Inställning 

UNIT 
Displayens tryckenhet - 
värdesområde: Bar, MPA, KPA, PSI, 
inHG  

PSI* DISM 
Visning av låga/höga värden i 
displayområdena C och E (LoHi) - 
värdesområde: SPRP, LoHi  

SPRP 

OU1 
Utgång 1 växlingsfunktion - 
värdesområde: HNO, HNC, FNO, 
FNC 

HNC* DISU 
Displayuppdatering - 
värdesområde: 1/2/5/10 per 
sekund  

5 sek 

RES 
Återställer parametrarna till 
fabriksinställningarna 
(värdesområde: Ja/Nej) 

Nej DISR 
Inverterar elektroniskt varje 
displayfält - värdesområde: JA, 
NEJ  

- 

DS1 Växling fördröjning 1 - 
värdesområde: 0-50  

1,5* HIGH Visning av max. tillämpat tryck - 
värdesområde: inga alternativ  

MBA 

DR1 Återställning fördröjning 1 - 
värdesområde: 0-50  

8* LOW Visning av min. tillämpat tryck - 
värdesområde: inga alternativ  

MBE 

DS2 Växling fördröjning 2 - 
värdesområde: 0-50  

0 RHL 
Återställa höga och låga värden - 

värdesområde: JA, NEJ 
- 

DR2 Återställning fördröjning 2 - 
värdesområde: 0-50  

0 PAS 

Lösenord för displaylås - 
lösenord “0000” = Lösenord 
behöver ej anges - 
värdesområde:  

- 

END 
Återgå till visningsläge 

 TAG 
16 teckens alfanumeriskt 
Measuring Point-nummer - 
värdesområde:  

- 

P-N Utgångar växla logik - 
värdesområde: PNP/NPN  

PNP OSET 
Korrigering av 
nollpunktsförskjutning max. 5 % 
- värdesområde:  

- 

OUA 

Analog utgång 

• I – Utgångssignal 4-20 mA 

• INV – Inverterad utgångssignal 20-
4 mA 

• U – 0-10 V utgångssignal 

• UINV – Inverterad 0-10 V 
utgångssignal 

• Automatisk detektering beroende 
på aktuell ohmisk belastning  

• AUTO – Icke-inverterade 
utgångssignaler - 

värdesområde: I, IINV, U, UINV, 
AUTO  

AUTO DISC 

Färg i display 

• OD - Röd när tryck <SP 
(frånslag), grön när tryck 
>SP (frånslag) 

• DU - Röd när tryck >SP 
(frånslag), grön när tryck 
<SP (frånslag) 

• RÖD - Alltid röd 

• GRN – Alltid grön 

• AV – Display Av 
(strömbesparing) 

Värdesområde: OD, DU, RED, 
GRN, OFF  

OD 

* Variationer i styrenhetens programmeringsfunktioner från standardinställningar 
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Tryckomvandlarfel och varningsmeddelanden 
OL - OVERPRESS Tillämpat tryck > Slut på mätområde Ställ in tryck inom mätområdet 

UL - UNDERPRESS Tillämpat tryck > Start på mätområde 

ERR1 - GEN.ERROR Allmänt fel Kontakta Johnson Controls 

ERR2 - SHORTOUT1 Kortslutning i utgång 1 Korrigera kortslutning och frånkoppla 
matarspänning tillfälligt för att återställa 
utgångar till normal drift 

ERR2 - SHORTOUT2 Kortslutning i utgång 2 

ERR3 - OVERVOLTG Matarspänning >30 VDC1 Korrigera matarspänning 

ERR4 - LOWVOLTG Matarspänning <17 VDC1 

ATT1 - SHIFT RP1 Växlingspunkt är inställd under befintlig 
återställningspunkt. Återställningspunkten ställs 
automatiskt in med minsta möjliga hysteres under den 
nya växlingspunkten 

Tryck på knappen ◊ för att bekräfta 
meddelande ATT1 - SHIFT RP2 

ATT2 – ADJ>LIMIT Under justering av nollpunkt är tillämpat tryck utanför 
tillåtna gränser på 5 % av området  

Tryck på knappen ◊ för att bekräfta 
meddelande 

LOCK - KEYLOCKED Om knapplåset är aktiverat försöker systemet att gå in 
i programmeringsläge 

Ange lösenord 

1 Utgångarna stängs av om matarspänningen överskrider 30 VDC eller faller under 17 VDC  

 

TYCO Kvävgasgenerator - Filter 

De väggmonterade kvävgasgeneratormodellerna har tre separata patronfilter och en vattenseparator.  Vi 

rekommenderar att varje filter byts ut åtminstone som en del av ett årligt förebyggande 

underhållsprogram.  Johnson Controls erbjuder en utbytesfiltersats för varje modell. Vid korrekt 

underhåll har kväveseparationsmembranet en förväntad brukstid på 20 år.  

Differentialtrycksindikatorer sitter på det mittre och på det vänstra filterhuset för att ge en visuell 

indikering när patronfiltren är smutsiga och behöver bytas ut. Filterhusen har ett “grönt” område nära 

basen av husets ovansida för att indikera flödet genom filterhuset. 

De visuella indikeringarna är:  

• Indikator med “grönt” område visas - Luftflödet genom generatorfiltren är acceptabelt. 

• Indikator med “grönt” område visas INTE - Patronfiltren är smutsiga och filtren behöver bytas ut 

omedelbart.    

Johnson Controls rekommenderar att alla patronfilter (filter 1, 2 och 3) i kvävgasgeneratorn byts ut 

när en “grön” indikator inte visas. 
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Installationsanvisningar för utbytesfiltersats  

(Utbytesfiltersats för väggmonterade kvävgasgeneratorer) 

Satsens innehåll: 

Filterbeskrivning Plats Antal 

5 mikron koalescerande filter Höger filterhus - Vitt 1 

1 mikron koalescerande filter Mittre filterhus - Vitt 1 

0,01 mikron koalescerande filter Vänster filterhus - Vitt 1 

* Vattenseparatorn bör inspekteras och rengöras vid varje filterbyte. 

NOTERA:  Innan proceduren för filterbyte inleds, kontrollera att alla interna komponenter är kalla att 

vidröra. Komponenter kan vara mycket heta efter långa körcykler och kan utgöra en risk för 

personskador. 

 
Vägledning för filterbyte: 

1. Stäng av strömmen till kvävgasgeneratorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kontrollera att allt tryck har tömts från inloppsröret genom att observera tryckmätaren på 

avluftningsaggregatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

3. Avlägsna filterhuset för det 5 mikron koalescerande filtret genom att dra ned det blå huslåset 

och vrida filterhuset moturs. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Avlägsna den svarta plastfilterplattan under filtret genom att vrida den moturs. Avlägsna det 

gamla koalescerande filtret från filterhuset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ersätt med ett nytt 5 mikron koalescerande filter, sätt tillbaka den svarta filterplattan på plats, 

sätt tillbaka filterhuset genom att vrida det medurs tills det blå huslåset låser fast. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Upprepa denna procedur för 1 mikron- och 0,01 mikron-filtren intill 5 mikron-filtret. Använd 

tabellen över satsens innehåll som en guide för att matcha filtren med rätt hus. Var mycket noga 

med att utföra denna procedur ett filter åt gången för att säkerställa att filtren inte blandas ihop 

under processen. 
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NOTERA:  1 mikron- och 0,01 mikron-filtren har ingen svart plastfilterplatta och skruvas direkt 

på toppen av huset. 

0,01 mikron koalescerande         1 mikron koalescerande 

5 mikron koalescerande 

 

 

 

 

 

7. Inspektera vattenseparatorn  

a. Avlägsna tömningsslangen från vattenseparatorhuset genom att samtidigt trycka på 

slanghylsan på tryckfattningen och dra ned slangen. 

b. Avlägsna filterhuset genom att vrida det moturs. 

c. För att avlägsna vattenseparatorelementet, dra ned det orangefärgade elementet. 

d. Inspektera och rengör vatten separatorn efter behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sätt tillbaka vattenseparatorn på plats.  

a. Sätt tillbaka vattenseparatorelementet genom att trycka upp det i huset.  

b. Sätt tillbaka filterhuset på plats genom att vrida det medurs. 

c. Sätt tillbaka tömningsslangen i vattenseparatorhuset tills slangen är på plats.  
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9. Återställ strömmen till kvävgasgeneratorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För beställning av ytterligare utbytesfilter, kontakta Johnson Controls. Besök sidan CONTACT US 

på www.tyco-fire.com för kontaktinformation beroende på din plats. 

  

http://www.tyco-fire.com/
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TYCO Ventilator för syreborttagning (TAV-D / TSV-D) 

Underhållsinstruktioner 

1. TAV-D Manuell ventilator - TYCOs ventilatorer måste inspekteras minst en gång om året. Med 

spärrkulventilen i öppen position, inspektera avseende luft/vattenläckor och kontrollera att 

tryckmätaren visar normalt systemtryck. 

2. TSV-D SMART ventilator - TYCOs ventilatorer måste inspekteras minst en gång om året. Med 

spärrkulventilen i öppen position och med tänd VENT-knapp, inspektera avseende 

luft/vattenläckor och kontrollera att tryckmätaren visar normalt systemtryck. 

3. TAV-D / TSV-D ventilatorer - Med spärrkulventilen i stängd position måste inspektionen omfatta 

skicket hos ”in-line”-filtret, blockage i “Y”-silen och begränsad ventileringsöppning. Tryckutjämna 

”in-line”-filterhuset genom att trycka på Schrader-ventilen vid botten av huset. Vrid det svarta 

filterhuset tills det kan avlägsnas för att frilägga filterelementet. 

4. TAV-D / TSV-D ventilatorer - Filterelementet i ”in-line”-filtret bör bytas ut om en visuell inspektion 

avslöjar en stor samling skräp. 

 

Instruktioner för byte av ”In-Line”-filter 

1.   Stäng spärrkulventilen. 

2.   Tryckutjämna huset genom att trycka på Schrader-ventilen vid botten av ”in-line”-filterhuset.  

3.  Avlägsna den nedre sektionen av ”in-line”-filterhuset genom att vrida filterhuset moturs.  

NOTERA:  En O-ring/tätning av gummi sitter mellan de övre och nedre sektionerna av filterhuset.    

4.   Avlägsna det gamla filtret genom att vrida det moturs. 

5.   Ersätt med ett nytt filter (TVDFLT). Filtret säkras mot huset genom att vrida det medurs. 

NOTERA: Se till att filtret endast sitter fingerhårt. 

6.   Montera O-ringen/tätningen på den nedre sektionen av filterhuset. 

7.   Sätt tillbaka filterhuset på plats genom att vrida det medurs.  

NOTERA: Se till att filterhuset endast sitter fingerhårt. 

8.   Öppna spärrkulventilen. 
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NG-1 500 Väggmonterad generator - Konfiguration  

Luft/kvävgas-

bypass-ventil 

Luftkompressor 

Kondenstömning 

Filter #2 

1 mikron koalescerande 

 

Efterkylare 

sugfläkt 

Filter #3 

0,01 mikron koalescerande 

 

Filter #1 

5 mikron koalescerande 

 

Kvävemembran 

Solenoid f’ör 

kvävgasskydd 

NC 

 

Tryckavlastnin

gsventil 

Kvävemottrycksregulator  

och mätare 

Avluftningsregulator 

och mätare 

Solenoid avlastning 

NO 

 

Avluftningsaggregat 

 

Kväverenhet 

flödesreglerventil 

Kompressor 

startkondensator 

 

Strömbrytare 

Kväveutlopp 

Bypass-larmindikator 

Flödesmätare 

Flödesmätare spärrventil 

Generator körtimmätare 

Bypass-larmgivare 

Generator 

körtidcykelräknare 

Kvävesamplingsport 

Systemövervakning 

signalanslutningar 

Kompressorrelä 120 VAC 

strömanslutning

ar 

Tryckomvandlare 

Säkringar 

Strömförsörjning 

Räknarmodul 

körtid 

Permeatgaser PLUGGA 

INTE 

Vattenseparator 
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Felsökning  

SÄKERHETSVARNING 

Allt felsökning ska utföras av kvalificerad personal. Innan någon systemfelsökning på 
kvävgasgenereringssystemet utförs, se till att kvävgasgeneratorn är isolerad från tryckluftsförsörjningen 
och alla systemstigrör. Tänk på att vissa felsökningsprocedurer för trycksatta systemkomponenter kräver 
att systemkomponenterna är trycksatta. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i personskador 
och/eller systemskador.  

 

SYMPTOM PROBLEM LÖSNING 
Kvävgasgeneratorn 
fungerar inte 

Inga lampor eller indikatorer på generatorn Kontrollera inkommande ström och säkringar i kvävgasgeneratorn 

Kvävgasgeneratorn 
fungerar inte 

Generatorlampor och indikatorer lyser  

Kvävgasgeneratorn kan vara i tryckutjämningsfasen av 
andningscykeln. När sprinklersystemet uppnår generatorns 
tillslagstryck startar kvävgasgeneratorn automatiskt. (normal drift) 

Kontrollera statusen hos solenoider/vinkelsätesventiler i 
generatorn.  
o Solenoider ska vara strömsatta (LED tänd) under körning 
o Vinkelsätesventiler ska vara strömsatta (mittre stift ut) under 

körning. 
Kontrollera systemtryck: 
o Om systemtrycket är över generatorns tillslagstryck, reducera 

systemtrycket till under tillslagstrycket och kontrollera 
generatorns funktion. 

o Om systemtrycket är under generatorns tillslagstryck, 
kontrollera strömmen till luftkompressorn. 

Kväve flödar ej i 
sprinklersystemet 

Kontrollera att kvävgasgeneratorn inte är i 
bypass-läge 

Ställ kvävgasgeneratorn i kvävegenereringsläge. 

Medan kvävgasgeneratorn arbetar, använd en 
gasanalysator för att mäta kväveutgångens 
kvalitet. (Se avsnitt Idrifttagning / Underhåll) 

Om kväveavläsningen är under 97%, kontakta Johnson Controls. 

Medan kvävgasgeneratorn arbetar, mät 
generatorns produktionsflödeshastighet genom 
flödesmätaren. (Se avsnitt Idrifttagning / 
Underhåll) 

Jämför generatorns produktionshastighet med systemets 
idrifttagningsdokumentation och/eller fabrikstestrapport. Om den 
är signifikant lägre, kontakta Johnson Controls. 

Kvävgasgeneratorn kör 
korta cykler 

Trycket på generatorns digitala display minskar 
efter att generatorn har stängts av med 
sprinklersystemets AMD öppen. 

Stäng inloppet till sprinklersystemets AMD och om trycket 
fortsätter att minska, inspektera avseende läckor i generatorskåpet 
och försörjningsröret. 

Med stängd AMD förblir trycket konstant på 
generatorns digitala display efter att 
generatorn har stängts av. 

• AMD öppnar delvis och medger ett minimalt kväveflöde till 
sprinklersystemet, vilket medför att generatorn kör korta cykler 
(short cycling). Justera, reparera eller byt ut AMD:n efter behov. 

• Verifiera att AMD-trycket är 3-5 psig (0,2-0,3 bar) över 
kvävgasgeneratorns tillslagstryck. Justera efter behov 

• Justera Regulator för förebyggande av korta cykler 

Luftkompressorn kör 
korta cykler 
 

Luftkompressorn kör korta cykler med 
kvävgasgeneratorn i standby-läge 

Inspektera försörjningsröret från luftkompressorn till 
kvävgasgeneratorn avseende läckor. 

Kvävgasgeneratorn förblir påslagen medan 

luftkompressorn kör korta cykler 

• Kontrollera att luftöverskottsregulatorns tryck är inställt 5-10 psig 
(0,3-0,7) under luftkompressorns frånslagstryck. Justera efter 
behov. Luftkompressorn ska fortsätta att arbeta tills 
kvävgasgeneratorn stängs av. (Se avsnitt Idrifttagning / Underhåll) 

• Verifiera produktionsflödeshastighet och kväverenhetsnivåer  
Kvävgasgeneratorn kör 
kontinuerligt eller i mer 
än 4 timmar 

Generatorn är i kvävgasgenereringsläge med 
AMD öppen och oförmögen att trycksätta 
sprinklersystemet. 

Stäng AMD:n. Om systemförsörjningsröret trycksätts, inspektera 
sprinklersystemet avseende läckor eller defekt AMD (AMD stänger 
ej automatiskt). 
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Kopplingsschema  
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Utbytesfilter 

DEL NR UTBYTESFILTER 

TYCO Väggmonterad kvävgasgenerator (NG-1 100/250/500) 

TNGFLTW TYCO Filterunderhållssats - Årligen 

TYCO Skidmonterad kvävgasgenerator (NG-1 1000) och Fristående generatorer (NG-1 1150/1500/2000/3000) 

TNGFLTS TYCO Filterunderhållssats - Årligen 

TYCO Ventilator för syreborttagning: 

TVDFLT Ventilatorfilter för syreborttagning – Rensa hus 
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Checklista för idrifttagning 

Sprinklersystem - Allmänt 

Verifiera och dokumentera antalet torra/ preactionsystem som är anslutna till kvävgasgeneratorn:   

        Ja  Antal  _________ 

Verifiera och dokumentera kapaciteten hos varje torr/preactionsprinklersystem som är anslutet till 

kvävgasgeneratorn (liter eller m³):    Ja    

Sys. nr 1 _________________  Sys. nr 9  _________________ Sys. nr 17 ___________ 

Sys. nr 2 _________________  Sys. nr 10 _________________ Sys. nr 18 ___________ 

Sys. nr 3 _________________  Sys. nr 11 _________________ Sys. nr 19 ___________ 

Sys. nr 4 _________________  Sys. nr 12 _________________ Sys. nr 20 ___________ 

Sys. nr 5 _________________  Sys. nr 13 _________________ Sys. nr 21 ___________ 

Sys. nr 6 _________________  Sys. nr 14 _________________ Sys. nr 22 ___________ 

Sys. nr 7  _________________  Sys. nr 15_________________  Sys. nr 23 ___________ 

Sys. nr 8 _________________  Sys. nr 16_________________  Sys. nr 24 ___________ 

         

Verifiera och dokumentera märke och modell på luftunderhållsenheter: __________________________  

Verifiera och dokumentera tryckinställningarna på luftunderhållsenheterna: _______________________ 

Verifiera och dokumentera systemens högluftlarmtryck: __________________________ 

Verifiera och dokumentera systemens lågluftlarmtryck: __________________________ 

Verifiera och dokumentera systemens utlösningstryck: __________________________ 

Verifiera och dokumentera märke och modell på accelerator: __________________________ 

 

 

Luftkompressor - Befintlig 

Verifiera och dokumentera luftkompressorns placering: __________________________ 

Verifiera och dokumentera luftkompressorns tillverkare: __________________________ 

Verifiera och dokumentera luftkompressorns modellnummer: __________________________ 

Verifiera och dokumentera luftkompressorns serienummer: __________________________ 

Verifiera och dokumentera luftkompressorns tryckinställningar (på/av) __________________________ 
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Verifiera och dokumentera huruvida det finns befintliga luftkompressorer och huruvida dessa kommer att 

behållas:            Ja   Nej 

Om befintliga Ja:    Primär     Backup   Uppfyller NFPA 13 30-minuters påfyllningskrav    

 

Verifiera och dokumentera huruvida sprinklersystemen försörjs av husluft:           Ja   Nej  

Om Ja, vilket tryck: ________ 

 

 

Förkonstruerad kvävgasgeneratorutrustning     

Verifiera och dokumentera kvävgasgeneratorernas placering: ________________________ 

Verifiera och dokumentera antalet kvävgasgeneratorer: ________________________ 

Verifiera och dokumentera kvävgasgeneratorernas modellnummer: ________________________ 

Verifiera och dokumentera kvävgasgeneratorernas serienummer: ________________________ 

Verifiera och dokumentera huruvida kvävgasgeneratorerna är installerade korrekt:   Ja   Nej 

Om Nej, förklara: ______________________________________________________________________ 

Verifiera och dokumentera huruvida kvävgasgeneratorerna är korrekt elektriskt kopplad:     Ja   Nej 

Om Nej, förklara: ______________________________________________________________________ 

 

Programmering av kvävgasgeneratorns tryckomvandlare 

Ställ strömbrytaren i läge “På”  

Verifiera och dokumentera att kvävgasgeneratorns tillslags- eller starttryck är 3-5 psig (0,2-0,3 bar) under 

driftstrycket hos de torr/preactionsprinklersystemens luftunderhållsenheter:  Ja   Nej 

Verifiera och dokumentera att kvävgasgeneratorns tillslags- eller starttryck är 3-5 psig (0,2-0,3 bar) under 

driftstrycket hos de torr/preactionsprinklersystemens luftunderhållsenheter: 

Verifiera och dokumentera att kvävgasgeneratorns tillslags- eller starttryck är 3-5 psig (0,2-0,3 bar) över 

de torr/preactionsprinklersystemens lågluftlarmtryck:    Ja   Nej 

Verifiera och dokumentera kvävgasgeneratorns tillslags- eller starttryck:  ______________________ 

Verifiera och dokumentera att kvävgasgeneratorns frånslags- eller avstängningstryck är över driftstrycket 

hos de torr/preactionsprinklersystemens luftunderhållsenheter:      Ja   Nej 

Om Nej, ändra kvävgasgeneratorns frånslags- eller avstängningstryck till att vara över driftstrycket hos de 

torr/preactionsprinklersystemens luftunderhållsenheter och under 85 psig (5,9 bar) med hjälp av 

Procedur för programmering av tryckomvandlare: 
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Verifiera och dokumentera kvävgasgeneratorns frånslags- eller avstängningstryck: __________________ 

Verifiera och dokumentera att bypass/kvävgasgenereringsventilen fungerar korrekt:   Ja   Nej 

Verifiera och dokumentera att kvävemottrycksregulatorn är inställd på 80 psig (5,5 bar):   Ja   Nej 

Ändra vid behov. Dokumentera regulatorinställning: ________________________________ 

Öppna spärrkulventilen på den interna flödesmätaren. 

Anslut den handhållna gasanalysatorn (THGA) till gassamplingsporten på kvävgasgeneratorn. 

Låt kvävgasgeneratorn arbeta i kväveproduktionsläge i cirka fem minuter för att säkerställa lämplig 

driftstemperatur hos kvävgasgeneratorn före justering av kväverenhet eller mätning av 

kväveproduktionshastighet.  

NOTERA:  Kvävgasgeneratorn uppnår optimalt driftstryck snabbare om luckan till 

kvävgasgeneratorskåpet är stängd. 

Justera flödesreglerventilen i kvävgasgeneratorn för att erhålla en kväverenhet på 98 %. 

Verifiera och dokumentera kväveutgångens renhetskoncentration: __________________________ 

Verifiera och dokumentera kväveproduktionshastigheten som anges på flödesmätaren. _____________ 

Jämför dokumenterad renhetskoncentration och kväveproduktionshastighet med Shop Test Report som 

medföljer kvävgasgeneratorn.  

1. Omjustera efter behov kväveutgångens renhetsnivå med flödesreglerventilen för att erhålla 
renhetsnivåer och kväveproduktionshastigheter som är jämförbara med Shop Test Report, om stora 
avvikelser föreligger.  

2. Om du inte kan uppnå jämförbar kväverenhetsnivå och kväveproduktionshastighet, kontakta Johnson 
Controls. Besök sidan CONTACT US på www.tyco-fire.com för kontaktinformation beroende på din 
plats. 

Stäng spärrkulventilen till den interna flödesmätaren. 

Koppla loss den handhållna gasanalysatorn (THGA) från gassamplingsporten på kvävgasgeneratorn. 

Inspektera alla rörledningar i kvävgasgeneratorn avseende läckor, inklusive luftförsörjningen från 

luftkompressorn och kväveförsörjningen till sprinklersystemen. Reparera eventuella läckor som 

observeras. 

Verifiera och dokumentera att inga läckor föreligger i kvävgasgeneratorn, luftkompressorns 

försörjningsröret och sprinklerförsörjningsröret        Ja   Nej 

Verifiera och dokumentera att bypass/kvävgasgenereringskulventilen i kvävgasgeneratorn är i 

kvävgasgenereringsläge:          Ja   Nej 

Ventilatorer för syreborttagning - TAV-D och TSV-D 

Verifiera och dokumentera att lämpliga öppningar för varje ventileringsenhet är tillgängliga: 

  Ja   Nej 

 

http://www.tyco-fire.com/
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NOTERA: Kontrollera att lämplig öppning är installerad i lämplig ventilator för varje sprinklersystem. 

 Storleken på den begränsade ventileringsöppningen bestäms av sprinklersystemets kapacitet 

(liter). Den begränsade ventileringsöppningen säkerställer att proceduren för syreborttagning 

slutförs i alla sprinklersystem inom samma ungefärliga tidsram och inom 14 dagar. 

TAV-D Ventilator för manuell syreborttagning 

Verifiera och dokumentera modell och serienummer för varje ventilator för syreborttagning som är 

installerad:   Ja   Nej 

Bestäm tryckinställningen på mottrycksregulatorn i ventilatorn för syreborttagning. 

1. Inställningen av mottrycksregulatorn måste vara under kvävgasgeneratorns tillslags- eller 
starttryck och 3-5 psig (0,2-0,3 bar) över trycket för sprinklerssystemets lågluftlarm. 

Verifiera och dokumentera lämplig öppning i ventilatorn för syreborttagning:        Ja    Nej 

Installera lämplig öppning i ventilatorn för syreborttagning. 

Justera inställningen av mottrycksregulatorn i ventilatorn för syreborttagning: 

1. Öppna och stäng spärrkulventilen i ventilatorn för syreborttagning för att bestämma 
mottrycksregulatorns tryckinställning. 

2. Dra ut ratten från regulatorn för att justera tryckinställningen. Vrid ratten medurs för att öka 
trycket och moturs för minska det. 

3. Upprepa processen tills önskad tryckinställning har erhållits.  

NOTERA:  Denna process kan endast utföras när sprinklersystemet är vid normalt driftstryck. 

4. När önskat tryck har erhållits i mottrycksregulatorn, tryck in ratten på regulatorn tills den klickar 
på plats.  

Verifiera och dokumentera mottrycksregulatorns börvärde:        ___________ 

Verifiera och dokumentera att spärrkulventil är lämnad i öppen position:       Ja    Nej 

TSV-D SMART Ventilator för syreborttagning 

Verifiera och dokumentera modell och serienummer för varje ventilator för syreborttagning som är 

installerad:               Ja    Nej 

Verifiera och dokumentera serienummer på styrboxen till varje ventilator för syreborttagning som är 

installerad:              Ja    Nej 

Verifiera och dokumentera att styrboxen är korrekt installerad:         Ja    Nej 

Om Nej, förklara: 

_________________________________________________________________________ 

Verifiera och dokumentera att ledningsdragningen mellan styrboxen och ventilatorn är  

korrekt utförd:               Ja     Nej 
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Om Nej, förklara: 

_________________________________________________________________________ 

Verifiera att styrboxens timer är korrekt programmerad: 

1. Läge inställt på “E”             Ja      Nej 

2. Skala inställd på “20-60”            Ja      Nej 

3. Område inställt på “10h”            Ja      Nej 

4. Nummerskiva inställd på “34”            Ja      Nej 

Sätt på styrboxen. Verifiera och dokumentera att styrboxen fungerar korrekt:          Ja      Nej 

Om Nej, förklara: 

_________________________________________________________________________ 

Bestäm tryckinställningen på mottrycksregulatorn i ventilatorn för syreborttagning. 

1. Inställningen av mottrycksregulatorn måste vara under kvävgasgeneratorns tillslags- eller 
starttryck och 3-5 psig (0,2-0,3 bar) över trycket för sprinklerssystemets lågluftlarm. 

Verifiera och dokumentera lämplig öppning i ventilatorn för syreborttagning:        Ja      Nej 

Installera lämplig öppning i ventilatorn för syreborttagning. 

Justera inställningen av mottrycksregulatorn i ventilatorn för syreborttagning: 

1. Slå på strömbrytaren till styrboxen och tryck på “Vent”-knappen. 
2. Öppna och stäng spärrkulventilen i ventilatorn för syreborttagning för att bestämma 

mottrycksregulatorns tryckinställning. 
3. Dra ut ratten från regulatorn för att justera tryckinställningen. Vrid ratten medurs för att öka 

trycket och moturs för minska det. 
4. Upprepa processen tills önskad tryckinställning har erhållits.  

NOTERA:  Denna process kan endast utföras när sprinklersystemet är vid normalt driftstryck. 

5. När önskat tryck har erhållits i mottrycksregulatorn, tryck in ratten på regulatorn tills den klickar 
på plats.  

Verifiera och dokumentera mottrycksregulatorns börvärde:        ___________ 

Verifiera och dokumentera att spärrkulventil är lämnad i öppen position:     Ja      Nej 
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DPNI Systemutbildning 

Sprinklerinstallatör närvarande:    Ja   Nej Om Ja,  Namn: __________________________ 

       Telefon: _________________________ 

       E-post: __________________________ 

 

Ägarens representant närvarande:    Ja   Nej Om Ja, Namn: ____________________ 

       Telefon: _________________________ 

       E-post: __________________________ 

Diskutera följande information med närvarande personer: 

  Beskrivning av systemkomponenter 

  Beskrivning av systemdrift 

  Startprocedur 

 Procedur för omstart (systemutlösning eller underhåll) 

  Underhållsschema och procedur 

  Johnson Controls kontaktinformation 

  Grundläggande felsökning 

Diverse 

Ta installationsfotografier av följande:         Ja   Nej 

• Inuti kvävgasgenerator 

• Utanpå kvävgasgenerator 

• Rörkonfiguration 

• Luftkompressor 

• Luftunderhållsenhet 

• Sprinklerventiler 

• Accelerator 
 

Verifiera alla sprinklersystem som är i bruk:        Ja   Nej 

Verifiera alla brandlarmssystem som är i bruk:        Ja   Nej  
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Systemsammanfattning 

Befintlig luftkompressor Tillslag 
(psig/bar) 

Frånslag 
(psig/bar) 

Gen. 
backup 

30-min. 
Fyllning Tillverkare Modellnummer Serienummer 

       

       

       

Ny luftkompressor Tillslag 
(psig/bar) 

Frånslag 
(psig/bar) Tillverkare Modellnummer Serienummer 

     

     

     

Luftunderhållsenhet (AMD) Tryck 
(psig/bar) 

 
Sprinklersystem 

Tryck 
(psig/bar)  Tillverkare Modellnummer 

    Utlösningstryck  

   Lågluftlarm  

   Högluftlarm  

Kvävgasgenerator Tillslag 
(psig/bar) 

Frånslag 
(psig/bar) Modellnummer Serienummer 

    

    

    

Kvävgasinerteringsventilator Ventilator 
Serienummer 

Kontrollpanel 
Serienummer 

Öppning 

Modellnummer 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ventilator tryckregulator (psig)  
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Inspektions-, test- och underhållsrapport 

Kund  Datum  

Adress  Inspektör  

Stad  Kund nr  

Stat.  Kontrakt nr  

Postnummer  Inspektion nr  
 

Allt underhåll ska utföras av kvalificerad personal. Före något systemunderhåll på 
kvävgasgenereringssystemet, se till att kvävgasgeneratorn är isolerad från tryckluftsförsörjningen och alla 
systemstigrör. Se till att kvävgasgenereringssystemet och associerade rörledningar som ska manipuleras 
är helt tryckutjämnade innan något underhåll utförs. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i 
personskador och/eller systemskador. 

Sprinklersystem - Information  (psig) N/A Verifierad 

Antal system  AMD inställt tryck    

AMD tillverkare  Tryck lågluftlarm    

AMD modellnr  System utlösningstryck    
 
Kvävgasgeneratorns luftkompressor - Information Tillslag 

(psig) 
Frånslag 

(psig) 
N/A Verifierad 

Tillverkare  

Modellnr      

Serienr    
 
Befintlig/Backup luftkompressor - Information Tillslag 

(psig) 
Frånslag 

(psig) N/A Verifierad 
Tillverkare  
Modellnr      

Serienr    
 
Kvävgasgenerator - Information Tillslag 

(psig) 
Frånslag 

(psig) 
N/A Verifierad 

Tillverkare  

Modellnr      

Serienr    
 
Luftkompressor – Underhåll varje kvartal Timmar N/A Verifierad 

Verifiera körtid (timmar) på luftkompressor (använd kvävgasgeneratorns 
timmätare)  

 
 

Kontrollera kompressorns påslagning/avstängning vid låga/höga tryck   

Kontrollera att tryckmätare fungerar korrekt (byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler öppnar och stänger helt (reparera eller byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler fungerar korrekt, är rena och utan rost (reparera/byt 
ut efter behov) 

  

Kontrollera luftkompressorfilter (rengör eller byt ut efter behov)   

Kontrollera elektriska anslutningar i styrbox och pressostat (reparera efter behov)   

Inspektera luftkompressor och försörjningsledningar avseende läckor (reparera efter behov)   

Luftkompressor – Stänksmord   
Kontrollera drivrem och drivremsspänning (reparera eller byt ut efter behov)   

Byt ut vevhusolja (3 månader eller 500 timmar, det som kommer först)    

Luftkompressor – Oljefri   
Återuppbygg kompressorcylindlar (5.000 timmar)    
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Kvävgasgenerator – Underhåll varje kvartal Timmar Antal: 
N/A Verifierad 

Kontrollera körtid (timmar) på kvävgasgenerator – Timmätare   

Kontrollera cykeltal på kvävgasgenerator – Cykelräknare    

Kontrollera kvävgasgeneratorns påslagning/avstängning vid låga/höga tryck   

Kontrollera att tryckmätare fungerar korrekt (byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler öppnar och stänger helt (reparera eller byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler fungerar korrekt, är rena och utan rost (reparera/byt ut efter behov)   

Kontrollera koalescerande filtermått (byt ut filter efter behov) Indikation:    

Kontrollera elektriska anslutningar i skåp, styrbox och pressostat (reparera efter behov)   

Verifiera korrekt kväverenhetsnivå från skåpets samplingsport N2 renhet:    

Verifiera kväveproduktionsnivå genom skåpflödesmätare SCFH:    

Inspektera kvävgasgenerator och försörjningsledningar avseende läckor (reparera efter behov)   

Kvävgasgenerator – Årligt underhåll Timmar Antal: 
N/A Verifierad 

Kontrollera körtid (timmar) på kvävgasgenerator – Timmätare   

Kontrollera cykeltal på kvävgasgenerator – Cykelräknare    

Kontrollera kvävgasgeneratorns påslagning/avstängning vid låga/höga tryck   

Kontrollera att tryckmätare fungerar korrekt (byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler öppnar och stänger helt (reparera eller byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler fungerar korrekt, är rena och utan rost (reparera/byt ut efter behov)   

Byt ut koalescerande filter    

Kontrollera elektriska anslutningar i skåp, styrbox och pressostat (reparera efter behov)   

Verifiera korrekt kväverenhetsnivå från skåpets samplingsport N2 renhet:    

Verifiera kväveproduktionsnivå genom skåpflödesmätare SCFH:    

Inspektera kvävgasgenerator och försörjningsledningar avseende läckor (reparera efter behov)   

Kväveventilatorer – Underhåll varje kvartal N/A Verifierad 

Inspektera “Y”-sil avseende smuts och skräp (rengör efter behov)   

Inspektera ventilatorfilter avseende smuts och skräp (rengör/byt ut efter behov)   

Kontrollera att tryckregulator och mätare fungerar korrekt (byt ut efter behov)   

Kontrollera att tryckregulatorn stänger vid fastställt inställningstryck (reparera/byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler öppnar och stänger helt (reparera eller byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler fungerar korrekt, är rena och utan rost (reparera/byt ut efter behov)   

Kontrollera elektriska anslutningar i styrskåp och solenoid (SMART Vent) (reparera efter behov)   

Verifiera korrekt kväverenhetsnivå från ventilatorns samplingsport N2 renhet:    

Inspektera ventilator och ledningar avseende läckor (reparera efter behov)   

Korrosionsövervakning – Underhåll varje kvartal N/A Verifierad 

Kontrollera att korrosionsdetektorn inte har aktiverats (byt ut sond/detektor efter behov)   

Kontrollera att batterier i fjärrteststation är intakta (byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler öppnar och stänger helt (reparera eller byt ut efter behov)   

Kontrollera att alla manuella ventiler fungerar korrekt, är rena och utan rost (reparera/byt ut efter behov)   

Kontrollera elektriska anslutningar på korrosionsdetektor, pressostat och övervakningsutrustning   

Inspektera enhet och ledningar avseende läckor (reparera efter behov)   

Permanent gasanalysator – Underhåll varje kvartal N/A Verifierad 

Verifiera att korrekt kväverenhetsnivå visas på gasanalysator N2 renhet:    

Kontrollera elektriska anslutningar i styrskåp (reparera efter behov)   

Inspektera kvävesamplingsslang avseende läckor (reparera efter behov)   

 

 




