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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Varování týkající se regulačních infor-
mací a záležitostí ochrany zdraví jsou 
uvedeny v technickém listu TFP2300.

Obecný popis
Automatické regulační ventily vody TYCO 
DV-5a jsou membránové ventily, které lze 
používat v předakčních protipožárních 
systémech typu A (dle EN12845). Pokud je 
ventil DV-5a vybaven správným příslušen-
stvím, jeho konstrukce s dvojitým sedlem 
rovněž umožňuje aktivaci požární signali-
zace při spuštění systému.
Předakční protipožární systémy typu A se 
vyznačují normální funkcí jako v případě 
systému s jednoduchým uzamčením, kdy 
při zjištění požáru je systémové potrubí 
zaplaveno před spuštěním sprinklerů. 
Při zaplavení systému se normálně suchý 
potrubní systém změní na vodou napl-
něný systém, který je připraven k provozu 
sprinklerů. Předakční protipožární systémy 
typu A se dále vyznačují tím, že při zjištění 
poruchy, například výpadku primárního i 
záložního napájení, se přemění na suchý 
potrubní systém. V suchém systémovém 
režimu způsobí otevření sprinklerů ztrátu 
tlaku systémového vzduchu a otevření 
ventilu DV-5a.

Membránová konstrukce ventilu DV-5a 

umožňuje externí resetování, díky 
kterému lze snadno resetovat předakční 
systém typu A, aniž by bylo nutné otevřít 
kryt otvoru ventilu k ruční úpravě polohy 
mechanismu klapky a/nebo západky. 
Ventil resetuje jednoduché opakované 
natlakování membránové komory.

Ventil DV-5a je opatřen vnitřním a vnějším 
nátěrem, který zajišťuje odolnost vůči 
korozi. Externí antikorozní odolnost epoxi-
dového nátěru umožňuje použití ventilu 
DV-5a v korozivních prostředích, která se 
vyskytují v řadě různých typů zpracovatel-
ských provozů a venkovních instalacích.

Ventily DV-5a jsou nabízeny v podobě 
ventilu DV-5a a samostatně objednáva-
ného částečně předmontovaného příslu-
šenství, jak je znázorněno na obrázku 5, 
nebo pro snadnou montáž je ventil DV-5a 
vybaven kompletním příslušenstvím.

Předakční systémy typu A využívá auto-
matické sprinklery a doplňkový detekční 
systém. Doplňkový detekční systém se 
obvykle skládá z tepelných čidel 24 V DC, 
detektorů kouře a ručních řídicích stanic. 
Při aktivaci detekčního systému se auto-
maticky spouští (uvolňuje) požární ventil 
DV-5a a voda tak může téci do potrubního 
systému sprinkleru a vytékat z libovolných 
sprinklerů, které mohou být následně ote-
vřeny. V případě výpadku napájení bude 
ventil DV-5a s předakčním příslušen-
stvím typu A pracovat jako běžný systém 
se suchým potrubím.

Ventil DV-5a s předakčním příslušenstvím 
typu A je navržen podle normy EN12845. 
Tato norma definuje provoz jako suchý 
potrubí systém, který je principiálně akti-
vován automatickým systémem elektrické 
požární signalizace spíše než provozem 
sprinklerů.

Projektant systému typicky vybírá elek-
tricky řízené detekční součásti, které 
budou na požár reagovat dříve než auto-
matické sprinklery. V důsledku toho dojde 
v systému v porovnání se zpožděním v 
mokrém potrubním systému k minimál-
nímu zpoždění, protože systém se začne 

Dostupné koncové přípojky a hmotnosti – lb/(kg)

Koncová přípojka
Jmenovitá velikost ventilu

ANSI v palcích
(DN)

Vstup Výstup 1 1/2
(40)

2
(50)

3
(80)

4
(100)

6
(150)

8
(200)

Závit Závit 26
(11,8)

25
(11,3) – – – –

Drážka Drážka 25
(11,3)

25
(11,3)

60
(27,2)

95
(43,1)

177
(80,3)

327
(148,3)

Příruba Drážka – – 66
(30,0)

106
(48,1)

190
(86,2)

346
(157,0)

Příruba Příruba – – 72
(32,7)

116
(52,6)

204
(92,5)

365
(165,6)
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Jmenovitá 
velikost 
ventilu

ANSI
Palce
(DN)

Informace o otvorech v přírubě

Jmenovité rozměry v palcích a (mm)

ANSI B16.11a

(Třída 125)
ISO 7005-2

(PN16)3b
JIS B 2210

(10K)
AS 2129

(Tabulka E)

A B N A B N A B N A B N

3
(80)

6,00
(152,4)

0,75
(19,0) 4 6,30

(160,0)
0,75

(19,0) 8 5,90
(150,0)

0,59
(15,0) 8 5,75

(146,0)
0,71

(18,0) 4

4
(100)

7,50
(190,5)

0,75
(19,0) 8 7,09

(180,0)
0,75

(19,0) 8 6,89
(175,0)

0,60
(15,0) 8 7,00

178,0)
0,71

(18,0) 8

6
(150)

9,50
(241,3)

0,88
(22,2) 8 9,45

(240,0)
0,91

(23,0) 8 9,45
(240,0)

0,75
(19,0) 8 9,25

(235)
0,87

(22,0) 8

8
(200)

11,75
(298,5)

0,88
(22,2) 8 11,61

(295,0)
0,91

(23,0) 12 11,42
(290,0)

0,75
(19,0) 12 11,50

(292,0)
0,87

(22,0) 8

POZNÁMKY:
a. Stejný otvor jako u ANSI B16.5 (třída 

150) a ANSI B16.42 (třída 150)
b. Stejný otvor jako u BS 4504, část 3.2 

(PN16) a DIN 2532 (PN16)

Po-
ložka Popis Počet

Jmen. velikost ventilu ANSI v palcích (DN)

1 1/2 (DN40) 2 (DN50) 3 (DN80) 4 (DN100) 6 (DN150) 8 (DN200)

Kat. č. Kat. č. Kat. č. Kat. č. Kat. č. Kat. č.

1 Tělo ventilu 1 N/R N/R N/R N/R N/R N/R

2 Membrána 1 545000020 545000020 545000030 545000040 545000060 545000080

3 Kryt membrány 1 N/R N/R N/R N/R N/R N/R

4 Šroub s šestihrannou hlavou, krátký 2a 545100001 545100001 545100002 545100003 545100004 545100003

5 Šroub s šestihrannou hlavou, dlouhý 2 545100011 545100011 545100012 545100013 545100014 545100015

6 Zvedací podložka 2b – – 545100021 545100022 545100023 545100022

7 Šestihranná matice 2 545100031 545100031 545100032 545100033 545100034 545100033

8 Zvedací kroužek 2 545100041 545100041 545100041 545100041 545100041 545100041

9 Plochá podložka 2 – – 545100024 545100025 545100026 545100025

POZNÁMKY:
a. Šroub s šestihrannou hlavou, krátký, 6 kusů v sestavách velikosti DN150 a DN200 (6 a 8 palců)
b. Zvedací podložka se nepoužívá u sestav velikosti DN40 a DN50 (1 1/2 a 2 palce)

c. N/R = nelze vyměnit
d. Náhradní díly objednávejte pouze za použití uvedených katalo-

gových čísel. Šroub s šestihrannou hlavou, šestihrannou matici, 
zvedací podložku nebo zvedací kroužek nezaměňujte za běžný 
montážní materiál.

Rozm. A
Průměr kružnice

šroubů

Rozm. B
Průměr otvoru

pro šroub

Počet N
Počet otvorů
pro šrouby

POUZE VENTILY 
1 1/2" A 2"

POUZE VENTILY 
6" A 8"

FIGURE 1
SESTAVA VENTILU DV-5a A NÁHRADNÍ DÍLY

TABULKA A
INFORMACE O OTVORECH V PŘÍRUBĚ
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Otvor Popis otvoru
Velikosti otvorů, NPT v palcích dle ANSI B1.20.1

1 1/2
(DN40)

2
(DN50)

3
(DN80)

4
(DN100)

6
(DN150)

8
(DN200)

P1 Přívod membránové komory 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

P2 Test tlaku přívodu vody a alarmu 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

P3 Aktivace alarmu 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

P4 Automatický vypouštěcí ventil 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

P5 Odtok systému 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

P6 Hlavní odtok 3/4 3/4 1 1/4 2 2 2

P7 Systémový přívod vzduchu 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

OBRÁZEK 2A

OBRÁZEK 2C

OBRÁZEK 2B

OBRÁZEK 2D
STAV ODTOKU SYSTÉMU

UZAVŘENÝ PŘÍVOD VODY

ODTOK ZE SYSTÉMU

NASTAVIT PODMÍNKU

PŘÍVOD VODY

SYSTÉM OTEVŘEN DO PROSTŘEDÍ

TOK VODY
POPLACHOVÝM
OTVOREM PRO

VYVOLÁNÍ
POPLACHU

TEST TLAKU
PŘÍVODU VODY

A ALARMU

ODTOK
SYSTÉMU
OTEVŘEN

ODTOK
SYSTÉMU
OTEVŘEN

HLAVNÍ
ODTOK

UZAVŘEN

HLAVNÍ
ODTOK

OTEVŘEN

PŘÍVOD
MEMBRÁNOVÉ

KOMORY ZE
VSTUPNÍ
STRANY

UZAVÍRACÍHO
VENTILU

MEMBRÁNOVÁ
KOMORA

MEMBRÁNOVÁ
KOMORA

OTEVŘENÁ DO
PROSTŘEDÍ

VENTIL VODNÍHO
TOKU, SEDLO
MEMBRÁNY

VENTIL
VODNÍHO

TOKU

PŘÍVOD
MEMBRÁNOVÉ

KOMORY ZE
VSTUPNÍ
STRANY

UZAVÍRACÍHO
VENTILU

MEMBRÁNA SE
AUTOMATICKY
OHNE DO SVÉ

USAZENÉ
POLOHY

MEMBRÁNOVÁ
KOMORA

OTEVŘENÁ DO
PROSTŘEDÍ

MEMBRÁNA
ZASUNUJE

OTVOR VENTILU
VODNÍHO TOKU

VENTIL VODNÍHO
TOKU, SEDLO
MEMBRÁNY

VENTIL
VODNÍHO 

OKU

PROVOZNÍ STAV

UZAVŘENÝ PŘÍVOD VODY

STAV ODTOKU ODPADU

TOK VODY Z PŘÍVODU VODY

TOK VODY DO SYSTÉMU

ODTOK ODPADU ZE SYSTÉMU

SYSTÉMOVÝ
PŘÍVOD

VZDUCHU

AUTOMATICKÝ
VYPOUŠTĚCÍ

VENTIL OTEVŘENÝ
DO PROSTŘEDÍ

AUTOMATICKÝ
VYPOUŠTĚCÍ

VENTIL UZAVŘEN

OBRÁZEK 2
FUNKCE VENTILU DV-5a, PŘEDAKČNÍ SYSTÉMY TYPU A



TFP1485_CS
Strana 4 z 20

plnit vodou ještě předtím, než sprinkler 
začne pracovat. Předakční systém typu A 
jsou typicky navrženy jako mokré potrubní 
systémy nebo podle předpisů místního 
kompetentního orgánu.

Ventil DV-5a s předakčním příslušen-
stvím typu A se obecně používá k ochraně 
oblastí, kde je riziko vážného poškození 
vodou, které může vzniknout v důsledku 
poškození automatických sprinklerů nebo 
potrubí. Mezi takové oblasti obvykle patří 
počítačové prostory, skladovací prostory 
pro cenné umělecké předměty, knihovny 
a archívy.

Tyto systémy se také účinně používají 
k ochraně majetku, kde předběžný poplach 
při případném požáru může poskytnout 
čas pro uhašení ohně alternativními hasi-
cími prostředky před vypuštěním sprin-
klerů. V případě, že požár nelze uhasit jinak, 
bude předakční systém sprinklerů fungo-
vat jako primární protipožární systém.

UPOZORNĚNÍ
Zde popsaný ventil DV-5a s předakčním pří-
slušenstvím typu A musí být namontován a 
udržován v souladu s tímto dokumentem, 
montážní normou EN12845 a s příslušnými 
normami jakýchkoli jiných kompetentních 
úřadů. Nedodržením těchto pokynů může 
dojít k narušení funkce souvisejících zařízení.

Majitel nese odpovědnost za to, aby byly 
jeho protipožární systém a zařízení v nále-
žitém provozním stavu. V případě jakých-
koli dotazů se obraťte na dodavatele, který 
provedl montáž, nebo na výrobce.

Technické údaje
Schválení
Schváleno dle VdS

Registrace a schválení jsou založeny 
na předpokladu, že je ventil DV-5a vybaven 
příslušenstvím popsaným v technickém 
listu.

Informace o místních schváleních EMEA 
získáte u místního distributora.

Požární ventil DV-5a

Komponenty pro ventily DV-5a velikostí 
DN40 až DN200 jsou uvedeny na obrázku 
1. Ventily DV-5A jsou určeny pro svislou 
montáž. Tyto ventily jsou určeny pro pro-
vozní tlaky v rozsahu 3,0 až 20,7 bar.

Demontážní rozměry jsou znázorněny 
na obrázku 3. Přírubové přípojky jsou 
k dispozici s vrtáním dle specifikací ANSI, 
ISO, AS a JIS (viz tabulka A). Závitové 
vstupní a výstupní přípojky jsou k dispo-
zici se závitem dle NPT nebo ISO 7/1. Pří-
pojky se závitovými otvory jsou opatřeny 
závitem dle NPT.

POZNÁMKA: Jmenovitý tlak přírub PN16 je 
16 bar.

Příslušenství ventilu
Předakční příslušenství typu A velikosti 
1,5" a 2" je menším z možnosti 15 bar nebo 
samostatně objednávanými elektromag-
netickými ventily podle technického listu 
TFP2180.

Předakční příslušenství typu A velikost 3" 
až 8" je menším z možnosti 16 bar nebo 
samostatně objednávanými elektromag-
netickými ventily podle technického listu 
TFP2180.

Když je tlak systému vyšší než 12,1 bar, je 
nutné ve standardní objednávce nahradit 
tlakoměry kalibrované na 20,7 bar, samo-
statně objednávanými měřiči tlaku vody 
kalibrovanými na 41,1 bar.

Pokud místní AHJ vyžaduje doplnění 
poplachového regulačního ventilu, musí 
být tímto ventilem, který je na obrázku 8 
označen písmenem H, samostatně objed-
naný, elektronicky kontrolovaný, normálně 
otevřený ventil.

Přípojky externího příslušenství jsou opat-
řeny závitem dle NPT. Příslušenství EMEA 
se poskytuje se závitovými adaptéry NPT 
x ISO 7/1.

Ztráta tlaku
Viz graf A

Detekční systém
Aby mohly být ventily DV-5a s předakčním 
příslušenstvím typu A hydraulicky vypočí-
tány jako mokrý potrubní systém, musí 
být detekční systém navržen tak, aby se 
spustil dříve než automatické sprinklery 
na potrubí sprinklerů.

Ventil DV-5a s předakčním příslušenstvím 
typu A zajišťuje elektrické ovládání ventilu 
DV-5a pomocí detekčního systému, který 
se skládá z elektrických přístrojů, jako 
jsou termostaty citlivé na změny teploty, 
detektory kouře a/nebo ruční řídicí stanice. 
Jmenovité montážní rozměry konfigurace 
předakčního příslušenství typu A jsou 
uvedeny na obrázku 7.

UPOZORNĚNÍ
Jeden normálně zavřený a jeden normálně 
otevřený, deaktivovaný elektromagnetický 
ventil se objednávají samostatně a volí se 
na základě požadovaného laboratorního 
schválení přijatelného pro kompetentní 
orgán. Specifická laboratorní schválení jsou 
uvedena v technickém listu TFP2180. Mon-
tážní kritéria týkající se soustavy obvodů pro 
elektrickou aktivaci projednejte s příslušným 
úřadem.

Požadavky na systémový tlak vzduchu
Ventil DV-5a s předakčním příslušenstvím 
typu A zahrnuje pneumatický pohon DP-1. 
Při zjištění poruchy, tj. ztrátě primárního i 
záložního elektrického napájení, dokáže 
DP-1 aktivovat ventil DV-5a při zahájení 
funkce sprinklerů a výsledné ztrátě tlaku 
systémového vzduchu (nebo dusíku) (viz 
technický list TFP1380).

8" (DN200)

6" (DN150)

4" (DN100)

3" (DN80)

2" (DN50)

1 1/2" (DN40)

22-3/8"
(569 mm)

16-3/4"
(425 mm)

13-3/4"
(349 mm)

10-3/16"
(260 mm)

10-3/16"
(260 mm)

27-7/16"
(697 mm)

UVEDENÉ ROZMĚRY PLATÍ
PRO VŠECHNY KONFIGURACE

KONCOVÝCH PŘÍPOJEK
DOSTUPNÝCH PRO
VELIKOST VENTILU

OBRÁZEK 3
VENTIL DV-5a

DEMONTÁŽNÍ ROZMĚRY
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Tlak vzduchu (nebo dusíku) v sprinkle-
rovém systému se doporučuje udržovat 
pomocí jednoho z následujících zařízení 
(podle potřeby) pro udržování tlaku:

• přívod vzduchu v kombinaci se zaříze-
ním pro udržování tlaku vzduchu AMD-1 
(typ se snižováním tlaku), viz technický 
list TFP1221

• přívod vzduchu v kombinaci se zaříze-
ním pro udržování tlaku vzduchu AMD-2 
(typ s řízením kompresoru), viz tech-
nický list TFP1231

• dusíková láhev v kombinaci se zařízením 
pro udržování tlaku dusíku AMD-3 (typ 
se snižováním vysokého tlaku), viz tech-
nický list TFP1241

Minimální tlak systémového vzduchu je 
uveden na grafu B.

Kontrolní spínač poplachového zařízení 
nízkého tlaku se typicky nastavuje na místě 
na hodnotu o 0,4 bar nižší, než je minimální 
tlak systémového vzduchu.

Přetlakový ventil se u výrobce nastavuje, 
aby se plně otevřel při tlaku 3,1 bar plus 
nebo minus 0,14 bar.

Konstrukční 
materiály
Tělo ventilu
Tvárná litina s epoxidovou povrcho-
vou úpravou dle ASTM A536-77, jakost 
65-45-12

Kryt membrány
Tvárná litina s epoxidovou povrcho-
vou úpravou dle ASTM A536-77, jakost 
65-45-12

Membrána
EPDM pryž vyztužená polyesterovou tkani-
nou s povrchovou úpravou z TEFLONU dle 
ASTM D2000

Upevňovací prvky krytu membrány
Ocel se zinkohliníkovou povrchovou 
úpravou

Běžné hardwarové příslušenství
• Běžné potrubní armatury jsou pozinko-

vané nebo bez povrchové úpravy a jsou 
tvárné dle normy ASME B16.3.

• Běžné potrubní vsuvky jsou pozinko-
vané nebo bez povrchové úpravy a mají 
rozměr Schedule 40 dle normy ASTM 
A53 nebo A135.

• Běžné tlakové armatury jsou mosazné 
dle normy ASTM B16.

• Běžná trubka je měděná trubka typu L 
dle normy ASTM B88.
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Použití
Ventil TYCO DV-5a je ventil membránového 
typu, který závisí na tlaku vody v membrá-
nové komoře (viz obrázek 2A), aby mem-
brána zůstala uzavřená proti tlaku přívodu 
vody.

Pokud je k provozu nastaven ventil DV-5a, 
je membránová komora tlakována pro-
střednictvím přípojek příslušenství 
ze vstupní strany hlavního regulačního 
ventilu systému.

Otevřením aktivačního zařízení (elektro-
magnetický ventil nebo pneumatický 
pohon) se odpojí pohon s ručním resetem 
MRA-1. Odpojením MRA-1 se uvolní voda 
z membránové komory DV-5a rychleji, než 
je možné vodu doplňovat prostřednictvím 
omezení 3,2 mm (1/8"), které se nachází 
v přívodním vedení membránové komory. 
Uvolnění vody prostřednictvím MRA-1 
způsobí rychlý pokles tlaku v membránové 
komoře DV-5a. Silový diferenciál působící 
prostřednictvím membrány, který ji udržuje 
v nastavené poloze, je poté omezen pod 
bod spuštění ventilu. Tlak přívodu vody 
poté otevře membránu a voda tak může 
vtéci do potrubí systému a může protékat 
poplachovým otvorem pro vyvolání popla-
chů v systému (viz obrázek 2B).

Při normálním provozu je tlak systémo-
vého vzduchu sledován kontrolním spína-
čem poplachového zařízení nízkého tlaku. 
Dojde-li k poškození sprinkleru nebo sys-
témového potrubí, ztráta tlaku vzduchu 
nezpůsobí otevření ventilu DV-5a a zapla-
vení systému s následným nechtěným 
uvolněním vody. Ztráta systémového 
tlaku způsobí pouze alarm nízkého tlaku 
vzduchu. Díky tomu lze snadněji provádět 
opravy systému, aniž by došlo ke zbyteč-
nému poškození vodou v případě aktivace 
systému při požáru.

Avšak v případě požáru funkce elektric-
kého detekčního zařízení, jako je ter-
mostat citlivý na teplo nebo kouřový 
hlásič, signalizuje regulačnímu panelu 
požárního ventilu, aby aktivoval nor-
málně zavřený elektromagnetický ventil. 
Následně se otevře aktivovaný elektromag-
netický ventil a uvolní vodu z membrá-
nové komory rychleji, než ji lze doplňovat 
prostřednictvím omezení, které je k dis-
pozici v membránové přívodní přípojce. 
Výsledkem uvolnění vody je rychlý pokles 
tlaku v membránové komoře pod bod 
spuštění ventilu. Tlak přívodu vody poté 
otevře membránu a voda tak může vtéci 
do potrubí systému a může protékat 
poplachovým otvorem pro vyvolání popla-
chů v systému.

V případě chybné detekce elektrické 
požární signalizace systém pracuje jako 
běžný systém se suchým potrubím. To 
znamená, že elektromagnetický ventil 
v aktivační smyčce aktivovaný k uzavření 
se vypne a otevře a tím přenese případ-
nou ztrátu tlaku systémového vzduchu 
do pneumatického pohonu DP-1. Jakmile 
se spustí/aktivuje sprinkler, následný 
pokles tlaku vzduchu otevře pneumatický 
pohon. Voda z membránového tlakového 
potrubí opustí pneumatický pohon pro-
střednictvím tohoto odtoku a to způsobí 
aktivaci požárního ventilu DV-5a.

Při otevření ventilu DV-5a, ať už elektro-
magnetickým ventilem nebo pneumatic-
kým pohonem, se otevře pohon s ručním 
resetem MRA-1 (ref. TFP1387) a neustále 
odvětrává membránovou komoru DV-5a, 
aby došlo k hydraulickému zajištění 
DV-5a v odpojené poloze až do ručního 
resetování.

SYSTÉMOVÉ POTRUBÍ S AUTOMATICKÝMI SPRINKLERY
(NORMÁLNĚ SUCHÉ)

ELEKTRICKÝ DETEKČNÍ SYSTÉM (TYPICKY
24 V DC), TEPELNÉ HLÁSIČE, KOUŘOVÉ
HLÁSIČE, RUČNÍ ŘÍDICÍ STANICE ATD.

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL SYSTÉMU
(NORMÁLNĚ ZAVŘENÝ)

HLAVNÍ 
VYPOUŠTĚCÍ

VENTIL
(NORMÁLNĚ
ZAVŘENÝ)

MÍSTNÍ RUČNÍ
ŘÍDICÍ

STANICE

HLAVNÍ REGULAČNÍ VENTIL
(NORMÁLNĚ OTEVŘENÝ)

PŘÍVOD VODY

TLAKOMĚR
MEMBRÁNOVÉ

KOMORY

MĚŘIČ TLAKU
NA PŘÍVODU VODY

POHON S
RUČNÍM RESETEM

SPÍNAČ ALARMU TLAKU
TOKU VODY

REGULAČNÍ PANEL
POŽÁRNÍHO VENTILU
(AUTOMATICKÁ ŘÍDICÍ

JEDNOTKA SE
ZÁLOŽNÍ BATERIÍ)

RUČNÍ ELEKTRICKÉ ŘÍDICÍ
STANICE

(PODLE POTŘEBY)

NAPÁJECÍ ZDROJ
(TYPICKY 120 V AC) AUTOMATICKÝ

PŘÍVOD VZDUCHU/
DUSÍKU (GRAF A)

PNEUMATICKÝ
POHON

KONTROLNÍ SPÍNAČ
ALARMU NÍZKÉHO TLAKU

ODTOK

NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ

OMEZENÍ ODTOK

NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ

ODTOK
ODTOK

ODTOK

ODTOK

ELEKTROMAGNETICKÝ
VENTIL

(NORMÁLNĚ
ZAVŘENÝ,

AKTIVOVANÝ)

ELEKTROMAGNETICKÝ
VENTIL 

(NORMÁLNĚ ZAVŘENÝ,
DEAKTIVOVANÝ)

VENTIL DV-5A

TLAKOMĚR
SYSTÉMOVÉHO

VZDUCHU
UZAVÍRACÍ VENTIL PŘÍVODU

VODY (NORMÁLNĚ OTEVŘENÝ)

PŘÍVODNÍ REGULAČNÍ
VENTIL MEMBRÁNOVÉ KOMORY

(NORMÁLNĚ OTEVŘENÝ) PŘÍVODNÍ PŘÍPOJKA
MEMBRÁNOVÉ KOMORY

OBRÁZEK 4
VENTIL DV-5a – PŘEDAKČNÍ SYSTÉM TYPU A

SCHÉMA
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Instalace
Ventil DV-5a s předakčním příslušenstvím 
typu A společnosti TYCO musí být namon-
tován v souladu s touto kapitolou.

UPOZORNĚNÍ
Automatické regulační ventily vody DV-5A 
jsou určeny k použití ve sladkovodních sys-
témech. Pokud přiváděná voda pochází 
z alternativního zdroje, jako je poloslaná 
voda, slaná voda, nebo obsahuje aditiva, 
jako je pěna, omezená záruka se zkracuje 
na jeden rok od data instalace. Když je ventil 
vystaven takovým médiím nebo jiným koro-
zivním podmínkám či chemikáliím, které 
by mohly poškodit materiály ventilu nebo 
funkci sestavy, požaduje se zkrácení inter-
valů kontrol. Systém a všechny součásti musí 
být navrženy tak, aby odpovídaly zvýšeným 
nárokům. Po každém použití je nutné ventil 
a sestavu příslušenství pečlivě propláchnout 
sladkou vodou a znovu uvést do připrave-
ného stavu.

Správné fungování ventilu DV-5a závisí 
na tom, zda je jeho příslušenství namonto-
váno v souladu s pokyny, které jsou uvedeny 
v tomto technickém listu. Nebude-li postupo-
váno podle nákresu příslušného příslušenství, 
může dojít k tomu, že ventil DV-5a nebude 
fungovat správně. V takovém případě rovněž 
zaniká platnost schválení a záruky výrobce.

Ventil DV-5a musí být namontován na vidi-
telném a snadno přístupném místě.

Teplota na místě, kde jsou namontovány 
ventil DV-5a a jeho příslušenství, musí být 
udržována minimálně na 4 °C (40 °F).

Zateplení ventilu DV-5a nebo s ním souvisejí-
cího příslušenství není povoleno. Výsledkem 
zateplení může být tvorba zatvrdlých mine-
rálních usazenin, které jsou schopny zabránit 
správné funkci ventilu.

Regulační ventily systému otevírejte vždy 
pomalu, aby do systému náhle nepřitékalo 
velké množství vody.

Ventil DV-5a společnosti TYCO musí být 
namontován v souladu s následujícími 
kritérii:

Krok 1. Všechny vsuvky, spojky a zařízení 
musí být před montáží čisté a bez vodního 
kamene a roztřepených okrajů. Použí-
vejte těsnicí přípravek na potrubní závity 
střídmě a pouze na vnější závity.
Krok 2. Ventil DV-5a musí být vybaven pří-
slušenstvím podle obrázku 5.
Poznámka: Pokud místní AHJ vyžaduje 
doplnění poplachového regulačního ventilu, 
musí být tímto ventilem, který je na obrázku 
8 označen písmenem H, samostatně objed-
naný, elektronicky kontrolovaný, normálně 
otevřený ventil.
Krok 3. Je nutné dbát na to, aby pojistné 
ventily, filtry, kulové ventily atd. byly 
namontovány tak, aby šipky toku směřo-
valy správným směrem.
Krok 4. Vypouštěcí potrubí vedoucí 
do odkapního trychtýře musí být namon-
továno s hladkými ohyby, které nebudou 
bránit průtoku.
Krok 5. Hlavní vypouštěcí ventil a odkapní 
trychtýř mohou být propojeny za pod-
mínky, že se zpětný ventil nachází alespoň 
300 mm (12") pod odkapním trychtýřem.
Krok 6. Musí být zajištěn vhodný odvod 
vypuštěné vody. Vypouštěná voda musí 
být nasměrována tak, aby nepoškodila 
majetek nebo neohrozila osoby.
Krok 7. Připojte přívodní ventil membrá-
nové komory ke vstupní straně hlavního 
regulačního ventilu systému, aby bylo 
usnadněno nastavení ventilu DV-5a (viz 
obrázek 8).

Krok 8. Musí být zajištěna instalace pří-
pojky pro kontrolní test (ITC) v hydraulicky 
nejnáročnějším místě potrubí sprinklero-
vého systému. Maximální velikost hrdla ITC 
nesmí být větší, než nejmenší hrdlo sprin-
kleru nainstalovaného v systému.
Krok 9. Pro přívodní přípojku vzduchu 
musí být poskytnuto zařízení pro udržo-
vání tlaku vzduchu, jak je popsáno v kapi-
tole Technické údaje.

Krok 10. Pokud je specifikován sušič, je 
nutné jej nainstalovat mezi odkapním 
ramenem a zařízením pro udržování tlaku 
vzduchu.

Krok 11. Kontrolní spínač poplachového 
zařízení nízkého tlaku je nutné nastavit tak, 
aby aktivoval alarm nízkého tlaku vzduchu 
při hodnotě přibližně o 0,4 bar nižší, než 
je požadovaný tlak systémového vzduchu 
uvedený na grafu B.

Krok 12. Nepoužité přípojky spínače tla-
kového poplachu musí být zazátkována.

Krok 13. Přetlakový ventil, který je součástí 
předakčního příslušenství typu A, je nasta-
ven u výrobce tak, aby se otevřel při tlaku 
přibližně 3,1 bar, a typicky jej lze použít pro 
maximální systémový tlak 2,8 bar. Přetla-
kový ventil je možné resetovat; musí být 
resetován tak, aby se uvolnil při tlaku, který 
je v souladu s požadavky kompetentního 
orgánu.

Chcete-li resetovat přetlakový ventil, nej-
dříve povolte pojistnou matici a poté pří-
slušným způsobem upravte nastavení 
uzávěru – otáčením ve směru hodinových 
ručiček se tlak zvyšuje, otáčením proti 
směru hodinových ručiček se tlak snižuje. 
Po kontrole požadovaného nastavení tlaku 
znovu utáhněte pojistnou matici.

Krok 14. Vedení a elektrické přípojky 
musejí být provedeny v souladu s platnými 
normami schvalovacího úřadu.

POZNÁMKY:

Rosný bod vzduchu v řídicím potrubí je nutné udržovat pod nejnižší tep-
lotou okolí, které bude vystaven systém pneumatické aktivace. Hroma-
děním vody v přípojce řídicího potrubí k pohonu dojde ke snížení tlaku 
vzduchu, při kterém se pohon otevře, a je možné, že tato skutečnost zne-
možní správnou funkci. Rovněž proniknutí vlhkosti do řídicích potrubí 
vystavených teplotám pod bodem mrazu může způsobit hromadění 
ledu, které by mohlo zabránit správné funkci pohonu.

V případech, kdy obsah vlhkosti v přiváděném vzduchu není řádně regu-
lován na nižší než požadovanou hodnotu, je nutné nainstalovat sušič 
vzduchu.

V aplikacích systému pneumatického spouštění, kde je nutné udržovat 
rosný bod pod -29 °C se doporučuje použít zařízení pro udržování tlaku 
dusíku AMD-3. Viz technický list TFP1241.
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GRAF B
VENTIL DV-5a – PŘEDAKČNÍ SYSTÉM TYPU A

POŽADAVKY NA TLAK VZDUCHU
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Poznámky:
1. Přípojky otvoru P1 až P7 jsou popsány na obrázku 2.
2. Přípojky externího příslušenství C1 až C5 jsou popsány na obrázku 8.
3. Při objednávání předmontovaného „ventilu DV-5A s pozinkovaným příslušenstvím“ jsou součástí dodávky položky A1 až A3. Elektromagnetické ventily se objednávají 

samostatně.
4. Při objednávání příslušenství DV-5A odděleně od ventilu DV-5A se položky A1 až A8 objednávají samostatně, podle velikosti ventilu. Měřiče tlaku vody a elektromagnetic-

ké ventily se objednávají rovněž samostatně.

Namontujte v pořadí 
od A do P.

VÝBĚR VSUVKY NA VELIKOST VENTILU

VSUVKA 1 1/2" (DN40) 2" (DN50) 3" (DN80) 4" (DN100) 6" (DN150) 8" (DN200)

56 1/2" x 2 1/2" 1/2" x 2 1/2" 1/2" x 3 1/4" 1/2" x 3 1/4" 1/2" x 3 1/4" 1/2" x 1 1/2"

60 1/2" x 5 1/2" 1/2" x 5 1/2" 1/2" x 4 1/2" 1/2" x 6" 1/2" x 9" 1/2" x 11"

61 1/2" x 9" 1/2" x 9" 1/2" x 8" 1/2" x 7 1/2" 1/2" x 9 1/2" 1/2" x 10"

C3
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C6

C7
C4C2

C1
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P2

P3

P6

P7 P4

P5

54

59

58
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A5

A4
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A7
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D
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A
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HJ
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F

OBRÁZEK 5
VENTIL DV-5a – PŘEDAKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TYPU A

ČÁSTEČNĚ PŘEDMONTOVÁNO
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Poznámky:
1. Přípojky otvoru P1 až P7 jsou popsány 

na obrázku 2.
2. Přípojky externího příslušenství C1 až C5 

jsou popsány na obrázku 8.
3. Při objednávání předmontovaného „ventilu 

DV-5A s pozinkovaným příslušenstvím“ 
jsou součástí dodávky položky A1 až A8. 
Elektromagnetické ventily se objednávají 
samostatně.

4. Při objednávání příslušenství DV-5A oddě-
leně od ventilu DV-5A se položky A1 až A8 
objednávají samostatně, podle velikosti ven-
tilu. Měřiče tlaku vody a elektromagnetické 
ventily se objednávají rovněž samostatně.

POLOŽKA POČET POPIS CH 1 1/2" (DN40) 2" (DN50) 3" (DN80) 4" (DN100) 6" (DN150) 8" (DN200)

1 2 ZKUŠEBNÍ VENTIL MĚŘIČE 1/4" 460051003 460051003 460051003 460051003 460051003 460051003

2 1 POHON S RUČNÍM RESETEM MRA-1 545001000 545001000 545001000 545001000 545001000 545001000

3 1 RUČNÍ ŘÍDICÍ STANICE MC-2 545002000 545002000 545002000 545002000 545002000 545002000

4 1 AUTOMATICKÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL AD-3 547932004 547932004 547932004 547932004 547932004 547932004

5 1 PNEUMATICKÝ POHON DP-1 522801001 522801001 522801001 522801001 522801001 522801001

6 1 OMEZENÍ PŘÍVODU NAPOUŠTĚNÍ 545100051 545100051 545100051 545100051 545100051 545100051

7 1 PŘETLAKOVÝ VENTIL 1/4" 923431020 923431020 923431020 923431020 923431020 923431020

8 3 KULOVÝ VENTIL 1/2" 460501004 460501004 460501004 460501004 460501004 460501004

9 1 KULOVÝ VENTIL 1/2" 460471005 460471005 460471005 460471005 460471005 460471005

10 2 PRUŽINOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL 1/2" 923221003 923221003 923221003 923221003 923221003 923221003

11 2 VÝKYVNÝ ZPĚTNÝ VENTIL 1/2" 460491007 460491007 460491007 460491007 460491007 460491007

12 2 FILTR Y 1/2" 523531006 523531006 523531006 523531006 523531006 523531006

13 1 ROHOVÝ VENTIL 3/4" 460481010 460481010 460481010 460481010 460481010 460481010

14 1 ROHOVÝ VENTIL 460481010 460481010 460481011 460481012 460481012 460481012

15 1 KONEKTOR DRŽÁKU ODKAPNÍHO TRYCHTÝŘE 922111005 922111005 922111005 922111005 922111005 922111005

16 1 DRŽÁK ODKAPNÍHO TRYCHTÝŘE 922111003 922111003 922111003 922111003 922111003 922111003

17 1 ODKAPNÍ TRYCHTÝŘ 923431007 923431007 923431007 923431007 923431007 923431007

18 2 TLAK. ARMATURA 90° 1/2" MNPT x POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM 1/2" 1001253-01 1001253-01 1001253-01 1001253-01 1001253-01 1001253-01

19 2 TLAK. ARMATURA 90° 1/2" FNPT x POTRUBÍ S VNĚJŠÍM PRŮMĚREM 1/2" 1001420-01 1001420-01 1001420-01 1001420-01 1001420-01 1001420-01

20 4 KALÍŠKOVÁ ARMATURA 1/2" NPT x POTRUBÍ 1/2" 545100061 545100061 545100061 545100061 545100061 545100061

21 2 KALÍŠKOVÁ ARMATURA 90° 1/2" NPT x POTRUBÍ 1/2" 545100062 545100062 545100062 545100062 545100062 545100062
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4
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33

43
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68

63

19

37

19

47

48

39

58

28

18 5

49

65

51

37 37

30

29 30

37

25

37

37
37

38

20

29 66

52

30

20

12
20

31

37

11

37

30

9

37

32

8

37

38

28
41

64

28

23

37

11

42
30

28

37
1

35

31

38

64

37
20

10

7

45

OBRÁZEK 6 (1 Z 2)
VENTIL DV-5a – PŘEDAKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TYPU A

PODROBNÝ VÝKRES
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POLOŽKA POČET POPIS CH 1 1/2" (DN40) 2" (DN50) 3" (DN80) 4" (DN100) 6" (DN150) 8" (DN200)

22 2 KALÍŠKOVÁ ARMATURA 3/4" NPT x POTRUBÍ 3/4" 545100063 545100063 545100063 545100063 545100063 545100063

23 2 POTRUBNÍ ZÁTKA ✓ 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

24 1 POTRUBNÍ ZÁTKA ✓ 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

25 3 SPOJKA ✓ 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

26 1 ZÁVITOVÉ KOLENO ✓ 1/4" x 90° 1/4" x 90° 1/4" x 90° 1/4" x 90° 1/4" x 90° 1/4" x 90°

27 1 KOLENO ✓ 1/2" x 45° 1/2" x 45° 1/2" x 45° 1/2" x 45° 1/2" x 45° 1/2" x 45°

28 6 KOLENO ✓ 1/2" x 90° 1/2" x 90° 1/2" x 90° 1/2" x 90° 1/2" x 90° 1/2" x 90°

29 2 SPOJKA ✓ 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

30 7 T-SPOJKA ✓ 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

31 2 REDUKČNÍ T-SPOJKA ✓ 1/2" x 1/4" x 1/2" 1/2" x 1/4" x 1/2" 1/2" x 1/4" x 1/2" 1/2" x 1/4" x 1/2" 1/2" x 1/4" x 1/2" 1/2" x 1/4" x 1/2"

32 2 REDUKČNÍ T-SPOJKA ✓ 1/2 "x 1/2" x 1/4" 1/2" x 1/2" x 1/4" 1/2" x 1/2" x 1/4" 1/2" x 1/2" x 1/4" 1/2" x 1/2" x 1/4" 1/2" x 1/2" x 1/4"

33 2 REDUKČNÍ T-SPOJKA ✓ 3/4" x 1/2" x 3/4" 3/4" x 1/2" x 3/4" 3/4" x 1/2" x 3/4" 3/4" x 1/2" x 3/4" 3/4" x 1/2" x 3/4" 3/4" x 1/2" x 3/4"

34 1 REDUKČNÍ T-SPOJKA ✓ 3/4" x 3/4" x 3/4" 3/4" x 3/4" x 3/4" 1 1/4" x 1 1/4" x 3/4" 2" x 2" x 3/4" 2" x 2" x 3/4" 2" x 2" x 3/4"

35 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/4" x ZAVŘENÁ 1/4" x ZAVŘENÁ 1/4" x ZAVŘENÁ 1/4" x ZAVŘENÁ 1/4" x ZAVŘENÁ 1/4" x ZAVŘENÁ

36 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/4" x 1 1/2" 1/4" x 1 1/2" 1/4" x 1 1/2" 1/4" x 1 1/2" 1/4" x 1 1/2" 1/4" x 1 1/2"

37 15 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x ZAVŘENÁ 1/2" x ZAVŘENÁ 1/2" x ZAVŘENÁ 1/2" x ZAVŘENÁ 1/2" x ZAVŘENÁ 1/2" x ZAVŘENÁ

38 6 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 1 1/2" 1/2" x 1 1/2" 1/2" x 1 1/2" 1/2" x 1 1/2" 1/2" x 1 1/2" 1/2" x 1 1/2"

39 2 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 2" 1/2" x 2" 1/2" x 2" 1/2" x 2" 1/2" x 2" 1/2" x 2"

40 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 2 1/2" 1/2" x 2 1/2" 1/2" x 2 1/2" 1/2" x 2 1/2" 1/2" x 2 1/2" 1/2" x 2 1/2"

41 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 3" 1/2" x 3" 1/2" x 3" 1/2" x 3" 1/2" x 3" 1/2" x 3"

42 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 4" 1/2" x 4" 1/2" x 4" 1/2" x 4" 1/2" x 4" 1/2" x 4"

43 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 5" 1/2" x 5" 1/2" x 5" 1/2" x 5" 1/2" x 5" 1/2" x 5"

44 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 3/4" x 1 1/2" 3/4" x 1 1/2" 3/4" x 1 1/2" 3/4" x 1 1/2" 3/4" x 1 1/2" 3/4" x 1 1/2"

45 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 3/4" x 4 1/2" 3/4" x 4 1/2" 3/4" x 4 1/2" 3/4" x 4 1/2" 3/4" x 4 1/2" 3/4" x 4 1/2"

46 1 POTRUBÍ, MRA-1 VYPOUŠTĚCÍ 535001420 535001420 535001430 535001440 535001460 535002180

47 1 POTRUBÍ, MC-2 VYPOUŠTĚCÍ 535001520 535001520 535001530 535001540 535001560 535001580

48 1 POTRUBÍ, DP-1 VYPOUŠTĚCÍ 535001620 535001620 535001630 535001640 535001660 535001680

49 1 POTRUBÍ, SOLENOID, VYPOUŠTĚCÍ 535001720 535001720 535001730 535001740 535001760 535001780

50 1 SESTAVA POTRUBÍ, PROPOJENÍ TESTU ALARMU 535000320 535000320 535000330 535000340 535000360 535000380

51 1 SESTAVA POTRUBÍ, PROPOJENÍ PŘÍVODU VZDUCHU 535001820 535001820 535001830 535001840 535001860 535001880

52 1 SESTAVA POTRUBÍ, AKTIVACE 535001900 535001900 535001901 535001902 535001903 535001904

53 1 SESTAVA POTRUBÍ, ODTOK SYSTÉMU 535000420 535000420 535000430 535000440 535000460 535000480

54 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 2 1/2" 1/2" x 2 1/2" 1/2" x 3 1/4" 1/2" x 3 1/4" 1/2" x 3 1/4" 1/2" x 1 1/2"

55 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 3 1/2" 1/2" x 3 1/2" 1/2" x 4 1/2" 1/2" x 5 1/2" 1/2" x 5 1/2" 1/2" x 6 3/4"

56 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 5" 1/2" x 5" 1/2" x 5 1/2" 1/2" x 5 1/2" 1/2" x 5 1/2" 1/2" x 6 1/2"

57 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 5" 1/2" x 5" 1/2" x 4 1/2" 1/2" x 5" 1/2" x 7 1/2" 1/2" x 9 1/2"

58 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 5 1/2" 1/2" x 5 1/2" 1/2" x 4 1/2" 1/2" x 6" 1/2" x 9" 1/2" x 11"

59 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 1/2" x 9" 1/2" x 9" 1/2" x 8 1/2" 1/2" x 7 1/2" 1/2" x 9 1/2" 1/2" x 10"

60 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 3/4" x 5" 3/4" x 5" 3/4" x 6" 3/4" x 7" 3/4" x 9" 3/4" x 11 1/2"

61 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 3/4" x 4 1/2" 3/4" x 4 1/2" 1 1/4" x 3 1/4" 2" x 3" 2" x 3" 2" x 3"

62 1 POTRUBNÍ VSUVKA ✓ 3/4" x 6 1/2" 3/4" x 6 1/2" 1-1/4" x 5 1/2" 2" x 5" 2" x 6" 2" x 8"

63 2 MĚŘIČ TLAKU VODY, 300 PSI / 2000 kPa (APAC) 923431005 923431005 923431005 923431005 923431005 923431005

63 2 MĚŘIČ TLAKU VODY, 20 bar / 2000 kPa (EMEA) 025500013 025500013 025500013 025500013 025500013 025500013

64 2
MĚŘIČ TLAKU VZDUCHU, 80 PSI / 550 kPa, OMEZEN 
NA 250 PSI / 1750 kPa

923431012 923431012 923431012 923431012 923431012 923431012

65 1
NORMÁLNĚ ZAVŘENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL (objednává 
se samostatně)

522871124 522871124 522871124 522871124 522871124 522871124

66 1
NORMÁLNĚ OTEVŘENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 
(objednává se samostatně)

2191866 2191866 2191866 2191866 2191866 2191866

67 1 ŠTÍTEK 545003006 545003006 545003006 545003006 545003006 545003006

68 1 ŠTÍTEK DRÁTU – – – – – –

A1 1 VENTIL DV-5A KATALOGOVÁ ČÍSLA PRO VENTIL DV-5A VIZ TABULKA D

A2 1
POPLACHOVÝ SPÍNAČ TLAKU TOKU VODY, PS10-2 (AMER/
APAC)

25710 25710 25710 25710 25710 25710

A2 1 POPLACHOVÝ SPÍNAČ TLAKU TOKU VODY, PS10-1 (EMEA) 0260 0260 0260 0260 0260 0260

A3 1
POPLACHOVÝ SPÍNAČ NÍZKÉHO TLAKU VZDUCHU, PS40-
2 (AMER/APAC)

25730 25730 25730 25730 25730 25730

A3 1
POPLACHOVÝ SPÍNAČ NÍZKÉHO TLAKU VZDUCHU, 
PS40-1 (EMEA)

0262 0262 0262 0262 0262 0262

A4 1 MOTÝLOVÝ VENTIL BFV-300, G x G – – 59300G030WS 59300G040WS 59300G060WS 59300G080WS

A5 1 OBRÁZEK 577, TUHÁ DRÁŽKOVANÁ SPOJKA – – 57730ACP 57740ACP 57760ACP 57780ACP

A6 1 UZAVÍRACÍ VENTIL S OBRÁCENOU KALÍŠKOVOU ARMATUROUa – – 545100099 545100100 545100100 545100100

A7 1 KALÍŠKOVÁ ARMATURA 90° 1/2" NPT x POTRUBÍ 1/2" – – 545100062 545100062 545100062 545100062

A8 1 SESTAVA POTRUBÍ, PŘÍVOD MEMBRÁNOVÉ KOMORY – – 535000230 535000240 535000260 535000280

POZNÁMKA:
a. Bez schválení VdS
CH – Běžný hardware – Specifikace viz kapitola Konstrukční materiály¨.

OBRÁZEK 6 (2 Z 2)
VENTIL DV-5a – PŘEDAKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TYPU A

PODROBNÝ VÝKRES



TFP1485_CS
Strana 11 z 20

Jmenovitá veli-
kost ventilu

ANSI
Palce
(DN)

Palce
(mm)

A B C D E F G H J

1 1/2
(40)

2,8
(71)

10,5
(267)

10,4
(264)

19,6
(498)

22,4
(569)

7,3
(185)

10,2
(259)

8,0
(203)

1,2
(31)

2
(50)

2,8 
(71)

10,5
(267)

10,4
(264)

19,6
(498)

22,3
(566)

7,3
(185)

10,2
(259)

3,8
(97)

2,9
(74)

3
(80)

3,0
(76)

12,9
(328)

12,0
(305)

19,7
(500)

24,1
(612)

5,8
(147)

13,8
(351)

3,9
(99)

3,6
(91)

4
(100)

3,0
(76)

14,2
(361)

13,1
(333)

18,9
(480)

25,6
(650)

5,1
(130)

16,8
(427)

4,5
(114)

4,3
(109)

6
(150)

4,5
(114)

15,6
(396)

15,0
(381)

22,7
(577)

28,5
(724)

3,4
(86)

22,4
(569)

5,9
(150)

5,7
(145)

8
(200)

5,3
(135)

16,3
(414)

17,2
(437)

24,2
(615)

30,9
(785)

2,9
(74)

27,5
(699)

5,2
(132)

6,7
(170)

Poznámky:
1. Rozměry jsou založeny na otevřených vypouštěcích ventilech.
2. Rozměr nezahrnují montážní vůli.

H F

E

DCBJ

A

G

OBRÁZEK 7
VENTIL DV-5a – PŘEDAKČNÍ TYPU A

JMENOVITÉ ROZMĚRY
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Krok 15. Před provedením hydrostatic-
kého testu systému je nutné odtlakovat 
membránovou komoru DV-5a, automa-
tický vypouštěcí ventil dočasně nahradit 
zátkou a šrouby krytu membrány rovno-
měrně a bezpečně utáhnout do kříže. 
Po utažení ještě jednou zkontrolujte, zda 
jsou všechny šrouby krytu membrány 
bezpečně utaženy. Hodnoty utahovacího 
momentu jsou uvedeny v tabulce B v kapi-
tole Péče a údržba.

Nastavení ventilu
Kroky 1 až 16 proveďte při počátečním 
nastavování požárního ventilu DV-5a 
s předakčním příslušenstvím typu A spo-
lečnosti TYCO po provozním testu protipo-
žárního systému nebo po spuštění systému 
z důvodu požáru. Viz obrázek 8.

Krok 1. Zavřete hlavní regulační ventil 
systému (B).

Krok 2. Zavřete přívodní ventil mem-
brány (P). Zavřete regulační ventily přívodu 
vzduchu (X) a (Y).

Krok 3. Otevřete hlavní vypouštěcí ventil 
(D), vypouštěcí ventil systému (E) a všechny 
pomocné vypouštěcí ventily v systému. 
Rovněž sejměte zátku z filtru na přívodu 
vzduchu (W), vypusťte případnou vodu a 
zkontrolujte, zda je filtr čistý a bez nečis-
tot. Zavřete pomocné vypouštěcí ventily, 
vypouštěcí ventil systému (E), a jakmile 
přestane vytékat voda, nasaďte zpět filtr 
na přívodu vody (W). Hlavní vypouštěcí 
ventil (D) nechejte otevřený.

Nyní se přesvědčte, že jsou podle potřeby 
otevřeny ventily tlakoměru a poplachový 
regulační ventil (H).

Krok 4. Stisknutím pístu automatického 
vypouštěcího ventilu (F) zkontrolujte, že 
je otevřený.

Krok 5. Vyčistěte filtr přívodu membrá-
nové komory tím, že odmontujete čisticí 
zátku a košík filtru. Filtr přívodu membrá-
nové komory (Q) musí být propláchnut 
krátkým otevřením přívodního ventilu 
membránové komory (P).

Krok 6. Vyměňte použité automatické 
sprinklery v potrubí systému.

UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli možnosti následného spuš-
tění přehřátého řídicího sprinkleru pájed-
lového typu, musejí být vyměněny všechny 
řídicí sprinklery pájedlového typu, které 
byly případně vystaveny teplotě vyšší, než je 
maximální jmenovitá teplota prostředí.

Krok 7. Resetujte regulační panel ventilu 
DV-5a v souladu s pokyny výrobce.

Krok 8. Otevřením regulačního ventilu 
přívodu vzduchu (X) obnovte tlak systémo-
vého vzduchu za účelem resetu pneuma-
tického spouštěče DP-1 (T). Neotevírejte 
nyní regulační ventil přívodu vzduchu (Y). 
Tlak vzduchu pneumatického pohonu (T) 
se zobrazí na měřiči na suchém potrubí (Z).

Krok 9. Aktivujte (otevřete) ruční řídicí 
stanici (M) a otevřete přívodní ventil mem-
bránové komory (P). Jakmile z vypouštěcí 
trubky ruční řídicí stanice (M) přestane 
vytékat neprovzdušněná voda, pomalu 
uzavřete ovládací páku posunutím nahoru. 
V tuto chvíli však nezavírejte závěsový kryt.

Krok 10. Poté, co necháte vodu odtéct 
z vypouštěcího potrubí pohonu s ručním 
resetem (N), dokud nepřestane vytékat 
okysličená voda, resetujte pohon s ručním 
resetem (N) stisknutím resetovacího kno-
flíku a jeho přidržením, dokud z jeho 
vypouštěcí trubky nepřestane proudit 
voda a dokud tlak nedosáhne hodnoty 
přibližně 15 psi (1,0 bar) na tlakoměru 
membrány (K). Poté dojde k natlakování 
membránové komory DV-5a.

Krok 11. Následujícím způsobem ověřte 
schopnost membrány DV-5a udržet tlak: 

• Když je membránová komora natlako-
vána podle kroku 10, zavřete dočasně 
přívodní ventil membránové komory (P) 
a poté sledujte tlakoměr membránové 
komory (K), zda nedochází k poklesu 
tlaku.

• Jestliže pokles tlaku zaznamenáte, musí 
být membrána DV-5a vyměněna a/nebo 
netěsnosti musí být odstraněny ještě 
před přechodem na další krok.

• Jestliže tlakoměr membránové komory 
(K) nenaznačuje pokles tlaku, otevřete 
znovu přívodní regulační ventil 
membránové komory (P) a přejděte 
k dalšímu kroku.

Krok 12. Otevřením regulačního ventilu 
přívodu vzduchu (Y) natlakujte systémové 
potrubí. Tlak systémového vzduchu se zob-
razuje na systémovém tlakoměru (L).

Krok 13. Částečně otevřete hlavní regu-
lační ventil systému (B). Jakmile začne 
vytékat voda z hlavního vypouštěcího 
ventilu (D), pomalu tento ventil (D) uza-
vřete. Prohlédněte automatický vypouštěcí 
ventil (F), zda na něm nejsou netěsnosti. 
Jestliže najdete netěsnosti, dříve, než 
budete pokračovat dále, určete/odstraňte 
jejich příčinu.

UPOZORNĚNÍ
Když je hlavní regulační ventil systému (B) 
částečně otevřený, tlak na membránové 
komoře DV-5a se může zvýšit. Toto zvýšení 
tlaku je normální. Pokud je tlak vyšší než 
maximální hodnota tlaku příslušenství 
uvedená v kapitole Technické údaje, musí se 
tlak snížit alespoň na hodnotu tlaku příslu-
šenství částečným a dočasným otevřením 
ruční řídicí stanice (M); nedopusťte však, 
aby tlak na tlakoměru membránové komory 
(K) klesl pod tlak zobrazený na tlakoměru 
na přívodu vody (J), protože tento krok může 
mít za následek odpojení ventilu DV-5a.

Krok 14. Zavřete závěsový kryt ruční řídicí 
stanice (M) a zasuňte do malého otvoru 
v horní části uzavírací krabice novou zlo-
movou tyč.

Krok 15. Úplně otevřete hlavní regulační 
ventil systému (B).

Krok 16. Po nastavení protipožárního 
systému informujte příslušné úřady a 
osoby odpovědné za monitorování popla-
chů speciálních a/nebo centrálních stanic.
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Poznámka:
Přípojky otvoru P1 až P7 jsou popsány na obrázku 2.

Položka Popis

N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

AA

Pohon s ručním resetem
Přívodní ventil membrány
Filtr na přívodu membrány
Elektromagnetický ventil (NC), 
deaktivovaný č. 1
Elektromagnetický ventil (NC), 
aktivovaný č. 2
Pneumatický pohon
Přetlakový ventil
Kontrolní spínač alarmu nízkého tlaku
Filtr na přívodu vzduchu
Regulační ventil přívodu vzduchu „A“
Regulační ventil přívodu vzduchu „B“
Manometr na suchém potrubí
Uzavírací ventil s obrácenou kalíškovou 
armaturou

Položka Popis

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

Ventil DV-5a

Hlavní regulační ventil systému
Tlakový spínač toku vody
Hlavní vypouštěcí ventil
Vypouštěcí ventil systému
Automatický vypouštěcí ventil
Testovací ventil
Poplachový regulační ventil 
(volitelný)
Manometr na přívodu vody
Manometr na membráně
Systémový manometr
Ruční řídicí stanice

Přípojky externího příslušenství

C1
C2
C3
C4

C5

C6
C7

Přípojka přívodu membrány
Přípojka poplašného zařízení vod-
ního motoru
Přípojka přívodu vzduchu
Přípojka poplachového spínače 
tlaku toku vody
Připojte spínače nízkého tlaku 
vzduchu
Přípojka hlavního odtoku
Přípojka odtoku odkapního 
trychtýře

UMÍSTĚNÍ
VOLITELNÉHO
ELEKTRICKY

KONTROLOVANÉHO,
NORMÁLNĚ

OTEVŘENÉHO
POPLACHOVÉHO
REGULAČNÍHO

VENTILU

OBRÁZEK 8
VENTIL DV-5a – PŘEDAKČNÍ TYPU A
(konkrétní kusovníky viz obrázek 6)
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Péče a údržba
Následující postupy a kontroly je nutné 
provádět tak, jak je uvedeno, navíc k pří-
padným specifickým požadavkům normy 
EN12845. Jakékoli narušení funkce musí 
být okamžitě opraveno. Viz obrázek 8.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je nutné odpojit přívod vody do ventilu 
DV-5a a příslušenství, a tento krok nelze 
provést před systémem, zavřete hlavní 
regulační ventil systému (B), přívodní ventil 
membrány (P) a uzavírací ventil s obráce-
nou kalíškovou armaturou (AA). Tento krok 
umožní rozebrání jakéhokoli příslušenství 
nad hlavním regulačním ventilem systému 
(B) k servisu, pokud je nutný.

Četnost, se kterou je třeba provádět násle-
dující postupy a kontroly, musí být v souladu 
s požadavky normy EN12845.

Před uzavřením hlavního regulačního ventilu 
protipožárního systému z důvodu údržbář-
ských prací na protipožárním systému, který 
řídí, musí uzavření příslušných protipožár-
ních systémů nejdříve povolit příslušné úřady 
a všichni pracovníci, na které může mít tato 
skutečnost dopad, musí být o této skuteč-
nosti uvědomeni.

Některé z postupů uvedených v tomto oddíle 
způsobí aktivaci souvisejících alarmů. V 
důsledku toho musí být nejprve uvědomen 
majitel a hasiči, centrální řídicí stanice nebo 
jiná signalizační stanice, na kterou jsou 
poplašná zařízení napojena.

Majitel odpovídá za kontrolu, zkoušky a 
údržbu svého protipožárního systému a 
zařízení v souladu s tímto dokumentem a 
s příslušnou normou EN12845 vedle norem 
jakéhokoli kompetentního úřadu. V případě 
jakýchkoli dotazů se obraťte na dodavatele, 
který provedl montáž, nebo na výrobce.

Některé z postupů uvedených v tomto oddíle 
způsobí aktivaci souvisejících alarmů. Před 
prováděním zkoušek nejdříve upozorněte 
majitele a hasiče, centrální řídicí stanici 
nebo jinou signalizační stanici, ke které jsou 
poplašná zařízení připojena.

Doporučuje se, aby kontrolu, testování 
a údržbu automatických sprinklerových 
systémů prováděl kvalifikovaný kontrolní 
servis v souladu s místními předpisy a/nebo 
národní legislativou.

Pokles tlaku vody na přívodu pod 
normální rozmezí

UPOZORNĚNÍ
Pokud přívodní tlak vody klesne významně 
pod normálně očekávaný rozsah statického 
tlaku (což by se mohlo stát v případě pro-
tržení nebo opravy vodovodního vedení) a 
dojde k následnému poklesu tlaku v mem-
bránové komoře pod normální rozsah 
(například kvůli netěsnosti potrubní pří-
pojky do nebo z membránové komory, nebo 
kvůli netěsnosti na zpětném ventilu mem-
bránové komory způsobené nečistotami či 
úlomky v oblasti těsnění zpětného ventilu), 
ventil, jako je ventil DV-5a, by se mohl neoče-
kávaně otevřít při rychlém obnovení přívod-
ního tlaku vody.

Pokles tlaku přívodu vody pod normální 
rozsah (jak je tomu v případě přerušení 
přívodu vody) představuje nouzovou 
situaci.

Dojde-li k této situaci, neprodleně uzavřete 
hlavní regulační ventil a pomocí následují-
cího postupu resetujte systém:

Krok 1. Před obnovením tlaku přívodu 
vody do uzavřeného hlavního regulačního 
ventilu systému (B) si povšimněte tlaku 
zobrazenému na tlakoměru membrány (K) 
a určete, zda se tlak pohybuje v normálně 
očekávaném rozsahu.

Krok 2. Pokud se tlak v membránové 
komoře pohybuje pod normálním roz-
sahem, před resetováním systému zkon-
trolujte a odstraňte jakoukoli netěsnost 
membránové komory.

Krok 3. Po obnovení přívodního tlaku vody 
do hlavního řídicího ventilu systému (B) 
resetujte ventil DV-5a podle oddílu Postup 
nastavení ventilu.

UPOZORNĚNÍ
U protipožárních systémů, u kterých může 
dojít k nouzové situaci z důvodu přerušení 
přívodu vody, se doporučuje zvážit montáž 
spínače nízkého tlaku přívodu vody s odpo-
vídajícím alarmem/signalizací za účelem sle-
dování přívodního vlaku vody.

Postup testu poplašného zařízení toku 
vody
Chcete-li otestovat detektor toku vody, 
otevřete ventil pro poplachovou zkoušku 
(G), čímž se umožní průtok vody do tla-
kového spínače toku vody (C) a/nebo 
poplašného zařízení vodního motoru. 
Po uspokojivém provedení testu mokrý 
řídicí ventil pro zkoušku (G) zavřete.

K zajištění vypuštění poplachového vedení 
stiskněte píst na automatickém vypouště-
cím ventilu (F).

Elektromagnetický ventil
Postup zkoušení elektrické aktivace
Správné fungování elektromagnetického 
ventilu (R) pro elektrickou aktivaci musí být 
ověřováno alespoň čtvrtletně následujícím 
způsobem:

Krok 1. Zavřete hlavní regulační ventil 
systému (B).

Krok 2. Otevřete hlavní vypouštěcí ventil 
(D).

Krok 3. Otestujte regulační panel požár-
ního ventilu v souladu s pokyny výrobce 
ohledně za účelem aktivace elektromag-
netického ventilu (R).

Krok 4. Zkontrolujte, že z vypouštěcí pří-
pojky elektromagnetického ventilu (R) 
vytéká voda.

Krok 5. Zkontrolujte, že tlak v membrá-
nové komoře klesl pod 25 % přívodního 
tlaku vody.

Krok 6. Resetujte elektrický detekční 
systém v souladu s pokyny výrobce 
ohledně za účelem deaktivace elektro-
magnetického ventilu (R) a postupujte 
následovně:

• Z elektromagnetického ventilu (R) by 
měla přestat vytékat voda, ale měla by 
dále vytékat z pohonu s ručním reseto-
váním (N).

• Stiskněte knoflík resetování na pohonu 
s ručním resetem (N) a na několik sekund 
jej přidržte, dokud nepřestane vytékat 
voda s jeho vypouštěcího potrubí.

• Poté dojde k natlakování membránové 
komory DV-5A.

• Po obnovení systémového tlaku v mem-
bránové komoře DV-5A zkontrolujte, zda 
neexistuje netěsnost na vypouštěcím 
potrubí elektromagnetického ventilu 
(R) a pohonu s ručním resetem (N). Pří-
padné netěsnosti musí být odstraněny 
ještě před přechodem na další krok.

Krok 7. Částečně otevřete hlavní regulační 
ventil systému (B). Jakmile začne vytékat 
voda z hlavního vypouštěcího ventilu (D), 
pomalu tento ventil (D) uzavřete. Prohléd-
něte automatický vypouštěcí ventil (F), zda 
na něm nejsou netěsnosti. Jestliže najdete 
netěsnosti, určete/odstraňte jejich příčinu. 
Pokud jste nenašli žádnou netěsnost, je 
ventil DV-5A připraven k činnosti a hlavní 
regulační ventil systému (B) musí být zcela 
otevřen.
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Postup zkoušení elektromagnetického 
ventilu a pneumatického pohonu
Správné fungování elektromagnetického 
ventilu (S) a pneumatického pohonu (T) 
musí být ověřováno alespoň čtvrtletně 
následujícím způsobem:

Krok 1. Zavřete hlavní regulační ventil 
systému (B).

Krok 2. Otevřete hlavní vypouštěcí ventil 
(D).

Krok 3. Simulujte výpadek napájení odpo-
jením síťového napájení (jističe) regulač-
ního panelu a odpojením záložní baterie. 
Specifické podrobnosti najdete v poky-
nech výrobce regulačního panelu. Tento 
krok je určen k tomu, aby se mohl otevřít 
elektromagnetický ventil (S).

Krok 4. Otevřete přípojku pro kontrolní 
test, aby se uvolnil tlak systémového 
vzduchu.

Krok 5. Zkontrolujte, že z vypouštěcí pří-
pojky pneumatického pohonu (T) vytéká 
voda.

Krok 6. Zkontrolujte, že tlak v membrá-
nové komoře klesl pod 25 % přívodního 
tlaku vody.

Krok 7. Uzavřete přípojku pro kontrolní 
test a nechejte znovu dosáhnout tlak systé-
mového vzduchu. Postupujte následovně:

• Z pneumatického pohonu (T) by měla 
přestat vytékat voda, ale měla by dále 
vytékat z pohonu s ručním resetem (N).

• Stiskněte knoflík resetování na pohonu 
s ručním resetem (N) a na několik sekund 
jej přidržte, dokud nepřestane vytékat 
voda s jeho vypouštěcího potrubí.

• Poté dojde k natlakování membránové 
komory DV-5a.

• Po obnovení systémového tlaku v mem-
bránové komoře DV-5a zkontrolujte, zda 
neexistuje netěsnost na vypouštěcím 
potrubí elektromagnetického ventilu 
(R) a pohonu s ručním resetem (N). Pří-
padné netěsnosti musí být odstraněny 
ještě před přechodem na další krok.

Krok 8. Podle pokynů výrobce regulač-
ního panelu obnovte napájení regulačního 
panelu ze sítě a záložní baterie.

Krok 9. Částečně otevřete hlavní regulační 
ventil systému (B). Jakmile začne vytékat 
voda z hlavního vypouštěcího ventilu (D), 
pomalu tento ventil (D) uzavřete. Prohléd-
něte automatický vypouštěcí ventil (F), zda 
na něm nejsou netěsnosti. Jestliže najdete 
netěsnosti, určete/odstraňte jejich příčinu. 
Pokud jste nenašli žádnou netěsnost, je 
ventil DV-5a připraven k činnosti a hlavní 
regulační ventil systému (B) musí být zcela 
otevřen.

Postup zkoušení kontrolního 
spínače alarmu nízkého tlaku 
a ověření normálně zavřeného 
elektromagnetického ventilu (S)
Správná funkce kontrolního spínače 
alarmu nízkého tlaku a ověření normálně 
zavřeného elektromagnetického ventilu 
(S) se musí zkontrolovat následujícím 
způsobem:

Krok 1. Zavřete hlavní regulační ventil 
systému (B).

Krok 2. Otevřete hlavní vypouštěcí ventil 
(D).

Krok 3. Otevřete přípojku pro kontrolní 
test systému, aby se uvolnil tlak systé-
mového vzduchu. Zkontrolujte, zda je 
kontrolní spínač alarmu nízkého tlaku 
(V) funkční a zda je nastavená hodnota 
nízkého tlaku přibližně o 0,4 bar nižší než 
minimální tlak systémového vzduchu.

Krok 4. Nechejte tlak systémového 
vzduchu klesnout na hodnotu 0 psig. Zkon-
trolujte, že z pneumatického pohonu (T) 
nevytéká voda, jak tomu bude v případě, 
že se elektromagnetický ventil (S) nachází 
v normálně zavřené poloze.

Krok 5. Uzavřete přípojku pro kontrolní 
test systému a nechejte znovu auto-
maticky dosáhnout tlak systémového 
vzduchu. Podle potřeby otevřete a poté 
zavřete regulační ventil rychlého doplňo-
vání vzduchu v automatickém zařízení pro 
udržování tlaku vzduchu. Kontrolní spínač 
alarmu nízkého tlaku (V) by se měl vrátit 
do „normálního stavu“.

Krok 6. Zkontrolujte, že se tlak systémo-
vého vzduchu vrátí na normální hodnotu 
a že membránová komora DV-5a zůstává 
natlakována, jak signalizuje tlakoměr 
membrány (K).

Krok 7. Částečně otevřete hlavní regulační 
ventil systému (B). Jakmile začne vytékat 
voda z hlavního vypouštěcího ventilu (D), 
pomalu tento ventil (D) uzavřete. Prohléd-
něte automatický vypouštěcí ventil (F), zda 
na něm nejsou netěsnosti. Jestliže najdete 
netěsnosti, určete/odstraňte jejich příčinu. 
Pokud jste nenašli žádnou netěsnost, je 
ventil DV-5a připraven k činnosti a hlavní 
regulační ventil systému (B) musí být zcela 
otevřen.

Postup funkční zkoušky
Správné fungování ventilu DV-5a s pře-
dakčním příslušenstvím typu A (tj. ote-
vření ventilu DV-5a jako při požáru) se musí 
zkontrolovat alespoň jednou ročně násle-
dujícím způsobem:

Pokud se voda nesmí dostat za stoupací 
trubku, postupujte takto:

• Zavřete hlavní regulační ventil systému 
(B).

• Otevřete hlavní vypouštěcí ventil (D).

• Otevřete hlavní regulační ventil systému 
(B) o jednu otáčku za polohu, v níž voda 
právě začíná vtékat do hlavního vypou-
štěcího ventilu (D).

• Zavřete hlavní vypouštěcí ventil (D).

Krok 1. Otestujte regulační panel požár-
ního ventilu v souladu s pokyny výrobce 
ohledně za účelem aktivace elektromag-
netického ventilu (R).

UPOZORNĚNÍ
Buďte připraveni k provedení kroků 2, 3 a 
4, pokud se voda nesmí dostat za stoupací 
trubku.

Krok 2. Ověřte, zda se ventil DV-5a spustil, 
jak naznačuje tok vody do systému.

Krok 3. Zavřete hlavní regulační ventil 
systému (B).

Krok 4. Zavřete přívodní ventil membrány 
(P) a regulační ventily přívodu vzduchu (X) 
a (Y).

Krok 5. Resetujte ventil DV-5a s předakč-
ním příslušenstvím typu A podle postupu 
nastavení ventilu.

Kontrola vnitřku ventilu
Jednou za pět let je nutné během kaž-
doročního test funkčnosti a před reseto-
váním ventilu DV-5a, když je ventil DV-5a 
odtlakován, vyčistit vnitřek ventilu DV-5a a 
zkontrolovat jeho opotřebení a poškození. 
Poškozené nebo opotřebené díly je nutné 
vyměnit. (Membránu se doporučuje měnit 
každých deset let nebo častěji, pokud si 
kontroly a/nebo stav opotřebení nevyžá-
dají dřívější výměnu.)

UPOZORNĚNÍ
Mezi kroky 4 a 5 v pokynech pro resetování 
je možné sejmout kryt membrány, protože 
v tomto momentu by měl být ventil DV-5a 
odtlakován, což je doloženo nulovou hod-
notou na tlakoměru membránové komory 
(K) a tlakoměru na přívodu vody (J) a také 
tím, že z automatického vypouštěcího ventilu 
(F) neodtéká voda.

Při zpětné montáži krytu membrány 
proveďte následující kroky k ověření 
rovnoměrného a bezpečného utažení 
upevňovacích prvků prvky krytu 
membrány.

Ke kontrole vnitřního ventilu mezi kroky 4 
a 5 postupu nastavení ventilu sejměte kryt 
membrány následovně:

Krok 1. Zavřete uzavírací ventil s kalíško-
vou armaturou (AA).

Krok 2. Demontujte měděnou potrubní 
armaturu mezi přívodní ventil membrány 
(P) a uzavírací ventil s kalíškovou armatu-
rou (AA).

Krok 3. Odpojte potrubí od elektromagne-
tického ventilu (S).
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Krok 4. Povolte matici připevňující 
měděné potrubí k přípojce T-spojky pod 
regulačním ventilem přívodu vzduchu „B“ 
(Y).

Krok 5. Odšroubujte matici z armatury, 
která se nachází na filtru přívodu vzduchu 
(W).

Krok 6. Povolte spojku pod pneumatickým 
pohonem a pod měřičem membrány (K).

Krok 7. Demontujte odstraňte spojku mezi 
krytem membrány a pohonem s ručním 
resetem MRA-1 (N) a sestavu vyjměte.

Krok 8. Demontujte hardware krytu mem-
bránového ventilu a poté pomalu kryt 
sejměte, abyste mohli provést kontrolu 
vnitřního ventilu. Vyčistěte vnitřek ventilu 
a podle potřeby vyměňte díly.

Po vyčištění a kontrole vnitřku ventilu 
a výměně dílů, pokud byla zapotřebí, 
namontujte zpět kryt membrány provede-
ním následujících kroků. Dbejte, aby byly 
upevňovací prvky krytu membrány rovno-
měrně a bezpečně utaženy.

Krok 1. S odkazem na obrázek 1 zkont-
rolujte, že je membrána správně oriento-
vána a že byl při montáži krytů membrány 
použit správný montážní materiál. Uspo-
řádání hardwaru se liší v závislosti na veli-
kosti ventilu DV-5A.

Krok 2. Před instalací krátkých šroubů 
s šestihrannou hlavou bude nejdříve kryt 
membrány zajištěn pomocí dlouhých 
šroubů s šestihrannou hlavou. Vyrovnejte 
membránu tak, aby byla správně oriento-
vána vzhledem k tělu ventilu. Poté vyrov-
nejte kryt membrány se správnou orientací 
vzhledem k tělu ventilu. Všechny upevňo-
vací prvky utahujte rukou.

Krok 3. Utáhněte klíčem dlouhé a krátké 
šrouby s šestihrannou hlavou na odpo-
vídající utahovací moment do kříže, aby 
bylo zajištěno rovnoměrné utažení. Utaho-
vání do kříže zopakujte dvakrát až třikrát 
a postupně zvyšujte utahovací moment, 
dokud nedosáhnete hodnoty uvedené 
v tabulce B.

Krok 4. Zkontrolujte pevné utažení všech 
šroubů s šestihrannou hlavou.

Krok 5. Připevněte sestavu demontáží 
spojky mezi pohonem s ručním resetem 
MRA-1 (N) ke krytu membrány.

Krok 6. Vyrovnejte měděné potrubí pod 
filtrem přívodu vzduchu (W) a nasaďte 
matici. Poté utáhněte matici, která se 
nachází pod regulačním ventilem přívodu 
vzduchu „B“ (Y).

Krok 7. Připojte potrubí k elektromagne-
tickému ventilu (S).

Krok 8. Namontujte měděnou potrubní 
armaturu mezi přívodní ventil membrány 
a uzavírací ventil s kalíškovou armaturou 
(AA).

Krok 9. Zkontrolujte bezpečné utažení 
spojek a kalíškových spojů.

Krok 10. Když je přívodní ventil membrány 
(P) zavřený, úplně otevřete nerezový šroub 
uzavíracího ventilu s kalíškovou armaturou 
(AA) (přibližně ½"), dokud nedosáhnete 
takového odporu, aby nedošlo ke zlomení 
vnitřního válcového čepu. Vnitřní válcový 
čep zastaví odstraňování nerezového 
šroubu ventilu s kalíškovou armaturou 
(AA). 

Krok 11. Přejděte ke kroku 5 v části 
Postupy nastavení ventilů v tomto 
datovém listu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se v přívodu vody vyskytují chemikálie, 
které mají tendenci napadat EPDM pryž 
vyztuženou polyesterovou tkaninou, nebo 
pokud kontrola po pěti letech ukazuje 
na nahromadění nečistot ve ventilu DV-5a, 
které by mohly bránit jeho správné funkci, 
je nutné odpovídajícím způsobem zkrátit 
intervaly provádění kontrol vnitřku ventilu.

S odkazem na obrázek 1 zkontrolujte správ-
nou orientaci membrány; v opačném případě 
nebude možné ventil DV-5a správně nastavit.

Nedostatečné utažení šroubů krytu mem-
brány může způsobit vnitřní a vnější 
netěsnost.

Používejte pouze náhradní upevňovací 
prvky od společnosti TYCO specifikované 
na obrázku 1.

Na membránu ani na tělo ventilu nenaná-
šejte žádná lepidla, maziva ani jiné látky.

Omezení záruky
Záruční podmínky jsou k dispozici na webu 
www.tyco-fire.com.

Postup 
objednávání
Automatické regulační ventily vody TYCO 
DV-5a je možné objednat následovně:

Objednávka předmontovaného 
příslušenství
Ventily DV-5A s pozinkovaným 
příslušenstvím
Uveďte: Velikost (uveďte), automatický 
regulační ventil vody DV-5a, koncová pří-
pojka (uveďte) s namontovaným pozinko-
vaným předakčním příslušenstvím typu A 
(provedení pro region EMEA nebo APAC), 
kat. č. (viz tabulka C)

Objednávání samostatných dílů
Ventily DV-5A

Specifikace pro vrtání otvorů v přírubě jsou 
uvedeny v tabulce A.

Uveďte: Velikost (uveďte), automatický 
regulační ventil vody DV-5a, koncová pří-
pojka (uveďte), kat. č. (viz tabulka D)

Příslušenství ventilu DV-5A

Uveďte: Velikost (uveďte), povrchová 
úprava (uveďte), (uveďte) předakční pří-
slušenství typu A pro automatické regu-
lační ventily vody DV-5a, které se používají 
v protipožárních předakčních systémech 
typu A, kat. č. (viz tabulka E)

Doplňky příslušenství ventilu DV-5A

(pro samostatně objednané 
příslušenství ventilu)
Samostatně objednávané doplňky, které 
nejsou součástí příslušenství ventilu, jsou 
uvedeny v tabulce F.

Náhradní díly pro ventil DV-5A

Uveďte: (Popis) pro použití s automatickým 
regulačním ventilem vody DV-5a velikosti 
(zadejte velikost), kat. č. (viz obrázek 1)

Náhradní díly příslušenství ventilu 
DV-5A

Uveďte: (Popis) pro použití s příslušenstvím 
ventilu DV-5a, kat. č. (viz obrázek 6)

Jmenovité 
velikosti 
ventilů

ANSI
Palce
(DN)

Utahovací moment
lb-ft

(N∙m)

Matice

Krátké 
šrouby 

s šestihran-
nou hlavou

1 1/2
(40)

44
(59,7)

35
(47,5)

2
(50)

44
(59,7)

35
(47,5)

3
(80)

188
(254,9)

150
(203,4)

4
(100)

396
(536,9)

316
(428,4)

6
(150)

265
(359,3)

212
(287,4)

8
(200)

545
(738,9)

436
(591,1)

TABULKA B
ŠROUBY KRYTU MEMBRÁNY

MINIMÁLNÍ MOMENT
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Poznámky:
1. Ventil DV-5A s příslušenstvím pro region EMEA: Součástí jsou tlakové spínače pro region EMEA, elektromagnetický ventil kat. č. 52-287-1-124, elektromagnetický ventil 

kat. č. 1001295, měřiče tlaku vody bar/psi a závitové adaptéry příslušenství NPT na ISO pro externí přípojky.
2. Ventil DV-5A s příslušenstvím pro region APAC: Součástí jsou tlakové spínače pro region APAC, elektromagnetický ventil kat. č. 52-287-1-124, elektromagnetický ventil 

kat. č. 1001295 a měřiče tlaku vody psi/kPa.

EMEA1 APAC2

Velikost ventilu G x G

1 1/2" (DN40) 550111615 550011615

2" (DN50) 550111620 550011620

3" (DN80) 550111630 550011630

4" (DN100) 550111640 550011640

6" (DN150) 550111660 550011660

8" (DN200) 550111680 550011680

Velikost ventilu F x F ANSI

3" (DN80) 550121630 550021630

4" (DN100) 550121640 550021640

6" (DN150) 550121660 550021660

8" (DN200) 550121680 550021680

Velikost ventilu F x G ANSI

3" (DN80) 550131630 550031630

4" (DN100) 550131640 550031640

6" (DN150) 550131660 550031660

8" (DN200) 550131680 550031680

Velikost ventilu F x F ISO

3" (DN80) 550141630 550041630

4" (DN100) 550141640 550041640

6" (DN150) 550141660 550041660

8" (DN200) 550141680 550041680

Velikost ventilu F x G ISO

3" (DN80) 550151630 550051630

4" (DN100) 550151640 550051640

6" (DN150) 550151660 550051660

8" (DN200) 550151680 550051680

Velikost ventilu T x T ISO

1 1/2" (DN40) 550171615 550061615

2" (DN50) 550171620 550061620

TABULKA C
VENTILY DV-5a S POZINKOVANÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

VÝBĚR KATALOGOVÝCH ČÍSEL
– PŘEDAKČNÍ SYSTÉM TYPU A –
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Poznámky:
1. Ventily jsou typicky vybaveny přírubovými otvory podle normy ANSI B16.1 (třída 125) nebo ISO (7005-2 PN16).
2. Na požadavek je možné dodat ventily s přírubovými otvory podle normy JIS B 2210 nebo AS 2129. V takovém případě nejsou přiřazena katalogová čísla.

Poznámky:
1. Příslušenství ventilu pro region EMEA: Tlakové spínače, elektromagnetické ventily pro elektrickou aktivaci, měřiče tlaku vody a motýlový ventil BFV-300 se objednávají 

samostatně. Závitové adaptéry NPT na ISO jsou dodávány pro externí přípojky příslušenství (odtoky, tlakové spínače, alarmy vodního motoru atd.).
2. Příslušenství ventilu pro region APAC: Tlakové spínače a/nebo elektromagnetické ventily pro elektrickou aktivaci se objednávají samostatně.

TYPICKÉ OBLASTI DOSTUPNOSTI (označeny symbolem „X“)

AMERIKA – – – – – – –

EMEA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

APAC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Velikost ventilu Jmenovitý vnější průměr drážky G x G F x F ANSI F x G ANSI T x T NPT F x F ISO F x G ISO T x T ISO

1 1/2" (DN40) 1,990" (50,5 mm) 530010015 – – 530060015 – – 530070015

2" (DN50) 2,375" (60,3 mm) 530010020 – – 530060020 – – 530070020

3" (DN80) 3,500" (88,9 mm) 530010030 530020030 530030030 – 530040030 530050030 –

4" (DN100) 4,500" (114,3 mm) 530010040 530020040 530030040 – 530040040 530050040 –

6" (DN150) 6,625" (168,3 mm) 530010060 530020060 530030060 – 530040060 530050060 –

8" (DN200) 8,625" (219,1 mm) 530010080 530020080 530030080 – 530040080 530050080 –

Velikost ventilu EMEA, pozinkováno1 EMEA, bez povrchové úpravy1

1 1/2" (DN40) 540101620 542101620

2" (DN50) 540101620 542101620

3" (DN80) 540101630 542101630

4" (DN100) 540101640 542101640

6" (DN150) 540101660 542101660

8" (DN200) 540101680 542101680

Velikost ventilu APAC, pozinkováno2 APAC, bez povrchové úpravy2

1 1/2" (DN40) 540001620 542001620

2" (DN50) 540001620 542001620

3" (DN80) 540001630 542001630

4" (DN100) 540001640 542001640

6" (DN150) 540001660 542001660

8" (DN200) 540001680 542001680

TABULKA D
VÝBĚR KATALOGOVÝCH ČÍSEL VENTILŮ DV-5a

TABULKA E
PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILU DV-5a

VÝBĚR KATALOGOVÝCH ČÍSEL
– PŘEDAKČNÍ SYSTÉM TYPU A –
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PŘÍSLUŠENSTVÍ, PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY Kat. č. Technický 
list

Poplachový spínač tlaku toku vody, Potter PS10-2 (APAC) 25710 –

Poplachový spínač tlaku toku vody, PS10-1 (EMEA) 0260 –

Poplachový spínač tlaku vzduchu, Potter PS40-2 (APAC) 25730 –

Poplachový spínač tlaku vzduchu, PS40-1 (EMEA) 0262 –

Zařízení pro udržování tlaku vzduchu AMD-1 523242002 TFP1221

Zařízení pro udržování tlaku vzduchu AMD-2 523262001 TFP1231

Zařízení pro udržování tlaku dusíku AMD-3 523282001 TFP1241

Měřiče tlaku vody, bar/psi 025500013 –

NORMÁLNĚ ZAVŘENÝ Deaktivovaný elektromagnetický ventil pro uvolňovací provoz 522871124 TFP2180

NORMÁLNĚ OTEVŘENÝ Deaktivovaný elektromagnetický ventil pro uvolňovací provoz 2191866 TFP2180

Měřič tlaku vody 600 psi, psi/kPa (provozní tlak vyšší než 300 psi) 923431004 –

TABULKA F
DOPLŇKY PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILŮ DV-5a

VÝBĚR KATALOGOVÝCH ČÍSEL
– PŘEDAKČNÍ SYSTÉM TYPU A –



TFP1485_CS
Strana 20 z 20

TEFLON je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.

1400 Pennbrook Parkway, Lansdale, PA 19446, USA | Tel. +1 215 362 0700

© 2020 Johnson Controls. Všechna práva vyhrazena. Všechny uvedené technické údaje a další informace byly aktuální k datu revize tohoto dokumentu a mohou se změnit bez předchozího upozornění.


