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Modelis DPV-1 Dry Pipe Valve (sausas caurules vārsts), 
ārējā iestatīšana
2-1/2 thru 6 collas (DN65 thru DN150) 250 psi (17,2 bar)

Vispārējs 
apraksts
TYCO modeļa DPV-1 modeļa DPV-1 
sauso cauruļu vārsti ir diferenciālie 
vārsti, kas tiek izmantoti ūdens plūs-
mas automātiskai kontrolei sauso 
cauruļu ugunsdrošības sprinklera 
sistēmās, ja nostrādā viens vai vai-
rāki automātiskie sprinkleri. DPV-1 
paredzēts arī ugunsgrēka trauksmju 
iedarbināšanai sistēmas ekspluatā-
cijas laikā. Modeļa DPV-1 iespējas ir 
šādas:

Ārējā atiestatīšana.•	

250 psi (17,2 bar) maksimāli pieļau-•	
jamais spiediens.

Speciālas nobīdes viena aizvara •	
konstrukcija, kas ļauj vienkāršam, 
kompaktam vārstam samazināt uz-
stādīšanas darbus.

Augstas stiprības čuguna kons-•	
trukcija, lai nodrošinātu nelielu vār-
sta svaru, lai samazinātu piegādes 
izmaksas.

Ieplūdes un izplūdes savienojumu •	
daudzveidība.

Kompakts, daļēji iepriekšsamontēts •	
vai pilnīgi samontēts, un viegli dar-
bināms vārsta mehānisms.

Vienkārša atiestatīšanas procedūra •	
ar ieplūdes ūdens izslēgšanu.

Sausās caurules sprinkleras sistē-
mas tiek pielietotas neapsildāmās 
noliktavās, stāvvietu garāžās, vei-
kalu vitrīnās, bēniņu telpās, uzkrau-
šanas estakādēs un citās telpās, kas 
pakļautas sasalšanas temperatūrām, 
kur ar ūdeni pildītas caurules nevar 
izmantot. Kad uzstādīta ekspluatāci-
jai, sauso cauruļu sprinkleru sistēma 
tiek pakļauta spiedienam ar gaisu (vai 
slāpekli). Spiediena zudums caur ie-
darbināto automātisko sprinkleri, re-
aģējot uz karstumu no liesmām, ļauj 
DPV-1 sausās caurules vārstam at-
vērties un ļauj ieplūst ūdenim sprin-

Pieejamie gala savienojumi un izmēri

Gala savienojumi

Nominālais vārsta izmērs

2-1/2”
(DN65)

3”
(DN80)

4”
(DN100)

6”
(DN150)

Atloks x atloks N/A N/A ● ●
Atloks x grope N/A N/A ● ●
Grope x grope ● ● ● ●

klera sistēmas cauruļvados. Tabula 
B nosaka minimālo pieprasīto gaisa 
spiedienu, kas iekļauj drošības fak-
toru, lai palīdzētu novērst kļūdainas 
darbības, kas varētu atgadīties ūdens 
piegādes svārstību dēļ.

BRĪDINĀJUMS
Modeļa DPV-1 sausās caurules vārsti, 
kas aprakstīti šeit, ir jāuzstāda un jāap-
kalpo saskaņā ar šo dokumentu, kā arī 

lietojamiem Nacionālās ugunsdrošī-
bas Asociācijas standartiem, papildus 
jebkuriem likumīgo varas institūciju 
standartiem. Neveiksme to darīt var 
pasliktināt šo ierīču veiktspēju.

Īpašnieks ir atbildīgs par ugunsdro-
šības sistēmas un ierīču uzturēšanu 
pienācīgā ekspluatācijas stāvoklī. 
Ar uzstādīšanas darbu uzņēmēju 
vai ražotāju jāsazinās par jebkuriem 
jautājumiem.

● Pieejams
N/A Nav pieejams
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1. ATTĒLS — 1. DAļA No 2
CITI DPV-1 SAUSĀS CAURULeS VĀRSTI:
2-1/2, 3, UN 4” (DN65, DN80, UN DN100)

— MeZGLS —

NN: Nav nomaināms
KA: Kopēja aparatūra

ATIESTATĪT 
PLUNŽERA 

DAĻAS

AIZVARA 
MEZGLS

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

1 Vārsta korpuss  . . . . . . . .1 NN
2 Gaisa un ūdens vārsta 

sēža  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 NN
3 Skatlūkas vāks  . . . . . . . .1 NN
4 Skatlūkas vāka blīve. . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Skatiet (b)
5 1/2-13 UNC x 1” 

Seškanšu galvskrūve: 
2-1/2” un 3” Vārsti. . . . . .5 KA
4” vārsts. . . . . . . . . . . . . .6 KA

6 Aizvars. . . . . . . . . . . . . . .1 Skatiet (a)
7 Aizvara uzlika  . . . . . . . . .1 Skatiet (a) 

vai (b)
8 Aizvara uzlikas 

noturošā plāksne  . . . . . .1 Skatiet (a)
9 2-1/2” un 3” vārsti 1/4” x 

3/8” gara #10-32 skrūve 
ar apmali  . . . . . . . . . . . . .5 Skatiet (a)
4” vārsts: 
1/4-20 UNC x 1” 
Gremdgalvas skrūve  . . .7 Skatiet (a)

10 Aizvara piekares ass  � � �1 Skatiet (a)
11 Atiestates kloķis  . . . . . . .1 Skatiet (c)
12 Atiestatiet atsperi  . . . . . .1 Skatiet (c)
13 Atiestatiet iemavu. . . . . .1 Skatiet (c)
14 Atiestatiet uiemavas 

O-gredzenu. . . . . . . . . . .1
Skatiet (b) 
vai (c)

15 Atiestatiet plunžera 
O-gredzenu. . . . . . . . . . .1

Skatiet (b) 
vai (c)

16 Atiestatiet plunžeri  . . . . .1 Skatiet (c)
17 Atiestatiet aizslēga 

apakšmezglu. . . . . . . . . .1 Skatiet (c)
18 Dow Corning FS3452 

flourosilikona smēre, 
1,5 g . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Skatiet (b) 
vai (c)

AIZVIETOŠANAS DAĻAS
NN. APRAKSTS P/N

(a) Aizvara mezglā iekļautās 
vienības 6-10: 
2-1/2” un 3” Vārsti . . . . . 92-309-2-203
4” vārsts. . . . . . . . . . . . . 92-309-2-403

(b) Remonta daļu komplekts 
iekļauj vienības 4, 7, 14, 
15, un 18: 
2-1/2” un 3” Vārsti . . . . . 92-309-1-204
4” vārsts. . . . . . . . . . . . . 92-309-1-404

(c) Atiestatīta plunžera 
daļu komplekts iekļauj 
vienības: 
no 11 līdz 18 . . . . . . . . . . 92-309-1-405

6

7

8

9

2

1

4
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5

1

11

12

13

14

16

17

15, 18
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2. ATTĒLS — 1. daļa no 2
CITI DPV-1 SAUSĀS CAURULeS VĀRSTI:

6” (DN150)
— MeZGLS —

NN: Nav nomaināms
KA: Kopēja aparatūra

ATIESTATĪT 
PLUNŽERA 

DAĻAS

AIZVARA 
MEZGLS

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

1 Vārsta korpuss. . . . . . . 1 NN
2 Gaisa un ūdens vārsta  

sēža  . . . . . . . . . . . . . . . 1 NN
3 Ūdens blīve 

O-gredzens  . . . . . . . . . 1 NN

AIZVIETOŠANAS DAĻAS
NN. APRAKSTS P/N

(a) Aizvara mezgls iekļauj 
vienības: 
no 9 līdz 13 ..................... 92-309-2-603

(b) Remonta daļu 
komplekts ietver 
vienības: 
7, 10, 17, 18, 21 ............... 92-309-1-604

(c) Atiestatīta plunžera 
daļu komplekts iekļauj 
vienības: 
no 14 līdz 21 ................... 92-309-1-405

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

4 Gaisa blīve 
O-gredzens  . . . . . . . . . 1 NN

5 3/8-16 UNC x 1” 
Gremdgalvas skrūve  . . 8 NN

6 Skatlūkas vāks. . . . . . . 1 NN
7 Skatlūkas vāka blīve  . . 1 Skatiet (b)

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

8 5/8-11 UNC x 1” 
Seškanšu galvskrūve: 6 KA

9| Aizvars . . . . . . . . . . . . . 1 Skatiet (a)
10 Aizvara uzlika. . . . . . . . 1 Skatiet 

(a) vai (b)
11 Aizvara uzlikas 

noturošā plāksne. . . . . 1 Skatiet (a)
12 1/4-20 UNC x 1/2” 

Gremdgalvas skrūve . . 9 Skatiet (a)
13 Aizvara piekares 

ass  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Skatiet (a)
14 Atiestates kloķis  . . . . . 1 Skatiet (c)
15 Atiestatiet atsperi  . . . . 1 Skatiet (c)
16 Atiestatiet iemavu  . . . . 1 Skatiet (c)
17 Atiestatiet iemavas 

O-gredzenu . . . . . . . . . 1
Skatiet 
(b) vai (c)

18 Atiestatiet plunžera 
O-gredzenu . . . . . . . . . 1

Skatiet 
(b) vai (c)

19 Atiestatiet plunžeri. . . . 1 Skatiet (c)
20 Atiestatiet aizslēga 

apakšmezglu . . . . . . . . 1 Skatiet (c)
21 Dow Corning FS3452 

flourosilikona smēre, 
1,5 g . . . . . . . . . . . . . . . 1

Skatiet 
(b) vai (c)
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Tehniskie 
dati
Apstiprinājumi
UL un ULC uzskaitīts. FM apstipri-
nāts. NYC saskaņā ar MEA 172-02-E 
(4 un 6”).

Sausās caurules vārsts:
Modeļa DPV-1 sausās caurules vārsti 
ir vertikālai uzstādīšanai (plūsma plūst 
augšup), un tie ir paredzēti izmanto-
šanai pie maksimālā darba spiediena 
250 psi (17,2 bar). Vārsta izmēri ir pa-
rādīti 7. zīmējumā.

Atloka savienojumi ir pieejami ar ur-
bumiem atbilstoši ANSI, ISO, AS, un 
JIS specifikācijām (skatiet tabulu A). 
Rievotiem izejas savienojumiem, ja 
pielietojami, ir izveidotas rievas sa-
skaņā ar standarta rievu specifikāci-
jām tērauda caurulēm. Tie ir piemēroti 
izmantošanai rievotu cauruļu galu sa-
vienojumos, kas ir uzskaitīti vai atzīti 
ugunsdrošības sistēmu ekspluatācijā. 
Pieejamo ievades un izvades savieno-
jumu kombinācijas ir detalizēti norādī-
tas nodaļā Pasūtīšanas procedūra.

Vārstu pieslēgvietām ar vītņotiem sa-
vienojumiem, kuriem ir atloki ar ur-
bumiem atbilstoši ANSI, AS vai JIS 
specifikācijām ir NPT vītņojums pēc 
ANSI standarta B1.20.1. Vārstu pie-
slēgvietām ar vītņotiem savienoju-
miem, kuriem ir atloki ar urbumiem 
atbilstoši ISO, ir pieejami vai nu ar ISO 
7/1 vai NPT vītņojumu pēc ANSI stan-
darta B1.20.1. Vārsti ar pieslēgvietu 
NPT vītņojumu ir sagatavoti mehā-
nismu montāžai, kas detalizēti parā-
dīti 4., 5. un 6. attēlos.

DPV-1 vārstu sastāvdaļas ir parādītas 
1. attēlā. Korpuss un skatlūkas vāks ir 
no augstas stiprības čuguna. Skatlūkas 
vāka paplāksne ir no neoprēna un 

aizvara uzlika ir no EPDM. Gaisa/ūdens 
sēžas gredzens ir misiņa, aizvars ir 
bronzas vai alumīnija bronzas un gan 
aizvara atbalsta plāksne, gan aizturis 
ir bronzas. Piekares ass ir alumīnija 
bronzas, un stiprinājuma elementi 
skatlūkai ir oglekļa tērauda.

Vārsta mehānisms:
Uzstādīšanas izmēri ir doti 7. zīmējumā 
un vārsta mehānisms ir parādīts 4., 5. 
un 6. zīmējumos. Vārsta mehānisms 
ietver daļu no laboratorijas sarakstiem 
un DPV-1 vārsta apstiprinājumus un ir 
nepieciešams DPV-1 vārsta pareizai 
darbībai. Katra mehānisma pakete 
iekļauj šādus priekšmetus:

Ūdens piegādes spiediena mērītājs•	

Sistēmas gaisa spiediena mērītājs•	

Gaisa piegādes savienojums•	

Galvenais drenāžas vārsts•	

Apakšējā korpusa drenāžas vārsts•	

Trauksmes testa vārsts•	

Automātiskais drenāžas vārsts•	

Noteču piltuve•	

Savienojumi izvēles ātrās atvērša-•	
nas ierīcei (Paātrinātājs)

PIeZĪMe
Kad sistēmas spiediens ir lielāks par 
175 psi (12,1 bar), piesardzības no-
lūkā vajadzētu nomainīt standarta kla-
ses 300 psi (20,7 bar) ūdens spiediena 
mērītāju ar atsevišķi pasūtāmo 600 psi 
(41,4 bar) ūdens spiediena mērītāju.

Gaisa piegāde:
Tabula B parāda sistēmas gaisa spie-
diena vajadzību kā ūdens piegādes 
spiediena funkciju. Gaisa (vai slā-
pekļa) spiedienu sprinklera sistēmā 
ir ieteicams automātiski uzturēt, iz-
mantojot vienu no šādām spiediena 

uzturēšanas iekārtām, saskaņā ar 
apstākļiem:

Modeļa AMD-1 gaisa uzturēšanas •	
iekārta (spiediena samazināšanas 
tips).

Modeļa AMD-2 gaisa uzturēšanas •	
iekārta (spiediena samazināšanas 
tips).

Modeļa AMD-3 gaisa uzturēšanas •	
iekārta (spiediena samazināšanas 
tips).

Spiediena atslodzes vārsts tiek pie-
gādāts ar vārsta mehānismu, kas ir 
rūpnīcā iestatīts spiedienam apmē-
ram 45 psi (3,1 bar). Ja normālais sis-
tēmas gaisa spiediens ir mazāks vai 
pārsniedz 40 psi (2,8 bar), tad spie-
diena atslodzes vārsts jāiestata no 
jauna, uz spiedienu, kas ir saskaņā ar 
likumīgo varas iestāžu jurisdikciju.

Ātrās atvēršanas ierīce:
Kā izvēles modelis DPV-1 sausās 
caurules vārsts var būt apgādāts ar 
modeļa QRS elektronisko sausās 
caurules vārsta paātrinātāju (4 un 6” 
izmēri), kā detalizēti parādīts TFP1100 
tehnisko datu lapā, vai ar modeļa 
ACC-1 mehānisko sausās caurules 
vārsta paātrinātāju (2-1/2, 3, 4, un 6” 
izmēri) kā detalizēti parādīts TFP1112 
tehnisko datu lapā.

QRS vai ACC-1 tiek lietoti, lai samazi-
nātu vārsta iedarbināšanas laiku, kas 
seko viena vai vairāku automātisko 
sprinkleru darbībai. Dažos gadīju-
mos ātrās atvēršanas ierīču, piemē-
ram, QRS vai ACC-1 izmantošanai var 
tikt pieprasīta atbilstība Nacionālās 
ugunsdrošības asociācijas prasībām, 
lai atbilstu ūdens piegādes laikiem.

Patenti:
ASV patents Nr. 6 557 645

TABULU A).
IZMĒRU SPeCIFIKĀCIJAS
ATLoKU URBUMU IZVĒLeI

¹ Tas pats urbums, kā priekš ANSI B16.5 (Klase 150) un ANSI B16.42 (Klase 150).
² Tāds pats urbums, kā BS 4504 sekcijai 3.2 (PN16) un DIN 2532 (PN16).

Izm. A
Skrūvju 

apļa 
diametrs

Izm. B
Skrūves 
urbuma 
diametrs

Daudz. N
Bultskrūvju 

urbumu 
skaits

Nominālais 
vārsta 
izmērs

Atloka ar urbumu specifikācija
Nominālie izmēri collās un (mm)

ANSI B16.1 

(Klase 125)
ISO 7005-2 

(PN16)2
JIS B 2210 

(10K)
AS 2129 
(tabula E)

Izm. 
A

Izm. 
B

Daudz. 
N

Izm. 
A

Izm. 
B

Daudz. 
N

Izm. 
A

Izm. 
B

Daudz. 
N

Izm. 
A

Izm. 
B

Daudz. 
N

4” 
(DN100)

7,50 
(190,5)

0,75 
(19,0)

8
7,09 

(180,0)
0,75 
(19,0)

8
6,89 

(175,0)
0,59 
(15,0)

8
7,00 

(178,0)
0,71 
(18,0)

8

6”  
(DN150)

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)
0,87 
(22,0)

8
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2. ATTĒLS
CITI DPV-1 SAUSĀS CAURULeS VĀRSTI:

— NoMINĀLĀ SPIeDIeNA ZUDUMS ATKARĪBĀ No PLŪSMAS —

PLŪSMAS ĀTRUMS GALONOS MINŪTĒ (GPM)

PLŪSMAS ĀTRUMS LITROS MINŪTĒ (l/min)
(1 GPM = 3,785 l/min)
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Aptuvenie berzes zudumi, kas pamatojas uz Hāzena un Viljama formulu un ir izteikti ar ekvivalento cauruļvada ar C=100 garumu, ir 
šādi

2,2 pēdas 2-1/2” vārstam pie tipiskā plūsmas ražīguma 250 GPM
4,9 pēdas 3” vārstam pie tipiskā plūsmas ražīguma 350 GPM
8,9 pēdas 4” vārstam pie tipiskā plūsmas ražīguma 600 GPM
22 pēdas 6” vārstam pie tipiskā plūsmas ražīguma 1500 GPM
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Darbības 
principi
Modeļa DPV-1 sausās caurules vārsts 
ir diferenciālā tipa vārsts, kas izmanto 
būtiski zemāko sistēmas (gaisa vai 
slāpekļa) spiedienu, salīdzinot ar pie-
gādes (ūdens) spiedienu, lai sagla-
bātu iestatīto stāvokli, kas parādīts 
3A attēlā. DPV-1 diferenciālā būtība 
pamatojas uz laukumu starpību starp 
gaisa vārsta sēžu un ūdens vārsta 
sēžu kombinācijā ar rādiālās star-
pības attiecību no piekares ass līdz 
ūdens sēžas centram un no piekares 
ass līdz gaisa vārsta sēžai. Atšķirība ir 
tāda, ka gaisa spiediena sistēmas psi 
(0,07 bar) var noturēt ūdens piegādes 
spiedienu 5,5 psi (0,38 bar).

Tabula B nosaka minimālo nepieie-
šamo gaisa spiedienu, kas iekļauj dro-
šības koeficientu, lai palīdzētu novērst 
kļūdainas darbības, kas varētu atgadī-
ties ūdens apgādes svārstību dēļ.

DPV-1 vidējo kameru veido telpa 
starp gaisa vārsta sēžu un ūdens vār-
sta sēžu, kā parādīts attēlā 3B attēlā. 
Vidējā kamera parasti paliek pie at-
mosfēras spiediena caur trauksmes 
pieslēgvietas savienojumu un vārsta 
mehānismu pie normāli atvērta auto-
mātiskā drenāžas vārsta ( 4., 5., vai 
6. att.). Vidējā kameras, 3B att., atvē-
rums uz atmosfēru ir kritisks DPV-1 
vārsta palikušajam komplektam, ci-
tādi nevarētu panākt gaisa spiediena 
sistēmas pilnu kopējo spiedienu aiz-
vara mezgla augšdaļā.

Piemēram, pieņemsim, ka ūdens pie-
gādes spiediens ir 100 psi (6,9 bar), 
ja sistēmas gaisa spiediens ir 25 psi 
(1,7 bar) un šeit bija 15 psi (1,0 bar) 
spiediens, kas iekļuvis vidējā kamerā, 
tādējādi rezultējošam spiedienam uz 
aizvara augšdaļu vajadzētu būt tikai 
10 psi (0,7 bar). Šis spiediens varētu 
būt nepietiekams, lai noturētu aizvara 
mezglu aizvērtu pret 100 psi (6,9 bar) 
ūdens piegādes spiedienu. Tas ir ie-
mesls, kādēļ automātiskā drenāžas 
vārsta plunžerim jābūt nospiestam 
dažu atiestates soļu laikā, kā arī pār-
baužu laikā, radot pārliecību, ka auto-
mātiskais drenāžas vārsts ir atvērts.

Kad viens vai vairāki automātis-
kie sprinkleri iedarbojas, reaģējot uz 
ugunsgrēku, gaisa spiediens sistē-
mas caurulēs tiek atslogots caur at-
vērtajiem sprinkleriem. Kad gaisa 
spiediens ir pietiekami pazemināts, 
ūdens spiediens, kļūst lielāks par dife-
renciālo spiedienu, kas notur aizvara 
mezglu aizvērtu un aizvara mezgls 
pagriežas, atverot ūdens vārsta sēžu, 
kā parādīts attēlā 3C.  Šī darbība pie-
ļauj ūdens plūsmu cauruļvadu sistēmā 
un sekojošo izplūšanu no jebkura at-

vērta sprinklera. Pie kam, ar aizvara 
mezgla atvēršanu vidējā kamera ir pa-
kļauta spiedienam un ūdens plūst caur 
trauksmes pieslēgvietu (skat. 3B at-
tēlu) DPV-1 vārsta aizmugurē, lai ie-
darbinātu ūdens plūsmas trauksmes. 
Plūsma no trauksmes pieslēgvietas ir 
arī pietiekama, lai aizvērtu, citādi nor-
māli atvērto automātiso drenāžas vār-
stu vārsta mehānismā.

Pēc vārsta iedarbināšanas un pie se-
kojošas sistēmas galvenā vadības 
vārsta aizvēršanas, lai apturētu ūdens 
plūsmu, aizvara mezgls nofiksējas at-
vērts kā parādīts attēlā 3D. DPV-1 blo-
ķētais atvērtais stāvoklis atļaus pilnīgu 
sistēmas iztukšošanu (ieskaitot jebkā-
dus irdenos nosēdumus) caur galvenās 
drenāžas pieslēgvietu.

Vārsta atiestatīšanas procedūras laikā 
un pēc sistēmas pilnīgas iztukšoša-
nas, ārējais atiestatīšanas kloķis var 
tikt viegli piespiests, lai ārēji atbloķētu 
aizvara mezglu kā parādīts attēlā 3E. 
Tādējādi, aizvara mezgls tiek atgriezts 
tā normālā iestatītā pozīcijā, lai atvieg-
lotu sausās caurules sprinklera sistē-
mas iestatīšanu bez skatlūkas vāka 
noņemšanas.

TABULA B
SISTĒMAS GAISA SPIeDIeNA 

PRASĪBAS

Maksimālais 
ūdens piegā-

des spiediens, 
psi

Sistēmas gai-
sa spiediena 

diapazons
psi

20 10

60 15 - 23

80 20 - 28

100 25 - 33

120 30 - 38

145 35 - 43

165 40 - 48

185 45 - 53

205 50 - 58

225 55 - 63

250 60 - 68
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3. ATTĒLS — 1. daļa no 2
Citi DPV-1 sausās caurules vārsti:

2-1/2, 3, un 4” (DN65, DN80, un DN100)
— IeSTATĪTAS UN ATVĒRTAS PoZĪCIJAS —

*  DN40 VĀRSTU PIESLĒGVIETĀM AR 
AR ISO VĪTŅOJUMU

IEBĪDIET ŠEIT, 
LAI ATIESTATĪTU 

VĀRSTU

IZTECINIET 
NO SISTĒMAS 

PILNĪGI

ŪDENS PIEGĀDES 
ATSLĒDZĒJS

ATIESTATES 
KLOĶIS

AIZVARA 
MEZGLS 

ATIESTATĪTS

AIZVARA 
AIZSLĒGA 
VIRAS, LAI 
ATBRĪVOTU 

AIZVARA 
MEZGLU

GALVENĀS DRENĀŽAS 
PIESLĒGVIETA: 1-1/4” NPT* 

(2-1/2” & 3” VĀRSTI)
2” NPT (4” VĀRSTS)

ŪDENS PIEGĀDES 
ATSLĒDZĒJS

3/4” NPT 
KORPUSA 
APAKŠAS 

DRENĀŽAS 
PIESLĒGVIETA

DRENĀŽA NO 
SISTĒMAS

AIZVARA 
MEZGLS 
BLOĶĒTS 
ATVĒRTS

ŪDENS VĀRSTA 
SĒŽA

VĀRSTA 
ŪDENSCEĻŠ

TRAUKSMES 
PIESLĒGVIETA

VIDĒJĀ KAMERA

GAISA 
VĀRSTA 

SĒŽA

AIZVARA 
MEZGLS

1” NPT GAISA 
PIEGĀDES 

PIESLĒGVIETA

AIZVARA 
MEZGLS 

IESTATĪTĀ 
POZĪCIJĀ

AIZVARA 
MEZGLS PILNĪBĀ 

ATVĒRTS

TRAUKSMES 
PIESLĒGVIETAS 
ŪDENS PLŪSMA 

UZ TRAUKSMI

NO ŪDENS 
PIEVADA

ŪDENS PLŪSMA 
UZ SISTĒMU

GAISA SPIEDIENS 
UZ SISTĒMU

3/4” NPT TRAUKSMES 
PIESLĒGVIETA ATVĒRTA 

UZ ATMOSFĒRU

AIZVARA AIZSLĒGA 
VIRAS ĻAUJ AIZVARA 

MEZGLU PILNĪBĀ 
ATVĒRT

NO ŪDENS 
PIEVADA

3A ATTĒLS
IESTATĪTA POZĪCIJA

3C ATTĒLS
DARBA POZĪCIJA

3E ATTĒLS
ATJAUNOŠANAS 

POZĪCIJA

3B ATTĒLS
IESTATĪTA POZĪCIJA 

VIDĒJĀ KAMERA

ATJAUNOTS 
MEZGLS

AIZVARA 
AIZSLĒGS

1/2” NPT ŪDENS 
PIEGĀDES 

SPIEDIENS UN 
TRAUKSMES 

TESTA 
PIESLĒGVIETA

3D ATTĒLS
DRENĀŽAS 
POZĪCIJA

01

02

05

04

03

03
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3. ATTĒLS — 2. daļa no 2
MoDeļA DPV-1 SAUSĀS CAURULeS VĀRSTI:

6” (DN150)
— IeSTATĪTAS UN ATVĒRTAS PoZĪCIJAS —

IZTECINIET 
NO SISTĒMAS 

PILNĪGI

ŪDENS PIEGĀDES 
ATSLĒDZĒJS

ATIESTATES 
KLOĶIS

AIZVARA 
MEZGLS 

ATIESTATĪTS

AIZVARA 
AIZSLĒGA 
VIRAS, LAI 
ATBRĪVOTU 

AIZVARA 
MEZGLU

ŪDENS PIEGĀDES 
ATSLĒDZĒJS

3/4” NPT 
KORPUSA 
APAKŠAS 

DRENĀŽAS 
PIESLĒGVIETA

2” NPT 
GALVENĀ 

DRENĀŽAS 
PIESLĒGVIETA

DRENĀŽA NO 
SISTĒMAS

AIZVARA 
MEZGLS 
BLOĶĒTS 
ATVĒRTS

ŪDENS 
VĀRSTA SĒŽA

VĀRSTA ŪDENS 
KAKĀLS

TRAUKSMES 
PIESLĒGVIETA

VIDĒJĀ KAMERA

GAISA 
VĀRSTA 

SĒŽA

AIZVARA 
MEZGLS

1” NPT GAISA 
PIEGĀDES 

PIESLĒGVIETA

AIZVARA 
MEZGLS 

IESTATĪTĀ 
POZĪCIJĀ

AIZVARA 
MEZGLS PILNĪBĀ 

ATVĒRTS

TRAUKSMES 
PIESLĒGVIETAS 
ŪDENS PLŪSMA 
UZ TRAUKSMI

NO ŪDENS 
PIEVADA

ŪDENS PLŪSMA 
UZ SISTĒMU

GAISA SPIEDIENS 
UZ SISTĒMU

3/4” NPT TRAUKSMES 
PIESLĒGVIETA 
ATVĒRTA UZ 
ATMOSFĒRU

AIZVARA AIZSLĒGA 
VIRAS ĻAUJ AIZVARA 

MEZGLU PILNĪBĀ 
ATVĒRT

NO ŪDENS 
PIEVADA

3A ATTĒLS
IESTATĪTA 
POZĪCIJA

3C ATTĒLS
DARBA POZĪCIJA

3E ATTĒLS
ATJAUNOŠANAS 

POZĪCIJA

3B ATTĒLS
IESTATĪTA POZĪCIJA 

VIDĒJĀ KAMERA

ATJAUNOTS 
MEZGLS

AIZVARA 
AIZSLĒGS

1/2” NPT ŪDENS 
PIEGĀDES 

SPIEDIENS UN 
TRAUKSMES 

TESTA 
PIESLĒGVIETA

3D ATTĒLS
DRENĀŽAS 
POZĪCIJA

IEBĪDIET 
ŠEIT, LAI 

ATIESTATĪTU 
VĀRSTU

01

02

05

04

03

03



31

18

34

24

10

12

16 4

23

9

31

32

11

16

3

1
32

23

15

20

41
22

40
8

6

30

3

26

26

14

15

2

37

38

7

28
39

2132

17
35

31

32

33

25

32
20

36

20

9

13

19

30

31

27

325

32

6
32
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4. ATTĒLS — 1. daļa no 2
2-1/2” un 3” (DN65 un DN80) MoDeLIS DPV-1 SAUSĀS CAURULeS VĀRSTI

— IZVĒRSTS VĀRSTA MeHĀNISMA SKATS —

PIEZĪMES:

SKATIET 3. ATTĒLU VĀRSTA 1. 
PIESLĒGUMVIETAS IDENTIFIKĀCIJAI

NOVELCIET 1/4” CAURUĻVADU, 14. 2. 
PRIEKŠMETS, UZ NOTEČU PILTUVI, 
12. PRIEKŠMETS

2-1/2” (DN65) vai 3” 
(DN80) MODELIS 
DPV-1 SAUSAS 

CAURULES VĀRSTS

VIETA IZVĒLES 
ELEKTRISKAI 
UZRAUDZĪBAI 

N.O. TRAUKSMES 
VADĪBAS VĀRSTS 

(BVS-1/2”)

(ZAĻAIS 
TONIS)

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

1 250 psi/ 1750 kPa 
gaisa spiediena . . .  
mērītājs  . . . . . . . . . 1 92-343-1-012

2 300 psi/ 2000 kPa 
gaisa spiediena 
mērītājs  . . . . . . . . . 1 92-343-1-005

3 1/4” Mērītāja testa 
vārsts . . . . . . . . . . . 2 46-005-1-002

4 Modelis AD-1. . . . .  
Automātiskais  . . . .  
drenāžas vārsts . . . 1 52-793-2-004

5 1/4” spiediena 
atslogošanas 
vārsts . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-020

6 1/2” lodes vārsts  . . 2 46-050-1-004
7 3/4” stūra krāns . . . 1 46-048-1-005
8 1-1/4” stūra krāns  . 1 46-048-1-007
9 1/2” vēziena 

kontroles vārsts . . . 2 46-049-1-004
10 Noteču piltuves 

savienotājs. . . . . . . 1 92-211-1-005

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

11 Noteču piltuves 
skava  . . . . . . . . . . . 1 92-211-1-003

12 Noteču piltuve  . . . . 1 92-343-1-007

13 3/32” Atveres     
piederums  . . . . . . . 1 92-032-1-002

14 1/4” Caurule, 18” 
gara  . . . . . . . . . . . . 1 KA

15 1/4” Aizbāznis  . . . . 2 KA
16 1/2” Aizbāznis  . . . . 2 KA
17 1” Aizbāznis . . . . . . 1 KA
18 1/2” Savienojums  . 1 KA
19 1/2” x 1/4” pārejas 

iemava  . . . . . . . . . . 1 KA
20 1/2” 90° Līkums. . . 3 KA
21 3/4” 90° Līkums . . . 1 KA
22 1-1/4” 90° Līkums  . 1 KA
23 1/2” krustojums . . . 2 KA

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

24 1/2” x 1/2” x 1/4” 
pārejas T gabals  . . 1 KA

25 1/2” T gabals  . . . . . 1 KA
26 1/2” x 1/4” x 1/2” 

pārejas T gabals  . . 2 KA

27 1/2” x 1/2” x 3/4” 
pārejas T gabals  . . 1 KA

28 1” x 1” x 1/2” 
pārejas T gabals  . . 1 KA

29 Nv izmantojams. . .
30 1/4” x 3” Nipelis . . . 2 KA
31 1/2” x 3” Nipelis . . . 4 KA
32 1/2” x 1-1/2” Nipelis 8 KA
33 1/2” x 2” Nipelis . . . 1 KA
34 1/2” x 1-1/2” Nipelis 1 KA
35 1/2” x 6” Nipelis . . . 1 KA
36 3/4” x 3” Nipelis . . . 1 KA
37 3/4” x 1-1/2” Nipelis 1 KA
38 3/4” x 2-1/2” Nipelis 1 KA
39 1” x  Slēgts nipelis 1 KA
40 1-1/4” x Slēgts 

nipelis. . . . . . . . . . . 1 KA
41 1-1/4” x 4” Nipelis  . 1 KA

Visi piederum un nipeļi 
ir galvanizēti
KA: Kopēja aparatūra
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4. ATTĒLS — 2. daļa no 2
2-1/2” un 3” (DN65 un DN80) MoDeLIS DPV-1 SAUSĀS CAURULeS VĀRSTI

— MoNTĀŽAS PRoCeDŪRA VĀRSTA MeHĀNISMAM —

PIEZĪMES:
UZSTĀDIET MEHĀNISMA 1. 
MEZGLUS ALFABĒTA KĀRTĪBĀ.
SKATIET 3. ATTĒLU VĀRSTA 2. 
PIESLĒGUMVIETAS 
IDENTIFIKĀCIJAI
NOVELCIET 1/4” CAURUĻVADU 3. 
UZ NOTEČU PILTUVI

NOTEČU 
PILTUVE

SISTĒMAS 
GAISA 

SPIEDIENA 
MĒRĪTĀJS

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 

IZVĒLES 
PAĀTRINĀTĀJAM

1-1/4” NPT 
SAVIENOJUMS 
UZ DRENĀŽU

GALVENAIS 
DRENĀŽAS 

VĀRSTS (NORMĀLI 
AIZVĒRTS)

3/4” NPT 
SAVIENOJUMS 
UZ DRENĀŽU

GALVENĀ 
KORPUSA 

DRENĀŽAS 
VĀRSTS 

(NORMĀLI 
AIZVĒRTS)

TRAUKSMES 
TESTA VĀRSTS 

(NORMĀLI 
AIZVĒRTS)

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 

SISTĒMAS GAISA 
PIEGĀDEI

1” NPT 
SAVIENOJUMS 

VIETĒJAM 
SPRINKLERIM

SISTĒMAS 
GAISA 

SPIEDIENA 
MĒRĪTĀJS

GAISA PIEGĀDES 
VADĪBAS VĀRSTS 

(NORMĀLI ATVĒRTS)

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 

ŪDENS PLŪSMAS 
SPIEDIENA 

TRAUKSMES 
SLĒDZIM

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 
IZVĒLES GAISA 

SPIEDIENA SLĒDZIM
AUTOMĀTISKAIS 

DRENĀŽAS 
VĀRSTS

2-1/2” (DN65) vai 3” 
(DN80) MODELIS 
DPV-1 SAUSAS 

CAURULES VĀRSTS

1-1/4” NPT 
SAVIENOJUMS UZ 

DRENĀŽU

H

G
D

E

C

F B



15

9

34
30

39
10

39 40
3041

30
36

19 34

40
23

12

13

14

18 34
27

628

44

11

33

25
33

4334

31
9

42

28
35

24

37

22

32

2

3

15

38

17

20

7

16

29

4
34

5

3

1

17

21

34

32
27

18
34

26
8
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PIEZĪMES:
SKATIET 3. ATTĒLU VĀRSTA 1. 
PIESLĒGUMVIETAS 
IDENTIFIKĀCIJAI
NOVELCIET 1/4” CAURUĻVADU 2. 
, 16. PRIEKŠMETS, UZ 
NOTEČU PILTUVI, 14. 
PRIEKŠMETS
SLĪPS 3/4” STŪRA KRĀNS, 9. 3. 
PRIEKŠMETS, UZ LEJU PRET 
VĀRSTA AIZMUGURI, LAI 
VEICINĀTU PIETIEKAMU ZEMU 
KORPUSA DRENĀŽU.

5. ATTĒLS — 1. daļa no 2
4” (DN100) MoDeLIS DPV-1 SAUSAS CAURULeS VĀRSTI

— IZVĒRSTS VĀRSTA MeHĀNISMA SKATS —

4” (DN100) MODELIS 
DPV-1 SAUSAS 

CAURULES VĀRSTI

VIETA IZVĒLES 
ELEKTRISKAI 
UZRAUDZĪBAI 

N.O. TRAUKSMES 
KONTROLES 

VĀRSTS (BVS-3/4”)

(ZAĻAIS 
TONIS)

SLĪPUMS 
UZ LEJU

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

1 250 psi/ 1750 kPa 
gaisa spiediena 
mērītājs  . . . . . . . . . 1 92-343-1-012

2 300 psi/ 2000 kPa 
gaisa spiediena 
mērītājs  . . . . . . . . . 1 92-343-1-005

3 1/4” Mērītāja testa 
vārsts . . . . . . . . . . . 2 46-005-1-002

4 1/4” spiediena 
atslogošanas 
vārsts . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-020

5 1/2” stūra krāns . . . 1 46-048-1-004
6 Modeļa AD-1 

automātiskais 
drenāžas vārsts . . . 1 52-793-2-004

7 1/2” lodes vārsts  . . 1 46-050-1-004
8 1/2” vēziena 

kontroles vārsts . . . 1 46-049-1-004
9 3/4” stūra krāns . . . 1 46-048-1-005
10 3/4” vēziena 

kontroles vārsts . . . 1 46-049-1-005
11 2” stūra krāns  . . . . 1 46-048-1-009
12 Noteču piltuves 

savienotājs. . . . . . . 1 92-211-1-005

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

13 Noteču piltuves 
skava  . . . . . . . . . . . 1 92-211-1-003

14 Noteču piltuve  . . . . 1 92-343-1-007

15 3/32” Atveres     
piederums  . . . . . . . 1 92-032-1-002

16 1/4” Caurule, 24” 
gara  . . . . . . . . . . . . 1 KA

17 1/4” Aizbāznis  . . . . 2 KA
18 1/2” Aizbāznis  . . . . 2 KA
19 3/4” Aizbāznis  . . . . 1 KA
20 1” Aizbāznis . . . . . . 1 KA
21 1/2” x 1/4” pārejas 

iemava  . . . . . . . . . . 1 KA
22 1/2” Savienojums  . 1 KA
23 3/4” Savienojums. . 2 KA
24 1/2” 90° Līkums. . . 1 KA
25 1/2” 45° Līkums . . . 1 KA
26 1/2” krustojums . . . 1 KA
27 1/2” T gabals  . . . . . 2 KA

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

28 1/2” x 1/4” x 1/2” 
pārejas T gabals  . . 2 KA

29 1/2” x 1/2” x 1/4” 
pārejas T gabals  . . 1 KA

30 3/4” x 1/2” x 3/4” 
pārejas T gabals  . . 3 KA

31 1” x 1” x 1/2” 
pārejas T gabals  . . 1 KA

32 1/4” x 3” Nipelis . . . 2 KA
33 1/2” x  Slēgts 

nipelis. . . . . . . . . . . 2 KA
34 1/2” x 1-1/2” Nipelis 7 KA
35 1/2” x 2” Nipelis . . . 1 KA
36 1/2” x 2-1/2” Nipelis 1 KA
37 1/2” x 3” Nipelis . . . 1 KA
38 1/2” x 3-1/2” Nipelis 1 KA
39 3/4” x Slēgts Nipelis 2 KA
40 3/4” x 1-1/2” Nipelis 2 KA
41 3/4” x 2” Nipelis . . . 1 KA
42 3/4” x 3” Nipelis . . . 1 KA
43 1” x 4” Nipelis  . . . . 1 KA
44 2” x 4-1/2” Nipelis . . 1 KA

Visi piederumi un nipeļi 
ir galvanizēti
KA: Kopēja aparatūra
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5. ATTĒLS — 2. daļa no 2
4” (DN100) MoDeLIS DPV-1 SAUSAS CAURULeS VĀRSTI
— MoNTĀŽAS PRoCeDŪRA VĀRSTA MeHĀNISMAM —

PIEZĪMES:
UZSTĀDIET MEHĀNISMA MEZGLUS 1. 
ALFABĒTA KĀRTĪBĀ.
SKATIET 3. ATTĒLU VĀRSTA 2. 
PIESLĒGVIETAS IDENTIFIKĀCIJAI
NOVELCIET 1/4” CAURUĻVADU UZ 3. 
NOTEČU PILTUVI
NOLIECIET MEZGLU B LEJUP PRET 4. 
VĀRSTA AIZMUGURI, LAI ATVIEGLOTU 
PIETIEKAMU APAKŠĒJĀ KORPUSA 
DRENĀŽU.

Noteču 
piltuve

SLĪPUMS 
UZ LEJU

Sistēmas gaisa 
spiediena 
mērītājs

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 

IZVĒLES 
PAĀTRINĀTĀJAM

3/4” NPT 
SAVIENOJUMS 
UZ DRENĀŽU

3/4” NPT 
SAVIENOJUMS 

ŪDENS MOTORA 
TRAUKSMEI

1-1/4” NPT 
SAVIENOJUMS UZ 

DRENĀŽU

GALVENAIS 
DRENĀŽAS 

VĀRSTS 
(NORMĀLI 
AIZVĒRTS)

2” NPT 
SAVIENOJUMS 
UZ DRENĀŽU

GALVENĀ 
KORPUSA 

DRENĀŽAS 
VĀRSTS 

(NORMĀLI 
AIZVĒRTS)

TRAUKSMES 
TESTA VĀRSTS 

(NORMĀLI 
AIZVĒRTS)

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 

SISTĒMAS GAISA 
PIEGĀDEI

1” NPT 
SAVIENOJUMS 

VIETĒJAM 
SPRINKLERIM

SISTĒMAS GAISA 
SPIEDIENA 
MĒRĪTĀJS

GAISA PIEGĀDES 
VADĪBAS VĀRSTS 

(NORMĀLI ATVĒRTS)

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 

ŪDENS PLŪSMAS 
SPIEDIENA 

TRAUKSMES 
SLĒDZIM

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 
IZVĒLES GAISA 

SPIEDIENA SLĒDZIM

AUTOMĀTISKAIS 
DRENĀŽAS 

VĀRSTS

4” (DN100) MODELIS 
DPV-1 SAUSAS 

CAURULES VĀRSTI

B

C

B

D

A
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PIEZĪMES:
SKATIET 3. ATTĒLU VĀRSTA PIESLĒGVIETAS IDENTIFIKĀCIJAI1. 
NOVELCIET 1/4” CAURUĻVADU , 16. PRIEKŠMETS, UZ 2. 
NOTEČU PILTUVI, 14.  PRIEKŠMETS
NOLIECIET 3/4” STŪRA KRĀNU, 9. PRIEKŠMETS UN 3. 
3/4” x 4-1/2” NIPELI, 42. PRIEKŠMETS, NOTEČU PILTUVĒ, LAI 
ATVIEGLOTU PIETIEKAMU APAKŠĒJĀ KORPUSA DRENĀŽU.

6. ATTĒLS — 1. daļa no 2
6” (DN150) MoDeLIS DPV-1 SAUSAS CAURULeS VĀRSTI

— IZVĒRSTS VĀRSTA MeHĀNISMA SKATS —

6” (DN150) MODELIS 
DPV-1 SAUSAS 

CAURULES VĀRSTI

VIETA IZVĒLES 
ELEKTRISKAI 
UZRAUDZĪBAI 

N.O. TRAUKSMES 
KONTROLES 

VĀRSTS (BVS-3/4”)(ZAĻAIS 
TONIS)

NOLIECIET, 
LAI 

SALĀGOTU

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

1 250 psi/ 1750 kPa 
gaisa spiediena 
mērītājs  � � � � � � � � � � � 1 92-343-1-012

2 300 psi/ 2000 kPa 
gaisa spiediena 
mērītājs  . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-005

3 1/4” Mērītāja testa 
vārsts . . . . . . . . . . . . . 2 46-005-1-002

4 1/4” spiediena 
atslogošanas vārsts. . 1 92-343-1-020

5 1/2” stūra krāns . . . . . 1 46-048-1-004
6 Modeļa AD-1 

automātiskais 
drenāžas vārsts . . . . . 1 52-793-2-004

7 1/2” lodes vārsts  . . . . 1 46-050-1-004
8 1/2” vēziena kontroles 

vārsts . . . . . . . . . . . . . 1 46-049-1-004
9 3/4” stūra krāns . . . . . 1 46-048-1-005
10 3/4” vēziena kontroles 

vārsts . . . . . . . . . . . . . 1 46-049-1-005
11 2” stūra krāns  . . . . . . 1 46-048-1-009
12 Noteču piltuves 

savienotājs. . . . . . . . . 1 92-211-1-005
13 Noteču piltuves 

skava  . . . . . . . . . . . . . 1 92-211-1-003
14 Noteču piltuve  . . . . . . 1 92-343-1-007
15 3/32” Atveres     

piederums  . . . . . . . . . 1 92-032-1-002
16 1/4” Caurule, 24” gara 1 KA

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

17 1/4” Aizbāznis  . . . . . . 2 KA
18 1/2” Aizbāznis  . . . . . . 2 KA
19 3/4” Aizbāznis  . . . . . . 1 KA
20 1” Aizbāznis . . . . . . . . 1 KA
21 1/2” x 1/4” pārejas 

iemava  . . . . . . . . . . . . 1 KA
22 1/2” Savienojums  . . . 1 KA
23 3/4” Savienojums. . . . 1 KA
24 1/2” 90° Līkums. . . . . 1 KA
25 1/2” 45° Līkums . . . . . 1 KA
26 1/2” krustojums . . . . . 1 KA
27 1/2” T gabals  . . . . . . . 2 KA
28 1/2” x 1/4” x 1/2” 

pārejas T gabals  . . . . 2 KA
29 1/2” x 1/2” x 1/4” 

pārejas T gabals  . . . . 1 KA
30 3/4” 90° Līkums . . . . . 1 KA
31 3/4” x 1/2” x 3/4” 

pārejas T gabals  . . . . 3 KA
32 1” x 1” x 1/2” pārejas 

T gabals . . . . . . . . . . . 1 KA

NN. APRAKSTS. DAUDZ SKAT.

33 1/4” x 3” Nipelis . . . . . 2 KA

34 1/2” Slēgts nipelis  . . . 1 KA
35 1/2” x 1-1/2” Nipelis. . 8 KA
36 1/2” x 2” Nipelis . . . . . 1 KA
37 1/2” x 2-1/2” Nipelis. . 1 KA
38 1/2” x 3” Nipelis . . . . . 1 KA
39 1/2” x 6” Nipelis . . . . . 1 KA
40 3/4” x 1-1/2” Nipelis. . 5 KA
41 3/4” x 2” Nipelis . . . . . 1 KA
42 3/4” x 4-1/2” Nipelis. . 2 KA
43 1” x 4” Nipelis  . . . . . . 1 KA
44 2” x 4-1/2”   Nipelis  . . 1 KA

Visi piederumi un nipeļi 
ir galvanizēti

KA: Kopēja aparatūra
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6. ATTĒLS — 2. daļa no 2
6” (DN150) MoDeLIS DPV-1 SAUSAS CAURULeS VĀRSTI
— MoNTĀŽAS PRoCeDŪRA VĀRSTA MeHĀNISMAM —

PIEZĪMES:
UZSTĀDIET MEHĀNISMA 1. 
MEZGLUS ALFABĒTA KĀRTĪBĀ.
SKATIET 3. ATTĒLU VĀRSTA 2. 
PIESLĒGVIETAS IDENTIFIKĀCIJAI
NOVELCIET 1/4” CAURUĻVADU 3. 
UZ NOTEČU PILTUVI

PIEZĪMES:
NOLIECIET 3/4” STŪRA KRĀNU UN 3/4” x 4. 
4-1/2” NIPELI, ( NO B MEZGLA) PILĒŠANAS 
PILTUVĒ, LAI ATVIEGLOTU PIETIEKAMU 
APAKŠĒJĀ KORPUSA DRENĀŽU.

A

B

B

C

D

Noteču 
piltuve

Noteču 
piltuve

NOLIECIET, 
LAI 

SALĀGOTU

SISTĒMAS 
GAISA 

SPIEDIENA 
MĒRĪTĀJS 1/2” NPT 

SAVIENOJUMS 
IZVĒLES 

PAĀTRINĀTĀJAM

3/4” NPT 
SAVIENOJUMS 

ŪDENS MOTORA 
TRAUKSMEI

1-1/4” NPT 
SAVIENOJUMS UZ 

DRENĀŽU

GALVENAIS 
DRENĀŽAS 

VĀRSTS 
(NORMĀLI 
AIZVĒRTS)

2” NPT 
SAVIENOJUMS 
UZ DRENĀŽU

GALVENĀ 
KORPUSA 

DRENĀŽAS 
VĀRSTS (NORMĀLI 

AIZVĒRTS)

TRAUKSMES 
TESTA VĀRSTS 

(NORMĀLI 
AIZVĒRTS)

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 

SISTĒMAS GAISA 
PIEGĀDEI

1” NPT 
SAVIENOJUMS 

VIETĒJAM 
SPRINKLERIM

SISTĒMAS GAISA 
SPIEDIENA 
MĒRĪTĀJS

GAISA PIEGĀDES 
VADĪBAS VĀRSTS 

(NORMĀLI ATVĒRTS)

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 

ŪDENS PLŪSMAS 
SPIEDIENA 

TRAUKSMES 
SLĒDZIM

1/2” NPT 
SAVIENOJUMS 
IZVĒLES GAISA 

SPIEDIENA SLĒDZIM

AUTOMĀTISKAIS 
DRENĀŽAS 

VĀRSTS

6” (DN150) MODELIS 
DPV-1 SAUSAS 

CAURULES VĀRSTI
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7. ATTĒLS
CITI DPV-1 SAUSĀS CAURULeS VĀRSTI:

— UZSTĀDĪŠANAS IZMĒRI —

2-1/2” un 3” 
(DN65 un DN80) 

VĀRSTS

4” 
(DN100) 
VĀRSTS

6” 
(DN150) 
VĀRSTS

6-3/4”
(170 mm)

6”
(150 mm)

12”
(300 mm)

12”
(300 mm)

FxF: 13-5/8” (346,1 mm)
FxG: 13-11/16” (347,7 mm)
GxG: 13-3/4” (349,3 mm)

6”
(150 mm)

17-1/4”
(440 mm)

7-1/4”
(190 mm)

11-1/2”
(290 mm)

18-3/4”
(475 mm)

15”
(380 mm)

14-3/4”
(375 mm)

14”
(355 mm)

16”
(406,4 mm)

FxF, FxG, vai 
GxG

4-1/2”
(115 mm)

2-1/2” (65 mm)

8”
(200 mm)

16-9/16”
(420,7 mm)

14-7/8”
(380 mm)

9-1/4”
(235 mm)

12-1/4”
(311,2 mm)
2-1/2” un 3” 

Vārsti
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Uzstādīšana
PIeZĪMeS

Pareiza modeļa DPV-1 sausās cauru-
les vārsta darbināšana ir atkarīga no 
tā, vai vārsta mehānisms ir uzstādīts 
saskaņā ar instrukcijām, kas dotas šajā 
tehnisko datu lapā. Neveiksme atbilst 
attiecīgajai mehānisma diagrammai 
var traucēt DPV-1vārsta pareizu funk-
cionēšanu, tāpat arī padarīt nederīgus 
sarakstus, apstiprinājumus un ražotāja 
garantijas.

Neveiksme aizvara mezgla atvērta stā-
vokļa bloķēšanā pirms sistēmas hid-
rostatiskā testa var novest pie aizvara 
mezgla bojājuma.

DPV-1 vārsts jāuzstāda viegli saska-
tāmā un pieejamā vietā.

DPV-1 vārsts un piesaistītais mehā-
nisms jāuztur pie minimālās tempera-
tūras 40 °F/4 °C.

DPV-1 vārsta vai ar to saistīto mehā-
nismu cauruļvadu sildīšana nav atļauta. 
Cauruļvadu sildīšana var novest pie sa-
cietējušu minerālu slāņu veidošanās, 
kas iespējams, var aizkavēt pareizu 
darbību.

Modeļa DPV-1 sausās caurules 
vārsts ir jāuzstāda saskaņā ar šādiem 
kritērijiem:

1. solis. Visiem nipeļiem, piederu-
miem un ierīcēm jābūt tīriem un brī-
viem no katlakmens un skrāpējumiem 
pirms uzstādīšanas. Pielietojiet cau-
ruļu vītņu blīvējumu pieticīgi, tikai 
tapas vītnēm.

2. solis. DPV-1 vārstam jābūt noregu-
lētam saskaņā ar 4., 5., vai 6. attēlu, 
kā pielietojams. Ja DPV-1 ir apgā-
dāti ar sausās caurules vārsta paāt-
rinātāju, skatiet tehnisko datu lapā 
TFP1100 modelim QRS elektronis-
kais sausās caurules vārsta paātri-
nātājs vai TFP1112 modelim ACC- 1 
mehāniskais sausās caurules vārsta 
paātrinātājs.

3. solis. Jāveltī rūpes tam, lai būtu 
pārliecība par to, ka kontroles vārsti, 
filtri, lodes vārsti, utt. ir uzstādīti ar 
plūsmas bultiņām pareizajā virzienā.

4. solis. Drenāžas cauruļvads uz no-
teču piltuvi jāuzstāda ar laideniem iz-
liekumiem, kas neierobežo plūsmu.

5. solis. Galvenā drenāža un noteču 
piltuves drenāža var būt savstarpēji 
saistīti, nodrošinot ka kontroles vārsts 
ir izvietots vismaz 12” (300 mm) zem 
noteču piltuves. No apakšējā korpusa 
drenāžas vārsta (4., 5., vai 6. att.) cau-
rules novada tā, lai izplūde nonāktu 
noteču piltuvē vai atsevišķā drenāžas 
vadā.

6. solis. Jāveic piemēroti pasākumi, 
lai atbrīvotos no notekūdeņiem. Dre-
nāžas ūdens jānovirza tādā veidā, lai 
nerastos nejauši bojājumi īpašumiem 
vai bīstamība cilvēkiem, kad darbojas 
trauksmes ierīce vai pēc tam.

7. solis. Nelietotam spiediena trauk-
smes slēdzim un/vai ūdens motora 
trauksmes savienojumiem jābūt no-
slēgtam ar aizbāzni.

8. solis. Spiediena atslogošanas 
vārsts, kas apgādāts ar vārsta mehā-
nismu, ir rūpnīcas komplekts, lai no-
strādātu pie spiediena aptuveni 45 psi 
(3,1 bar), kādu var parasti izmantot 
normālam sistēmas gaisa spiedienam 
maksimāli līdz 40 psi (2,8 bar). Spie-
diena atslogošanas vārsts var tikt 
atiestatīts zemākam vai augstākam 
spiedienam; tomēr, tam jābūt atiesta-
tītam, lai atslogotu pie spiediena, kurš 
ir atbilstošs likumīgo varas institūciju 
prasībām.

Lai atiestatītu spiediena atslogošanas 
vārstu, vispirms atslābina bloķēša-
nas uzgriezni un tad atbilstoši nore-
gulē galvskrūvi — pulksteņa rādītāja 
virzienā augstāka spiediena iestatī-
jumam vai pretēji pulksteņa rādītāju 
virzienam zemākā spiediena iestatī-
jumam. Pēc pārbaudīšanas vēlamo 
spiedienu iestata, pievelkot bloķēša-
nas uzgriezni.

9. solis. Gaisa uzturēšanas ierīces 
uzstādīšana ir ieteicama, kā apraks-
tīts nodaļā Tehniskie dati

10. solis. Inspekcijas testa savie-
nojums, kā pieprasīts ar NEPA 13, 
jānodrošina cauruļvadu sistēmas vis-
attālākajā no modeļa DPV-1 vārsta 
vietā.

11. solis. Izolācijas vadi un elektriski 
savienojumi ir jāzpilda saskaņā ar li-
kumīgo varas iestāžu prasībām un/vai 
Nacionālo elektrības kodeksu.

12. solis. Pirms tiek izpildīts sistē-
mas hidrostatiskais tests saskaņā 
ar NFPA 13 sistēmas apstiprināša-
nas testa prasībām, aizvara mezgls ir 
manuāli pārvietojams atvērtā bloķētā 
stāvoklī (skat. att. 3D); automātiskais 
drenāžas vārsts ( 4., 5., vai 6. att.) ir uz 
laiku jāaizstāj ar 1/2” NPT aizturtapu, 
3/32 collu atgaisošanas savienojums 
(13. vienība, 4. att; 15. vienība, 5. zīm.; 
vai 5. vienība, 6. zīm) ir uz laiku jāno-
maina ar1/4 collu NPT aizturtapu un 
skatlūkas vāka bultskrūves jāpievelk 
izmantojot krustisko secību.

Vārsta 
iestatīšanas 
procedūra
Soļi 1 līdz 11 tiek izpildīti, kad sākumā 
iestata modeļa DPV-1 sausās caurules 
vārstu, pēc ugunsdrošības sistēmas 
darbības testa; vai, pēc sistēmas dar-
bības ugunsgrēka gadījumā.

PIeZĪMeS
Ja DPV-1 ir apgādāts ar sausās cau-
rules vārsta paātrinātāju, skatiet tā at-
iestatīšanas instrukcijas pirms DPV-1 
iestatīšanas no jauna. Skatiet TFP1100 
priekš QRS vai TFP1112 priekš ACC-1.

Pamatojoties uz piegādāto instrukciju, 
iestatiet no jauna paātrinātāju atbils-
tošā laika periodā, kamēr notiek DPV-1 
atiestatīšana.

1. solis. Aizveriet galveno vadības 
vārstu un aizveriet gaisa piegādes 
vadības vārstu (4., 5., vai 6. att.). Ja 
DPV-1 ir apgādāts ar sausās caurules 
vārsta paātrinātāju, noņemiet sausās 
caurules vārstu no ekspluatācijas sa-
skaņā ar tā tehnisko datu lapu (meklē-
jiet TFP1100 priekš QRS vai TFP1112 
priekš ACC-1).

2. solis. Atveriet galveno drenāžas 
vārstu (4., 5., vai 6.) un visas palīgd-
renāžas sistēmā. Aizveriet palīgdre-
nāžas vārstus pēc tam, kad beigusies 
ūdens izplūde. Atstājiet galveno dre-
nāžas vārstu atvērtu.

3. solis. Nospiediet automātiskā dre-
nāžas vārsta plunžeri (4., 5., or 6. att.), 
lai pārbaudītu, ka tas ir atvērts un, ka 
DPV-1 vārsts ir pilnīgi iztukšots.

4. solis. Atveriet izvēles trauksmes 
vadības vārstu (4., 5., vai 6. att.), kā 
pielietojams, ja tas bijis slēgts, lai ap-
klusinātu vietējās trauksmes.

5. solis. Ja nepieciešams, nomainiet 
visus sprinklerus, kas tika darbināti. 
Nomaiņas sprinkleriem jābūt tāda 
paša tipa un ar to pašu temperatūras 
diapazonu kā tie, kuri tika darbināti.

PIeZĪMe
Lai novērstu pārkarsuša alvas tipa 
sprinklera turpmākās darbības iespēju, 
jebkuri alvas tipa sprinkleri, kuri, ie-
spējams, atradušies augstākā tempe-
ratūrā par to maksimālo normēto vides 
temperatūru, ir jānomaina.

6. solis. Spiediet uz lejup atiestatī-
šanas kloķi (att. 3E), lai ļautu aizvara 
mezglu iestatīt no jauna.

7. solis. Piepildiet sistēmu ar gaisu 
(vai slāpekli) ar spiedienu līdz 10 psi 
(0,7 bar), un tad atsevišķi atveriet 
visus palīgdrenāžas vārstus cauruļ-
vadu sistēmā, lai izvadītu jebkādu at-
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likušo ūdeni novadīšanas sekcijās. 
Aizveriet katru drenāžas vārstu tik-
līdz beidzas ūdens izplūšana. Atveriet 
daļēji arī apakšējā korpusa drenāžas 
vārstu (4., 5., vai 6. zīm.), lai pārlieci-
nātos, ka stāvvads ir pilnīgi iztukšots. 
Aizveriet apakšējā korpusa drenāžas 
vārstu tiklīdz beidzas ūdens izplūde.

8. solis. Skatiet tabulu B un tad at-
jaunojiet sistēmu uz parasto sistēmas 
gaisa spiedienu kā nepieciešams, lai 
noturētu  DPV-1 vārstu noslēgtu.

9. solis. Nospiediet plunžeri uz auto-
mātiskā drenāžas vārsta, lai pārlieci-
nātos, ka tas ir atvērts un, ka šeit nav 
gaisa noplūdes.

No automātiskā drenāžas vārsta iz-
plūstošā gaisa neesamība liecina par 
pareizu gaisa vārsta sēžu DPV-1 vār-
stā. Ja gaiss izplūst, skatiet Apkopes 
un uzturēšanas nodaļu pie automā-
tiskās drenāžas vārsta pārbaudes, lai 
noteiktu/koriģētu noplūdes problē-
mas cēloni.

10. solis. Daļēji atveriet galveno kon-
troles vārstu. Lēni aizveriet drenāžas 
vārstu tiklīdz ūdens izplūdis no drenā-
žas savienojuma.

Nospiediet plunžeri uz automātiskā 
drenāžas vārsta, lai pārliecinātos, 
ka tas ir atvērts un, ka šeit nav gaisa 
noplūdes. No automātiskā drenāžas 
vārsta izplūstošā gaisa neesamība 
liecina par pareizu gaisa vārsta sēžu 
DPV-1 vārstā. Ja gaiss izplūst, skatiet 
Apkopes un uzturēšanas nodaļu pie 
automātiskās drenāžas vārsta pār-
baudes, lai noteiktu/koriģētu noplū-
des problēmas cēloni.

Ja nav nekādu noplūžu, DPV-1 vārsts 
ir gatavs nodošanai ekspluatācijā un 
tad galvenajam vadības vārstam jābūt 
pilnībā atvērtam.

PIeZĪMe
Pēc ugunsdrošības sistēmas iestatī-
šanas paziņojiet attiecīgās varas insti-
tūcijām un informējiet atbildīgos par 
īpašuma uzraudzību un/vai centrālam 
ugunsdzēsēju depo.

11. solis. Vienu nedēļā pēc tam, kad 
vārsts ir atiestatīts ievērojot eksplua-
tācijas testu vai sistēmas darbību, ze-
mākais korpusa drenāžas vārsts (un 
jebkura zemākā vieta drenāžas vārs-
tiem) var būt daļēji atvērts (un tādā 
gadījumā pēc tam aizvērts), lai atbrī-
votu atpakaļ plūstošo ūdeni. Turpiniet 
šo procedūru, kamēr atpakaļ plūsto-
šais ūdens vairs neparādās.

Apkope un 
uzturēšana
Šādas procedūras un apskates jāiz-
pilda kā norādīts, papildus jebkurām 
NFPA noteiktām prasībām, un jebkurš 
defekts nekavējoši jānovērš.

Īpašnieks ir atbildīgs par viņa uguns-
drošības aizsardzības sistēmas un ie-
rīču apskati, testēšanu un uzturēšanu 
atbilstoši ar šo dokumentu, kā arī ar 
Nacionālās ugunsdrošības asociāci-
jas (piemēram, NFPA 25) pielietoja-
miem standartiem, papildus jebkuras 
likumīgās varas institūcijas standar-
tiem. Uzstādīšanas darba uzņēmējam 
vai izstrādājuma ražotājam vajadzētu 
sazināties attiecībā uz jebkādiem 
jautājumiem.

Ieteicams, lai automātiskās sprinklera 
sistēmas apskatītu, testētu un apkal-
potu kvalificēts pārbaudes dienests.

PIeZĪMeS
Ekspluatācijas testa procedūra un 
ūdensplūsmas spiediena trauksmes 
testa procedūra rezultātā izraisīs ar to 
saistīto trauksmju nostrādi. Tātad, vis-
pirms nepieciešams brīdināt īpašnie-
kus un ugunsdzēsēju vadību, centrālo 
staciju vai citām signālu stacijas, ar 
kurām trauksme ir savienota.

Pirms aizverat ugunsdrošības aiz-
sardzības sistēmas galveno kontro-
les vārstu, lai veiktu apkopes darbus 
ugunsdrošības sistēmai, no attiecīgām 
varas iestādēm iegūstiet atļauju slēgt 
ietekmēto ugunsdrošības aizsardzības 
sistēmu un paziņojiet visām personām, 
kuras varētu ietekmēt šis lēmums.

Ikgadējā ekspluatācijas testa 
procedūra
Pareiza DPV-1 vārsta darbība (t.i., 
DPV-1 vārsta atvēršana ugunsgrēka 
stāvokļa laikā) jāpārbauda vismaz 
vienu reizi gadā šādi:

1. solis. Ja ūdeni vajag aizkavēt no 
izplūdes aiz stāvvada, izpildiet šādus 
soļus.

Aizveriet galveno vadības vārstu.•	

Atveriet galveno drenāžas vārstu.•	

Atveriet galvenā drenāžas vārstu •	
par vienu apgriezienu pēc pozīcijas, 
kurā ūdens tikko sāk plūst no galve-
nā drenāžas vārsta.

Atveriet galveno drenāžas vārstu.•	
2. solis. Atveriet sistēmas pārbaudes 
testa savienojumu.

3. solis. Pārbaudiet, ka DPV-1 
vārsts ir iedarbojies, kā parādīts ar 
ūdens plūsmusistēmā un, ka visas 
ūdens plūsmas trauksmes darbojas 

pienācīgi.

4. solis. Aizveriet galveno vadības 
vārstu.

5. solis. Atiestatiet DPV-1 vār-
stu saskaņā ar vārsta iestatīšanas 
procedūru.

PIeZĪMeS
Ir ieteikts, ka NFPA 25 prasība pēc ik-
gadējās vārsta iekšpuses pārbaudes 
tiek izpildīta šajā termiņā un pirms 
DPV-1 vārsta iestatīšanas. Instrukci-
jām par attiecībā uz aizvara uzlikas 
pārbaudi, skatiet Automātiskā novada 
vārsta pārbaudes apakšnodaļā soļus 
no 2. līdz 5.

Ceturkšņa ūdens plūsmas trauk-
smes testa procedūra.
Ūdens plūsmas trauksmes sistēmas 
testēšanu var jadzētu izpildīt ik ce-
turksni. Lai pārbaudītu ūdens plūsmas 
trauksmi, atveriet trauksmes testa vār-
stu, kurš ļaus ūdenim plūst uz ūdens 
plūsmas spiediena trauksmes slēdzi 
un/vai ūdens motora trauksmi. Pēc 
apmierinošas pārbaudes pabeigšanas 
aizveriet trauksmes testa vārstu.

Ūdens spiediena pārbaude
Ūdens spiediena mērītājs ir jāpār-
bauda ik mēnesi (pēc NFPA 25), lai 
nodrošinātu, ka tiek uzturēts normāls 
sistēmas ūdens spiediens.

Gaisa spiediena pārbaude
Ūdens spiediena mērītājs ir jāpār-
bauda ik mēnesi (pēc NFPA 25), lai 
nodrošinātu, ka tiek uzturēts normāls 
sistēmas ūdens spiediens.

Automātiskā drenāžas vārsta 
pārbaude
Automātiskais drenāžas vārsts jāpār-
bauda ik mēnesi (pēc NFPA 25), no-
spiežot plunžeri un pārbaudot, lai 
pārliecinātos, ka automātiskais dre-
nāžas vārsts neizdala ūdeni un/vai 
gaisu. Ūdens/gaisa izdalīšana ir pa-
zīme, ka gaisa un/vai ūdens sēžām ir 
sūce, kas pēc tam var izraisīt nepa-
reizu darbību vidējā kamerai, kas var 
netīši var nokļūt zem spiediena.

Ja pastāv sūce, noņemiet DPV-1 vār-
stu no ekspluatācijas, t.i., aizveriet 
galveno vadības vārstu, atveriet gal-
veno drenāžas vārstu, aizveriet gaisa 
piegādes vadības vārstu, noņemiet 
sausās caurules vārsta paātrinātāju 
no ekspluatācijas, kā pielietojams, sa-
skaņā ar šo tehnisko datu lapu (ska-
tiet TFP1100 priekš QRS vai TFP1112 
priekš ACC-1), un atveriet inspekcijas 
testa savienojumu, lai atslogotu sis-
tēmas gaisa spiedienu līdz 0 psig kā 
rāda sistēmas gaisa spiediena mē-
rītājs) un tad pēc skatlūkas vāka no-
ņemšanas izpildiet šādus soļus:
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1. solis. Pārliecinieties, ka vārsta 
sēžas gredzens ir tīrs un brīvs no jeb-
kādiem ierobojumiem vai nozīmīgām 
skrambām.

2. solis. Noņemiet aizvara mezglu no 
vārsta vispirms izvelkot piekares asi.

3. solis. Demontējiet aizvara uzlikas 
aizturi no aizvara tā, lai aizvara uzliku 
varētu noņemt un pārbaudīt. Pārlie-
cinieties, ka aizvara uzlika neparāda 
paliekošās deformācijas zīmes, bojā-
jumus, utt. Nomainiet aizvara uzliku, 
ja ir jebkādas nodiluma zīmes.

4. solis. Notīriet aizvara uzliku, aiz-
varu un aizvara uzlikas aizturi un tad 
pārmontējiet aizvara mezglu.

5. solis. Uzstādiet no jauna aizvara 
mezglu ar tā piekares asi un tad uz-
stādiet no jauna skatlūkas vāku.

Ierobežota 
garantija
Izstrādājumii, ko ražojusi Tyco Fire 
Suppression & Building Products 
(TFSBP) tiek garantēti vienīgi sākot-
nējam pircējam uz desmit (10) ga-
diem materiāla un izgatavošanas 
defektu kompensācijai, ja iekārta ir 
pienācīgi uzstādīta un apkalpota sa-
skaņā ar normālu izmantošanu un ap-
kalpošanu Šī garantija beidzas pēc 
desmit (10) gadiem no datuma, kad 
TFSBP nosūtījusi preci. Nekāda ga-
rantija netiek dota izstrādājumiem 
vai komponentiem, ko izgatavojušas 
kompānijas, kas nav apvienojušās ar 
īpašumtiesībām ar TFSBP vai izstrā-
dājumiem un komponentiem, kuri ne-
pareizi lietoti, neatbilstoši uzstādīti 
vai apkalpoti, pārveidoti vai remontēti 
saskaņā ar Nacionālās ugunsdrošī-
bas aizsardzības asociācijas pielie-
tojamiem standartiem un/vai jebkuru 
citu likumīgo varas institūciju stan-
dartiem. Materiālus, kurus TFSBP at-
zinusi par defektīviem, jāremontē vai 
jānomaina vienīgi pēc TFSBP izvēles 
un uz tās rēķina. TFSBP nedz pieņem, 
nedz pilnvaro kādu personu tai uz-
ņemties jebkādas citas saistības sa-
karā ar izstrādājumu vai izstrādājumu 
daļu pārdošanu. TFSBP nav atbildīgs 
par sprinkleru sistēmas konstrukci-
jas kļūdām vai neprecīzu vai nepilnīgu 
informāciju, kas sniegta pircējam vai 
pircēja pārstāvjiem.

TFSBP nekādā gadījumā nav atbil-
dīgs, par līgumu izpildi, par tehnis-
kās ekspluatācijas pārkāpumiem, par 
stingrām saistībām vai dēļ jebkādiem 
citiem juridiskiem pieņēmumiem par 
nejaušiem, netiešiem, speciāliem vai 
izrietošiem bojājumiem, bet neiero-
bežotiem ar darba likumu priekšraks-
tiem, neatkarīgi no tā vai TFSBP ticis 
informēts par tādu zaudējumu iespē-
jamību, un nekādā gadījumā TFSBP 
atbildība nevarēs pārsniegt summu, 
kas vienāda ar pārdošanas cenu.

Iepriekšējā garantija ir izveidota jeb-
kuru un visu citu, izteiktu vai norādītu, 
garantiju vietā, ieskaitot garantijas ko-
merciālam pielietojumam un piemēro-
tība īpašam mērķim.

Šī ierobežotā garantija izklāsta vie-
nīgo tiesisko līdzekli prasībām, kas 
pamatojas uz atteici vai defektiem 
izstrādājumos, materiālos vai kom-
ponentos, vienalga vai pretenzija ir 
radīta saistībā ar līgumu izpildi, teh-

niskās ekspluatācijas pārkāpumiem, 
stingru atbildību vai kādu citu juri-
disku pieņēmumu.

Šī garantija tiks pielietota pilnā ap-
jomā atļauto likumu robežās. Spēkā 
neesamība visā vai daļā, šīs garanti-
jas jebkādā sadaļā, neietekmēs atli-
kušo daļu.
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Pasūtīšanas 
procedūra

PIeZĪMe
Atloku urbumu specifikācijas skatiet 
tabulā A.

Detaļu numuri rūpnīcā priekšiestatī-
tiem modeļa Modeļa DPV-1 vārstiem ir 
norādīti Cenu grāmatā.

Standarta DPV-1 sausās caurules 
vārsts (Amerikas standarta at-
loku urbumus, Amerikas vītņotās 
pieslēgvietas un Amerikas gropes 
ārējo diametru, ja pielietojams):
Specificējiet: (specificēt izmēru) mo-
deļa DPV-1 sausās caurules vārsts 
(specificēt ieplūdi x izplūdi) gala sa-
vienojumi, P/N (specificēt).
2-1/2” (DN65)

G x G,
2,88” (73,1 mm) 
O.D. x 2,88” 
(73,1 mm) 
O.D. Grope ...........................P/N 52-310-1-925

3” (DN80)

G x G,
3,50” (88,9 mm) 
O.D. Grope x 
3,50” (88,9 mm) 
O.D. Grope ...........................P/N 52-310-1-930

4” (DN100)

G x G,
4,50” (114,3 mm) 
O.D. Grope 2,88” 
(114,3 mm) O.D. Grope ........P/N 52-310-1-940

F x G,
ANSI urbts atloks 
x 4,50” (114,3 mm) 
O.D. Grope .......................... P/N 52-310-1-440

F x F,
ANSI izurbts at-
loks x ANSI atloki 
ar urbumem ........................ P/N 52-310-1-040

6” (DN150)

G x G,
6,62” (16,3 mm) 
O.D. Grope x 
6,62” (168,3 mm) 
O.D. Grope .......................... P/N 52-310-1-960

F x G,
ANSI urbts atloks 
x 6,62” (168,3 mm) 
O.D. Grope .......................... P/N 52-310-1-460

F x F,
ANSI izurbts at-
loks x ANSI atloki 
ar urbumem ........................ P/N 52-310-1-060

Standarta galvanizēts DPV-1 me-
hānisms (skat. attēlu F):
Specificējiet: 2-1/2” un 3” DPV-1 
iepriekšsamontēts galvanizēts 
mehānisms,
P/N 52-309-2-005

Specificējiet: 4” DPV-1 iepriekšsa-
montēts galvanizēts mehānisms,
P/N 52-309-2-001

Specificējiet: 6” DPV-1 iepriekšsa-
montēts galvanizēts mehānisms,
P/N 52-309-2-002

Izvēles paātrinātājs:

Modeļa QRS elektroniskais 
paātrinātājs 
(detaļas norādītas TFP1100)

Specificējiet: Modeļa QRS electro-
niskā sausās caurules vārsta paātri-
nātāja pakete, P/N 52-312-2-101.

Modeļa ACC-1 elektroniskais 
paātrinātājs 
(detaļas norādītas TFP1112)

Specificējiet: Modeļa ACC-1 sausās 
caurules paātrinātājs, P/N 52-311-
1-001, un

Galvanizēts paātrinātāja mehānisms 
modelim DPV-1 sausās caurules 
vārsts, P/N 52-311-2-010.

Izvēles 600 psi ūdens spiediena 
mērītājs:

Specificējiet: 600 psi ūdens spiediena 
mērītājs, P/N 92-343-1-004.

Piederumi:
Pasūtiet tehnisko datu sarakstus turp-
mākajam pielietojumam, detaļām un 
papildus piederumiem:
Modelis PS10-2A,

Potera elektriskais 
ūdens plūsmas 
spiediena 
trauksmes slēdzis. .............. P/N 54-281-1-002

Modelis WMA1,
Ūdens motora trauksme ..... P/N 52-630-1-001

Modelis AMD-1,
Gaisa uzturēšanas ierīce .... P/N 52-324-2-002

Modelis AMD-2,
Gaisa uzturēšanas ierīce ....P/N 52-326-2-001

Modelis AMD-3,
Slāpekļa uzturēšanas ierīce ...P/N 52-328-2-001

Vārsta nomaināmās detaļas:
Specificējiet: (apraksts) lietošanai ar 
(precizēt izmēru) modeļa DPV-1 sau-
sās caurules vārstu, P/N (skatīt zīmē-
jumu 1A un 1B).

Aizvietošanas mehānisma detaļas:
Specificējiet: (apraksts) lietošanai ar 
(precizēt izmēru) modeļa DPV-1 sau-
sās caurules vārstu, P/N (skatīt 4., 5., 
vai 6. attēlu, ja pielietojams).

Svars:
Šāds ir nominālais svars vārstiem un 
mehānismiem:
2-1/2” (DN65)

Modeļa DPV-1 
G x G sausās caurules vārsts ......... 37 lb (17 kg)

3” (DN80)
Modeļa DPV-1 
G x G sausās caurules vārsts ......... 38 lb (18 kg)

2-1/2” un 3” (DN65/80) vārsta mehānisms
 ......................................................... 23 lb (11 kg)

4” (DN100)
Modeļa DPV-1 
G x G sausās caurules vārsts .........57 lb (26 kg)

4” (DN100)
Modeļa DPV-1 
F x G sausās caurules vārsts .......... 67 lb (31 kg)

4” (DN100)
Modeļa DPV-1 
F x G sausās caurules vārsts ..........77 lb (36 kg)

4” (DN100) vārsta mehānisms ........... 30 lb (14 kg)

6” (DN150)
Modeļa DPV-1 
G x G sausās caurules vārsts .........95 lb (44 kg)

6” (DN150)
Modeļa DPV-1 
F x G sausās caurules vārsts ........108 lb (50 kg)

6” (DN150)
Modeļa DPV-1 
F x G sausās caurules vārsts ........ 121 lb (56 kg)

6” (DN150) vārsta mehānisms ........... 30 lb (14 kg)

Citi DPV-1 sausās caurules vārsti:

PIeZĪMeS
Citi DPV-1 trauksmes pārbaudes vārsti 
ir pasūtāmi ar jebkuru atloka kombinā-
ciju, pieslēgumvietu vītņojumu vai gro-
pes ārējo diametru, kas nav piedāvāti 
saskaņā ar “Standard DPV-1 Dry Pipe 
Valve” piedāvājumiem.

Vārsti ar NPT vītņotām pieslēgvietām 
ir paredzēti izmantošanai ar “Standard 
Galvanized DPV-1 Valve Trim”, kas pie-
dāvāti un detalizēti šajā dokumentā. 
Vārsti ar ISO vītņotām pieslēgvietām 
ir paredzēti izmantot ar speciālu pasū-
tāmu mehānismu, ko piegādā vietējie 
izplatītāji, lai apmierinātu noteikta ap-
vidus īpašās vajadzības. Sazinieties 
ar savu vietējo izplatītāju attiecībā uz 
vārstiem un vārstu mehānismiem īpa-
šiem apvidiem.

Specificējiet: (precizēt izmēru) modeļa 
DPV-1 sausās caurules vārsts ar (pre-
cizēt ieplūdi un izplūdi) savienojumi ar 
(precizēt NPT vai ISO) pieslēgvietas 
ar vītņojumu, P/N (precizēt).
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Piezīme: Šis dokuments ir tulkots dokuments. Jebkuru materiālu tulkojumi citās valodās nevis angļu paredzēti tikai angliski nelasošas sabiedrības ērtībām. Tulkojuma 
precizitāte nav garantēta ne arī norādīta. Ja rodas kādi jautājumi, kas saistīti ar informācijas precizitāti, ko satur tulkojums, lūdzu, skatieties angļu versijā, kas ir 
dokumenta oficiālā versija. Jebkuras neatbilstības vai atšķirības, kas radušās tulkojumā, nav saistošas un tām nav nekādu juridisku seku atbilstībai, ieviešanai vai 

jebkuriem citiem mērķiem. www.quicksilvertranslate.com.

‘Daļu numuri citiem 2-1/2” (DN65) 
sausās caurules vārstiem:

Vārsti ar NPT pieslēgvietām
G x G,

3,00” (76,1 mm) 
ārējais diametrs 
Grope x 3,00” 
(76,1 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-930

Vārsti ar ISO pieslēgvietām
G x G,

2,88” (73,0 mm) 
ārējais diametrs 
Grope x 2,88” 
(73,0 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-920

G x G,
3,00” (76,1 mm) 
ārējais diametrs 
Grope x 3,00” 
(76,1 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-940

Daļu numuri citiem 3” (DN80) sau-
sās caurules vārstiem:

Vārsti ar ISO pieslēgvietām
G x G,

3,50” (88,9 mm) 
ārējais diametrs 
Grope x 3,50” 
(88,9 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-922

Daļu numuri citiem 4” (DN100) 
sausās caurules vārstiem:

Vārsti ar NPT pieslēgvietām
F x G,

ISO at-
loks x 4,50” 
(114,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-253

F x G,
AS at-
loks x 4,50” 
(114,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-613

F x G,
JIS at-
loks x 4,50” 
(114,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-813

F x F,
ISO atloks x ISO atloks  . P/N 52-309-1-133

F x F,
AS atloks x AS atloks .....P/N 52-309-1-513

F x F,
JIS atloks x JIS atloks .... P/N 52-309-1-713

Vārsti ar ISO pieslēgvietām
G x G,

4,50” 
(114,3 mm) ārē-
jais diametrs 
Grope x 4,50” 
(114,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-923

F x G,
ISO at-
loks x 4,50” 
(114,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-213

F x F,
ISO atloks x ISO atloks ... P/N 52-309-1-113

Daļu numuri citiem 6” (DN150) 
sausās caurules vārstiem:
Vārsti ar NPT pieslēgvietām
G x G,

6,50” 
(165,1 mm) ārē-
jais diametrs 
Grope x 6,50” 
(165,1 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-935

F x G,
ANSI at-
loks x 6,50” 
(165,1 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-435

F x G,
ISO at-
loks x 6,62” 
(168,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-255

F x G,
ISO at-
loks x 6,50” 
(165,1 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-335

F x G,
AS at-
loks x 6,62” 
(168,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-615

F x G,
AS at-
loks x 6,50” 
(165,1 mm) ārē-
jais diametrs Grope ....... P/N 52-309-1-635

F x G,
JIS at-
loks x 6,62” 
(168,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ...... . P/N 52-309-1-815

F x G,
JIS at-
loks x 6,50” 
(165,1 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-835

F x F,
ISO atloks x ISO atloks ... P/N 52-309-1-135

F x F,
AS atloks x AS atloks .....P/N 52-309-1-515

F x F,
JIS atloks x JIS atloks .... P/N 52-309-1-715

Vārsti ar ISO pieslēgvietām
G x G,

6,62” 
(168,3 mm) ārē-
jais diametrs 
Grope x 6,62” 
(168,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-925

G x G,
6,50” 
(165,1 mm) ārē-
jais diametrs 
Grope x 6,50” 
(165,1 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-945

F x G,
ISO at-
loks x 6,62” 
(168,3 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-215

F x G,
ISO at-
loks x 6,50” 
(165,1 mm) ārē-
jais diametrs Grope ........P/N 52-309-1-315

F x F,
ISO atloks x ISO atloks ... P/N 52-309-1-115


