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Descriere generală
Vanele de inundare DV-5 sunt vane cu membrană, 
utilizate ca „vane cu control automat pentru apă” la 
sisteme tip inundare de protecție la incendii. Dacă 
sunt reglate corespunzător, vanele DV-5 pot fi folo-
site și pentru acționarea alarmelor la incendiu în 
cadrul operării sistemului.
Vanele DV-5 cu membrană asigură, prin designul 
lor, resetarea de la exterior, o resetare facilă a siste-
mului de inundare, fără să fie nevoie să se deschidă 
vreun capac pentru repoziționarea unui mecanism cu 
clapetă și/sau clichet. Simpla represurizare a camerei 
membranei resetează vana.
DV-5 are de asemenea și acoperire înternă și externă 
a vanei, pentru protecția la coroziune. Rezistența la 
coroziune a acoperirii exterioare RILSAN permite 
folosirea DV-5 în medii corozive asociate multor 
tipuri de procese de prelucrare existente în fabrici, 
precum și în instalații la exterior.

NOTĂ
Vanele de inundare DV-5 descrise aici trebuie insta-
late și întreținute în conformitate cu acest document, 
precum și cu standardele valabile ale comisiei de agre-
mentare a produselor, pe lângă standardele oricărei 
alte autorități competente. Nerespectarea acestui 
lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare 
a acestor echipamente.
Deținătorul este responsabil pentru întreținerea 
sistemului de protecție la incendiu și a dispozitive-
lor în stare de funcționare corespunzătoare. Pentru 
orice probleme se va contacta firma de instalare sau 
producătorul.

Specificații tehnice
Aprobări
Acreditare VdS și LPCB în cazul în care reglarea se 
face conform acestor specificații tehnice, pentru apli-
cații conforme normelor europene.

Vană cu inundare DV-5
Piesele componente ale vanelor cu inundare DV-5, 
cu DN40 până la DN200, sunt indicate în figura 1. 
Vanele DV-5 sunt destinate pentru instalații verti-
cale. Fac parte din clasa de utilizare pentru o pre-
siune de lucru de 1,4 până la 16,0 bari, cu excepția 
DN50 care are o presiune minimă de 2,0 bari, iar 
presiunea remanentă minimă pentru DN40 până la 
DN200 trebuie să fie 2,0 bari pentru viteze ale debi-
tului mai mari de 8,5 m/s.

Cotele la exterior sunt indicate în figura 2, iar racor-
durile cu flanșe sunt disponibile cu găuri conform 
prevederilor ANSI, ISO, AS și JIS (vedeți tabelul A).
Vanele DV-5 sunt prevăzute cu orificii filetate ISO 
7-1 care se adaptează ușor reglajelor prezentate în 
aceste fișe de specificații tehnice.
Pierderea de presiune
Vedeți graficul A

Racorduri de capăt disponibile și greutăți

Racord de capăt Dimensiuni nominale ale vanei

Admisie Evacuare DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200

Filet Filet 4,1 kg 5,4 kg Nedisponibil Nedisponibil Nedisponibil Nedisponibil

Canelură Canelură 3,6 kg 4,5 kg 14,1 kg 27,7 kg 44,9 kg 68,1 kg

Flanșă Canelură Nedisponibil Nedisponibil 17,7 kg 33,6 kg 48,5 kg 77,8 kg

Flanșă Flanșă Nedisponibil Nedisponibil 21,3 kg 36,3 kg 52,3 kg 87,5 kg
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Dimensiuni 
nominale ale 

vanei1

Specificații pentru găuri de flanșă

Dimensiuni nominale în milimetri

ANSI B16.1 (Clasa 125)2 ISO 7005-2 (PN10)3 ISO 7005-2 (PN16)4 JIS B 2210 (10K) AS 2129 (tabelul E)

Dim. A Dim. B Cantit. N Dim. A Dim. B Cantit. N Dim. A Dim. B Cantit. N Dim. A Dim. B Cantit. N Dim. A Dim. B Cantit. N

DN80 152,4 19,0 4

USE ISO 2084 (PN16)

160,0 19,0 8 Nedisponibil Nedisponibil

DN100 190,5 19,0 8 180,0 19,0 8 175,0 15,0 8 178,0 18,0 8

DN150 241,3 22,2 8 240,0 23,0 8 240,0 19,0 8 235,0 22,0 8

DN200 298,5 22,2 8 295,0 23,0 8 295,0 23,0 12 Nedisponibil 292,0 22,0 8

1. Vanele de capăt cu flanșă DN40 și DN50 DV-5 nu sunt disponibile
2. Același model de găuri ca pentru B16.5 (clasa 150) și B16.42 (clasa 250)
3. Același model de găuri ca pentru BS 4504, secțiunea 3.2 (PN10) și DIN 2532 (PN10)
4. Același model de găuri ca pentru BS 4504, secțiunea 3.2 (PN16) și DIN 2532 (PN16)

1

Cantit.

1
1

4

4

8

8

2

2

4

4

6

6

6

4

1
2
3

(a)

6

5

Capac membrană..................... NR
Piuliță plată:

Nr. Descriere Piese pentru 
reparații

(a)
Corp vană ....................................
Membrană ..................................

NR

PIESE VANĂ

Vană DN40,
M12................................................ CH
Vană DN50 & DN80,
M16................................................
Vană DN100 & DN150,

CH

M16................................................
Vană DN200,
M20................................................

CH

CH

Nr. Descriere Nr. de 
identi�care

PIESE DE SCHIMB

Kit membrană,

92-477-1-105Vană DN40 ..........................................
92-477-1-107Vană DN50 ..........................................
92-477-1-109Vană DN80 ..........................................
92-477-1-101Vană DN100........................................

Vană DN150........................................ 92-477-1-103
Vană DN200........................................ 92-477-1-111

Include articolul 2:

Piuliță hexagonală:
Vană DN100 & DN150,
M16................................................ CH
Vană DN200,
M20................................................ CH

Vană DN40,
M12 x 30 mm ............................. CH
Vană DN50 & DN80,
M16 x 50 mm .............................
Vană DN100,

CH

M16 x 50 mm .............................
Vană DN150,

CH

M16 x 55 mm .............................
Vană DN200,

CH

M20 x 70 mm ............................. CH

ORIENTAREA URECHII 
MEMBRANEI

6 
(NOTA 3)

2 
(NOTA 4)

INEL V (NOTA 4)

4

3

5

1

4

MEMBRANĂ CU URECHEA ORIENTATĂ 
PERPENDICULAR PE LINIA MEDIANĂ 

A CORPULUI VANEI

1.
2.
3.

4.

NOTE:
NR - Neînlocuibil
CH - Hardware comun

NOTĂ: Nu aplicați adezivi, lubre�anți sau 
alte substanțe la diafragmă, 
inelul V sau corpul vanei.

Corpurile de vană DN100, DN150 și DN200 sunt 
echipate cu știfturi și capacele de membrană sunt 
�xate cu piulițe hexagonale și bolțuri cu cap hexagonal.

Inelul V este atașat la membrana vanelor DN100, 
DN150 și DN200 în fabrică. Dacă pe durata veri�cării 
interne a vanei se constată că inelul V este detașat 
de membrană, rețineți faptul că inelul V este o 
componentă necesară a vanei și că detașarea acestuia 
nu va afecta funcționarea normală a vanei sau performanțele 
acesteia. În cazul detașării inelului V, reinstalați-l concentric 
între membrană și capacul membranei, așa cum se prezintă.

Dim. A Diametrul 
cercului de 
bolțuri

Dim. B Diametrul 
găurii bolțului

Cantit. N Număr 
de găuri pentru 
bolțuri

FIGURA 1  
ASAMBLAREA VANEI DE INUNDARE DV-5

TABELUL A  
SPECIFICAȚII DIMENSIONALE PENTRU SELECTAREA GĂURILOR DE FLANȘĂ
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Materiale constructive
Corp
Fontă ductilă cu acoperire de protecție RILSAN polia-
midă 11 conform ASTM A536-77, clasa 65-45-12
Capac cu mânere
Fontă ductilă cu acoperire de protecție RILSAN polia-
midă 11 conform ASTM A536-77, clasa 65-45-12
Membrană
Nailon armat, cauciuc natural conform ASTM D2000
Elemente de fixare a capacului membranei
Oțel carbon galvanizat
Componentele dispozitivului de reglare
Consultați listele de material din figurile 7 până la 18

Principii de 
funcționare
Modelul DV-5 de vană de inundare cu membrană 
depinde de presiunea apei din camera membranei 
(vedeți figura 3A) în menținerea închisă a membra-
nei contra presiunii apei de alimentare. 
Atunci când vana DV-5 este în funcțiune, camera 
membranei este presurizată prin racordurile de 
reglare de la orificiile de admisie a vanei principale 
de comandă.
Prin deschiderea unui dispozitiv de acționare, de 
exemplu robinetul electromagnetic al dispozitivu-
lui de acționare electrică (vedeți figura 6), apa este 
eliberată din camera membranei mai repede decât 
viteza de reumplere prin restricția de 3,2 mm a vanei 
de închidere automată de la racordul de alimentare 
al camerei membranei. Această eliberare a apei sub 
presiune duce la o scădere rapidă a presiunii din 
camera membranei și forța diferențială aplicată în 
interiorul diafragmei, pentru a o menține în poziție 
fixă, descrește sub punctul de declanșare a vanei. 
Apoi, presiunea apei de alimentare forțează des-
chiderea membranei, permițând accesul fluxului de 
apă către conductele sistemului, precum și prin ori-
ficiul de alarmă pentru acționarea de alarmă (vedeți 
figura 3B).

DN40

DN50

DN80

DN100

DN150

DN200

Canelură x Canelură și Filet x Filet

Canelură x Canelură și Filet x Filet

Canelură x Canelură, Flanșă x Flanșă și Flanșă x Canelură

Canelură x Canelură, Flanșă x Flanșă și Flanșă x Canelură

Canelură x Canelură, Flanșă x Flanșă și Flanșă x Canelură

460 mm

400 mm

324 mm

220 mm

204 mm

570 mm

Canelură x Canelură, Flanșă x Flanșă și Flanșă x Canelură
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GRAFICUL A  
PIERDERE DE PRESIUNE NOMINALĂ A DEBITULUI LA VANA DE INUNDARE DV-5

FIGURA 2  
DIMENSIUNI DE EXTERIOR VANĂ DE 

INUNDARE DV-5
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FIGURA 3C

FIGURA 3A

FIGURA 3D

FIGURA 3B
POZIȚIE DE FUNCȚIONARE

ÎNCHIDERE ALIMENTARE CU APĂ

POZIȚIA REZIDUALĂ DE GOLIREPOZIȚIA DE GOLIRE A SISTEMULUI

ÎNCHIDERE ALIMENTARE CU APĂ

EVACUARE DIN SISTEM

POZIȚIE SETATĂ

17,2 BARI MAX. ALIMENTARE CU APĂ DEBIT DE APĂ DINSPRE ALIMENTAREA CU APĂ

DEBIT DE APĂ SPRE SISTEMDESCHIDERE A SISTEMULUI SPRE ATMOSFERA EXTERIOARĂ

DEBIT DE APĂ PRIN 
ORIFICIUL DE ALARMĂ 
CĂTRE ALARMĂ

ORIFICIU DE ALARMĂ 
DESCHIS SPRE ATMOSFERA 
EXTERIOARĂ

EVACUAREA APEI REZIDUALE DIN SISTEM

ORIFICIU DE ADMISIE LA 
CAMERA MEMBRANEI

SUPORT AL MEMBRANEI 
VANEI PE DIRECȚIA 
DE CURGERE A APEI

DESCHIDERE A 
CAMEREI MEMBRANEI 
SPRE ATMOSFERA 
EXTERIOARĂ

DIAFRAGMĂ
CAMERĂ

DEBIT DE APĂ 
PRIN VANĂ

ORIFICIU PENTRU 
PRESIUNE APĂ ȘI TEST 
ALARMĂ

MEMBRANA SE 
FLEXEAZĂ AUTOMAT 
PE POZIȚIA SUPORT

DEBIT DE APĂ 
PRIN VANĂ

ORIFICIU DE 
GOLIRE SISTEM

GOLIRE 
SISTEM

DESCHIDERE A CAMEREI 
MEMBRANEI SPRE ATMOSFERA 
EXTERIOARĂ

DEBIT DE APĂ CĂTRE 
VANA DE ÎNCHIDERE 
AUTOMATĂ

MEMBRANA SE 
RETRAGE, DESCHIZÂND 
VANA PE DIRECȚIA DE 
CURGERE A APEI

ORIFICIU DE GOLIRE 
PRINCIPAL

7-R 1/2

7-R 3/4
7-R 1-1/4

7-R 1/2

7-R 1/2

P1
P2
P3
P4
P5

Ori�ciu
DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200

7-R 1/2

7-R 3/4
7-R 3/4

7-R 1/2

7-R 1/2

7-R 1/2

7-R 3/4
7-R 3/4

7-R 1/2

7-R 1/2

7-R 1/2

7-R 1
7-R 2

7-R 1/2

7-R 1/2

7-R 1/2

7-R 1
7-R 2

7-R 1/2

7-R 1/2

7-R 1/2

7-R 1
7-R 2

7-R 1/2

7-R 1/2

Dimensiuni ori�cii conform ISO 7-1

Alimentare la camera membranei
Presiunea apei de alimentare și test alarmă
Acționare alarmă și sistem de golire
Golire principală
Acționarea vanei de închidere automată pentru admisia la camera membranei

Descriere ori�cii

FIGURA 3  
FUNCȚIONAREA VANEI DE INUNDARE DV-5
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Acționarea pilotului 
umed
Dispozitivul de reglare pentru operarea pilotului 
umed face parte din documentația de aprobare a 
vanelor DV-5 și este necesar pentru funcționarea 
corectă a acestora. 
Dispozitivul de reglare pentru operarea pilotu-
lui umed realizează o racordare a unui sistem de 
detecție a unei conducte pilot de sprinklere (senzori 
de căldură) la stații de control manual, cu racorduri 
de țevi de oțel minimum DN15. Conducta pilot este 
racordată la conducta pentru pilot umed indicată în 
figura 4.

Dimensiunile de instalare sunt furnizate în figura 19.
Sprinklerele pilot trebuie să fie sprinklere aprobate, 
cu factorul K de minim 80. Stațiile de control manual 
trebuie să fie model MC-1, descris în fișa tehnică 
TFP1382.
Înălțimea maximă a unei conducte pilot umed, 
deasupra vanei DV-5, nu trebuie să depășească 
limitele indicate în tabelul B, funcție de presiunea 
minimă de alimentare cu apă la vana DV-5, pentru 
o lungime echivalentă a conductei pilot (țevi plus 
fitinguri) de până la 150 metri până la cel mai 
îndepărtat sprinkler pilot.

Trebuie asigurată instalarea unui racord de verifi-
care de probă cu duză de factor K 80, în locul cel mai 
solicitat din punct de vedere hidraulic al conductei 
pilot (de obicei lângă cel mai înalt și mai depărtat 
sprinkler pilot umed sau stație de control manual).
NOTE: Conductele de pilot umed trebuie menținute la 
o temperatură minimă de 4°C.
Este recomandată cel puțin folosirea țevilor galvani-
zate la interior și a fitingurilor din fontă, pentru con-
ductele de pilot umed.

Filtru alimentare membrană

Racord conductă pilot umed
Racord alarmă motor hidraulic
Racord alimentare membrană

Vană alimentare membrană
Vană de închidere automată
Stație de control manual

Vană de comandă alarmă

Manometru membrană
Manometru sistem

Manometru alimentare cu apă

Vană DV-5

Robinet automat de golire
Vană pentru testul de alarmare

Robinet de golire sistem
(Nu se utilizează)

Vană principală de comandă a sistemului

Descriere
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FIGURA 4  
ACȚIONAREA PILOTULUI UMED  

(Vedeți figurile 7 până la 10 pentru listele de materiale specifice)
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Acționarea pilotului 
uscat
Dispozitivul de reglare pentru operarea pilotului 
uscat face parte din documentația de aprobare a 
vanelor DV-5 și este necesar pentru funcționarea 
corectă a acestora. 
Dispozitivul de reglare pentru operarea pilotului 
uscat realizează o racordare a unui sistem de detec-
ție a unei conducte pilot de sprinklere (senzori de 
căldură) la stații de control manual, cu racorduri 
de țevi de oțel minimum DN15. Conducta de pilot 
uscat, care se va presuriza cu aer sau nitrogen, este 
racordată la conexiunea de linie pentru pilot uscat 
indicată în figura 5.
Dimensiunile de instalare sunt furnizate în figura 19.
Sprinklerele pilot trebuie să fie sprinklere aprobate, 
cu factorul K de minim 80. Stațiile de control manual 
trebuie să fie model MC-1, descris în fișa tehnică 
TFP1382.

Dispozitivul de reglare pentru operarea pilotului 
uscat este dotat cu un dispozitiv de acționare pilot 
uscat, model DP-1, descris în fișa tehnică TFP1380. 
Dispozitivul de acționare face parte din clasa de uti-
lizare pentru o presiune maximă utilă pe pilot de 3,4 
bari și o presiune maximă utilă a alimentării cu apă 
de 16 bari.
Graficul B indică „presiunea minimă utilă pe con-
ducta pilot”, ca funcție de presiunea apei de ali-
mentare. Presiunea din dispozitivul de acționare a 
pilotului uscat trebuie menținută automat, folosind 
unul din următoarele dispozitive, după cum este 
cazul.
• Model AMD-1, dispozitiv de întreținere pentru 

aer (de tip reductor de presiune), vedeți fișa teh-
nică TFP1221

• Model AMD-2, dispozitiv de întreținere pentru aer 
(de tip compresor de verificare), vedeți fișa teh-
nică TFP1231

• Model AMD-3, dispozitiv de întreținere pentru 
nitrogen (de tip reductor de înaltă presiune), 
vedeți fișa tehnică TFP1241

Monitorizarea presiunii pentru sistemul de acțio-
nare pe pilot uscat, precum și a alarmei care indică 
separat funcționarea sistemului de detecție, se face 
printr-un avertizor pentru presiune joasă, setat după 
cum urmează:
• Alarma de presiune joasă este setată la aproxima-

tiv 0,4 bari sub presiunea necesară minimă utilă a 
conductei pilot, indicată în graficul B

• Alarma de incendiu setată la aproximativ 1,0 bari 
sub presiunea necesară minimă utilă a conductei 
pilot, indicată în graficul B

Întrerupătorul de presiune joasă pentru pilot uscat 
poate fi comandat, opțional, cu robinet de reglare, 
sau prin comandă separată.
Robinetul de suprapresiune din dispozitivul de 
reglare este setat din fabricație la o presiune de apro-
ximativ 3,1 bari; dacă este necesar, se poate regla pe 
teren, pentru o presiune mai mică.
Linia de pilot uscat trebuie să fie dotată cu puncte 
de scurgere joase, pentru a permite drenarea 
condensului.
NOTĂ: Este recomandată cel puțin folosirea țevilor 
galvanizate la interior și a fitingurilor din fontă, pentru 
conductele de pilot uscat.

Vană DV-5

Descriere

(Nu se utilizează)
Robinet de golire sistem
Robinet automat de golire

Manometru membrană

Vană de comandă alarmă
Manometru alimentare cu apă

Vană pentru testul de alarmare

Vană alimentare membrană
Vană de închidere automată
Stație de control manual

Dispozitiv de acționare pilot uscat
Întrerupător presiune joasă pilot uscat
Robinet de admisie aer pilot uscat

Filtru alimentare membrană

Manometru sistem

Vană principală de comandă a sistemului

Racord alimentare membrană
Racord alarmă motor hidraulic

Robinet de suprapresiune

Racord robinet de admisie aer pilot uscat
Racord conductă pilot uscat

Manometru conductă pilot uscat
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FIGURA 5  
ACȚIONAREA PILOTULUI USCAT  

(Vedeți figurile 11 până la 14 pentru listele de materiale specifice)
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Acționarea electrică
Dispozitivul de reglare pentru acționare electrică 
face parte din documentația de aprobare a vanelor 
DV-5 și este necesar pentru funcționarea corectă a 
acestora.
Dispozitivul pentru acționare electrică operează 
vanele DV-5 printr-un sistem de detectare ce constă 
în dispozitive electrice cum sunt termostate cu 
senzori de căldură, senzori de fum și/sau stații de 
acționare manuală.
Dimensiunile de instalare sunt furnizate în figura 19.

Robinetul electromagnetic cu care este dotat robine-
tul de control (P/N 52-287-1-124 descris în TFP2180) 
are următoarele caracteristici: 
• Presiune: 17,2 bari
• Tensiunea: 24 VDC
• Consum de putere: 22 Wați
• Amperaj util: 0,83 Amperi
NOTE: Aprobarea de către VdS și LPCb este condițio-
nată de folosirea robinetului electromagnetic echipat 
cu dispozitiv de reglare. VdS și LPCB aprobă robinetele 
electromagnetice numai pentru uzul în locații fără risc.
Se va ține seama de standardele în vigoare ale comisiei 
de agrementare a produselor referitoare la criteriile de 
instalare pentru circuitele de acționare electrică.

Dispozitivul de reglare pentru acționare electrică 
este dotat cu vană de închidere automată model 
ASV-1; în consecință, circuitul de declanșare are 
nevoie doar de cele zece minute standard de condi-
ții de alarmă, necesare pentru încărcarea robinetu-
lui electromagnetic, pentru ca acesta să se deschidă. 
După cele zece minute, moment în care robinetul 
electromagnetic se descarcă și se închide (în special 
când funcționează cu baterii de rezervă), robinetul 
de închidere automată va fi închis automat, împie-
dicând astfel represurizarea camerei membranei prin 
vana DV-5, sau închiderea accidentală a DV-5 în caz 
de incendiu.

Filtru alimentare membrană

Racord alimentare membrană
Racord alarmă motor hidraulic

Ventil electromagnetic

Vană DV-5
Vană principală de comandă a sistemului

Robinet automat de golire
Vană pentru testul de alarmare

Robinet de golire sistem
(Nu se utilizează)

Manometru membrană
Manometru sistem

Manometru alimentare cu apă

Vană alimentare membrană
Vană de închidere automată
Stație de control manual

Vană de comandă alarmă
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FIGURA 6  
ACȚIONARE ELECTRICĂ  

(Vedeți figurile 15 până la 18 pentru listele de materiale specifice)
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NOTE: Punctul de rouă a presiunii aerului în conducta pilot trebuie men-
ținut sub temperatura ambiantă la care acționarea sistemului de pilot 
umed va fi expusă. Acumularea apei la racordul conductei pilot cu dispo-
zitivul de acționare va reduce presiunea la care acesta se deschide și este 
posibil să împiedice funcționarea corectă. De asemenea, introducerea de 
umiditate în conductele pilot supuse la temperaturi de înghețare poate 
duce la acumulări de gheață care pot împiedica funcționarea corectă a 
dispozitivului de acționare.
Acolo unde umiditatea aerului de alimentare nu poate fi controlată în mod 
corespunzător, la cel puțin valoarea de proiect, se va instala un uscător 
de aer.
Este recomandată folosirea unui dispozitiv de întreținere cu nitrogen 
AMD-3 la aplicațiile cu acționare pe pilot uscat la care punctul de rouă 
trebuie menținut sub -29°C. Vedeți fișa tehnică TFP1241.

Presiunea de 
aalimentarea bar

Înălțimea pilot maximă, metrib

DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200

1,4 1,4 0,9 1,4 5,2 5,5 2,7

2,8 7,3 5,8 9,1 11,9 11,6 11,6

4,1 14,0 11,6 15,8 16,5 17,1 13,4

5,5 17,8 16,5 21,3 18,3 21,3 17,8

6,9 23,8 23,8 28,3 23,8 30,2 19,8

8,3 26,5 26,5 35,7 35,10 39,6 29,3

9,7 32,0 32,6 42,4 43,3 46,9 43,0

11,0 38,7 37,5 49,1 53,6 49,1 51,8

12,1 40,8 42,1 52,4 52,1 59,1 50,1

13,8 48,8 48,8 62,8 68,0 65,8 62,8

15,5 56,4 50,6 72,2 71,0 75,0 76,2

17,2 61,3 60,7 76,5 75,3 83,8 78,3

Note:
a. Dacă presiunea de alimentare este variabilă, se va lua în considerare valoarea minimă presupusă.
b. Înălțime maximă pilot de până la 150 metri lungime echivalentă a conductei pilot (țeavă plus fitinguri).
Este permisă interpolarea datelor.

PRESIUNEA APEI DE ALIMENTARE ÎN BARI

INTERVALUL PRESIUNII DE DESCHIDERE A DISPOZITIVULUI DE ACȚIONARE
PRESIUNEA MINIMĂ A AERULUI SISTEMULUI

PR
ES

IU
N

EA
 A

ER
U

LU
I Î

N
 B

A
RI

1,0

1,0

0

2,0

3,0

4,0 7,0 10,0 13,0 16,0

GRAFICUL B  
CERINȚE DE PRESIUNE LA CONDUCTA DE PILOT USCAT A VANEI DE INUNDARE MODEL DV-5

TABELUL B  
VANĂ DE INUNDARE DV-5, CRITERII DE PROIECTARE LA PILOT UMED PÂNĂ LA 150 METRI LUNGIME ECHIVALENTĂ A CONDUCTEI PILOT 

 (ȚEAVĂ PLUS FITINGURI)
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Pasul 10. Robinetul de suprapresiune aflat în 
dotarea dispozitivului de reglare pentru operarea 
pilotului uscat, este setat din fabricație să descarce 
la o presiune de aproximativ 3,1 bari, și se poate 
folosi, în mod normal, pentru o presiune în sistemul 
de acționare pe pilot uscat de 2,8 bari. Robinetul de 
suprapresiune poate fi resetat; în orice caz, resetarea 
se face la o presiune conformă cu prevederile autori-
tății legal competente.
Pentru resetarea robinetului de suprapresiune, se 
slăbește mai întâi contrapiulița în sensul acelor de 
ceasornic pentru o presiune mai mare, sau în sens 
invers acelor de ceasornic pentru o presiune mai 
joasă. După ce se verifică presiunea de setare dorită, 
se strânge contrapiulița.
Pasul 11. Racordurile electrice și pentru conducte 
trebuie efectuate în conformitate cu standardele 
valabile ale comisiei de agrementare a produselor.
Pasul 12. Înaine de efectuarea unui test hidrostatic, 
camera membranei de la vana DV-5 se va depresu-
riza, vana de golire automată se va înlocui tempo-
rar cu un dop, iar bolțurile de la capacul membranei 
trebuie strânse uniform și sigur, folosind o succe-
siune în diagonală. După strângere, verificați dacă 
toate bolțurile capacului membranei sunt bine 
strânse.

Pasul 3. Trebuie acordată atenție la instalarea 
vanelor de control, a filtrelor, robineților cu bilă etc., 
cu săgeata indicatoare în direcția corectă de curgere.
Pasul 4. Se vor lua măsuri adecvate în vederea eva-
cuării apei de canal. Apele de canal se vor direcționa 
astfel încât să nu producă deteriorarea accidentală a 
bunurilor și să nu prezinte pericol pentru persoane.
Pasul 5. Faceți racordul dintre vana de alimentare 
cu membrană și partea cu orificiu a vanei principale 
de comandă a sistemului, pentru a permite setarea 
vanei DV-5 (vedeți figura 19).
Pasul 6. Un racord de verificare de probă, așa cum 
a fost descris în capitolele Acționare pilot umed și 
Acționare pilot uscat, trebuie prevăzut la sistemele 
ude sau uscate de acționare pilot.
Pasul 7. Un dispozitiv de întreținere a aerului, așa 
cum a fost descris în capitolul Acționare pilot uscat, 
trebuie prevăzut la sistemul acționare pilot uscat.
Pasul 8. Un desicator de aer, în cazul în care este 
prevăzut pentru acționarea cu pilot uscat, se va 
instala între un colector de condensare și dispozi-
tivul de întreținere aer.
Pasul 9. Avertizorul pentru presiune joasă pentru 
acționarea cu pilot uscat, se va regla după cum 
urmează:
• Alarma de presiune joasă este setată la aproxima-

tiv 0,4 bari sub presiunea necesară minimă utilă a 
conductei pilot, indicată în graficul B

• Alarma de incendiu setată la aproximativ 1,0 bari 
sub presiunea necesară minimă utilă a conductei 
pilot, indicată în graficul B

Instalare
Vanele de inundare TYCO DV-5 trebuie instalate în 
conformitate cu această secțiune.

NOTĂ
Funcționarea corectă a vanei de inundare DV-5 
depinde de dispozitivul de reglare instalat conform 
instrucțiunilor din această fișă tehnică. Nerespecta-
rea diagramei adecvate de reglaj, poate împiedica 
funcționarea corectă a vanei DV-5, precum și anula-
rea agrementărilor și garanțiilor date de producător.
Vana DV-5 trebuie instalată într-un loc vizibil și 
accesibil.
Vana DV-5, reglajul aferent și conductele pilotului 
umed trebuie menținute la o temperatură minimă 
de 4°C.
Detectoarele de căldură pe vana DV-5 sau dispoziti-
vul de reglare aferent, nu sunt permise. Detectoarele 
de căldură pot duce la formarea de depozite minerale 
întărite care pot împiedica funcționarea corectă.
Modelul DV-5 de vană de inundare se va instala 
conform următoarelor criterii:
Pasul 1. Toate niplurile, fitingurile și dispozitivele 
trebuie să fie curățate de depuneri de piatră și de 
asperități, înainte de instalare. Folosiți soluțiile de 
etanșare numai pe filetul exterior al țevilor.
Pasul 2. Vana DV-5 trebuie reglată conform instruc-
țiunilor prezentate în figurile 7 până la 18, după caz.
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CANTIT.CANTIT.

2

2

1

1

1
1

2

1
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1
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1

3
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28

31
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3
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1
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22

NR. DESCRIERENR. DESCRIERE

AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................
ATDDMN; Racord adaptor; alamă;
�let DN15 x DN15 exterior; placat cu nichel ................................................................................

�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................
ATEEMN; Racord adaptor; alamă;

ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

ETDDMN; Cot adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

Canelură x Canelură sau Filet x Filet; scurgere 3/4".....................................................................
Vană de inundare DV-5; 1-1/2" și 2'';

�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................
ETDDFN; Cot adaptor; alamă;

�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................

RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM

RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................
RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;

TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;

TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

V923221002; Vană de control alamă;

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................

�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................
TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;

�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................
WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;

WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................
WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................

NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................
460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................
522892001; Stație cu bară de rupere
model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................

BSP �let mărimea 3/4"; galvanizat .............................................................................................
A291E2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;

923431021; Vană de închidere automată;
Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................

59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........
81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.

AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................

AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................
AP180D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 180 mm...................................................
AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................

A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................

661273........................................................................................................................................

025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari
sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................
2162156; Vană de golire automată; 1/2";

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................
1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;
corp din bronz .............................................................................................................................

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 7  
VANE DE INUNDARE DN40 și DN50 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE PILOT UMED
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CANTIT.CANTIT.
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NR. DESCRIERENR. DESCRIERE

ATEEMN; Racord adaptor; alamă;

let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................
ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

Vană de inundare DV-5; 3'';

ETDDFN; Cot adaptor; alamă;
let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................

Flanșă x Flanșă sau Flanșă x Canelat sau Canelat x Canelat; scurgere 1-1/4"...............................

let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................
ETDDMN; Cot adaptor; alamă;

ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................

AP80D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 80 mm.......................................................
AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................

let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................
RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;

let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu niche .................................................................... l

let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;

RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;

V923221002; Vană de control alamă;

TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;

TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................

let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................

let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;
3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................
WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................
WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................

NPT 1/2" let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................

model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................
522892001; Stație cu bară de rupere
460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................

661273........................................................................................................................................

A291G2; ting maleabil; dop cu let exterior;
BSP let mărimea 1-1/4"; galvanizat..........................................................................................

Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................
923431021; Vană de închidere automată;

59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu let ..........
81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" let exterior nr.

AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................
AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................
AP140D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 140 mm...................................................
AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................
A341D4; ting maleabil; joncțiune; let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................

sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................
025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari

corp din bronz .............................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................
2162156; Vană de golire automată; 1/2";

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 8  
VANĂ DE INUNDARE DN80 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE PILOT UMED



TFP1338_RO
Pagina 12 din 26

CANTIT.CANTIT.
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NR. DESCRIEREDESCRIERENR.

AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................

025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

2162156; Vană de golire automată; 1/2";

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;

1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................

522892001; Stație cu bară de rupere
model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................
59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........

460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................

BSP �let mărimea 2"; galvanizat.................................................................................................
A291I2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;
Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................
923431021; Vană de închidere automată;

81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.

AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................
AP120D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 120 mm...................................................
AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................
AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................

A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................

661273........................................................................................................................................

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

corp din bronz .............................................................................................................................

sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
RTFEMN; Reducție �letată; alamă nichelată;

RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;

V923221002; Vană de control alamă;

�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................

�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;

WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................
WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................

WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;
NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................

TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................

exterior DN20 x DN25..................................................................................................................

TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;

�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................
ATEEMN; Racord adaptor; alamă;

�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................
ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

ETDDMN; Cot adaptor; alamă;

ETDDFN; Cot adaptor; alamă;
�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................

�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................
�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

Flanșă x Flanșă sau Flanșă x Canelat sau Canelat x Canelat; scurgere 2"......................................

RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................
RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;

Vană de inundare DV-5; 4'' și 6";

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 9  
VANE DE INUNDARE DN100 și DN150 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE PILOT UMED
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NR. DESCRIERENR. DESCRIERE

AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................
AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................

�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................

Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................

BSP �let mărimea 2"; galvanizat.................................................................................................
A291I2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;

AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................

AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................
AP100D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 100 mm...................................................

AP120D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 120 mm...................................................

A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................

460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................

model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................
522892001; Stație cu bară de rupere

923431021; Vană de închidere automată;

81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.
59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........

661273........................................................................................................................................

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................
TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

V923221002; Vană de control alamă;
�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;
3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................
WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................
WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................

NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................

�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;

RTFEMN; Reducție �letată; alamă nichelată;

TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................
TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;
exterior DN20 x DN25..................................................................................................................

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

2162156; Vană de golire automată; 1/2";
oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;
corp din bronz .............................................................................................................................

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari
sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................
1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;
kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................

�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

ETDDMN; Cot adaptor; alamă;

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................

�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................
RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;

RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;

�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................

ATEEMN; Racord adaptor; alamă;
�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................

ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

ETDDFN; Cot adaptor; alamă;
Flanșă x Flanșă sau Flanșă x Canelat sau Canelat x Canelat; scurgere 2"......................................
Vană de inundare DV-5; 8";

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 10  
VANĂ DE INUNDARE DN200 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE PILOT UMED
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TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;

923431020; Robinet de suprapresiune;

TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;
�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ............................................

NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................
WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;
3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................

WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................
WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................

V923221002; Vană de control alamă;

923431021; Vană de închidere automată;
NPT1/4"; setată pentru reducere la 45 psi ...................................................................................

Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................
A291E2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;
BSP �let mărimea 3/4"; galvanizat .............................................................................................
A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................
AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................
AP180D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 180 mm...................................................
AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................
AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................

Vană de inundare DV-5; 1-1/2" și 2'';
�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................
ATEEMN; Racord adaptor; alamă;

�let DN15 x DN15 exterior; placat cu nichel ................................................................................
ATDDMN; Racord adaptor; alamă;

�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................
ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

ETDDFN; Cot adaptor; alamă;
Canelură x Canelură sau Filet x Filet; scurgere 3/4".....................................................................

�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................
ETDDMN; Cot adaptor; alamă;

�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................  

RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................
RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;

�let DN20 exterior x DN20 exterior; placat cu nichel ...................................................................

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................
PTDN; Dop; alamă; �let DN15 exterior; placat cu nichel ..............................................................

�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;

ETEEMN; Cot adaptor; alamă;

AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................

model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................

460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................

522892001; Stație cu bară de rupere

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................

522801001; Dispozitiv de acționare pilot uscat...........................................................................

Manometru pentru aer 0-10 bari;
aprobat fmandul; 0-250 psi ........................................................................................................

81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.
59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........

661273........................................................................................................................................

DESCRIERE

025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari
sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

2162156; Vană de golire automată; 1/2";

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

corp din bronz .............................................................................................................................

NR. NR. DESCRIERE

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
PRESIUNE JOASĂ, NR. DE IDENTIFICARE 0262 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 11  
VANĂ DE INUNDARE DN40 și DN50 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE PILOT USCAT
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TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;

923431020; Robinet de suprapresiune;

TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;
�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................

NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................
WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;
3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................

WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................
WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................

V923221002; Vană de control alamă;

Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................
923431021; Vană de închidere automată;
NPT1/4"; setată pentru reducere la 45 psi ...................................................................................

BSP �let mărimea 1-1/4"; galvanizat..........................................................................................
A291G2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;

A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................
AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................

AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................
AP140D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 140 mm...................................................

DESCRIERE

AP80D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 80 mm.......................................................
AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................

Vană de inundare DV-5; 3'';
�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................
ATEEMN; Racord adaptor; alamă;

�let DN15 x DN15 exterior; placat cu nichel ................................................................................
ATDDMN; Racord adaptor; alamă;

�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................
ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

ETDDFN; Cot adaptor; alamă;
�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................

�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................
ETDDMN; Cot adaptor; alamă;

�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

Flanșă x Flanșă sau Flanșă x Canelat sau Canelat x Canelat; scurgere 1-1/4"...............................

RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................
RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;

�let DN20 exterior x DN20 exterior; placat cu nichel ...................................................................
PTDN; Dop; alamă; �let DN15 exterior; placat cu nichel ..............................................................

�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;

RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................

�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

ETEEMN; Cot adaptor; alamă;

AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................

522801001; Dispozitiv de acționare pilot uscat ...........................................................................

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................

522892001; Stație cu bară de rupere
model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................

460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................

661273........................................................................................................................................
Manometru pentru aer 0-10 bari;
aprobat fmandul; 0-250 psi ........................................................................................................

81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.
59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let

DESCRIERE

sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................
025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

corp din bronz .............................................................................................................................
2162156; Vană de golire automată; 1/2";

1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;

NR. NR.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
PRESIUNE JOASĂ, NR. DE IDENTIFICARE 0262 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 12  
VANĂ DE INUNDARE DN80 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE PILOT USCAT
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�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

923431020; Robinet de suprapresiune;

Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................

NPT1/4"; setată pentru reducere la 45 psi ...................................................................................
923431021; Vană de închidere automată;

BSP �let mărimea 2"; galvanizat.................................................................................................
A291I2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;

A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................
AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................

AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................
AP120D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 120 mm...................................................

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................

V923221002; Vană de control alamă;
NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................
WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;

WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................
WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................

�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................

TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;

TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................
2162156; Vană de golire automată; 1/2";

522892001; Stație cu bară de rupere

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................

522801001; Dispozitiv de acționare pilot uscat ...........................................................................

model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................

460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................

59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........

aprobat fmandul; 0-250 psi ........................................................................................................
Manometru pentru aer 0-10 bari;

81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.
661273........................................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

corp din bronz .............................................................................................................................

DESCRIERE

sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................

NR.

ETDDMN; Cot adaptor; alamă;

ETEEMN; Cot adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................
ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................

�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................

�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................
RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;

RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;

PTDN; Dop; alamă; �let DN15 exterior; placat cu nichel ..............................................................

TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;

RTFEMN; Reducție �letată; alamă nichelată;
�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

�let DN20 exterior x DN20 exterior; placat cu nichel ...................................................................

exterior DN20 x DN25..................................................................................................................

AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................
AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................

�let DN15 x DN15 exterior; placat cu nichel ................................................................................

ATEEMN; Racord adaptor; alamă;
�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................

Flanșă x Flanșă sau Flanșă x Canelat sau Canelat x Canelat; scurgere 2"......................................

�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................
ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

ETDDFN; Cot adaptor; alamă;
�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................

ATDDMN; Racord adaptor; alamă;

Vană de inundare DV-5; 4'' și 6";

NR. DESCRIERE

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
PRESIUNE JOASĂ, NR. DE IDENTIFICARE 0262 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 13  
VANĂ DE INUNDARE DN100 și DN150 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE PILOT USCAT
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TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;

aprobat fmandul; 0-250 psi ........................................................................................................

A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................
AP100D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 100 mm...................................................

AP120D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 120 mm...................................................
AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................

923431020; Robinet de suprapresiune;

923431021; Vană de închidere automată;
NPT1/4"; setată pentru reducere la 45 psi ...................................................................................

A291I2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;
BSP �let mărimea 2"; galvanizat.................................................................................................

Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................

WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;
3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................
WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................
WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................

TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;
�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................

�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................
V923221002; Vană de control alamă;
�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................
TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................

460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................

model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................

522801001; Dispozitiv de acționare pilot uscat ...........................................................................
522892001; Stație cu bară de rupere

Manometru pentru aer 0-10 bari;

81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.
59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........

661273........................................................................................................................................

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................

�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................
RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;

�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
RTFEMN; Reducție �letată; alamă nichelată;

RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;

exterior DN20 x DN25..................................................................................................................

ETDDMN; Cot adaptor; alamă;

ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

�let DN20 exterior x DN20 exterior; placat cu nichel ...................................................................
PTDN; Dop; alamă; �let DN15 exterior; placat cu nichel ..............................................................

ETEEMN; Cot adaptor; alamă;

1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

2162156; Vană de golire automată; 1/2";

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;
kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

corp din bronz .............................................................................................................................

025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari
sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................

NR. DESCRIERE

ATDDMN; Racord adaptor; alamă;

�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................
ATEEMN; Racord adaptor; alamă;

�let DN15 x DN15 exterior; placat cu nichel ................................................................................

ATDMCON; Racord adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................

ETDDFN; Cot adaptor; alamă;
Flanșă x Flanșă sau Flanșă x Canelat sau Canelat x Canelat; scurgere 2"......................................
Vană de inundare DV-5; 8";

AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................
AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................

AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................

NR. DESCRIERE

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
PRESIUNE JOASĂ, NR. DE IDENTIFICARE 0262 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 14  
VANĂ DE INUNDARE DN200 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE PILOT USCAT
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A280D2; �ting maleabil; racord cu �let exterior;

TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................  
V923221002; Vană de control alamă;

WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;
3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................

�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................
WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................

A291E2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;
BSP �let mărimea 3/4"; galvanizat .............................................................................................

BSP mărimea 1/2"; galvanizat ....................................................................................................

AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................
AP180D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 180 mm...................................................
AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................

A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................

�let DN15 x DN15 exterior; placat cu nichel ................................................................................
ATDDMN; Racord adaptor; alamă;

Vană de inundare DV-5; 1-1/2" și 2'';
Canelură x Canelură sau Filet x Filet; scurgere 3/4".....................................................................

�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................
ATEEMN; Racord adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................

�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................
ETDDFN; Cot adaptor; alamă;

ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................
AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................

�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................
RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;
Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................

�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;

TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................
TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;

RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;

ETDDMN; Cot adaptor; alamă;

corp din bronz .............................................................................................................................
2162156; Vană de golire automată; 1/2";

460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................
406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................

Ventil electromagnetic; 1/2" 12,1 bari sau 17,2 bari ...................................................................

model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................

923431021; Vană de închidere automată;
Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................

522892001; Stație cu bară de rupere

59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........
81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................

661273........................................................................................................................................

DESCRIERE

025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari
sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................
20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

NR. NR. DESCRIERE

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 15  
VANE DE INUNDARE DN40 și DN50 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE ELECTRICĂ
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�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

A280D2; �ting maleabil; racord cu �let exterior;

3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................
WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;

V923221002; Vană de control alamă;
NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................

WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................
WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................

BSP �let mărimea 1-1/4"; galvanizat..........................................................................................
A291G2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;
BSP mărimea 1/2"; galvanizat ....................................................................................................

A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................

AP140D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 140 mm...................................................
AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................

AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................

DESCRIERE

ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

ATEEMN; Racord adaptor; alamă;
�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................

ETDDMN; Cot adaptor; alamă;
�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................
ETDDFN; Cot adaptor; alamă;
Flanșă x Flanșă sau Flanșă x Canelat sau Canelat x Canelat; scurgere 1-1/4"...............................
Vană de inundare DV-5; 3'';

�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................

AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................
AP80D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 80 mm.......................................................  
AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................

RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................

ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;

RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;

TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;

�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................

�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

corp din bronz .............................................................................................................................
2162156; Vană de golire automată; 1/2";

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................

Ventil electromagnetic; 1/2" 12,1 bari sau 17,2 bari ...................................................................
460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................

661273........................................................................................................................................

Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................

model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................  

923431021; Vană de închidere automată;

522892001; Stație cu bară de rupere

59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........
81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................

DESCRIERE

sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................
025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................
1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;

NR. NR.

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 16  
DN80 VANĂ DE INUNDARE DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE ELECTRICĂ
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A291I2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;

TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

BSP �let mărimea 2"; galvanizat.................................................................................................
A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................
AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................
AP120D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 120 mm...................................................
AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................
AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................
AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................

NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................
V923221002; Vană de control alamă;

WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................
WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................

�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;
3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................

025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

2162156; Vană de golire automată; 1/2";

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;

406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................
460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................
Ventil electromagnetic; 1/2" 12,1 bari sau 17,2 bari ...................................................................

Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................

model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................
59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........
81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.

923431021; Vană de închidere automată;

522892001; Stație cu bară de rupere

oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................

corp din bronz .............................................................................................................................

661273........................................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

DESCRIERE

sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................

NR.

ETDDMN; Cot adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................
�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;

TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;

�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
RTFEMN; Reducție �letată; alamă nichelată;

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................

�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;

ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

exterior DN20 x DN25..................................................................................................................

TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;

�let DN15 x DN15 exterior; placat cu nichel ................................................................................
ATDDMN; Racord adaptor; alamă;

�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................
ATDMCON; Racord adaptor; alamă;

�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................

ETDDFN; Cot adaptor; alamă;
Flanșă x Flanșă sau Flanșă x Canelat sau Canelat x Canelat; scurgere 2"......................................

�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................

ATEEMN; Racord adaptor; alamă;

Vană de inundare DV-5; 4'' și 6";

NR. DESCRIERE

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 17  
VANE DE INUNDARE DN100 și DN150 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE ELECTRICĂ
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TTEMEEFN; Teu adaptor; alamă;

A280D2; �ting maleabil; racord cu �let exterior;

AP100D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 100 mm...................................................
AP100E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 100 mm ...................................................
AP120D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 120 mm...................................................

A291I2; �ting maleabil; dop cu �let exterior;
BSP �let mărimea 2"; galvanizat.................................................................................................  

BSP mărimea 1/2"; galvanizat ....................................................................................................

AP300D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 300 mm...................................................

A341D4; �ting maleabil; joncțiune; �let BSP 1/2" exterior/interior; S.S......................................

V923221002; Vană de control alamă;

3 x 6 lungime 1,2 m; transparent ................................................................................................
WS00000004; Furtun de reducere a presiunii;
NPT 1/2" �let exterior/exterior; suport buna-n ...........................................................................

�let DN20 exterior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel ...........................................

WS00000007: Țeavă de cupru; 10 x 12 mm; lungime 900 mm ....................................................
WS00000096; Țeavă de cupru nichelată; 15 x 1mm pentru DV-5.................................................

ETDDMN; Cot adaptor; alamă;
corp din bronz .............................................................................................................................

522892001; Stație cu bară de rupere

923431021; Vană de închidere automată;
Model ASV-1 pentru reglaj DV-5 .................................................................................................

model MC-1 pentru declanșare manuală ....................................................................................

81900211; Racord drept 12 mm x 1/2" �let exterior nr.
59304FO; Robinet cu bilă; 1/2"; cu trecere completă; PN40; cu supapă de aerisire cu �let ..........

661273........................................................................................................................................

2162156; Vană de golire automată; 1/2";

Ventil electromagnetic; 1/2" 12,1 bari sau 17,2 bari ...................................................................
460491005; Vană de control pivotantă 3/4"................................................................................
406012; Cot 3 mm x m5 ..............................................................................................................
oper: k=25 și non oper: k=5.......................................................................................................

RTEMDFN; Adaptor reductor; alamă;
�let DN20 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................
RTFEMN; Reducție �letată; alamă nichelată;

TTEEEFN; Teu adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel ...........................................

�let DN20 interior x DN20 interior x DN20 interior; placat cu nichel............................................

TTDMDDFN; Teu adaptor; alamă;
exterior DN20 x DN25..................................................................................................................

�let DN15 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................

RTDMBFN; Adaptor reductor; alamă;

�let DN15 exterior x DN15 interior; placat cu nichel....................................................................

�let DN15 exterior x DN8 interior; placat cu nichel......................................................................

�let DN20 exterior x DN15 exterior; placat cu nichel ...................................................................
RTEDMN; Adaptor reductor; alamă;

Întrerupător pneumatic: aprobat CE, VDS, LPCB sau FM ..............................................................

ETDMDFN; Cot adaptor; alamă;

1610000210; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 1/2" BSP; PN30;

1610000270; Robinet cu bilă; alamă; trecere completă; 3/4" BSP; PN30;

20005025; Filtru tip Y; NPT 1/2"; plasă 50; sită SS304;
kv=29,5; ul și fpr ........................................................................................................................

kv=16,3; ul și fpr ........................................................................................................................

025500013; Apometru; clasa 1,6 0-25 bari
sau UL/FM 0-300 PSI ...................................................................................................................

NR. DESCRIERE

ATDMCON; Racord adaptor; alamă;
�let DN15 exterior x compr.15mm; placat cu nichel....................................................................

�let exterior DN20 x DN20; placat cu nichel ................................................................................

Flanșă x Flanșă sau Flanșă x Canelat sau Canelat x Canelat; scurgere 2"......................................

�let DN15 interior x DN15 interior; placat cu nichel.....................................................................
ETDDFN; Cot adaptor; alamă;

ATEEMN; Racord adaptor; alamă;

Vană de inundare DV-5; 8";

AP60D4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 1/2" x 60 mm.......................................................
AP80E4; racord de țeavă; oțel inoxidabil 316; 3/4" x 80 mm .......................................................

NR. DESCRIERE

COMUTATOR DE SUPRAVEGHERE, 
NR. DE IDENTIFICARE SUPSWITCHBI2DN20 
SE VA COMANDA SEPARAT. SUPRAVEGHERE 
OBLIGATORIE PENTRU VDS/LPCB.
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FIGURA 18  
VANĂ DE INUNDARE DN200 MODEL DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE PENTRU ACȚIONARE ELECTRICĂ
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Dimensiune 
vană

Dimensiuni în mm

A B C D E F G

DN40 340 400 550 200 210 370 530

DN50 340 400 550 200 210 370 530

DN80 315 400 550 230 220 430 580

DN100 310 400 450 270 310 460 610

DN150 340 400 550 330 280 500 650

DN200 360 400 550 370 290 610 700

1. Distanța minimă
2. Dimensiuni valabile numai pentru pilot umed și dispozitive de reglare cu acționare electrică.
3. Dimensiuni valabile numai pentru dispozitive de reglare cu acționare pilot uscat.
4. Dimensiuni valabile pentru toate tipurile de dispozitive de reglare.

VEDERE DIN FAȚĂ VEDERE DIN DREAPTA

VANĂ PRINCIPALĂ DE 
COMANDĂ A SISTEMULUI

ROBINET DE REGLARE DN15 PENTRU 
RACORDUL DE ALIMENTARE LA CAMERA 
CU MEMBRANĂ (FABRICAT ÎN SERIE)

A

C

B

F

G

D E
1 1,2

1,3

1

1,3

1,2

4

FIGURA 19  
DIMENSIUNI DE INSTALARE VANĂ DE INUNDARE DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE
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Procedura de setare 
a vanei
Pașii 1 până la 10 se vor efectua la setarea inițială a 
vanei de inundare model DV-5, după un test funcți-
onal al sistemului de protecție la incendiu, sau după 
folosirea sistemului cu ocazia unui incendiu. Consul-
tați figura 4, 5, sau 6, după caz.
Pasul 1. Închideți vana principală de comandă (B).
Pasul 2. Închideți vana de alimentare cu membrană 
(P). Pentru acționarea cu pilot uscat, închideți robi-
netul de admisie aer a pilotului uscat (T).
Pasul 3. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G), robinetul de golire a sistemului (E) și toate 
supapele de golire auxiliare ale sistemului. Închi-
deți supapele de golire auxiliare după ce apa nu mai 
curge. Lăsați vana pentru testul de alarmare (G) și 
robinetul de golire a sistemului (E) deschise.
În acest moment asigurați-vă că vanele manometru-
lui și vana de comandă a alarmei (H) sunt deschise.
Pasul 4. Apăsați dopul de etanșare a robinetului 
automat de golire (F) pentru a verifica dacă este 
deschis și dacă vana DV-5 este complet golită.
Pasul 5. Curățați filtrul de la alimentarea membra-
nei (Q) prin îndepărtarea dopului și a colectorului. 
Filtrul de la alimentarea membranei (Q) poate fi 
spălat prin deschiderea scurtă a vanei de alimen-
tare cu membrană (P).
Pasul 6. Resetați sistemul de acționare.
• Acționare manuală — împingeți în sus pârghia 

de acționare; nu închideți, totuși, capacul cu 
balama în acest moment.

• Acționare pilot umed — înlocuiți sprinklerele 
pilot utilizate și/sau resetați telecomanda stați-
ilor de control manual.

• Acționare pilot uscat — înlocuiți sprinklerele 
pilot utilizate și/sau resetați telecomanda stații-
lor de control manual. Restabiliți presiunea pneu-
matică a pilotului uscat.

• Acționare electrică - resetați sistemul electric de 
detecție în conformitate cu instrucțiunile produ-
cătorului, pentru a descărca electric robinetul 
electromagnetic.

NOTĂ
Pentru a preveni posibilitatea unei operări ulterioare 
a unui sprinkler pilot sudat supraîncălzit, trebuie înlo-
cuit fiecare sprinkler pilot sudat care este posibil să fi 
fost expus la temperaturi mai mari decât temperatura 
maximă admisă a ambientului.
Pasul 7. Deschideți vana de alimentare cu mem-
brană (P) și așteptați până se presurizează camera 
membranei DV-5.
Pasul 8. Acționați (deschideți) stația de control 
manual (M) pentru a se ventila aerul blocat în 
camera membranei DV-5. Dacă este necesar, deschi-
deți întâi capacul cu balama și împingeți la maxim 
în jos pârghia de acționare. Închideți lent pârghia de 
acționare, prin împingere în sus, după ce nu se mai 
elimină aer din stația de control manual. Închideți 
capacul cu balama și introduceți o nouă tijă în orifi-
ciul mic, prin partea de deasupra a carcasei.
Pentru acționarea cu pilot umed, întredeschideți 
racordul de verificare de probă și orice alt robinet de 
aerisire de pe conducta pilot umed, pentru a evacua 
aerul. După ce evacuarea aerului este completă, 
închideți racordul de verificare de probă și robine-
ții de aerisire.
Pasul 9. Verificați capacitatea de rezistență la presi-
une a membranei DV-5, după cum urmează: 
Cu camera membranei presurizată conform pasului 
8, închideți temporar vana de alimentare cu mem-
brană (P) și apoi urmăriți dacă se produce vreo 
scădere de presiune la manometrul membranei (K).
Dacă se observă o scădere de presiune, membrana 
DV-5 trebuie înlocuită și/sau se vor remedia orice 
scurgeri, înainte de a trece la următorul pas.
Dacă manometrul membranei (K) nu indică o 
scădere a presiunii, redeschideți robinetul de ali-
mentare cu membrană (P) și treceți la următorul pas. 
Pasul 10. Deschideți parțial vana principală de 
comandă (B). Închideți vana pentru testul de alar-
mare (G) imediat ce apa se scurge prin robinetul de 
golire a sistemului (E) și apoi închideți robinetul de 
golire a sistemului (E) după ce apa încetează să mai 
curgă. Urmăriți dacă există scurgeri prin robinetul de 
golire automată (F). Dacă există scurgeri, determi-
nați/remediați cauza sau problema scurgerii. Dacă 
nu există scurgeri, vana DV-5 se poate pune în func-
țiune și în acest caz, vana principală de comandă 
trebuie deschisă complet.

NOTĂ
Dacă vana pentru testul de alarmare nu este închisă 
imediat ce apa se scurge prin robinetul de golire a sis-
temului, se poate declanșa o alarmă falsă.
Când vana principală de comandă (B) este deschisă, 
presiunea la camera membranei robinetului DV-5 
poate suferi o creștere. Această creștere a presiunii este 
normală, iar dacă presiunea este mai mare de 16 bari, 
se poate scădea prin deschidere parțială și temporară 
a stației de control manual (M); în orice caz, nu permi-
teți ca presiunea indicată de manometrul membranei 
(K) să scadă sub presiunea indicată de manometrul de 
la alimentarea cu apă (J), deoarece acest lucru poate 
duce la declanșarea vanei DV-5.
După setarea unui sistem de protecție la incendiu, 
notificați autoritățile competente și informați-i pe cei 
responsabili cu monitorizarea stațiilor de alarmă par-
ticulare și/sau centralizate.

Îngrijire și întreținere
Procedurile și verificările care urmează se vor efectua 
conform indicațiilor, suplimentar față de orice pre-
vederi specifice ale standardelor comisiei de agre-
mentare a produselor și orice defecțiune trebuie 
remediată imediat.

NOTĂ
Frecvența procedurilor și a verificărilor care se fac 
trebuie să se conformeze oricăror prevederi spe-
cifice ale standardelor comisiei de agrementare a 
produselor.
Înainte de a închide vana principală de comandă a sis-
temului de protecție la incendiu, în scopul unor lucrări 
de întreținere, trebuie obținut mai întâi acordul de 
închidere a sistemului din partea autorităților com-
petente, și se va informa tot personalul care poate fi 
afectat prin această acțiune.
Proprietarul este responsabil de verificarea, testarea și 
întreținerea sistemelor proprii de protecție la incendiu 
și ale echipamentelor, în conformitate cu acest docu-
ment precum și cu standardele valabile recunoscute de 
autoritatea de agrementare. Pentru orice probleme se 
va contacta firma de instalare sau producătorul.
Este recomandabil ca sistemele automate de sprinklere 
să fie verificate, testate și întreținute de un serviciu 
specializat de inspecție, în conformitate cu standar-
dele comisiei de agrementare a produselor.
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Scăderea presiunii de alimentare sub limita 
normală

NOTĂ
Dacă presiunea apei de alimentare scade semnificativ 
sub limita statică normală (cum se poate întâmpla în 
cazul unor spargeri sau reparații de conducte princi-
pale), și se produce consecutiv o scădere a presiunii 
în camera membranei, sub limita normală (datorată, 
de exemplu unei scurgeri la un racord de țeavă sau 
dinspre camera membranei, sau unei scurgeri la vana 
de control al camerei membranei, produsă de murdă-
rie sau resturi adunate în zona de etanșare a vanei de 
control), în acest caz, vana de inundare DV-5 se poate 
declanșa accidental, dacă presiunea apei de alimen-
tare este restabilită rapid.
O scădere a presiunii de alimentare cu apă sub limita 
normală (ca în cazul unei întreruperi a alimentării cu 
apă), constituie o defecțiune de urgență.
În caz că se întâmplă astfel, închideți imediat vana 
principală de comandă și apelați la următoarea pro-
cedură de resetare a sistemului:
Pasul 1. Înainte ca presiunea apei de alimentare să 
fie restabilită la vana principală de comandă, care 
este în poziție închisă, notați valoarea presiunii 
indicată de manometrul de la camera membranei 
și determinați dacă presiunea se află între limitele 
normal acceptate.
Pasul 2. Dacă presiunea camerei membranei este 
sub limita normală, verificați și remediați orice scur-
gere de la camera membranei, înainte de a reseta 
sistemul.
Pasul 3. După ce presiunea de alimentare este resta-
bilită la vana principală de comandă, resetați vana 
de inundare DV-5, în conformitate cu capitolul Pro-
cedura de setare a vanei.

NOTĂ
În cazul unei avarii de urgență a sistemului de protec-
ție la incendiu, datorată unei întreruperi în alimen-
tarea cu apă, se recomandă luarea în considerare a 
posibilității de instalare a unui avertizor de presi-
une joasă, pentru monitorizarea presiunii apei de 
alimentare.
Procedura de testare a alarmei de debit 
de apă
Pentru testarea alarmei de debit de apă, deschideți 
vana pentru testul de alarmare (G), care va permite 
curgerea apei către întrerupătorul pentru debitul 
de apă (C) și/sau dispozitivul de alarmare cu motor 
hidraulic. Pentru încheierea satisfăcătoare a testului, 
închideți vana pentru testul de alarmare (G).

Pasul 3. Verificați dacă vana DV-5 a declanșat, lucru 
indicat de curgerea apei în sistem.
Pasul 4. Închideți vana principală de comandă (B).
Pasul 5. Închideți vana de alimentare cu membrană 
(P).
Pasul 6. Resetați vana de inundare DV-5 în confor-
mitate cu procedura de setare a vanei.
Procedura de testare a funcționării 
sistemului de acționare electrică
Funcționarea corectă a vanei DV-5 (de exemplu des-
chiderea vanei DV-5 în condiții de incendiu) se veri-
fică astfel:
Pasul 1. Dacă apa nu trebuie să ajungă deasupra 
conductei ascendente, executați următorii pași.
• Închideți vana principală de comandă (B). 

Deschideți vana pentru testul de alarmare (G) și 
robinetul de golire a sistemului (E).

• Deschideți vana principală de comandă (B) o 
rotație dincolo de poziția la care apa începe să 
curgă de la robinetul de golire a sistemului (E).

• Închideți vana pentru testul de alarmare (G) și 
apoi închideți robinetul de golire a sistemului (E).

Pasul 2. Verificați tabloul de acționare prin inun-
dare pentru conformitatea cu instrucțiunile pro-
ducătorului referitoare la acționarea robinetului 
electromagnetic.
Notă: Fiți pregătiți să efectuați rapid pașii 3, 4 și 5, 
dacă apa nu trebuie să ajungă deasupra conductei 
ascendente.
Pasul 3. Verificați dacă vana DV-5 a declanșat, lucru 
indicat de curgerea apei în sistem.
Pasul 4. Închideți vana principală de comandă (B) 
a sistemului.
Pasul 5. Închideți vana de comandă a alimentării 
camerei membranei (P).
Pasul 6. Resetați vana de inundare DV-5 în confor-
mitate cu procedura de setare a vanei.

Procedura de testare a funcționării 
sistemului de acționare cu pilot umed
Funcționarea corectă a vanei DV-5 (de exemplu des-
chiderea vanei DV-5 în condiții de incendiu) se veri-
fică astfel:
Pasul 1. Dacă apa nu trebuie să ajungă deasupra 
conductei ascendente, executați următorii pași:
• Închideți vana principală de comandă (B). 

Deschideți vana pentru testul de alarmare (G) și 
robinetul de golire a sistemului (E).

• Deschideți vana principală de comandă (B) o 
rotație dincolo de poziția la care apa începe să 
curgă de la robinetul de golire a sistemului (E).

• Închideți vana pentru testul de alarmare (G) și 
apoi închideți robinetul de golire a sistemului (E).

Pasul 2. Deschideți racordul de verificare a probelor.
Notă: Fiți pregătiți să efectuați rapid pașii 3, 4 și 5, 
dacă apa nu trebuie să ajungă deasupra conductei 
ascendente.
Pasul 3. Verificați dacă vana DV-5 a declanșat, lucru 
indicat de curgerea apei în sistem.
Pasul 4. Închideți vana principală de comandă (B).
Pasul 5. Închideți vana de alimentare cu membrană 
(P).
Pasul 6. Resetați vana de inundare DV-5 în confor-
mitate cu procedura de setare a vanei.
Procedura de testare a funcționării 
sistemului de acționare cu pilot uscat
Funcționarea corectă a vanei DV-5 (de exemplu des-
chiderea vanei DV-5 în condiții de incendiu) se veri-
fică astfel:
Pasul 1. Dacă apa nu trebuie să ajungă deasupra 
conductei ascendente, executați următorii pași:
• Închideți vana principală de comandă (B). 

Deschideți vana pentru testul de alarmare (G) și 
robinetul de golire a sistemului (E).

• Deschideți vana principală de comandă (B) o 
rotație dincolo de poziția la care apa începe să 
curgă de la robinetul de golire a sistemului (E).

• Închideți vana pentru testul de alarmare (G) și 
apoi închideți robinetul de golire a sistemului (E).

Pasul 2. Deschideți racordul de verificare a probelor.
Notă: Fiți pregătiți să efectuați rapid pașii 3, 4 și 5, 
dacă apa nu trebuie să ajungă deasupra conductei 
ascendente.
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Procedura de testare a dispozitivului de 
reglare pentru acționarea sistemului pe pilot 
uscat
Funcționarea corectă a dispozitivului de acționare 
a pilotului uscat se verifică astfel:
Pasul 1. Închideți vana principală de comandă (B).
Pasul 2. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G) și robinetul de golire a sistemului (E).
Pasul 3. Deschideți racordul de verificare a probelor 
de pe conducta pilot uscat.
Pasul 4. Verificați dacă debitul de apă de la racor-
dul de golire pilot uscat (R) crește până la debitul 
complet.
Pasul 5. Verificați dacă presiunea din camera 
membranei a scăzut sub 25% din presiunea apei de 
alimentare.
Pasul 6. Închideți racordul de verificare a probelor 
și lăsați ca presiunea pe conducta pilot uscat să se 
stabilizeze. Verificați dacă există scurgeri la racordul 
de golire pilot uscat (R). Orice scurgere trebuie reme-
diată înainte de a trece la pasul următor.
Pasul 7. Deschideți parțial vana principală de 
comandă (B). Închideți vana pentru testul de alar-
mare (G) imediat ce apa se scurge prin robinetul de 
golire a sistemului (E) și apoi închideți robinetul de 
golire a sistemului (E) după ce apa încetează să mai 
curgă. Urmăriți dacă există scurgeri prin robinetul de 
golire automată (F). Dacă există scurgeri, determi-
nați/remediați cauza sau problema scurgerii. Dacă 
nu există scurgeri, vana DV-5 se poate pune în func-
țiune și în acest caz, vana principală de comandă (B) 
trebuie complet deschisă.
Procedurile de test la alarmă de presiune 
joasă și la scurgerea de condens la acționarea 
pilotului uscat
Pentru acționarea pilotului uscat, testarea întreru-
pătorului de presiune joasă a pilotului uscat (S) și 
a scurgerilor de condens pe conducta de pilot uscat 
se va face astfel:
Pasul 1. Închideți vana principală de comandă (B).
Pasul 2. Închideți vana de alimentare cu membrană 
(P).
Pasul 3. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G) și robinetul de golire a sistemului (E).
Pasul 4. Deschideți racordul de verificare a probelor 
și slăbiți lent presiunea pneumatică. Verificați dacă 
întrerupătorul de presiune joasă a pilotului uscat (S) 
este funcțional și dacă limitele setate pentru presi-
une joasă sunt după cum urmează:
• Alarma de presiune joasă este setată la aproxima-

tiv 0,4 bari sub presiunea necesară minimă utilă a 
conductei pilot, indicată în graficul B

• Alarma de incendiu setată la aproximativ 1,0 bari 
sub presiunea necesară minimă utilă a conductei 
pilot, indicată în graficul B.

Pasul 5. Închideți racordul de verificare a probelor 
și lăsați ca presiunea pe conducta pilot uscat să se 
represurizeze automat.
Pasul 6. Deschideți separat fiecare dren de presiune 
joasă, apoi închideți-l după ce goliți orice condens 
acumulat. 
Pasul 7. Lăsați ca presiunea pe conducta de pilot 
uscat să se represurizeze automat. 
Pasul 8. Deschideți vana de alimentare cu mem-
brană (P). 
Pasul 9. Deschideți parțial vana principală de 
comandă (B). Închideți vana pentru testul de alar-
mare (G) imediat ce apa se scurge prin robinetul de 
golire a sistemului (E) și apoi închideți robinetul de 
golire a sistemului (E) după ce apa încetează să mai 
curgă. Urmăriți dacă există scurgeri prin robinetul de 
golire automată (F). Dacă există scurgeri, determi-
nați/remediați cauza sau problema scurgerii. Dacă 
nu există scurgeri, vana DV-5 se poate pune în func-
țiune și în acest caz, vana principală de comandă (B) 
trebuie complet deschisă. 
Procedura de testare a robinetului 
electromagnetic la acționarea electrică
Funcționarea corectă a robinetului electromagnetic 
la acționarea electrică trebuie verificată după cum 
urmează:
Pasul 1. Închideți vana principală de comandă (B).
Pasul 2. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G) și robinetul de golire a sistemului (E).
Pasul 3. Verificați tabloul de acționare prin inun-
dare pentru conformitatea cu instrucțiunile pro-
ducătorului referitoare la acționarea robinetului 
electromagnetic.
Pasul 4. Verificați dacă debitul de apă de la racordul 
de golire a robinetului electromagnetic crește până 
la debitul complet.

Pasul 5. Verificați dacă presiunea din camera 
membranei a scăzut sub 25% din presiunea apei de 
alimentare.
Pasul 6. Resetați sistemul electric de detecție în 
conformitate cu instrucțiunile producătorului de 
descărcare electrică a robinetului electromagnetic. 
Vedeți dacă există scurgeri la robinetul electromag-
netic. Orice scurgere trebuie remediată înainte de a 
trece la pasul următor.
Pasul 7. Deschideți parțial vana principală de 
comandă (B). Închideți vana pentru testul de alar-
mare (G) imediat ce apa se scurge prin robinetul de 
golire a sistemului (E) și apoi închideți robinetul de 
golire a sistemului (E) după ce apa încetează să mai 
curgă. Urmăriți dacă există scurgeri prin robinetul de 
golire automată (F). Dacă există scurgeri, determi-
nați/remediați cauza sau problema scurgerii. Dacă 
nu există scurgeri, vana DV-5 se poate pune în func-
țiune și în acest caz, vana principală de comandă (B) 
trebuie complet deschisă.
Verificarea pe interior a vanei 
O dată la cinci ani pe durata procedurii de verificare 
operațională anuală și înainte de resetarea vanei de 
inundare DV-5, interiorul vanei de inundare DV-5 
trebuie curățat și verificat să nu fie uzat sau dete-
riorat. Piesele deteriorate sau uzate trebuie înlocu-
ite. (Se recomandă înlocuirea membranei la fiecare 
zece ani, sau mai frecvent dacă inspecția și/sau uzura 
impun înlocuirea mai frecventă.)
La reinstalarea capacului membranei, efectuați pașii 
următori pentru a vă asigura că elementele de fixare 
a capacului membranei (șuruburi cu cap hexagonal) 
sunt strânse în mod uniform și sigur.
Pasul 1. Aliniați membrana și capacul membranei 
orientate în mod corespunzător față de corpul robi-
netului (vedeți figura 1) și mențineți în poziție
Pasul 2. Asamblați șaibele plate la șuruburile cu cap 
hexagonal
Pasul 3. Aplicați LOCTITE nr. 242 (sau echivalent) la 
filetele șuruburilor cu cap hexagonal
Pasul 4. Introduceți șuruburile cu cap hexagonal în 
capacul membranei și membrană, apoi strângeți cu 
mâna de corpul ventilului
Pasul 5. Folosind o succesiune în diagonală pentru a 
asigura uniformitatea, strângeți cu cheia șuruburile 
cu cap hexagonal la valorile corecte ale cuplului de 
strângere (vedeți tabelul C)
Pasul 6. Verificați pentru a vă asigura că toate 
șuruburile cu cap hexagonal sunt bine strânse

NOTĂ
Dacă apa de alimentare conține substanțe chimice 
ce pot ataca țesătura ramforsată de nailon sau 
cauciucul natural sau dacă inspecția la cinci ani indică 
o aglomerare de resturi la vana de inundare care ar 
putea afecta funcționarea corectă, atunci se va mări 
în mod corespunzător frecvența procedurii de verificare 
a vanei la interior. Dacă sistemul este alimentat cu apă 
de mare sau apă nepotabilă, frecvența procedurii de 
verificare a vanei trebuie mărită în mod corespunzător. 
(Se recomandă o verificare anuală a vanei la interior 
în cazul unui sistem alimentat cu apă de mare sau 
nepotabilă.)

Dimensiuni nominale 
ale vanei DN Cuplu Nm

DN40 22

DN50 29

DN80 54

DN100 65

DN150 72

DN200 87

TABELUL C  
CUPLUL DE STRÂNGERE MAXIM PENTRU 
BOLȚURILE CAPACULUI DE MEMBRANĂ
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Având drept referință figura 1, asigurați-vă că mem-
brana este corect orientată; altfel, vana de inundare 
DV-5 nu poate fi setată corect.
Slaba strângere a bolțurilor capacului membranei 
poate duce la scurgeri interne și externe.
Inelul V este atașat la membrană în fabrică. Dacă 
pe durata unei verificări se constată că inelul V este 
detașat de membrană, rețineți faptul că inelul V este 
o componentă necesară a vanei și că detașarea aces-
tuia nu va afecta funcționarea normală a vanei sau 
performanțele acesteia. În cazul detașării inelului V, 
reinstalați-l concentric între membrană și capacul 
membranei, așa cum se prezintă în figura 1.
NOTĂ: Nu aplicați adezivi, lubrefianți sau alte sub-
stanțe la diafragmă, inelul V sau corpul supapei.

Garanția limitată
Pentru termenii și condițiile de garanție, vizitați 
www.tyco-fire.com.

Procedura de comandă
Vană de inundare model DV-5, pre-echipată 
cu dispozitiv de reglare, în conformitate cu 
normele europene VdS/LPCB 
Specificații: Vană de inundare model DV-5, pre-echi-
pată cu dispozitiv de reglare, în conformitate cu 
normele europene VdS/LPCB, (specificați racordul 
de capăt), (specificați dimensiunea), (specificați 
dispozitivul de acționare, P/N (specificați conform 
tabelului D)).
Accesorii
Specificații: (specificați numele produsului), Nr. de 
identificare (specificați):
Comutator de supraveghere pentru
vană de control
alarmă motor hidraulic. . . . . . . . . . . . . . . .SUPSWITCHBI2DN20

Comutator de supraveghere cu presiune joasă. . . . . . . . . 0262

Comutator de supraveghere pentru
vană de control
alimentare cu aer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SUPSWITCHBI2DN20

Model WMA-1
Alarmă motor hidraulic cu
gong cu finisaj roșu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-630-1-021R

Etichete A la Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WS00000033
(pentru atașarea la componentele dispozitivului de reglare 
a supapei)

MĂRIME

A DN40

2 DN50

3 DN80

4 DN100

6 DN150 (168,3 mm)

7 DN150 (165,1 mm)

8 DN200

DISPOZITIV DE 
REGLARE

89 EUR

VANĂ PRINCIPALĂ DE 
COMANDĂ

00 Se va comanda separat

COMUTATOR

0 Niciunul

1 PS10-1

RACORD DE CAPĂT

80 Flanșă x Flanșă PN10/16

81 Flanșă x Flanșă ANSI

82 Flanșă x Canelură 8” PN10/16

83 Flanșă x Canelură ANSI

84 Canelură x Canelură

85 Filet x Filet ISO 7-1

86 Flanșă x Canelură PN16 (DN200)

P/N XX — X — XX — XX — X — XX

ACȚIONARE

50 Acționare pilot umed fără robinet 
de golire

51 Acționare electrică fără robinet 
de golire

52 Acționare pilot uscat fără robinet 
de golire

53
Acționare pilot uscat fără robinet 

de golire, cu întrerupător de 
presiune joasă a aerului

TABELUL D  
VANĂ DE INUNDARE DV-5 CU DISPOZITIV DE REGLARE, ÎN CONFORMITATE CU NORMELE EUROPENE VdS/LPCB,  

SELECȚIE A NUMERELOR DE IDENTIFICARE A ANSAMBLURILOR APROBATE PRE-ECHIPATE ȘI TESTATE



Anexa A din TFP1338 (12/2016)  
Instrucțiuni pe scurt (în cazul în care apar probleme, consultați întregul document)  
pentru vane de inundare DV-5, DN40 până la DN200, acționare pilot umed

I. Condiții normale
• Vana principală de comandă (B) este deschisă 

și blocată.
• Robinetul de golire a sistemului (E) este închis.
• Vana de alimentare cu membrană (P) și vana 

de comandă a alarmei (H) sunt deschise.
• Stația de control manual (M) și vana pentru 

testul de alarmare (G) sunt închise.
• Manometrul de la alimentarea cu apă (J) indică 

presiunea apei din amonte.
• Manometrul sistemului (L) indică zero.
• Manometrul membranei (K) este egal sau mai 

mare decât manometrul de la alimentarea cu 
apă (J).

II. Funcționarea
Când DV-5 este în funcțiune, camera diafrag-
mei este presurizată dinspre orificiul de admisie 
al vanei principale de comandă (B). Deschiderea 
stației de control manual (M) sau a sprinklerului 
de pilot umed (de detectare a incendiului) elibe-
rează apa din camera cu membrană mai repede 
decât viteza de reumplere prin vana de închidere 
automată (N). Apoi, presiunea apei de alimentare 
forțează deschiderea membranei DV-5, permițând 
accesul fluxului de apă către conductele sistemu-
lui, precum și la întrerupătorul pentru debitul de 
apă (C).

III. Scoaterea sistemului din funcțiune
Pasul 1. Închideți vana de alimentare cu mem-
brană (P).
Pasul 2. Închideți vana principală de comandă 
(B).
Pasul 3. Deschideți vana pentru testul de alar-
mare (G) și robinetul de golire a sistemului (E).

IV. Repunerea sistemului în funcțiune
Pasul 1. Închideți vana principală de comandă 
(B).
Pasul 2. Închideți vana de alimentare cu mem-
brană (P).
Pasul 3. Deschideți vana pentru testul de alar-
mare (G), robinetul de golire a sistemului (E) și 
toate supapele de golire auxiliare ale sistemului. 
Închideți supapele de golire auxiliare după ce apa 
nu mai curge. Lăsați vana pentru testul de alar-
mare (G) și robinetul de golire a sistemului (E) 
deschise.
Pasul 4. Apăsați dopul de etanșare a robinetului 
automat de golire (F) pentru a verifica dacă este 
deschis și dacă vana DV-5 este complet golită.
Pasul 5. Curățați filtrul de la alimentarea mem-
branei (Q).
Pasul 6. Resetați sistemul de acționare.
Acționare manuală — împingeți în sus pârghia de 
acționare; nu închideți, totuși, capacul cu balama 
în acest moment.
Acționare pilot umed — înlocuiți sprinklerele 
pilot utilizate și/sau resetați telecomanda stații-
lor de control manual.
Pasul 7. Deschideți vana de alimentare cu 
diafragmă (P) pentru a presuriza camera diafrag-
mei DV-5.
Pasul 8. Deschideți și apoi închideți stația de 
control manual (M) pentru a se ventila aerul 
blocat în camera membranei DV-5.
Evacuați aerul blocat de la conducta pilot umed. 
După ce evacuarea aerului este completă, închi-
deți racordul de verificare de probă și robineții de 
aerisire.

Pasul 9. Închideți temporar vana de alimentare 
cu membrană (P) și apoi urmăriți dacă se produce 
vreo scădere de presiune la manometrul membra-
nei (K).
Dacă manometrul membranei (K) nu indică o 
scădere a presiunii, redeschideți robinetul de ali-
mentare cu membrană (P) și treceți la următorul 
pas.
Pasul 10. Deschideți parțial vana principală de 
comandă (B). Închideți vana pentru testul de 
alarmare (G) și apoi închideți robinetul de golire 
a sistemului (E) după ce apa încetează să mai 
curgă. Urmăriți dacă există scurgeri prin robine-
tul de golire automată (F). Dacă nu există scurgeri, 
vana DV-5 se poate pune în funcțiune și în acest 
caz, vana principală de comandă trebuie deschisă 
complet.

V. Test săptămânal

NOTĂ
Înainte de a închide orice fel de vană sau de a activa 
orice fel de alarmă, informați agenții de securitate 
locală și stația de alarmare centrală, dacă este cazul.
Pasul 1. Deschideți vana pentru testul de alar-
mare (G), verificați dacă semnalul indus de între-
rupătorul pentru debitul de apă (C) este vizibil 
pe panoul de incendiu. Dacă este cazul, verifi-
cați sunetul la dispozitivul de alarmare cu motor 
hidraulic — trebuie să fie clar și continuu.
Pasul 2. Readuceți vana pentru testul de alar-
mare (G) în poziție normală, închisă, după ce ați 
verificat dacă semnalul de alarmă este vizibil pe 
tabloul de incendiu.
Pasul 3. Descărcați țeava de alarmă prin apăsarea 
robinetului de golire automată (F). Dacă alimenta-
rea este sub valoarea normală, utilizați instrucți-
unile sursei de alimentare cu apă pentru a obține 
presiunea obișnuită.

Filtru alimentare membrană

Racord conductă pilot umed
Racord alarmă motor hidraulic
Racord alimentare membrană

Vană alimentare membrană
Vană de închidere automată
Stație de control manual

Vană de comandă alarmă

Manometru membrană
Manometru sistem

Manometru alimentare cu apă

Vană DV-5

Robinet automat de golire
Vană pentru testul de alarmare

Robinet de golire sistem
(Nu se utilizează)

Vană principală de comandă a sistemului

Descriere

G

2

C

B
1

P

Q

H
F

J

E

A

L

QN

3
2
1

3

H

M

L

P
N
M

K
J

K D

F
G

E

B
C

A

Articol

Întrerupător debit de apă



Anexa B din TFP1338 (12/2016)  
Instrucțiuni pe scurt (în cazul în care apar probleme, consultați întregul document)  
pentru vane de inundare, DV-5, DN40 până la DN200, acționare pilot uscat

I. Condiții normale
• Vana principală de comandă (B) este deschisă și 

blocată.
• Robinetul de golire a sistemului (E) este închis.
• Vana de alimentare cu membrană (P), vana de 

comandă a alarmei (H) și robinetul de admisie 
aer a pilotului uscat (T) sunt deșchise.

• Stația de control manual (M) și vana pentru tes-
tul de alarmare (G) sunt închise.

• Manometrul de la alimentarea cu apă (J) indică 
presiunea apei din amonte.

• Manometrul sistemului (L) indică zero.
• Manometrul membranei (K) este egal sau mai 

mare decât manometrul de la alimentarea cu 
apă (J).

• Manometrul conductei de pilot uscat (U) indică 
presiunea pe conducta pilotului uscat.

II. Funcționarea
Când DV-5 este în funcțiune, camera diafragmei 
este presurizată dinspre orificiul de admisie al vanei 
principale de comandă (B). Deschiderea stației de 
control manual (M) sau a dispozitivului de acționare 
pilot uscat (R) prin activarea unui sprinkler de pilot 
uscat (de detectare a incendiului) eliberează apa 
din camera cu membrană mai repede decât viteza 
de reumplere prin vana de închidere automată (N). 
Apoi, presiunea apei de alimentare forțează deschi-
derea membranei DV-5, permițând accesul fluxului 
de apă către conductele sistemului, precum și la 
întrerupătorul pentru debitul de apă (C).
III. Scoaterea sistemului din funcțiune
Pasul 1. Închideți vana de alimentare cu membrană 
(P).
Pasul 2. Închideți vana principală de comandă (B).

Pasul 3. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G) și robinetul de golire a sistemului (E).
Pasul 4. Închideți robinetul de admisie aer a pilo-
tului uscat (T).
IV. Repunerea sistemului în funcțiune
Pasul 1. Închideți vana principală de comandă (B).
Pasul 2. Închideți vana de alimentare cu membrană 
(P) și robinetul de admisie a pilotului uscat (T).
Pasul 3. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G), robinetul de golire a sistemului (E) și toate 
supapele de golire auxiliare ale sistemului. Închi-
deți supapele de golire auxiliare după ce apa nu mai 
curge. Lăsați vana pentru testul de alarmare (G) și 
robinetul de golire a sistemului (E) deschise.
Pasul 4. Apăsați dopul de etanșare a robinetului 
automat de golire (F) pentru a verifica dacă este 
deschis și dacă vana DV-5 este complet golită.
Pasul 5. Curățați filtrul de la alimentarea membra-
nei (Q).
Pasul 6. Resetați sistemul de acționare.
Acționare manuală — împingeți în sus pârghia de 
acționare; nu închideți, totuși, capacul cu balama în 
acest moment.
Acționarea pilotului uscat - înlocuiți sprinklerele 
pilot, resetați telecomanda stațiilor de control 
manual și deschideți robinetul de admisie aer a pilo-
tului uscat (T) pentru a restabili presiunea de aer a 
pilotului uscat indicată de manometrul conductei de 
pilot uscat (U), conform graficului.
Pasul 7. Deschideți vana de alimentare cu 
diafragmă (P) pentru a presuriza camera diafrag-
mei DV-5.
Pasul 8. Deschideți și apoi închideți stația de 
control manual (M) pentru a se ventila aerul blocat 
în camera membranei DV-5.

Pasul 9. Închideți temporar vana de alimentare cu 
membrană (P) și apoi urmăriți dacă se produce vreo 
scădere de presiune la manometrul membranei (K).
Dacă manometrul membranei (K) nu indică o 
scădere a presiunii, redeschideți robinetul de ali-
mentare cu membrană (P) și treceți la următorul pas. 
Pasul 10. Deschideți parțial vana principală de 
comandă (B). Închideți vana pentru testul de alar-
mare (G) și apoi închideți robinetul de golire a sis-
temului (E) după ce apa încetează să mai curgă. 
Urmăriți dacă există scurgeri prin robinetul de golire 
automată (F). Dacă nu există scurgeri, vana DV-5 se 
poate pune în funcțiune și în acest caz, vana princi-
pală de comandă trebuie deschisă complet.
V. Test săptămânal
Important: Înainte de a închide orice fel de vană sau 
de a activa orice fel de alarmă, informați agenții de 
securitate locală și stația de alarmare centrală, dacă 
este cazul.
Pasul 1. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G), verificați dacă semnalul indus de întrerupătorul 
pentru debitul de apă (C) este vizibil pe panoul de 
incendiu. Dacă este cazul, verificați sunetul la dispo-
zitivul de alarmare cu motor hidraulic — trebuie să 
fie clar și continuu.
Pasul 2. Readuceți vana pentru testul de alarmare 
(G) în poziție normală, închisă, după ce ați verificat 
dacă semnalul de alarmă este vizibil pe tabloul de 
incendiu.
Pasul 3. Descărcați țeava de alarmă prin apăsarea 
robinetului de golire automată (F). Dacă alimenta-
rea este sub valoarea normală, utilizați instrucțiunile 
sursei de alimentare cu apă pentru a obține presiu-
nea obișnuită.
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Anexa C din TFP1338 (12/2016)  
Instrucțiuni pe scurt (în cazul în care apar probleme, consultați întregul document)  
pentru vane de inundare DV-5, DN40 până la DN200, acționare electrică

I. Condiții normale
• Vana principală de comandă (B) este deschisă și 

blocată.
• Robinetul de golire a sistemului (E) este închis.
• Vana de alimentare cu membrană (P) și vana de 

comandă a alarmei (H) sunt deschise.
• Stația de control manual (M) și vana pentru tes-

tul de alarmare (G) sunt închise.
• Manometrul de la alimentarea cu apă (J) indică 

presiunea apei din amonte.
• Manometrul sistemului (L) indică zero.
• Manometrul membranei (K) este egal sau mai 

mare decât manometrul de la alimentarea cu 
apă (J).

II. Funcționarea
Când DV-5 este în funcțiune, camera diafragmei este 
presurizată dinspre orificiul de admisie al vanei prin-
cipale de comandă (B). Deschiderea stației de control 
manual (M) sau a robinetului electromagnetic (R) la 
detectarea unui incendiu eliberează apa din camera 
cu membrană mai repede decât viteza de reumplere 
prin vana de închidere automată (N). Apoi, presiu-
nea apei de alimentare forțează deschiderea mem-
branei DV-5, permițând accesul fluxului de apă către 
conductele sistemului, precum și la întrerupătorul 
pentru debitul de apă (C).

III. Scoaterea sistemului din funcțiune
Pasul 1. Închideți vana de alimentare cu membrană 
(P).
Pasul 2. Închideți vana principală de comandă (B).
Pasul 3. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G) și robinetul de golire a sistemului (E).

IV. Repunerea sistemului în funcțiune
Pasul 1. Închideți vana principală de comandă (B).

Pasul 2. Închideți vana de alimentare cu membrană 
(P).
Pasul 3. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G), robinetul de golire a sistemului (E) și toate 
supapele de golire auxiliare ale sistemului. Închi-
deți supapele de golire auxiliare după ce apa nu mai 
curge. Lăsați vana pentru testul de alarmare (G) și 
robinetul de golire a sistemului (E) deschise.
Pasul 4. Apăsați dopul de etanșare a robinetului 
automat de golire (F) pentru a verifica dacă este 
deschis și dacă vana DV-5 este complet golită.
Pasul 5. Curățați filtrul de la alimentarea membra-
nei (Q).
Pasul 6. Resetați sistemul de acționare.
Acționare manuală — împingeți în sus pârghia de 
acționare; nu închideți, totuși, capacul cu balama în 
acest moment.
Acționare electrică — resetați sistemul de detecție 
electric pentru a întrerupe alimentarea ventilului 
electromagnetic (R).
Pasul 7. Deschideți vana de alimentare cu 
diafragmă (P) pentru a presuriza camera diafrag-
mei DV-5.
Pasul 8. Deschideți și apoi închideți stația de 
control manual (M) pentru a se ventila aerul blocat 
în camera membranei DV-5.
Pasul 9. Închideți temporar vana de alimentare cu 
membrană (P) și apoi urmăriți dacă se produce vreo 
scădere de presiune la manometrul membranei (K).
Dacă manometrul membranei (K) nu indică o 
scădere a presiunii, redeschideți robinetul de ali-
mentare cu membrană (P) și treceți la următorul pas. 

Pasul 10. Deschideți parțial vana principală de 
comandă (B). Închideți vana pentru testul de alar-
mare (G) și apoi închideți robinetul de golire a sis-
temului (E) după ce apa încetează să mai curgă. 
Urmăriți dacă există scurgeri prin robinetul de golire 
automată (F). Dacă nu există scurgeri, vana DV-5 se 
poate pune în funcțiune și în acest caz, vana princi-
pală de comandă trebuie deschisă complet.

V. Test săptămânal

NOTĂ
Înainte de a închide orice fel de vană sau de a activa 
orice fel de alarmă, informați agenții de securitate 
locală și stația de alarmare centrală, dacă este cazul.
Pasul 1. Deschideți vana pentru testul de alarmare 
(G), verificați dacă semnalul indus de întrerupătorul 
pentru debitul de apă (C) este vizibil pe panoul de 
incendiu. Dacă este cazul, verificați sunetul la dis-
pozitivul de alarmare cu motor hidraulic; trebuie să 
fie clar și continuu.
Pasul 2. Readuceți vana pentru testul de alarmare 
(G) în poziție normală, închisă, după ce ați verificat 
dacă semnalul de alarmă este vizibil pe tabloul de 
incendiu.
Pasul 3. Descărcați țeava de alarmă prin apăsarea 
robinetului de golire automată (F). Dacă alimenta-
rea este sub valoarea normală, utilizați instrucțiunile 
sursei de alimentare cu apă pentru a obține presiu-
nea obișnuită.
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