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Betrouwbaar, veelzijdig, compatibel
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NFPA 13 (2016)

7.1.5 Air Venting
A single air vent with a connection conforming to 8.16.6 shall be 
provided on each wet pipe system utilizing metallic pipe.

8.16.6* Air Venting
The vent required by 7.1.5 shall be located near a high point in 
the system to allow air to be removed from that portion of the 
system by one of the following methods:

	 •	Manual	valve,	minimum	1/2”	(15mm)	size
	 •	Automatic	air	vent
	 •	Other	approved	means

Automatische ontluchtingsklep met eindkap
De PURGEnVENT™ Model 7930ECA Automatische ontluchtingsklep is ontworpen 
volgens NFPA 13 code, welke een ontluchter vereist op elke natte sprinklerinstallatie,
uitgevoerd met stalen leidingen.

Om snel lucht uit het systeem te verwijderen, sluit u een slang aan op de slang van 
de spoelklep verbinding en open de klep terwijl het systeem wordt gevuld. 
Zodra het systeem in bedrijf is, laat de automatische ontluchting overtollige lucht 
ontsnappen. 
De spoelklep is ook handig voor het reinigen van de zeef.

Gepatenteerd, FM 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Approved and 	 	 	 	 	 	UL 	Listed 	1. 
M7900V ontluchtingsklep.

Gesmeed messing lichaam met 1" NPT afsluiter	 	 	 	 	 	 	2.	

RVS 20 zeef	 	 	 	3. 

Regelbaar spoelventiel met slangaansluiting, 
schroefdraadmantel en koord.

	 	 	 	 	 	4. 
	 	 	

Unieke conische vorm maximaliseert ruimte en5. 
beschermt de klep tegen verontreiniging.

Verzonken ontluchtingsklep voorkomt schade aan6. 
ontluchtingsmechanisme en vlotter.

Enkele vlotter op stijve as laat alleen verticale7. 
beweging toe.

"Luchtbelbreker" helpt bij de doorgang van lucht naar 8. 
de klep en fungeert als een tweede filter.

Standaard groefverbinding eindkap met9. 
borstnippel.
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Item ID Product beschrijving

7930ECA-20 1” Automatische ontluchtingsklep met 2” Eind Kap*

7930ECA-25 1” Automatische ontluchtingsklep met 2½” Eind Kap*

7930ECA-30 1” Automatische ontluchtingsklep met 3” Eind Kap*

7930ECA-40 1” Automatische ontluchtingsklep met 4” Eind Kap*

7930ECA-60 1” Automatische ontluchtingsklep met 6” Eind Kap*

7930ECA-80 1” Automatische ontluchtingsklep met 8” Eind Kap*
* Koppeling wordt niet meegeleverd

Model 7900AAV Afmetingen

Model 7900AAV Installatie Locaties

Wij adviseren om de M7900AAV automatische ontluchtingsklep op de hoogste punten aan het einde van de systeemvertakking 
te installeren, indien mogelijk.	 	

ITEM ID MAAT A B

7930ECA-20 2”
6	1/8” 
[155]

4	7/8”
[124]

7930ECA-25 2	1/2”
6	3/8” 
[161]

4	7/8”
[124]

7930ECA-30 3”
6	5/8” 
[168]

4	7/8”
[124]

7930ECA-40 4”
7	1/8” 
[181]

4	7/8”
[124]

7930ECA-60 6”
8	1/8” 
[207]

4	7/8”
[124]

7930ECA-80 8”
9” 

[230]
4	3/4” 
[120]




