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PURGEnVENT™

Air Venting Valves
PURGEnVENT™ Ontluchtingskleppen zijn ontworpen om alleen of in tandem te werken om overtollige lucht te elimineren 
uit  natte sprinklersystemen en voldoen aan de eisen van NFPA 13 (2016). 
Dit om corrosie te voorkomen!

 
Het PURGENVENT Model 7910MAV Handmatige Ontluchtingsklep is ontworpen om te voldoen 
aan de NFPA13 (2016) eisen, welke de toevoeging van ontluchtingskleppen op natte 
sprinklersystemen vereist.

Het Model 7910MAV voldoet aan de minimale eisen van NFPA 13 (2016). Borbotech  adviseert 
om een Model 7910MAV te installeren aan het einde van een verdeelleiding, op de hoogste en 
verste punt in het systeem en op het hoogste punt van de verticale toevoerleiding om zoveel 
mogelijk lucht te elimineren uit het systeem, waardoor er corrosie wordt voorkomen.

Open het Model 7910MAV om te ontluchten tijdens het vullen van het sprinklersysteem en sluit 
de kraan als het systeem vol is. Wanneer het systeem in werking is, kan het Model 7910MAV 
kortstondig en snel worden geopend, om de eventuele resterende lucht te laten ontsnappen.

Item ID Item omschrijving

7910MAV  1/2” Handmatige Ontluchtingsklep

Model 7910MAV Handmatige Ontluchtingsklep

         
 
 
 

 
 
 

 
 

         
 
 
 

 
 
 

Het PURGEnVENT Model 7900AAV Automatische Ontluchtings- 
klep is een 1” kogel kraan, strainer, purge assembly, en 
automatische air vent.

Deze air vent, met filter en ontluchting, heeft een draad- 
aansluiting voor een slang of pijp. 
Deze kan aangesloten worden op een drain pijp. 
Wanneer het sprinklersysteem gevuld wordt of in bedrijf is, is deze 
air vent zo ontworpen, dat overtollige lucht snel en automatisch 
kan ontsnappen. 
Borbotech adviseert om het model 7900AAV aan het einde van 
sprinklerleidingen of verdeelleidingen te installateren.

De air vent sluit automatisch wanneer er water in de conisch 
gevormde kamer komt. 

Item ID Item omschrijving

7900AAV 1” Automatische Air Venting Valve

Model 7900AAV Automatische Ontluchtingsklep
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Item ID Item omschrijving

7950ILV-20 2” Verzamel kamer en Air Scoop met M7900 Automatische Air Venting Valve

7950ILV-25 2½” Verzamel kamer en Air Scoop met M7900 Automatische Air Venting Valve

7950ILV-30 3” Verzamel kamer en Air Scoop met M7900 Automatische Air Venting Valve

7950ILV-40 4” Verzamel kamer en Air Scoop met M7900 Automatische Air Venting Valve

7950ILV-60 6” Verzamel kamer en Air Scoop met M7900 Automatische Air Venting Valve

7950ILV-80 8” Verzamel kamer en Air Scoop met M7900 Automatische Air Venting Valve

Model 7950ILV In-Line Automatische Air Venting Valve

De PURGEnVENT Model 7950ILV In-Line Air Vent bevat een verzamelkamer, welke is ontworpen om snel lucht uit het 
systeem te verzamelen en te laten afvoeren via de air vent. Dit wanneer het systeem gevuld wordt of in bedrijf is.

De M7950ILV’s verzamelkamer heeft een grotere diameter dan de hoofdleiding, waardoor de stroming van het water wat 
vertraagd en de lucht makkelijker ontsnapt via de air vent M7900AAV. 
Wanneer het water de verzamelkamer verlaat, wordt de diameter weer de gewone hoofdleiding diameter.
Door de vernauwing wordt de lucht tegengehouden en blijft in de verzamelkamer, waar het via de air vent zal 
ontsnappen. Wanneer het systeem in bedrijf is, zal de nog aanwezige lucht zich zoveel mogelijk in de verzamelkamer 
verzamelen, waar het weer automatisch via de air vent M7900AAV zal ontsnappen.
De air vent sluit automatisch wanneer er water in de conisch gevormde kamer komt. 

Borbotech adviseert om de M7950ILV te installeren op de hoogst gelegen hoofdleidingen en / of verdeelleidingen 

Ruimte besparende mogelijkheden

Maten:

2” 2½” 3” 4” 6” 8”
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