PROSEDUR PEMASANGAN FM200
1.

Site Survey
Tahapan pertama yang dilakukan sebelum pekerjaan pemasangan instalasi FM200 adalah
melakukan site survey untuk menentukan jalur kabel, jalur pipa, lokasi penempatan
alarm detector, penempatan panel, penempatan cylinder system dan peralatan lain yang
dibutuhkan.
Fungsi lain dari site survey adalah untuk memetakan sejak awal kendala apa yang akan
muncul pada saat pelaksanaan pekerjaan nanti sehingga bisa disiapkan langkah solusi
dan antisipasi untuk kelancaran pekerjaan.

2.

Desain Engineering
Setelah dilakukan site survey, maka langkah selanjutnya adalah menuangkan hasil site
survey tersebut kedalam detail desain sebagai panduan bersama nanti ketika pelaksanaan
dilapangan yaitu berupa perhitungan, bill of material, gambar kerja dan dokumen lain
yang dibutuhkan.

3.

Instalasi Piping System
Pekerjaan pemasangan instalasi piping system dilakukan setelah gambar kerja disetujui
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Ukur panjang pipa kemudian potong pipa tersebut dengan gerinda sesuai dengan
kebutuhan dan gambar
2. Tentukan jumlah offset dan fitting yang diperlukan dari jalur pipa tersebut mulai dari
arah cylinder system sampai ke ujung nozzle.
3. Buatlah drat-drat (threaded) pipa yang akan tersambung ke fitting-fitting baik ke
elbow, tee sock, dll.
4. Buat support pipa dari besi siku sesuai dengan ukuran pipa yang akan dipasang,
support dibor dan ditempelkan ke plat lantai atau support lainnya (disesuaikan
dengan kondisi lapangan) kemudian diperkuat dengan dynabolt atau di las.
5. Pipa-pipa yang sudah disiapkan tersebut kemudian ditempatkan diatas support yang
sudah disiapkan, kemudian dikunci dengan u-bolt sesuai dengan ukuran pipa nya.
6. Sambungkan fitting-fitting yang sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan kepipa
yang sudah dipasang di atas support, diperkuat dengan seal tape dan lem pipa.
7. Pasang nozzle sesuai dengan ukuran ke titik yang sudah ditentukan

4.

Pekerjaan Pengecatan
1. Setelah semua jalur pipa dan fitting tersambung dan terpasang dengan rapi diatas
support, maka pekerjaan selanjutnya adalah mengecat pipa dan support yang sudah
terpasang tersebut menggunakan kuas dan tangga / scafolding untuk pelaksanaanya.
2. Pekerjaan pengecatan juga bisa dilakukan sebelum pemasangan diatas plafon untuk
memudahkan pekerjaan, sehingga ketika jalur pipa selesai dipasang makan tinggal
pekerjaan touch up bagian cat yang kurang rapi saja

5.

Instalasi Kabel
1. Instalasi kabel dilakukan dengan terlebih dahulu dimasukkan kedalam pipa conduit
untuk melindungi kabel dari gangguan lain
2. Conduit tersebut ditempatkan diatas plafon dan dimounting ke plat lantai atau
support lain kemudian di klem.
3. Sambungan kabel harus kuat dan dilindungi dengan seal tape kabel.

6.

Instalasi Alarm Detector
1. Alarm detector ditempatkan dibawah plafon kemudian dimounting dengan sekrup
sesuai dengan standar bawaan detector tersebut.
2. Lokasi detector agar diperhatikan sesuai dengan desain dan gambar.
3. Sambungkan kabel yang sudah diinstal sebelumnya ke masing-masing detector yang
terpasang.

7.

Instalasi Panel Fire Extinguishing System
1. Panel MCFA dipasang didinding dan dimounting dengan sekrup sesuai dengan
standar
2. Lokasi penempatan panel MCFA agar dipertimbangkan untuk mudah dijangkau dan
mudah dioperasikan.
3. Lakukan koneksi semua kabel yang dari arah detector dan equipment lain ke port
panel yang sudah disediakan.
4. Lakukan penyambungan battery ke port power didalam panel
5. Lakukan penarikan kabel power dari source power dalam gedung ke port power
supply panel dengan arus 220 VAC.

8.

Instalasi Cylinder System
1. Tabung cylinder yang berisi gas clean agent ditempatkan sesuai dengan gambar
rencana dengan memperhatikan kemudahan akses, kemudahan instalasi dan tidak
menggangu equipent yang lain.
2. Tabung cylinder dipasang dengan bracket untuk mengikat tabung ke dinding atau
support yang sesuai untuk menghindari terlepasnya tabung dari bracket apabila
terjadi gas release
3. Perhatikan pada saat mobilisasi dan pemindahan tabung harus dengan pengawasan
teknisi yang mengerti untuk menghindari terjadi kesalahan dalam mengangkat yang
mengakibatkan kan gas release.
4. Valve, selenoid dan peralatan lain yang menempel dengan tabung cylinder harus
ditempatkan sedemikian rupa agar aman.

9.

Test & Commissioning
1. Setelah semua peralatan seperti kabel, sensor atau alarm detector, piping system,
panel, cylinder dan peralatan lain terpasang, maka tahap selanjutnya adalah
dilakukan test & commissioning untuk memastikan bahwa instalasi Fire Suppression
System FM200 bisa beroperasi dengan benar.
2. Lakukan chec list untuk semua peralatan yang terpasang sesuai dengan BOQ
3. Pastikan semua peralatan tersebut sudah terpasang dengan baik dan aman
4. Lakukan pengecekan arus dari battery panel
5. Lakukan pengecekan sumber power dari power gedung ke power supply panel
MCFA

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lakukan simulasi untuk semua detector dengan cara menemprotkan smoke tester ke
sensor yang terpasang.
Perhatikan alarm yang ada didalam panel MCFA apakah menerima sinyal dari
detector yang ditest, alarm 1 akan bunyi namun belum merelease gas yang ada di
tabung, cek output selenoid untuk memastikannya.
Lakukan pengetesan untuk detector-detector yang lain seperti poin 7 tersebut diatas,
dan cek alarm 2 (cross zone) yang akan menyebabkan gas didalam tabung cylinder
release, cek output selenoid untuk memastikannya.
Lakukan pengecekan manual release apakah sudah berfungsi atau tidak, pengaktifan
manual release menyebabkan gas didalam tabung cylinder release, cek output
selenoid untuk memastikannya.
Lakukan pengecekan abort switch untuk menahan terjadinya gas release pada saat
alarm 1.
Perhatikan Evacuate Lamp akan menyala pada saat terjadinya alarm 1
Perhatikan Discharge Lamp akan menyala pada saat terjadinya alarm 2
Alarm Bell akan berbunyi pada saat terjadinya alarm 1
Alarm Bell akan berbunyi pada saat terjadinya alarm 2
Pada setiap langkah pengetesan, sekaligus dilakukan pengetesan fungsi panel MCFA
seperti acknowledge, panel lamp indicator dll.

