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Model ACC-1 Dry Pipe Accelerator
Modell ACC‑1 Akseleratoren for tørrørsventil
External Resetting Quick Opening Device
Ekstern
enhetValves
for tilbakestilling som åpnes hurtig
For
Dry
Pipe
For tørrørsventiler
General
Generell
Description
beskrivelse
The Model ACC-1 Accelerator is a
Modell
ACC‑1 device
akselerator
er en enhet
quick
opening
intended
for at-som
åpnes hurtig
til Tyco
tachment
to thement
Tycosom
Fire vedlegg
Products,
4
& Building
Products,
2-1/2,
4 eller 6”
or Fire
6 inch
Model DPV-1
Dry
Pipe3,Valve.
The
ModelDPV‑1
ACC-1
Accelerator
reduces
modell
tørrørsventil.
Modell
ACC‑1
theakselerator
time for valve
operation
following
reduserer
tiden for
ventildrift
theetterfulgt
operation
one oravmore
automatic
avofdriften
en eller
flere auto‑
sprinklers.
matiske sprinklere.
The Model ACC-1 Accelerator autoAkseleratoren for modell ACC‑1 justerer
matically adjusts to both small and
automatisk
små og
sene endringer
slow
changesbåde
in system
pressure,
but
i
systemtrykket,
men
løser
nårsteady
der er et
trips when there is a rapid ut
and
hurtig
og stabilt fall
tilfellet
drop
in pressure
(asi trykket
in the (som
caseerof
a
ved en operation).
sprinkleroperasjon).
Ved utløsning
sprinkler
Upon tripping,
the
sender akseleratoren
for systemet
Accelerator
transmits lufttrykk
system air
pressure
to the
intermediatekammeret
chambertiloftør‑
til det
mellomliggende
therørsventilen
Model DPV-1
Dry Pipe
Valve.
This
til modell
DPV‑1.
Dette
nøy‑
neutralizes
the differential pressure
traliserer differensialtrykket
som holder
holding
the Model
DPV-1
Drylukket
Pipe og
tørrørsventilen
til modell
DPV‑1
Valve
closed
and
permits
it
to
open.
tillater at den åpnes.
The Model ACC-1 Accelerator has a
Akseleratoren
modell ACC‑1
harantien unik
unique,
positiveforaction,
internal
og device
positiv and
funksjon,
intern
enhet
flood
a ballen
float
which
com-som
hindrer
flom og
en flyteventil
som
kombi‑
bine
to prevent
water
and water
borne
nert hindrer
vann og the
vannbåret
fra å
debris
from entering
more skrot
sensiinn i de mer
følsomme
driftsområdene
tivegåoperating
areas
of the accelerator.
The
til anti-flood
akseleratoren.device
Enhetenseals
som and
hindrer
latches
immediately
operation
flom lukker
og låserupon
øyeblikkelig
vedofdrift
theavModel
ACC-1 for
Accelerator
without
akseleratoren
modell ACC‑1
uten å
waiting
a trykket
pressure
build-up
the
vente for
på at
bygges
opp iindet
mel‑
intermediate
dry pipe
lomliggendechamber
kammeretoftilthe
tørrørsventilen.
valve. The latching feature keeps the
Låsefunksjonen
enheten
anti-flood
device holder
sealed,
even som
whilehin‑
drer
flom
lukket
til
og
med
mens
systemet
the system is being drained. The ball
tømmes
lukker
float
seals ut.
theFlottørventilen
pilot chamber
inletinnløpet
port
for forkammeret
dersom der
if there
is an inadvertent
trip er
ofen
theutilsiktet
dry
utløsning
tørrørsventilen
påto
grunn
av for
pipe
valve, av
due
for example,
an air
compressor
combined withkombi‑
a
eksempel enfailure
feil i luftkompressoren
slow
loss
in et
system
air pressure
due to for
nert
med
langsomt
tap i lufttrykket
a leak.
systemet på grunn av lekkasje.
The
Model ACC-1
Pipe Valve modell
AcAkseleratoren
forDrytørrørsventil
celerator is a direct replacement for
ACC‑1 er en direkte erstatning for den sen‑
the Central Model B, Gem Model F311,
trale
modellen
Gem modellen
and
Star
ModelB, S430.
ContactF311,
the og
Star modellen
S430.Department
Kontakt avdelingen
Technical
Services
for in- for
teknisk service
for informasjon
formation
concerning
the use angående
of the
ACC-1 for use with dry pipe valves
other than the Model DPV-1.

WARNING
bruk av ACC‑1 for bruk med tørrørsventiler
The Model ACC-1 Dry Pipe Valve Acandre enndescribed
modell DPV‑1.
celerator
herein must be installed and maintained
in compliance
ADVARSEL
with
this
document,
as
well
as with
the
Akseleratoren for tørrørsventil
til modell
applicable standards of the National
ACC‑1 som er beskrevet her, må installeres og
Fire
Protection Association, in addition
i henhold
til dette
tovedlikeholdes
the standards
of any
otherdokumentet
authoriforuten
i
henhold
til
gjeldende
regler
fraso
the
ties having jurisdiction. Failure
to do
National
Firethe
Protection
Association
og regel‑
may
impair
integrity
of this device.
verket fra ansvarlige myndigheter. Unnlater
The
responsible
for maintainmanowner
å følgeisdette,
kan det svekke
integriteten
ing their fire protection system and detil dette utstyret.
vices in proper operating condition.
The
installing
contractor
or sprinkler
Eieren
har ansvaret
for å vedlikeholde
brann‑
manufacturer
should
be contacted
beskyttelsessystemet
og utstyret
i behørig
relative
to any
questions.
stand.
Leverandøren, eller sprink
funksjonell
lerprodusenten må konsulteres om det opp‑
står spørsmål.

Tekniske data
Godkjennelser
UL and ULC registrert FM og LPCB god‑
kjent.

Technical
Maksimalt virkende vanntrykk
Data
17,2 bar (250 psi)

Approvals
UL
and ULC
Listed.lufttrykk
FM and LPCB
Maksimalt
virkende
Approved.
4,8 bar (70 psi)
Maximum Working Water Pressure
250
psi (17,2 bar)
Trykknedgang
for utløsning
bar/min
(1 psi/min)
0,07
Maximum
Working
Air Pressure
70 psi (4,8 bar)
Fysiske karakteristika
Pressure
Decay For Trip
konstruert for alodine‑
1Hovedkomponenter
psi/min (0,07 bar/min)
dekket aluminiumsbelegg med austenitiske
Physical Characteristics
serier med indre komponenter av rustfritt
Body
components constructed of
stål. Forseglinger
EPDM og silikon.
alodine
coated er
aluminum
alloy with
austenitic series stainless steel internal components. Seals are EPDM and
silicone.
Patents
The following patents may be applicable to the Model ACC-1:
U.S.A. 4,570,719 and
United Kingdom 2,159,406.
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Designdata

Design
Tilkoblingen til rørsystemet, figur 4, må plas‑
seres slik at restvannet ikke vil strømme inn
Data
i akseleratorrøret og det må plasseres på et
The
to the system
piping,
punktconnection
over det forventede
maksimale
nivå‑
Figure
4,
must
be
located
so
that
drain
et til restvannet/det kondenserte vannet.
back water will not flow into the Accelerator
and itermust
located at
Dersompiping
tilkoblingen
gjortbe
til rørlednings‑
a point above the maximum expected
løftet, må det plasseres minst to fot over
level of the drain back/condensate
nivået til tørrørsventilen. Tilkoblinger til en
water.
fordeler eller et fordelerrør må gjøres enten
Ifpåthe
connection
is made
to the riser,
siden
eller toppen
av hovedledningen.
it must be located at least two feet
above the level of the dry pipe valve.
ANMERKNINGER
Connections
to a feed or cross main
Dersom
unnlater
å følge
nevnte
must
beman
made
either
to the
side instruk‑
or top
of
the kan
main.
sjoner
det føre til utilsiktet utløsning på
grunn av flottørventilen lukkes.
NOTES
Hurtig reaksjon
av akseleratoren
sikrer ikke at
Failure
to follow
the above instructions
brannvernsystemet
vil tilfredsstille
kravene
til
can
result in accidental
tripping
due to
leveringstid
av vannet
fastsatt av ansvarlige
closure
of the
ball float.
myndigheter (fra åpning av testkoblingen
Quick operation of the Accelerator
for systeminspektør).
av sprin‑
does
not ensure thatDesigneren
the fire protection
klersystemet
trenger
å
være
oppmerksom
på
system will meet the water delivery
at leveringstiden
av of
vannet
først og fremst
time
requirement
the authority
havbestemmes
av konfigurasjonen
og volumet
ing
jurisdiction
(following opening
of
til rørnettverket,
på The
tids‑
the
Inspector’s systemlufttrykket
Test Connection).
punktet forsystem
utløsning
av akseleratoren,
sprinkler
designer
needs tosamt
be
aware
that water
delivery time is prikarakteristikkene
for vanntilførselen.
marily determined by the configuration
and volume of the piping network, system air pressure at time of Accelerator
trip, and water supply characteristics.

TFP1112_NO
TFP1112

TFP1112
TFP1112_NO
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Drift
Operation
The Inlet Chamber
of the Accelerator,
Akseleratorens
innløpskammer,
figur 1,
Figureunder
1, is pressurized
via its
connec-til
settes
trykk via dens
tilkobling
tion to the system (at a point above the
systemet
et punktlevel
over of
detdrain
maksimale
maximum(på
expected
back
forventede
restvannet).
water). Thenivået
Pilot til
Chamber
is, inForkam‑
turn,
meret
settes på
sin side
press
gjen‑
pressurized
through
its under
inlet port
which
nom
sin innløpsåpning
som er opening
dannet av
is formed
by the annular
den
ringformete
rundt
den un‑
around
the loweråpningen
tip of the
Anti-Flood
Valve.spissen
As thetil
Pilot
Chamber
increases
derste
ventilen
for lekkasjestopp.
in pressure,
theforkammeret
Differential øker
Chamber
Etter
hvert som
i trykk
is pressurized
through the Restriction.
settes
differensialkammeret
under press
gjennom
de finmaskede
The Accelerator
is in filtren.
its set position
while it is being pressurized as well as
Akseleratoren
i sinChamber
satte stilling
after the Inlet,erPilot
and mens
Difden
i tillegg
blir satt under
trykk etter
ferential
Chamber
pressures
haveat
trykkene
i innløpet,
forkammeret
og diffe‑
equalized.
When in
the Set position,
rensialkammeret
har blitt
utjevnet.
den
the Outlet Chamber
is sealed
off Når
by the
Exhaust
Valve er
which
is held against
its
er
i satt stilling
utløpskammeret
sperret
seat
by a combination
of the
av
ekshaustoren
som holdes
mot Spring
sitt sete
pushing
up againstavthe
Leversom
andskyver
the
av
en kombinasjon
fjæren
net mot
downward
force
exerted synkende
by the
opp
spaken og
den endelige
pressure
in the
Chamber.
styrken
utøvet
av Pilot
trykket
i forkammeret.

1/4” NPT KOBLING
FOR MÅLER

DIFFERENSIAL
KAMMER
FINMASKEDE FILTER

FORKAMMER
FJÆR
VENTIL FOR
LEKKASJESTOPP
FLOTTØRVENTIL

ÅPNING FOR
FORKAMMERINNLØP
INNLØPSKAMMER
1/2” NPT UTLØP

Both small and slow changes in sysBåde
små og sakte
i systemtryk‑
tem pressure
areendringer
accommodated
by
ket
av the
strømRestriction.
gjennom deWhen,
finmas‑
flowtilpasses
through
kede
filtren.there
Når det
er et
hurtig
however,
is aimidlertid
rapid and
steady
og
stabilt
fall i systemtrykket
vil Pilot
si inn‑
drop
in system
(i.e., Inlet(det
and
Chamber)
pressure,
the pressure
in
løp
og forkammer)
reduserer
trykket i dif‑
the Differential Chamber
reduces lavere
at a
ferensialkammeret
til et betraktelig
substantially
lower rate.skaper
This condition
nivå.
Denne situasjonen
en endelig
creates astyrke
net downward
force
ondreier
the
synkende
på stempelet
som
Plunger which rotates the Lever. As the
spaken. Etter hvert som spaken dreies,
Lever is rotated, Figure 2, the Relief
figur
ut av
Valve2,is heves
raisedavlastningsventilen
out of the Relief Port
avlastningsåpningen
og ventilen
for lekka‑
and the Anti-Flood Valve
is depressed
sjestopp
trykkes
nedPilot
inntilChamber
innløpet for
for‑
downward
into the
Inlet
kammeret
somthe
ventilerer
forkammeret.
Port, venting
Pilot Chamber.

The system pressure
in the Inlet
Systemtrykket
i innløpskammeret
styr‑
Chamber
forces (raises)
ker
(hever) then
så ekshaustoren
ut avthe
sitt Exsete.
haust fortsetter
Valve off dreiningen
its seat. This
continues
Dette
av spaken
inn i
the utløste
rotation
of thestillingen,
Lever into
the
den
(stengte)
figur 2.
Et‑
tripped (latched) position, Figure 2. As
ter hvert som ekshaustoren heves ut av sitt
the Exhaust Valve is raised off its seat,
sete,
sendes
systemtrykket
til det mellom‑
system
pressure
is transmitted
to the
liggende
kammeret
til tørrørsventilen
som
intermediate
chamber
of the dry pipe
nøytraliserer
som holder
valve which differensialtrykket
neutralizes the differential
ventilen
pressurelukket.
holding the valve closed.
Following
the dry
valve trip, major
Etter
utløsning
av pipe
tørrørsventilen,
hindres
water vannbåret
borne debris
from
større
skrot is
fra prevented
å gå inn i akselera‑
entering
the Accelerator
(via the contoren
(via tilkoblingen
til rørsystemet)
av fil‑
nection
system
piping)
by Vann
the
teret
somto
er the
plassert
ved dens
innløp.
Strainer located at its Inlet. Water and
og
fintwater
vannbåret
sliksuch
som as
slam
anyalt
fine
borneskrot
debris
silter
forhindret
fra
å
trenge
inn
i
forkammeret
is prevented from entering the Pilot
på
grunn avbyventilen
har
Chamber
virtue for
of lekkasjestopp
the Anti-Flood
sperret
av sitt innløp.
Valve having
sealed Tilbakeslagsventilen
off its inlet port.
som
plassert
nedstrøms
utløpet til ak‑
The er
Check
Valve
locatedavdownstream
of the Accelerator
Outlet
prevents
seleratoren
hindrer alt
vannbåret
skrotany
fra å
water borne
debris fromvia
entering
the
trenge
inn i akseleratoren
tilkoblingen
Accelerator
via the connection
til
det mellomliggende
kammerettotilthe
tør‑
intermediate chamber of the dry pipe
rørsventilen.
valve.
Etter
/ tørrørsventilen
har ut‑
Afterakseleratoren
the accelerator/dry
pipe valve
løst
og
sprinklersystemet
har
blitt
drenert,
has tripped and the sprinkler system
må
fra systemet
til akseleratoren
has rørene
been drained,
the piping
from the
også dreneres og akseleratoren tilbakestil‑

AVLASTNINGSVENTIL

1/2” NPT INNLØP

EKSHAUSTOR
UTLØPSKAMMER

FIGURE
FIG. 1 1
MODEL ACC-1 ACCELERATOR IN SET POSITION

AKSELERATOR MODELL ACC‑1 I SATT STILLING

STEMPEL

LÅS
TILBAKESTILLINGS
KNAPP

SPAK

FRA RØRSYSTEM
AVLASTNINGSÅPNING
TIL MELLOMLIGGENDE
KAMMER FOR
TØRRØRSVENTIL

FIG. 2 2
FIGURE
AKSELERATOR
MODELL ACC‑1 IIN
AKTIVERT
MODEL
ACC-1 ACCELERATOR
TRIPPEDPOSISJON
POSITION

TFP1112_NO
TFP1112 

NO. DESCRIPTION
Nr.
BESKRIVELSE

11
2
33
44
5

5

a

ab
b
aa

b

bc

cd
6d
6a
ab
b
cc
dd
ee
f
f
g
7g
7

8
99
10
10
11
11
12
12
13

13

14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
20
19
21
20
22
21
23
24
22
23
24
25
26

25
27
26
28
29
27
28
29 a
b
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QTY.An‑ P/N P/N

Sokkel
Base
1
Cover
1
Deksel
Upper
Diaphragm
Øvre membranplate
Plate
1
Montasje
Pivot
Plateav festeplate
Spirolbolt
Assembly
1
Spirol
Pin
1
Festeplate
Pivot Plate
1
Stempel
Plunger
1
Panne
Hd.
Maskinskrue
Pan Hd. Machine
Screw
1
Øvre membranstopperring
Upper
Diaphragm
Øvre membran
Retaining Ring
2
Strammebolt
Upper
Diaphragm
1
Ekshaustor
Jam
Nut
1
Exhaust
Valve
1
Øvre plugg
Upper
Plug
1
Pakning
Washer
1
Underste
membran
Lower
Diaphragm
1
Underste
plugg
Lower
Plug
1
O-Ring*
1
O‑Ring*
O-Ring Retainer
1
Stopper for O‑Ring
Exhaust Valve Screw 1
Skrue
for
ekshaustor
Rd. Head Machine
Screw,
Rd. Hovedmaskinskrue 1/4”1/4"-20
6
20 UNC UNC
x 5/8”x 5/8"
Dekselpakning
Cover
Gasket
1
Vent
Plug
1
Ventilasjonsplugg
O-Ring*
1
O‑Ring*
Restriction
1
Finmaskede
filter
Restriction Access
Plug
1
Tilgangsplugg for finmas‑
Pan
Machine
kedeHd.
filter
Panne Hd. Maskinskrue Nr.
Screw,
10-32
UNFUNF
X 5/8”
No.
10-32
x 5/8" 4
Låsepinn
Cotter
Pin
1
Lever
1
Spak
Retaining
1
Låsering Ring
Anti-Flood Valve
1
Ventil for
lekkasjestopp 1
Relief
Valve
Avlastningsventil
Spring
1
Relief
Valve Seat
1
Fjæring
O-Ring*
1
Sete for avlastningsventil
Seal Washer
1
O‑Ring*
Latch
1
Fillerster
Hd.
Pakningsring
Machine
Screw,
Lås
1/4"-20 UNC x 1-1/2" 8
Fillerster
Plug SeatHd. Maskinskrue
1
1/4”-20 UNC x 1-1/2” 1
O-Ring*
Pluggsete
O-Ring*
1
O‑Ring*
Reset
Knob
1
Anti-Flood
O‑Ring* Seat
Assembly
Tilbakestillingsknapp
w/Ball Float
1
Montasje av sete som hind
Insert
1
rer flom med flottørventil
Seal
1
Innlegg
Guide
1
Tetning
Ball
1
Clip
1
Styre
O-Ring*
1
Flottør

tall
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

IU
NR
NR
IU
Se (c)
See (c)
Se (b)

1
1
1
1
1

SeSee
(a) (a)
SeSee
(c) (c)
See (a)
Se (a)
See (a)
Se (a)
SeSee
(c) (c)

4

Se (b)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

SeSee
(b) (b)
SeSee
(b) (b)
SeSee
(b) (b)
See (b)
SeSee
(b) (b)
SeSee
(b) (b)
SeSee
(b) (b)
See (b)
Se (b)
See (b)
SeSee
(b) (a)
Se (b)
Se (a)
See (c)
SeSee
(c) (c)

1
1
1
1
1

Se (c)
See (a)
SeSee
(c) (c)
Se (a)
Se (c)
See (b)
Se (b)

See (b)

Se (a)

See (a)

Se (a)
See (a)

Se (c)

See (c)

(VENTILASJONSPLUGG)

See (b)

(TILGANGSPLUGG
FOR FINMASKEDE
FILTER)

See (c)

a
1
c
bd
1
ce
1
df
1
e Klemme
1
* Requires
thin film of
f FS3452
O‑Ring* Fluorosilicone Grease
1
(a) Repair Parts Kit (a)

* Krever
tynt lag av FS3452 fluorsilikon smøremid‑
Includes Items 5, 6, 8,
del 10, 11, 23, 27 &
(a) 1.5 grams of FS3452
Delesett for reparasjon inklu‑ 92-311-1-116
derer artiklene 5, 6, 8, 10, 11,
(b) Replacement
Parts
23, 27 & 1,5 g av
FS3452
Kit (b) Includes Items
92-311-1-116
(b) 4,
13-22, (b)
29 for
& utskifting
Delesett
1.5
grams
of
FS3452
92-311-1-117
inkluderer artiklene 4, 13-22,
29 & 1,5 g av FS3452
92-311-1-117
(c)
Replacement
Parts
(c)
Kit
(c) Includes
Items
Delesett
(c) for utskifting
in‑
3,
7, 9, 12,
24-26, 3,
28,
kluderer
artiklene
7, 9, 12,
&
1.5 grams
of gFS3452
24-26,
28 & 1,5
av FS3452 92-311-1-118
92-311-1-118
IU: Not
IkkeReplaceable
utbyttbar
NR:

(TILBAKESTILLINGSKNAPP)

FIGURE
FIG. 3 3
MODEL ACC-1
ACCELERATOR
ASSEMBLY
MONTASJE
AV AKSELERATOR
MODELL
ACC‑1
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Nr.
BESKRIVELSE
NO DESCRIPTION

TFP1112_NO
TFP1112

KVAN‑
TITET
QTY P/N

P/N

for lufttrykk
11 Måler
250 psi/
1750 kPa
17,5 bar (250 psi)............... 1 92-343-1-012
Air
Pressure
2 1/2” Y-filter............................ 1 52-353-1-005
Gauge . . . . . . . . . . . 1 92-343-1-012
2
1/2" Y-Strainer . . . . 1 52-353-1-005

Nr.
BESKRIVELSE
NO DESCRIPTION
3
3
4
4
5
5

KVAN‑
P/N
TITET
QTY P/N

1/2”
kuleventil.
....................
46-047-1-004
1/2"
Ball Valve
. . . . 1 1 46-050-1-004
1/2” sving tilbakeslags‑
1/2"
Swing
ventil...................................... 1 46-049-1-004
Check
Valve
. . . . . . 1 2 46-049-1-004
1/2”
Kobling.
........................
VM
1/2" Union . . . . . . . . 2 CH

*I henhold til 2007-utgaven av NFPA 13, 7.2.4.4, skal akselleratorkontrollventilen in‑
the 2007en
edition
of NFPA 13, 7.2.4.4,skal
theballventilen
Accelerator Control
Valve
* In accordance
spiseres.
Hvis detwith
anvendes
signaliseringstjeneste,
byttes ut
med
shall be supervised. Where a signaling service is to utilized, replace the Ball Valve with
en BVS-1/2” elektrisk kontrollert kontrollventil.
a BVS-1/2" electrically supervised control valve.

ACCELERATOR
PRESSURE
TRYKKMANOMETER
GAUGE
FOR AKSELERATOR
DRY
AKSELERATOR
PIPE
VALVE
FOR
ACCELERATOR
TØRRØRSVENTIL

7

7
5

10

4

7

1/2”
NPTNPT
TILKOBLING
1/2"
TIL RØRSYSTEM
CONNECTION
TO
SYSTEM PIPING

7

ACCELERATOR
DRY
PRESSURE
AKSELERATOR
PIPE VALVE
GAUGE
FOR
TRYKKMANOMETER
ACCELERATOR
TØRRØRSVENTIL
FOR AKSELERATOR
ACCELERATOR
KONTROLLVENTIL
CONTROL VALVE *
FOR AKSELERATOR*
(NORMALLY
OPEN)
(NORMALT
ÅPEN)
1/2"
NPT
1/2” NPT
TILKOBLING
TIL RØRSYSTEMTO
CONNECTION
SYSTEM PIPING

7
5

1

10

1/2”NPT
NPT
1/2"
TILKOBLING FOR
ACCELERATOR
AKSELERATORUTSTYR
TRIM
CONNECTION
TIL MELLOMLIGGENDE
TO INTERMEDIATE
KAMMER TIL
CHAMBER
TØRRØRSVENTIL

3*

7

8

5

NOMENCLATURE

2-1/2or
or 3”
3 INCH
(DN65
DN80)
2-1/2
(D65
ororDN80)

ACCELERATOR
PRESSURE
TRYKKMANOMETER
GAUGE
FOR AKSELERATOR

7

ACCELERATOR
AKSELLERATORTERMINOLOGI

9

ACCELERATOR
KONTROLLVENTIL
CONTROL
VALVE *
FOR AKSELERATOR*
(NORMALLY
OPEN)
(NORMALT
ÅPEN)

DRY
AKSELERATOR
PIPE VALVE
FOR
ACCELERATOR
TØRRØRSVENTIL

6

6

7

7
6

VENT
VENTILASJONS
PLUG
PLUGG
RESET
TILBAKESTIL
KNOB
LINGSKNAPP

DRY
AKSELERATOR
FOR
PIPE VALVE
TØRRØRSVENTIL
ACCELERATOR

5

8

TILGANGSPLUGG
FOR
FINMASKEDE
RESTRICTION
FILTER
ACCESS
PLUG

ACCELERATOR
PRESSURE
TRYKKMANOMETER
GAUGE
FOR AKSELERATOR

7

2

1/2”
90° 90°
Albue.....................
1/2"
Elbow . . . . 3 3 CH VM
1/2” x 12,5 mm nippel..... 6
VM
1/2"
x
1-1/2"
1/2” x 80 mm nippel........ 1
VM
Nipple
. . .nippel........
. . . . . . . . 6 CH
1/2”
x 90 mm
1
VM
1/2"
x 3"
Nipple
. ....... . 1 1 CH VM
1/2”
x 140
mm
nippel.
1/2" x 3-1/2"
MV: Vanlig maskinvare
Nipple . . . . . . . . . . . 1 CH
10 1/2" x 5-1/2"
Nipple . . . . . . . . . . . 1 CH

CH: Common Hardware

3*

1

66
7
87
9
8
10
9

1/2”1/2"
NPTNPT
TILKOBLING
TIL RØRSYSTEM
CONNECTION
TO
SYSTEM PIPING

ACCELERATOR
KONTROLLVENTIL
CONTROL
VALVE *
FOR AKSELERATOR*
(NORMALLY
OPEN)
(NORMALT ÅPEN)

4

KVAN‑
P/N
TITET
QTY P/N

Nr.
BESKRIVELSE
NO DESCRIPTION

3*
7

5

7

7
5

2

7

6

6

7

8

7

6
7

2

1

6

7

4

10

6

9
9

6

4 INCH
(DN100)
4”
(DN100)

1/2”
NPT
1/2"
NPT
TILKOBLING FOR
ACCELERATOR
AKSELERATORUTSTYR
TRIM
CONNECTION
TIL MELLOMLIGGENDE
TO INTERMEDIATE
KAMMER TIL
CHAMBER
TØRRØRSVENTIL

1/2”
1/2"NPT
NPT
TILKOBLING
FOR
ACCELERATOR
AKSELERATORUTSTYR
TRIM CONNECTION
TIL MELLOMLIGGENDE
TO KAMMER
INTERMEDIATE
TIL
CHAMBER
TØRRØRSVENTIL

6”
(DN150)
6 INCH
(DN150)

FIG. 4
FIGURE 4
AKSELERATORUTSTYR
FORVALVE
TØRRØRSVENTIL
MODELL
ACC‑1
MODEL ACC-1 DRY PIPE
ACCELERATOR
TRIM
FOR
TØRRØRSVENTIL
DN100
AND
150
(4
AND
6”)
MODELL
DPV‑1
FOR 2-1/2, 3, 4, AND 6 INCH MODEL DPV-1 DRY PIPE VALVES
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8"
(200 mm)

2-1/2
3”
2-1/2
& 3&INCH
(DN65 & DN80)
DN80)
VALVE
VENTIL

15"
(380 mm)

21-1/8"
(540 mm)

12"
(300 mm)

15"
(380 mm)

4”
4 INCH
(DN100)
(DN100)
VALVE
VENTIL

24-1/2"
(625 mm)

11-1/2"
(290 mm)

11-1/8"
(283 mm)

6”
6 INCH
(DN150)
(DN150)
VALVE
VENTIL
23-3/4"
(600 mm)

FIGURE 5
FIG. 5 ACCELERATOR TRIM
MODEL ACC-1 DRY PIPE VALVE
MODELL ACC-1 TØRRØRSVENTIL
FOR
AKSELERATORTRIM
— INSTALLASJONSDIMENSJONER
—
— INSTALLATION DIMENSIONS
—
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les/kontrolleres i henhold til instruksjonene
gitt i avsnittet om innstillingsprosedyre.
Strømningshastigheten gjennom de fin‑
maskede filtren har blitt satt slik at akse‑
lerator modell ACC‑1 gir den maksimale
praktiske følsomhet for tap i systemtrykk på
grunn av en sprinkleroperasjon mens den
ennå er i stand til automatisk kompensa‑
sjon for normale variasjoner i systemtrykk
slik som de som er forårsaket av tempera‑
turendringer i miljøet. En test for å verifisere
at strømningshastigheten gjennom de fin‑
maskede filtren er innenfor skalaen for op‑
timal akseleratorytelse er gitt i avsnittet om
innstillingsprosedyre.

Installasjon
Akseleratoren modell ACC‑1 må installeres i
overensstemmelse med de følgende anvis‑
ningene:
Advarsler
Dersom man unnlater å følge disse instruk‑
sjonene kan det føre til flom i akseleratoren
og utilsiktet utløsning på grunn av at flottør‑
ventilen lukkes.
Trinn 1. Akseleratoren må plasseres verti‑
kalt og monteres i overensstemmelse med
oppsettet som vist i figur 4. Bruk rørgjenge‑
forsegling tynt kun på utvendige gjenger.
Trinn 2. Filteret som er plassert på innløpet
til akseleratoren må installeres med sin pil
rettet mot akseleratoren.
Trinn 3. Tilbakeslagsventilen som er plas‑
sert i ledningen mellom utløpet til aksele‑
rator og det mellomliggende kammeret til
tørrørsventilen må installeres horisontalt
med sin pil rettet i retning av strømmen til
det mellomliggende kammeret.
Trinn 4. Tilkoblingen til rørsystemet må
plasseres slik at restvannet ikke vil strømme
inn i akseleratorrøret og det må plasseres
på et punkt over det forventede maksimale
nivået til restvannet/kondensert vann.
Dersom tilkoblingen er gjort til rørlednings‑
løftet, må det plasseres minst to fot over
nivået for spredning av vann til tørrørsven‑
tilen. Tilkoblinger til en fordeler eller forde‑
lerrør må gjøres enten på siden eller toppen
av hovedledningen.
Trinn 5. Kombinasjonen av akselerator/tørr‑
rørsventil må installeres i et oppvarmet om‑
råde som holder en minimum temperatur
på 4°C (40°F). Varmekabling er ikke tillatt.
Trinn 6. Lukk kontrollventilen for akselera‑
tor til akselerator modell ACC‑1 er klar til å
settes i drift.
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Trykk
(bar)
1,4
1,7
2,1
2,8
3,5
4,1

Trykk
(psi)
20
25
30
40
50
60

Minimum
(sekunder)
24
18
15
10
8
6

Maksimum
(sekunder)
160
116
92
60
48
36

TABELL A
DIFFERENSIALKAMMER PÅFYLLINGSTIDER TIL 0,7 bar (10 psi)
Kontrollventilen for akselerator må lukkes
under hydrostatisk prøving av systemet for
å hindre at flottørventilen blir skadet. Etter
at systemet har blitt hydrostatisk testet og
drenert, må tilkoblingen av akselerator til
systemet dreneres uavhengig gjennom fil‑
terrensepluggen ved først å fjerne filterren‑
sepluggen og så åpne kontrollventilen for
akselerator for ventilasjon av ledningen.

Innstillings
prosedyre
Modell ACC‑1 akselerator og tørrørsventil
må tilbakestilles og gjenopprettes til drift
så snart som mulig etter en operasjon. Følg
prosedyren angitt nedenfor.
Trinn 1. Lukk hovedkontrollventilen for
systemet, kontrollventilen for lufttilførsel
(til systemet) og kontrollventilen for akse‑
lerator.
Trinn 2. Åpne testkoblingen for inspektør
og åpne så hoveddreneringsventilen samt
alle ekstra (lavpunkt) avløp.
Trinn 3. Etter at systemet har blitt tømt
ut lukk testkoblingen for inspektør og alle
ekstra avløp. La hoveddreneringsventilen
være åpen.
Trinn 4. Innstill tørrørsventilen i overens‑
stemmelse med instruksjonene gitt i det
aktuelle tekniske dataarket. Gjenopprett
normalt systemlufttrykk. La hovedkontroll‑
ventilen være lukket og hoveddrenerings‑
ventilen åpen.
Trinn 5. Mens stempelet til tørrørsventilens
automatiske dreneringsventil holdes tryk‑
ket ned, åpne kontrollventilen for akselera‑
tor en kvart dreining slik at vannet i aksele‑
ratorrøret blir blåst ut. Etter et vannspruten
stopper å slippe ut lukk kontrollventilen
for akselerator og slipp stempelet. (Denne
instruksen gjelder ikke når akseleratoren
modell ACC‑1 blir innstilt for første gang,
siden akseleratoren sendes i satt innstilling.
Fortsett til trinn 6.)
Trinn 6. Rens filteret i innløpet til akselera‑
tor.

Advarsler
Et tilstoppet filter kan hindre akseleratoren fra
å løse ut tørrørsventilen skikkelig.
Trinn 7. Fjern sakte ventilasjonspluggen
som er plassert foran på akseleratordekse‑
let og sug ut all gjenværende lufttrykk i dif‑
ferensialkammeret.
Trinn 8. Skru av (i dreininger mot urviseren)
den riflete tilbakestillingsknappen som er
foran på akseleratoren inntil fortsatt drei‑
ning ikke er mulig. Et klikk som er lyden til
spaken som klikker tilbake til den satte stil‑
lingen kan høres. Skru tilbake tilbakestillings
knappen inntil den er håndspent.
Advarsler
Ikke vri på tilbakestillingsknappen ettersom
dette kan resultere i skade. Tilbakestillings‑
knappen vil snues kun med hånddreining.
Trinn 9. Skift ut ventilasjonspluggen.
Trinn 10. Sjekk at lufttrykket i systemet har
returnert til det normale.
Trinn 11. Åpne akseleratorens kontrollven‑
til delvis, akkurat nok til at luft sakte kan
passere gjennom akseleratorens kontroll‑
ventil.
Ved å bruke en klokke noter tiden for tryk‑
ket i differensialkammeret til akselerator for
å øke til 0,7 bar (10 psi) etter at kontrollven‑
tilen for akselerator har blitt åpnet. Tiden
bør være innenfor rammen av angitte ver‑
dier i tabell A for optimal ytelse av aksele‑
ratoren.
Advarsler
Dersom tiden til å sette differensialkammeret
under trykk til 0,7 bar (10 psi) ikke er innenfor
rammen av de angitte verdier i tabell A, bør
kontrollventilen for akselerator da lukkes og
forbedringsprosedyren som er beskrevet i av‑
snittet for service og vedlikehold følges.
Trinn 12. Når lufttrykket i differensialkam‑
meret til akseleratoren er lik det som er i
systemet, da er akseleratoren innstilt og
klar til drift.
Trinn 13. Lukk kontrollventilen for akse‑
lerator og åpne så sakte tørrørsventilens
lave hoveddreneringsventil for å suge ut all
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Advarsler
Etter hvert som systemtrykket minker under‑
søk om det er noen tegn til at vann slipper ut
fra avlastningsåpningen til akselerator.

overflodsvann over spredningsnivået. Lukk
på nytt den lave hoveddreneringsventilen,
returner systemtrykket til den normale ver‑
dien og åpne så på nytt kontrollventilen for
akselerator.

en gang for året, og helst om høsten eller
vinterhalvåret. Denne prosedyren må også
brukes hver gang systemet blir overfylt og
vil utsette vannet for frysepunktsomsten‑
digheter.

Trinn 14. Åpne delvis hovedkontrollventi‑
len. Lukk hoveddreneringsventilen så snart
som vannet slipper ut fra tilkoblingen for
drenering og åpne så fullstendig hoved‑
kontrollventilen. Brannvernsystemet er nå
klar til drift.

Trinn 1. Sjekk at tilbakestillingsknappen
har blitt skudd inn.

Trinn3. Tilbakestill akselerator og tørrørs‑
ventilen i overensstemmelse med avsnittet
om innstillingsprosedyre.

Trinn 2. Lukk systemets hovedkontrollven‑
til og åpne hovedkontrollventilen for å ut‑
løse tilførselstrykket til tørrørsventilen.

Problemløsning

Advarsler
Etter å ha satt et brannvernsystem i drift un‑
derrett de rette myndighetene og informere
de ansvarlige for overvåking av eiendoms- og
/ eller sentrale stasjonsalarmer.

Service og
vedlikehold
De følgende prosedyrer og kontroller må
foretas, som angitt, i tillegg til eventuelle
spesifikke krav fra NFPA, og alle feil og avvik
må umiddelbart korrigeres.
Eierne er ansvarlige for å kontrollere, teste
og vedlikeholde sine brannvernssystemer
og utstyr iht. dette dokumentet, i tillegg
til gjeldende regler fra the National Fire
Protection Association (f.eks., NFPA 25),
foruten regelverket til evt. ansvarshavende
myndigheter. Installatøren, eller produsen‑
ten må rådspørres mht. alle uklarheter og
spørsmål.
Det anbefales at automatiske sprinklersys‑
temer kontrolleres, testes og vedlikeholdes
av en kvalifisert kontrollinstans.
Akseleratoren modell ACC‑1 må vedlikehol‑
des i overensstemmelse med de følgende
instruksjonene:
Advarsler
Dersom en akselerator er i ferd med å bli tatt
ut av drift midlertidig, da må rette myndighe‑
ter og alt personell som kan bli berørt under‑
rettes.
Før en alarmprøve utføres underrett rette
myndigheter og alt personell som kan bli be‑
rørt underrettes.
Før det stenges en hovedkontrollventil for
brannvernsystem for å utføre kontroll eller
vedlikeholdsarbeide på brannvernsystemet
som den kontrollerer, må det innhentes tilla‑
telse fra rette myndigheter til avstengning, og
alt personell, som kan bli berørt av dette må
få beskjed.
Prosedyre for kontroll av akselerator
Det anbefales at den følgende kontroll‑
prosedyre av akselerator utføres minst

Trinn 3. Sjekk at kontrollventilen for aksele‑
rator er åpen.
Trinn 4. Åpne testkoblingen for inspektør.
Sjekk at tiden til akseleratorutløser i det alt
vesentligste er den samme som i tidligere
tester. Et forbigående luftbrudd fra den au‑
tomatiske dreneringsventilen angir at akse‑
leratoren har utløst.
Advarsler
Etter hvert som systemtrykket minker under‑
søk om det er noen tegn til at vann slipper ut
fra avlastningsåpningen til akselerator.
Trinn 5. Trykk ned stempelet til den auto‑
matiske dreneringsventilen. En stabil strøm
av utblåsningsluft angir at akseleratoren har
stengt korrekt i den aktiverte posisjonen.
Trinn 6. Lukk kontrollventilen for akselera‑
tor og testkoblingen for inspektør.
Trinn 7. Rens filteret i innløpet til akselera‑
tor.
Advarsler
Et tilstoppet filter kan hindre akseleratoren fra
å løse ut tørrørsventilen skikkelig.
Trinn 8. Tilbakestill akseleratoren i overens‑
stemmelse med trinnene 7 til 14 i avsnittet
om innstillingsprosedyre.
Kontrollprosedyre for systemet
Det anbefales at den følgende kontroll‑
prosedyre av akselerator og tørrørsventil
utføres minst en gang for året, og helst om
våren eller sommerhalvåret. Denne prose‑
dyren kan kun brukes hver gang der ikke
er noe fare for at flom i systemet vil utsette
vannet for frysepunktsomstendigheter.
Trinn 1. Sjekk at tilbakestillingsknappen
har blitt skudd inn.
Trinn 2. Åpne testkoblingen for inspek‑
tør. Sjekk at utløsing av akselerator driver
tørrørsventilen og at vannet leveres ut av
testkoblingen for systeminspektør innen
forløpt tid som påkrevd av ansvarlige myn‑
digheter.

Se de følgende underavsnittene, som re‑
levant. Dersom de angitte instruksjonene
ikke løser det spesielle problemet, se under
avsnittet for demontering og montering på
nytt.
Vannutslipp fra avlastningsåpning til
akselerator
Bruk de følgende instruksjonene om van‑
net slippes ut fra avlastningsåpningen til
akselerator under utløsing.
Trinn 1. Sjekk at tilkoblingen fra akselera‑
toren til rørsystemet er installert i overens‑
stemmelse med trinn 4 i avsnittet for instal‑
lasjon. Korriger om nødvendig.
Trinn 2. Undersøk og korriger ethvert for‑
hold som kan føre til en usedvanlig stor
oppsamling av restvann og / eller konden‑
sert vann.
Trinn 3. Kontroller prosedyrer som ble
brukt til å innstille akseleratoren. Dersom
man unnlater å utføre trinn 5 av innstil‑
lingsprosedyren kan dette føre til at små
mengder vann trenger inn i forkammeret til
akseleratoren.
Sakte påfylling differensialkammeret
Bruk de følgende instruksjonene dersom ti‑
den til å fylle differensialkammeret er lenger
enn den maksimale verdien angitt i trinn 11
i avsnittet for innstillingsprosedyre.
Trinn 1. Kontroller for å se om akselerato‑
ren ble tilbakestilt i overensstemmelse med
trinn 8 i avsnittet om innstillingsprosedyre.
Trinn 2. Lukk systemets hovedkontrollven‑
til og åpne hoveddreneringsventilen.
Trinn 3. Kontroller alle tegn til ekstern lek‑
kasje rundt måleren for akseleratortrykk,
ventilasjon og tilkoblinger for tilgangs‑
plugg for de finmaskede filtren.
Trinn 4. Kontroller alle tegn til ekstern lek‑
kasje rundt tilbakestillingsknappen og dek‑
selpakningen.
Trinn 5. Lukk kontrollventilen for akselera‑
tor.
Trinn 6. Sett inn forsiktig en sonde på M2
(3/32”) eller mindre diameter i avlastnings‑
åpningen. Dersom sonden kan innsettes
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i mer enn 6 mm (1/4”) da har spaken ikke
blitt tilbakestilt og akseleratoren må de‑
monteres for innvendig kontroll. Se instruk‑
sjonene for demontering og montering på
nytt av akselerator.
Trinn 7. Fjern langsomt ventilasjonsplug‑
gen for akselerator for å suge ut hele trykket
fra differensialkammeret og fjern så sakte
tilgangspluggen for de finmaskede filtren
for å suge ut alt trykk fra forkammeret.
Trinn 8. Skift ut de finmaskede filtren og så
tilgangsplugg for de finmaskede filtren.
Trinn 9. Sett brannvernsystemet tilbake i
drift i overensstemmelse med trinnene 9 til
14 i avsnittet om innstillingsprosedyre.
Uforklart utløser av akselerator
Bruk de følgende instruksjonene dersom
det er en uforklart tilfeldig utløser av akse‑
lerator.
Trinn 1. Sjekk at tilkoblingen fra akselera‑
toren til rørsystemet er installert i overens‑
stemmelse med trinn 4 i avsnittet for instal‑
lasjon. Korriger om nødvendig.
Trinn 2. Sjekk tiden det tar å fylle differen‑
sialkammeret slik som beskrevet i trinn 11 i
avsnittet om innstillingsprosedyre. Dersom
tiden det tar å fylle differensialkammeret til
0,7 bar (10 psi) er lenger enn den maksima‑
le angitte verdien, følg da instruksjonene
gitt under “sakte påfylling av differensial‑
kammeret”.
Trinn 3. Dersom tiden det tar å fylle diffe‑
rensialkammeret er innenfor rammen av
angitte verdier, undersøk da og korriger et
hvert forhold som kan føre til en usedvanlig
stor lekkasje av systemlufttrykket.
Hurtig påfylling av differensialkammeret eller lenger tid til å utløse akselerator
Bruk de følgende instruksjonene dersom
tiden til å fylle differensialkammeret er
kortere enn den minimumsverdien angitt i
trinn 11 i avsnittet for innstillingsprosedyre.
Denne prosedyren bør også følges dersom
tiden til å utløse akselerator (fra åpning av
testkoblingen for systeminspektør) er bety‑
delig lenger enn forventet.
Trinn 1. Lukk systemets hovedkontrollven‑
til og åpne hoveddreneringsventilen.
Trinn 2. Lukk kontrollventilen for akselera‑
tor.
Trinn 3. Fjern langsomt ventilasjonsplug‑
gen for akselerator for å suge ut hele trykket
fra differensialkammeret og fjern så sakte
tilgangspluggen for de finmaskede filtren
for å suge ut alt trykk fra forkammeret.
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Trinn 4. Ved å bruke en rillet skrutrekker,
kontroller tettheten til de finmaskede fil‑
tren.

fra differensialkammeret og fjern så sakte
tilgangspluggen for de finmaskede filtren
for å suge ut alt trykk fra forkammeret.

Trinn 5. Kontroller O‑ring tetningen til de
finmaskede filtren. O‑ringen må skiftes ut
dersom det er noen tegn til hakk, kutt el‑
ler forringelse på grunn av alder. Skift ut
de finmaskede filtren etter rengjøring og
smøring av dess O‑ring med fett som ikke
er petroleumsbasert (slik som Dow Corning
FS3452). Skift ut ventilasjonspluggen og til‑
gangspluggen for de finmaskede filtren.

Trinn 4. Bryt forbindelseskoblingene på
innløpet og utløpet til akseleratoren og
fjern den fra ledningen. Plugg inn tilkob‑
lingen til det mellomliggende kammeret til
tørrørsventilen og sett brannvernsystemet i
drift mens akseleratoren er ute på grunn av
vedlikehold.

Trinn 6. Dersom de finmaskede filtren og
dess O‑ring har blitt funnet å være i god
stand, er det da sannsynlig at der er en lek‑
kasje rundt stempelet. Fjern dekselet fra
basen. Kontroller at de seks skruene som
sikrer at den øvre membranplaten til dek‑
selet er tett.
Kontroller om den øvre membranplaten har
noen tegn på sprekker, nålehull eller forrin‑
gelse på grunn av alder. Skift ut stempelet
dersom der er noen lekkasjemulighet rundt
den øvre membranplaten.
Trinn 7. Monter akseleratoren på nyt og sett
brannvernsystemet tilbake i drift i overens‑
stemmelse med trinnene 10 til 14 i avsnittet
om innstillingsprosedyren.
Luftlekkasje ut automatisk drenering
Dersom der er lekkasje av luft ut fra den au‑
tomatiske dreneringen av tørrørsventilen,
etter at akselerator og tørrørsventilen har
blitt satt i drift, da vil det bli nødvendig først
å avgjøre om lekkasjen er rundt akselerato‑
ren eller tørrørsventilen.
Lukk hovedkontrollventilen for akselerator.
Fjern langsomt ventilasjonspluggen for ak‑
selerator for å suge ut hele trykket fra diffe‑
rensialkammeret og fjern så sakte tilgangs‑
pluggen for de finmaskede filtren for å suge
ut alt trykk fra forkammeret.
Dersom lekkasjen ut fra den automatiske
dreneringen vedvarer se da teknisk dataark
for vedlikeholdsinstruksjoner av tørrørsven‑
tilen. Dersom lekkasjen ut fra automatiske
dreneringen stopper, da vil akseleratoren
måtte tas ut av drift og pluggsetet til akse‑
lerator fjernes for rengjøring av setet og den
nedre området til O‑ring på ekshaustoren.
Demontering og montering på nytt av
akselerator (for innvendig kontroll hvis
nødvendig)
Trinn 1. Lukk systemets hovedkontrollven‑
til og åpne hoveddreneringsventilen.
Trinn 2. Lukk kontrollventilen for akselera‑
tor.
Trinn 3. Fjern langsomt ventilasjonsplug‑
gen for akselerator for å suge ut hele trykket

Trinn 5. Fjern de åtte skruene som holder
dekselet til basen og fjern dekselet.
Trinn 6. Fjern de seks skruene som holder
den øvre membranplaten til dekselet. Fjern
stempelet og kontroller den øvre mem‑
branplaten for å sikre at den er fleksibel og
fri for fysisk skade eller forringelse på grunn
av alder.
Kontroller strammebolten for å sikre at den
er montert tett til dens skrue. Monter på
nytt stempelet og den øvre membranpla‑
ten mens du er nøye med å krysstramme
skruene likt.
Trinn 7. Skift ut de finmaskede filtren der‑
som de har blitt utsatt for fukting. Rengjør
og smør O‑ring tetningen til de finmaskede
filtren med fett som ikke er petroleumsba‑
sert (slik som Dow Corning FS3452).
Skift ut ventilasjonspluggen og tilgangs‑
pluggen for de finmaskede filtren.
Trinn 8. Fjern låseringen fra den øvre plugg‑
delen til ekshaustoren. Fjern de fire skruene
som holder festeplaten. Fjern delenheten
fra spaken og festeplaten, utbåsningsven‑
tilen, ventilen for lekkasjestopp og avlast‑
ningsventilen.
Trinn 9. Kontroller den nedre membranpla‑
ten for å sikre at den er fleksibel og fri for
fysisk skade eller forringelse på grunn av
alder.
Trinn 10. Kontroller for å se om komponen‑
tene til ekshaustoren er skikkelig montert
sammen. Stram kun ved å gripe tak i flatene
ved ä bruke en type skiftenøkkel med åpen
ende.
Trinn 11. Kontroller O‑ringen på den nedre
pluggen. Den må skiftes ut dersom det er
noen tegn til hakk, kutt eller forringelse på
grunn av alder.
Trinn 12. Kontroller avlastningsventilene
og ventilene som hindrer flom. Dersom den
er enten bøyd eller hakket må den skiftes
ut.
Trinn 13. Fjern og kontroller låsen. Sper‑
reskiven bør stikke ut 8 til 10 mm (5/16 til
3/8”) inn i den frie stillingen.
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Trinn 14. Fjern setet for avlastningsventil.
Fjern O‑ringen og pakningsringen. Rengjør
forsiktig overflatene til O‑ringen og pak‑
ningsringen i ventilsetet og akseleratorba‑
sen. Dersom O‑ringen eller pakningsringen
er hakket, kuttet eller viser tegn til forrin‑
gelse må den fjernes.
Trinn 15. Skift ut pakningsringen i akselera‑
torbasen. Bruk en tynn film av Dow Corning
FS3452 fluorsilikon smøremiddel på ventil‑
setet. Plasser O‑ringen i sitt sete (smøringen
vil holde den på plass) og træ i setet for av‑
lastningsventil i hoveddelen med et dreim‑
oment på13,5 to 20 Nm (10 to 15 ft.lbs.).
Trinn 16. Fjern setesettet som hindrer flom
med flottørventil. Kontroller om det er ska‑
dete deler og bevegelsesfrihet for flottøren.
Dersom deler er skadet eller ute av funk‑
sjon, må settet skiftes ut.
Trinn 17. Etter å ha kontrollert setesettet
som hindrer flom med flottørventil, smør
O‑ringen med en tynn film av Dow Corning
FS3452 fluorsilikon smøremiddel, og træ
i settet i hoveddelen med et dreimoment
på13,5 to 20 Nm (10 to 15 ft.lbs.).
Trinn 18. Fjern tilbakestillingsknappen.
Rengjør forsiktig overflatene til O‑ringen
og dens sete. Dersom O‑ringen er kuttet,
hakket eller viser tegn til forringelse må den
fjernes. Smør O‑ringen med en tynn film av
Dow Corning FS3452 fluorsilikon smøre‑
middel.
Trinn 19. Monter på nytt akseleratoren i
den følgende rekkefølgen.
a. Træ tilbakestillingsknappen håndspent
til basen.
b. Monter ventilen for lekkasjestopp (med
låsering på plass) og kompresjonsfjæ‑
ren inn til deres sete.
c. Sett ekshaustoren på plass.
d. Skyv avlastningsventilen inn i sporet i
enden av spaken og monter så på nytt
delenheten til spaken og festeplaten
i basen mens du er nøye med å kryss‑
stramme skruene likt.
e. Skift ut låseringen på den øvre plugg
en.
f.

Skyv enden av spaken for ventilen for
lekkasjestopp og slipp den to ganger
for å sikre at der ikke er noe som stram‑
mer.
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g. Skift ut låsen ved å forsikre deg at spo‑
ret i bunnen befinner seg på begge
sider av tilbakestillingsknappen og at
hakene på toppen sitter i basen. Plasser
spaken i utløst (låst) stilling).
h. Plasser dekselet opp-ned. Sett dek‑
selpakningen på plass og skyv så all
åtte skruene gjennom pakningen for å
hjelpe med monteringen av dekselet til
basen.
i

Still opp dekselet med basen og stram
all skruene likt.

j

Skift ut ventilasjonspluggen og tilgangs
pluggen for de finmaskede filtren.

k. Installer på nytt akseleratoren og sett
systemet tilbake i drift i overensstem‑
melse med avsnittet om innstillings
prosedyren.

hensyn til hvorvidt TFBP ble informert om
mulighetene for slike krav, og ikke under
noen forhold skal TFBP ansvar overstige et
beløp tilsvarende salgsprisen.
Nevnte garanti gjelder i stedet for alle andre
eksplisitte eller implisitte garantier, inklusiv
grarantier om omsettelighet og egnethet
for noe spesifikt formål.
Denne begrensete garantien fastsetter
den eneste løsning for krav som er basert
på feil eller mangler i produkter, materiale
eller komponenter enten kravet gjøres i
kontrakt, erstatningsrettslig forhold, strikt
erstatningsansvar eller enhver annen legal
teori.
Denne garantien vil bli brukt i full ut‑
strekning som tillatt etter lov. Ugyldig‑
het helt eller delvis av en del av den‑
ne garantien vil ikke påvirke resten.

Begrenset garanti Bestillings
Produkter, som produseres av Tyco Fire & prosedyre
Building Products (TFBP) innrømmes ga‑
rantiforsikring kun overfor den originale
kjøperen i ti (10) år, mot defekter i mate‑
rialet eller utførelsen, etter at det er betalt
og har blitt forskriftsmessig installert og
vedlikeholdt under normal bruk og be‑
handling. Denne garantien utløper ti (10)
år etter dato for utsendelse av TFBP. Ingen
garanti gis for produkter og komponenter,
som har vært utsatt for feilbruk, ukorrekt
installasjon, korrosjon, eller som ikke har
blitt installert, vedlikeholdt, eller reparert
iht. gjeldende standarder fra ”the National
Fire Protection Association”, og/eller noen
annen myndighet som har jurisdiksjon. Ma‑
teriell, som TFBP klassifiserer, som defekte
må enten repareres eller byttes ut på TFBP
direkte henstilling. TFBP hverken påtar seg
eller autoriserer noen annen person til å
påta seg noen annen forpliktelse i forbin‑
delse med salg av produkter eller deler av
produkter. TFBP skal ikke kunne holdes an‑
svarlige for designfeil i sprinklersystemet,
eller for feilaktig, eller ufullstendig informa‑
sjon formidlet av Kjøperen, eller Kjøperens
representanter.
Ikke i noe tilfelle, skal TFBP holdes ansvar‑
lige av kontrakt, straffeforfølgelse, ansvars‑
forpliktelse eller under noen annen juridisk
teori, for tilfeldige, indirekte, spesielle eller
følgeskader, inklusive men ikke begrenset
til krav om erstatning for arbeide, uten

Bestillinger på akseleratoren ACC‑1, utstyr
og reservedeler må inkludere beskrivelse
og delenummer (P/N). Den komplette pak‑
ken av akselerator modell ACC‑1 omfatter
akseleratoren og basis galvanisert utstyr.
Komplett pakke:
Oppgi: Komplette pakke av akselerator mo‑
dell ACC‑1,
................................................. P/N 52-311-2-002.
Kun akselerator:
Oppgi: Akselerator modell ACC‑1,
.................................................. P/N 52-311-1-001
Kun basis galvanisert utstyr:
Oppgi: Akselerator modell ACC‑1, basis
galvanisert utstyr for tørrørsventil DN100 &
150 (4 & 6”) modell DPV‑1,
................................................. P/N 52-311-2-010.
Reservedeler for akselerator:
(Angi beskrivelse) for bruk med akselerator
modell ACC‑1,
.......................................................P/N (se figur 3).
Reservedeler for utstyr:
Oppgi: (Angi beskrivelse),
.......................................................P/N (se figur 4).
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NB: Dette er et oversatt dokument. Oversettelser av alle typer materiell, til andre språk enn engelsk, er kun ment å være en støtte til et ikkeengelsktalende publikum. Nøyaktigheten av oversettelsen er hverken garantert , eller implisert. Om det oppstår spørsmål, eller noen form
for tvil om nøyaktigheten av informasjonen i denne oversettelsen, ber vi Dem vennligst å konsultere den engelske versjonen av dokument
TFP1112, som er den offisielle versjonen av dokumentet. Uoverensstemmelser eller forskjeller, som har oppstått under oversettelsen, er ikke
bindende og har ingen juridisk betydning for overensstemmelser, gjennomføring, eller noen andre forhold. www.quicksilvertranslate.com.
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