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Maximum
Inlet Air (or Nitrogen)
Goedkeuringen
Supply Pressure
UL en ULC Listed. FM-goedgekeurd.
200 psi (13,8 bar)
NYC [New York City] onder MEA 206-02-E.
Field Adjustable Outlet Pressure
Range
Maximale inlaat lucht (of stikstof) toe5 to 70 psi (0,4 to 4,8 bar)
voerdruk
Assembly
13,8 bar (200 psi)
Major components illustrated in Figure
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pipe fittings.
0,4 tot 4,8  bar (5 tot 70 psi)
Constructie
De belangrijkste onderdelen weergegeven
in afbeelding 1 zijn in de fabriek gemon‑
teerd met gegalvaniseerde stalen nippels
en pijpfittingen van gietijzer.

Operation

The By-Pass Valve in the AMD-1 is
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initial pressurization. Once the required system pressure has been
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Installatie

Installation
De automatische luchtregelset
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NOTE
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Products
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Tyco Fire
Products.
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UITLAATAANSLUITING
CONNECTION
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BY-PASS VALVE
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GESLOTEN)
P/N46-047-1-004
46-047-1-004
P/N

1/4" NPT
1/4”
NPT
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MANOMETERTEST
PORT
TESTAANSLUITING
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LABEL
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RESTRICTOR
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CHECK
VALVE
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P/N 92-326-1-003

DRUKREGELAAR
PRESSURE
(AANPASBAAR)
REGULATOR
P/N 92-324-1-012
(ADJUSTABLE)
P/N 92-324-1-012

FILTER
P/NSTRAINER
52-353-1-002
P/N 92-322-1-001

LUCHTTOEVOER
AIR SUPPLY
AFSLUITER
CONTROL
VALVE
(NORMAAL OPEN)
(NORMALLY
OPEN)
P/N 46-048-1-002
P/N 46-048-1-002

FIGUUR
1 1
FIGURE
MODEL
AMD‑1
AUTOMATISCHE
MODEL AMD-1 AUTOMATIC AIR LUCHTREGELSET
MAINTENANCE DEVICE

Instellings
Setting
procedure

Procedure

De automatische luchtregelset AMD‑1
moet
worden
ingesteld
conform
vol‑
The Model
AMD-1
Automatic
Airde
Maintenance
Device must be set in accordgende
instructies:
ance with the following instructions:
Stap 1. Bepaal de druk die aan de mini‑
Step 1. Determine
thedruk
pressure
that
mumeisen
van het onder
te brengen
meets voldoet.
the minimum requirements of
systeem
the system to be pressurized.
Stap
de omleidingsklep
van de
Step2.2.Sluit
Close
the AMD-1 By-Pass
AMD‑1
sluit
de luchttoevoerafsluiter
van
Valve,en
and
close
the AMD-1 Air Supply
de
AMD‑1.Valve.
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volgens
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Step 4. Close the control valve in the
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het
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dat
onder
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Step 5. Remove the system pressure
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its connection
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deze NPT
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AMD-1
Port.
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in de Gauge
1/4” NPTTest
AMD‑1
testuitgang voor
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NOTE
Make certainOPMERKING
that the piping to which
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AMD-1dat
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Testwaar
PortdeisAMD‑1
conZorg
de leiding
nected is at 0 psig before
manometer-testuitgang
aan isremoving
verbondenthe
op
plug.
nul staat (manometerdruk) voordat de plug
Step 6. Open
verwijderd
wordt. the Air Supply Control
Valve in the AMD-1.
Stap 6. Open de luchttoevoerafsluiter in de
Step 7. While observing the relocated
AMD‑1.
pressure gauge, adjust the output

Stap 7. Blijf op de verplaatste manometer
kijken
en pas
de uitstootdruk
van de druk‑
pressure
of the
pressure regulator.
Pull
regelaar
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deaway
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the knob
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slowly
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regulator,
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van
de drukregelaar,
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druk te and
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counter-clockwise
to decrease
presgroten
en tegen de klok
in om de druk
te
sure.
verlagen.
When decreasing pressure, the air
Bij het verlagen van de druk, moet de lucht‑
pressure must be relieved downdruk
stroomafwaarts
van deregulator
drukregelaar
stream
of the pressure
by
worden
ontlastopening
door tijdelijk
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temporarily
thedecontrol
valve
afsluiter
te openen
hetof
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in the air
supplyvan
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the system
to
druk
gebracht moet
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be pressurized
(assuming
the system todat
behet
pressurized
at 0 psig).
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systeem datisonder
druk ge‑
bracht
moet
worden
op
nul
staat
(manome‑
After the pressure regulator is set,
terdruk)).
push the knob in and towards the pressurenadat
regulator
body to “snap”
it in de
a
Druk,
de drukregelaar
is ingesteld,
locked position.
knop in en in de richting van de behuizing
Step
Close the tot
Air deze
Supply
Control
van
de 8.
drukregelaar
in een
ver‑
Valve in the
AMD-1.
grendelde
positie
“schiet”.
Step8.9.Sluit
Return
the system air pressure
Stap
de luchttoevoerafsluiter
in de
gauge to its normal location. Re-install
AMD‑1.
the 1/4 inch pipe plug in the the AMD-1
Gauge
Test
Apply pipe thread
Stap
9. Zet
dePort.
systeemmanometer
terug
sealant
sparingly
to
plug threads
op de normale plaats.the
Herinstalleer
de
6only.
mm leidingplug in de AMD‑1 manometertestaansluiting. PasNOTE
spaarzaam afdichtmid‑
del
toe en
alleenthat
op de
plugaansluitingen.
Make
certain
the
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the AMD-1 Gauge
Test
OPMERKING Port is connected is at 0 psig before removing the
Zorg
ervoorgauge.
dat de leiding waar de AMD‑1
pessure
manometer-testuitgang aan is verbonden op
Step
10.(manometerdruk)
Open the control
valvede
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the
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staat
voordat
air supply
trim wordt.
to the system being
nometer
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pressurized.

Stap 10. Open de luchttoevoerafsluiter
van
het11.
systeem
druk gebracht
Step
Opendat
theonder
Air Supply
Control
wordt.
Valve in the AMD-1.
Stap
Open
de the
luchttoevoerafsluiter
Step11.12.
Open
By-Pass Valve in
de
AMD‑1.
the
AMD-1.
Step12.
13.Open
Closede
theomleidingsklep
By-Pass Valvein
after
Stap
de
the system has been pressurized to
AMD‑1.
approximately 5 psi (0,4 bar) less than
Stap
Sluit de omleidingsklep
nadat
het
the 13.
minimum
required system
pressure determined
1. tot onge‑
systeem
onder drukinisStep
gebracht
veer
0,414.
bar After
(5 psi) the
onder
de in stap
1 be‑
Step
system
pressure
paalde
minimum note
vereiste
has stabilized,
thesysteemdruk.
value and compare with the requirement. Readjust
Stap 14. Noteer, na stabilisatie van de druk
the Pressure Regulator, as require.
in het systeem, de waarde en vergelijk deze
met de vereiste waarde.
NOTESPas, indien nodig,
de
aan.
If drukregelaar
the systemopnieuw
was over-pressurized
during manual fill, a suitable connecOpmerkingen
tion to the system must be opened and
Wanneer
het
systeem
tijdensreduced
een handmatig
the pressure manually
to the
vullen
een value.
overdrukThe
heeftAMD-1
bereikt, will
moetthen
een
desired
passende
aansluiting
naar het
wor‑
automatically
maintain
the systeem
preset system
pressure.
The
Check
den
geopend
en moet
de Restrictor
druk handmatig
tot
Valve
prevents
Pressure
Regulahet
gewenste
niveauthe
worden
teruggebracht.
torAMD‑1
fromhandhaaft
bleedingautomatisch
down the de
system
De
vooraf
pressure.
ingestelde
systeemdruk. De terugslagklep van
deThe
restrictieplaat
voorkomtshould
dat de be
drukrege‑
system pressure
set at
thedeminimum
value,
order
laar
druk in hetrequired
systeem weg
laat in
stromen.
to minimize the time for system trip in
Om
tijd dieofnodig
is voor het
doorslaan van
thedeevent
a sprinkler
operation.
het systeem in geval van sprinkleractivering
te minimaliseren, moet de druk in het systeem
op de minimum vereiste waarde worden in‑
gesteld.

TFP1221_NL 

Pagina  van 4

Beheer en
Onderhoud

3. Open de luchttoevoerklep van de
AMD‑1 en controleer of de luchttoe‑
voerafsluiter naar het system dat onder
druk gebracht wordt, open staat.

De hiernavolgende inspectieprocedure
moet worden uitgevoerd zoals aangege‑
ven, naast alle overige specifieke vereisten
van de NFPA. Iedere discrepantie dient on‑
middellijk te worden gecorrigeerd.

4. Controleer of de druk in het systeem in
essentie overeenkomt met de eerder
vastgestelde vereiste waarde. Is dit niet
het geval, pas de druk in het systeem
dan als volgt aan:

De eigenaar is verantwoordelijk voor de in‑
spectie, het testen en het onderhoud van
zijn brandbeveiligingssysteem en appara‑
tuur conform dit document, als ook con‑
form de van toepassing zijnde richtlijnen
van de National Fire Protection Association
(bijv. NFPA25) en de richtlijnen van enig
ander bevoegd gezag. In geval van vragen
dient met de installateur of de productfa‑
brikant contact te worden opgenomen.

a. Sluit de hoofdafsluiter van het sy‑
steem en open de hoofdafwate‑
ringsklep. Sluit, wanneer het systeem
daarmee is uitgerust, de versneller‑
afsluiter.

Het wordt aanbevolen om de automatische
sprinklersystemen door een gekwalificeer‑
de Inspectiedienst te laten inspecteren, tes‑
ten en onderhouden, in overeenstemming
met de lokale voorschriften en/of nationale
bepalingen.

d. Open langzaam de hoofdafsluiter en
sluit de hoofdafwateringsklep lang‑
zaam nadat het water begint te stro‑
men. Open vervolgens de hoofdaf‑
sluiter volledig. De luchtregelset
AMD‑1 is nu klaar voor gebruik.

Opmerkingen
Voordat de hoofdafsluiter van een brand‑
beveiligingssysteem wordt afgesloten ten
behoeve van onderhoudswerkzaamheden
aan het systeem dat door deze klep wordt
geregeld, moet voor het afsluiten van de be‑
treffende systemen eerst goedkeuring worden
verkregen van de juiste autoriteiten. Daar‑
naast dient al het personeel dat door deze
beslissing beïnvloed kan worden hiervan op
de hoogte worden gesteld.
Breng, na inschakeling van het brandbevei‑
ligingssysteem, de juiste autoriteiten op de
hoogte en informeer de personen die verant‑
woordelijk zijn voor de controle van eigen
alarmen en/of brandmeldcentrale.
Daarnaast wordt aanbevolen om ten min‑
ste ieder kwartaal het opgehoopte vocht uit
de apparatuur voor de vochtfiltering van
de luchttoevoer te verwijderen. In bijzonder
vochtige omgevingen kan het noodzakelijk
zijn om deze inspecties vaker uit te voeren.
De automatische luchtregelset AMD‑1 moet
worden ieder kwartaal worden geïnspec‑
teerd conform de volgende instructies:
1. Controleer of de omleidingsklep geslo‑
ten is.
2. Sluit de luchttoevoerafsluiter van de
AMD‑1 en maak het 6 mm (1/4”) filter,
dat zich aan de inlaat van de terug‑
slagklep van de restrictieplaat bevindt,
schoon. Zorg ervoor dat het filter‑
scherm teruggeplaatst wordt en maak
de kap goed vast.

b. Volg de stappen 1 tot en met 14 van
de Instellingsprocedure.
c. Open, indien van toepassing, lang‑
zaam de versnellerafsluiter.

Beperkte
Garantie
De producten van Tyco Fire & Building Pro‑
ducts (TFBP) hebben, alleen aan de oor‑
spronkelijke koper, een garantie van tien
(10) jaar tegen defecten in materiaal en ar‑
beid, vooropgesteld dat voor deze produc‑
ten is betaald en dat deze op juiste wijze
zijn geïnstalleerd en onderhouden onder
normale gebruiks- en serviceomstandig‑
heden. Deze garantie vervalt tien (10) jaar
na datum van verzending door TFBP. In de
volgende gevallen wordt geen garantie ge‑
geven op de producten of componenten:
wanneer deze door andere bedrijven, die
niet tot TFBP behoren, zijn gefabriceerd;
wanneer de producten of componenten
zijn blootgesteld aan misbruik, onjuiste in‑
stallatie, corrosie of wanneer deze niet zijn
geïnstalleerd, onderhouden, aangepast of
gerepareerd in overeenstemming met de
van toepassing zijnde normen van de Na‑
tional Fire Protection Association, en/of de
normen van enig ander bevoegd gezag.
Materialen die door TFBP defect geacht
worden, zullen – naar oordeel van alleen
TFBP - worden gerepareerd of vervangen.
TFBP neemt geen enkele andere verplich‑
ting op zich, noch geeft het toestemming
aan andere personen om deze verplich‑
ting op zich te nemen, in verband met de
verkoop van producten of productonder‑
delen. TFBP is niet verantwoordelijk voor
ontwerpfouten in het sprinklersysteem of

voor, door de koper of zijn vertegenwoor‑
digers geleverde, foutieve of onvolledige
informatie.
TFBP kan onder geen enkele omstandig‑
heid, noch door contract, uit onrechtmati‑
ge daad, strikte aansprakelijkheid of onder
enige andere wettelijke doctrine verant‑
woordelijk gehouden worden voor inciden‑
tele, indirecte, bijzondere of gevolgschade,
inclusief maar niet beperkt tot personeels‑
kosten, ongeacht of TFBP werd geïnfor‑
meerd over de mogelijkheid van dergelijke
schade, en in geen enkel geval overstijgt de
aansprakelijkheid van tfbp het bedrag dat
overeenkomt met de verkoopsprijs.
De voorafgaande garantie vervangt enige
en alle andere, directe of impliciete, garanties, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid van het product
voor bijzonder gebruik.
Deze beperkte garantie beschrijft het ex‑
clusieve rechtsmiddel voor eisen die op
storingen van of defecten in producten,
materialen of componenten worden geba‑
seerd, ongeacht of de eis volgens contract,
onrechtmatige daad, strikte aansprakelijk‑
heid of enige andere wettelijke theorie
wordt gedaan.
Deze garantie is van toepassing zover wet‑
telijk is toegestaan. De gehele of gedeelte‑
lijke ongeldigheid van om het even welk
deel van deze garantie is niet van invloed
op het resterende deel.

Bestelprocedure
In bestellingen voor de AMD‑1 en vervan‑
gingsonderdelen moeten de beschrijving
en het onderdeelnummer (P/N) vermeld
staan.
AMD‑1:
Specificeer: Model AMD‑1 Automatische
Luchtregelset,
.................................................. P/N 52-324-2-002
Vervangingsonderdelen voor de AMD‑1
luchtregelset:
(Specificeer beschrijving) voor gebruik met
model AMD‑1 automatische luchtregelset,
......................................... P/N (zie afbeelding 1).
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Opmerking: Dit document is een vertaald document. Vertalingen van materialen in talen anders dan het Engels zijn uitsluitend bedoeld als
hulpmiddel voor het publiek dat geen Engels leest. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd noch gesuggereerd. Indien zich
vragen voordoen in verband met de nauwkeurigheid van de informatie zoals deze in de vertaling wordt weergegeven, gelieve dan de Engelse
versie van het document TFP1221, de officiële versie van het document, na te slaan. Iedere discrepantie of elk verschil in de vertaalde tekst, is niet
bindend en heeft geen juridische gevolgen met betrekking tot de naleving, uitvoering of enig ander doeleinde. www.quicksilvertranslate.com
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