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Model AMD-1http://www.tyco-fireproducts.com
Automatic Air Maintenance Device
Pressure Reducing Type
With
Field
Adjustablevedlikehold
Pressure Regulator
Enhet
for automatisk
av type som reduserer

lufttrykket modell AMD‑1
General
Technicalfor området.
med justerbar trykkregulator
Description
Data
Generell
Tekniske data
The Model AMD-1 Automatic Air MainApprovals
tenance
Device is an automatic, fieldUL and ULC Listed. FM Approved.
beskrivelse
Godkjennelser
adjustable device of the pressure reNYC
under MEA 206-02-E.
ducing type. It is used to control the
Enhetenin
foraautomatisk
pressure
dry pipe luftvedlikehold
sprinkler sys-mo‑
dellpreaction
AMD‑1 ersystem,
en automatisk
tem,
or dry justerbar
pilot lineen‑
system
a dry
actuated
deluge
het avoftype
sompilot
reduserer
trykket
for om‑
or rådet.
preaction
valve.for
The
AMD-1 istrykket
util- i
Den brukes
å kontrollere
ized
in applications
whereforutløsningsan‑
there is a
system
for tørrørsprinkler,
compressed
air (or nitrogen)
source
legg eller pneumatisk
ledningssystem
til en
which
is controlled
a higher prespneumatisk
aktivertatdelugeventil
eller for‑
sure
than the desired system pressure.
utløsningsventil. AMD‑1 benyttes i applika‑
Pressure sources include plant air
sjoner hvor
der ertheir
en kilde
for automatic
trykkluft (eller
supplies
having
own
nitrogen) som
kontrolleres
ved etsuphøyere
compressor
controls,
or nitrogen
trykk
enn
det
ønskede
systemtrykket.
Tryk‑
plies having single-stage cylinder
kilder omfatter
anlegg
for lufttilførsel som
mounted
pressure
regulators.
harModel
egenAMD-1
automatisk
kompressorkontrol‑
The
Automatic
Air Mainler
eller
nitrogentilførsler
som har montert
tenance Device is a redesignation
for
for D-2,
ettrinns
sylinder.
thetrykkregulatorer
Central Model
Gem
Model
F324,
and Star Model S460.
Enheten for automatisk luftvedlikehold mo‑

dell AMD‑1 erWARNING
en ny typebetegnelse for den
sentrale
modellen
D-2, Gem modell
F324,
The Model AMD-1 Automatic
Air Mainog StarDevice
modell S460.
tenance
described herein must
be installed and maintained
ADVARSEL in compliance with this document, as well as
Enheten
for automatisk
luftvedlikehold
with
the applicable
standards
of themo‑
dell
AMD‑1
som
er
beskrevet
her,
må
installe‑
National Fire Protection Association,
og vedlikeholdes
i overensstemmelse
in res
addition
to the standards
of anymed
detteauthorities
dokumentet having
samt i overensstemmelse
other
jurisdiction.
med gjeldende
the National
Failure
to do soregler
may fra
impair
the per-Fire
Protectionof
Association
og regelverket fra an‑
formance
this device.
svarlige
myndigheter,
som relevant.
Unnlater
The
owner
is responsible
for maintainman
å
følge
dette,
kan
det
svekke
ing their fire protection system andytelsen
detil dette
utstyret.operating condition.
vices
in proper
The
installing
contractor
or sprinkler
Eieren
har ansvaret
for å vedlikeholde
brann‑
manufacturer
should
be
contacted
beskyttelsessystemet og utstyret i behørig
with any questions.
funksjonell stand. Installatøren, eller sprink
lerprodusenten bør konsulteres om det opp‑
står spørsmål .

UL and ULC registrert FM godkjent.
Maximum
Inlet Air (or Nitrogen)
NYC under
MEA 206-02-E.
Supply
Pressure
200 psi (13,8 bar)
Maksimum
innløp avOutlet
luft (eller
nitrogen)
Field
Adjustable
Pressure
tilførselstrykk
Range
barpsi
(200
psi)to 4,8 bar)
513,8
to 70
(0,4

Assembly
Justerbar
utløpstrykknivå
for in
området
Major
components
illustrated
Figure
to 4,8
bar (5assembled
til 70 psi)
10,4
are
factory
with galvanized steel nipples and malleable iron
pipe
Settfittings.
Viktige komponenter som er illustrert i figur
1 er fabrikkmontert med galvaniserte stål
skruekoblinger og rørgjengefittings.

Drift
Operation
Omløpsventilen
i AMD‑1
åpnes
for å fylle
The
By-Pass Valve
in the
AMD-1
is
systemet
det første
trykket.
opened
to hurtig
fast fill under
the system
during
the
Når detpressurization.
nødvendige systemtrykket
harreblitt
initial
Once the
quired
system
pressure has
been
nådd lukkes
omløpsventilen
og kontroll‑
reached,
thelufttilførsel
By-Pass Valve
is closed
ventilen for
blir stående
åpen
and
AirAMD‑1
Supplyi drift
Control
Valve is left
for åthe
sette
automatisk.
open to place the AMD-1 in automatic
Gitt en liten lekkasje i systemet vil trykk‑
operation.
regulatoren automatisk opprettholde
Given a small leak in the system, the
systemtrykket på nåværende nivå. Dysen
Pressure Regulator will automatically
på 2,4 mm
(3/32”)
i strupe-tilbakeslags‑
maintain
system
pressure
at the preventilen
begrenser
luftstrømmen
trykk
set
level. The
3/32 inch
(2,4 mm) fra
orifice
regulatoren
inn
i
systemet
til
en
verdi
som
in the Restrictor Check Valve limits the
er betydelig
mindre
enn den som
vil utblå‑
flow
of air from
the Pressure
Regulator
ses the
av driften
til en
harisen
into
system
to sprinkler
a value som
which
K‑faktor på 80.
significantly
less than that which will
be exhausted by the operation of a 5.6
K-factor sprinkler.
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Installasjon

Installation
Enheten for automatisk luftvedlikehold mo‑

dell AMD‑1
må installeres
i overensstem‑
The
Model AMD-1
Automatic
Air Mainmelse medDevice
de følgende
tenance
mustinstruksjonene:
be installed in
accordance with the following instrucAdvarsler
tions:
Hensiktsmessig hensyn må gis til fjerning av
sterk fuktighet fra trykklufttilførselen.
NOTE
Suitable consideration must be given
to the removal of excessive moisture
Trinn the
1. Koblinger
mellom
innløp lufttil‑
from
compressed
air supply.
førsel og AMD‑1 samt mellom AMD‑1 og
systemet som skal settes under trykk skal
Step
the inlet
være 1.
påConnections
en minimumbetween
rørdimensjon
av
air
supply
and
the
AMD-1,
as
well as
DN15 (0,5”).
between the AMD-1 and the system to
be
pressurized,
to ikke
be afjærbelastet,
minimum
Trinn
2. En DN15 are
(0,5”),
of
1/2 inch (DN15)
pipe tilbakeslagsven‑
size.
gummipakket,
type sving
til, må2.finnes
AMD‑1 og
systemet
Step
A 1/2mellom
inch (DN15),
non-spring
som skal rubber
settes under
trykk.
En tilbake‑
loaded,
faced,
swing
type
slagsventil
avmust
denne
er between
inkludert
check
valve
be typen
located
i lufttilførselsutstyret
til tørrørsventiler,
the
AMD-1 and the system
to be pressurized.
A check
valve
of this
type is
pneumatisk
aktiverte
ventiler
og pneuma‑
provided
in the
trim of Tyco
tisk utstyr fra
Tycoair
Firesupply
Products.
Fire Products dry pipe valves, preaction valves, and dry pilot trim.
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2"mm
50,8
(50,8
mm)
(2”)

16-1/8""
409,6
mm
(409,6
mm)
(16-1/8”)

1/2" NPT
OUTLET
1/2” NPT
UTLØPSKOBLING
CONNECTION
SYSTEM)
(TO(TIL
SYSTEM)

3-1/4"
82,6
mm
(82,6
mm)
(3-1/4”)

BY-PASS VALVE
(NORMALLY
OMLØPSVENTIL
CLOSED)
(VANLIGVIS
LUKKET)
P/N46-047-1-004
46-047-1-004
P/N

1/4" NPT
GAUGE
1/4” NPT
TEST PORT
MÅLERTESTKOBLING

8-1/2"
215,9
mm
(215,9
mm)
(8-1/2”)

1/2” NPT 1/2" NPT
INNLØPSKOBLING
(FRA
INLET CONNECTION
TRYKKLUFTTILFØRSEL)
(FROM COMPRESSED
AIR SUPPLY)

LABEL
ETIKETT

STRUPERESTRICTOR
TILBAKESLAGSVENTIL
CHECK
VALVE
P/N 92-326-1-003
P/N 92-326-1-003

TRYKKREGULATOR
PRESSURE
(JUSTERBAR)
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

KONTROLLVENTIL
AIR SUPPLY
FOR
LUFTTILFØRSEL
CONTROL
VALVE
(VANLIGVIS ÅPEN)
(NORMALLY
OPEN)
P/N 46-048-1-002
P/N 46-048-1-002

FIG.
1
FIGURE
1
ENHET
FOR
AUTOMATISK
LUFTVEDLIKEHOLD
MODELL AMD‑1
MODEL AMD-1 AUTOMATIC AIR MAINTENANCE
DEVICE

Innstillings
Setting
prosedyre

Procedure

Enheten for automatisk luftvedlikehold
modell
AMD‑1
må innstilles
i overensstem‑
The Model
AMD-1
Automatic
Air Maintenance
must instruksjonene:
be set in accordmelse
medDevice
de følgende
ance with the following instructions:
Trinn 1. Bestem trykket som tilfredsstiller
Step 1. Determine
pressure
minimumskravene
til the
systemet
som that
skal
meetsunder
the trykk.
minimum requirements of
settes
the system to be pressurized.
Trinn
AMD‑1
og
Step 2.2.Lukk
Close
the omløpsventilen
AMD-1 By-Pass
lukk
AMD‑1
for lufttilførsel.
Valve,
andkontrollventil
close the AMD-1
Air Supply
Control
Valve.
Trinn
3. Åpne
kontrollventilen i utstyret for

Step 3. Open
the control
valve
in the
lufttilførsel
til systemet
som skal
settes
un‑
air trykk
supply
trim ofsåthe
system to be
der
og reduser
systemlufttrykket
til
pressurized
and then reduce the sysnull
(målertrykk).
tem air pressure to 0 psig.
Trinn 4. Lukk kontrollventilen i utstyret for
Step 4. Close the control valve in the
lufttilførsel
systemet
somsystem
skal trykkes.
air supplytil trim
of the
to be
pressured.
Trinn
5. Fjern trykkmanometeren for sys‑
temet
dens koblinger
og installer
den
Step fra
5. Remove
the system
pressure
midlertidig
“ NPT AMD‑1
målertest‑
gauge fromi 1/4
its connection
and
temporariliy install it in the 1/4 inch NPT
kobling.
AMD-1 Gauge Test Port.
Advarsler
NOTEsom AMD‑1 måler‑
Sørg for at rørledningen
Make certain
that thetilpiping
to (måler‑
which
testkoblingen
er tilkoblet
er på null
the AMD-1
Gauge
Test Port is contrykk)
før pluggen
fjernes.
nected is at 0 psig before removing the
Trinn
plug.6. Åpne kontrollventilen for lufttilfør‑
sel
i AMD‑1.
Step
6. Open the Air Supply Control

Valve7.inMens
the AMD-1.
Trinn
den nyplasserte trykkmano‑
meteren
juster utgangstrykket
til
Step 7.overvåkes
While observing
the relocated
trykkregulatoren.
Trekkadjust
knappen
og vekk
pressure gauge,
theut output
fra trykkregulatorhuset og drei så sakte

knappen med urviseren som sett fra knapp
enden
til trykkregulatoren
å øke trykket
pressure
of the pressurefor
regulator.
Pull
og
mot
urviseren
for away
å redusere
the
knob
out and
fromtrykket.
the pressure
regulator
body
then reduse‑
slowly
Når
trykket
reduseres
må and
lufttrykket
turn
the
knob
clockwise,
as
viewed
res nedstrøms til trykkregulatoren ved å åpne
from the knob end of the pressure
midlertidig
til lufttil‑
regulator,kontrollventilen
to increase i utstyret
pressure
and
førsel
til systemet som skal
settes underprestrykk
counter-clockwise
to decrease
(ved
å anta at systemet som skal settes under
sure.
trykk er på null (målertrykk)).
When decreasing pressure, the air
pressure
must be relieved
downEtter
at trykkregulatoren
har blitt innstilt,
stream
of the
regulator by
skyv
knappen
innpressure
og mot trykkregulator‑
temporarily
the stilling.
control valve
huset
for å låseopening
den i en låst
in the air supply trim of the system to
Trinn
8. Lukk kontrollventilen
for lufttilfør‑
be pressurized
(assuming that
the system
to be pressurized is at 0 psig).
sel
i AMD‑1.
After9.the
pressure
regulator
is set,
Trinn
Returner
måleren
for systemluft‑
push the
knob
in and
towards
thepå
prestrykket
til sitt
vanlige
sted.
Installer
nytt
sure regulator body to “snap” it in a
rørpluggen på 6 mm i AMD‑1 målertest‑
locked position.
koblingen. Bruk rørgjengeforsegling tynt
Step
8. Close the Air Supply Control
kun
på pluggjengene.
Valve in the AMD-1.
Advarsler
Step 9. Return the system air pressure
Sørg
for
at
rørledningen
som AMD‑1
måler‑
gauge to its normal location.
Re-install
testkoblingen
tilkoblet
påthe
nullAMD-1
(måler‑
the 1/4 incher
pipe
plug til
iner
the
trykk)
før trykkmanometeren
Gauge
Test Port. Applyfjernes.
pipe thread
sealant sparingly to the plug threads
Trinn
only. 10. Åpne kontrollventilen i utstyret
for lufttilførsel til systemet som skal settes
under trykk.
NOTE
Make certain that the piping to which
Trinn 11. Åpne kontrollventilen for lufttil‑
the AMD-1 Gauge Test Port is conførsel
i AMD‑1.
nected
is at 0 psig before removing the
pessure
gauge.
Trinn 12. Åpne
omløpsventilen i AMD‑1.
Step 10. Open the control valve in the
Trinn 13. Lukk omløpsventilen etter at sys‑
air supply trim to the system being
temet
har blitt satt under trykk til omtrent
pressurized.

0,4 bar (5 psi) mindre en det minimum nød‑
vendige
systemtrykket
bestemt
i trinn
1.
Step 11.
Open the Air
Supply
Control
Valve
in
the
AMD-1.
Trinn 14. Etter at systemtrykket har blitt
stabilisert,
og sammenlign
Step 12. noter
Openverdien
the By-Pass
Valve in
med
Juster på nytt trykkregulatoren
the kravet.
AMD-1.
etter
behov.
Step
13. Close the By-Pass Valve after

the systemANMERKNINGER
has been pressurized to
approximately 5 psi (0,4 bar) less than
Dersom
systemet var
satt under
overtrykk
un‑
the minimum
required
system
presder
dendetermined
manuelle påfylling
sure
in Stepmå
1. en passende
tilkobling til systemet åpnes og trykket redu‑
Step
14. After
system
pressure
seres
manuelt
til denthe
ønskete
verdien.
AMD‑1
stabilized,opprettholde
note the value
and comvilhas
da automatisk
systemtrykket
pare with the requirement. Readjust
som
blitt forhåndsinnstilt.
Strupe-tilbake‑
thehar
Pressure
Regulator, as
require.
slagsventilen hindrer trykkregulatoren fra å
redusere systemtrykket.
NOTES
If the system
was over-pressurized
Systemtrykket
bør innstilles
til minimumsver‑
during manual fill, a suitable connecdien
som
er
nødvendig
for
å
tion to the system must beminimere
openedtiden
and
tilthe
utløsning
av systemet
i tilfellet
av en sprink
pressure
manually
reduced
to the
lerutløsning.
desired value. The AMD-1 will then
automatically maintain the preset system pressure. The Restrictor Check
Valve prevents the Pressure Regulator from bleeding down the system
pressure.

The system pressure should be set at
the minimum required value, in order
to minimize the time for system trip in
the event of a sprinkler operation.
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Service og
vedlikehold
Den følgende kontrollprosedyren må fore‑
tas, som angitt, i tillegg til alle spesifikke
krav fra NFPA, og alle feil og avvik må kor‑
rigeres umiddelbart.
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‑
tem inspiseres, testes og vedlikeholdes av
et kvalifisert vedlikeholdsfirma iht. lokale
krav og nasjonale forskrifter
ANMERKNINGER
Før det stenges en hovedkontrollventil for
brannvernsystem for å utføre vedlikeholds‑
arbeide på brannvernsystemet, som den kon‑
trollerer, må det innhentes tillatelse fra rette
myndigheter til avstengning, og alt personell,
som kan bli berørt av dette må få beskjed.
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.
Det anbefales også at akkumulert fuktighet
fjernes fra utstyret for fuktighetsfiltrering for
lufttilførsel minst en gang per kvartal. Oftere
kontroller kan være nødvendige i spesielt fuk‑
tig miljø.
Enheten for automatisk luftvedlikehold mo‑
dell AMD‑1 må kontrolleres i overensstem‑
melse med de følgende instruksjonene:
1. Sjekk at omløpsventilen er lukket.
2. Lukk kontrollventilen AMD‑1 for lufttil‑
førsel og rengjør filteret på 6 mm (1/4”)
som befinner seg på innløpet til strupetilbakeslagsventilen. Sørg for å instal‑
lere på nytt filterskjermen og stram het‑
ten godt.
3. Åpne ventilen for lufttilførsel AMD‑1 og
sjekk at kontrollventilen i utstyret for
lufttilførsel til systemet som settes un‑
der trykk er åpen.
4. Sjekk at systemtrykket i det alt vesent‑
ligste er det samme som det tidligere
fastslåtte behovet. Hvis ikke juster sys‑
temtrykket som følger:
a. Lukk systemets hovedkontrollventil
og åpne hoveddreneringsventilen.
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Lukk kontrollventilen for akselerator
dersom systemet har dette utstyret.
b. Følg trinnene 1 til 14 i innstillings‑
prosedyren.
c. Åpne sakte kontrollventilen for akse‑
lerator, som relevant.
d. Åpne sakte hovedkontrollventilen og
etter at vanner begynner å strømme,
lukk sakte hovedkontrollventilen og
åpne så fullstendig hovedkontroll‑
ventilen. Enheten for luftvedlikehold
modell AMD‑1er nå klar for drift.

Begrenset garanti
Produkter, som produseres av Tyco Fire &
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
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 utstrek‑
ning som tillatt etter lov. Ugyldighet helt
eller delvis av en del av denne garantien vil
ikke påvirke resten.

Bestillings
prosedyre
Bestillinger på AMD‑1 og reservedeler må
inkludere beskrivelse og delenummer (P/
N).
AMD‑1:
Oppgi: Enheten for automatisk luftvedlike‑
hold modell AMD‑1,
.................................................. P/N 52-324-2-002
Reservedeler for AMD‑2 enhet for luftvedlikehold:
(Angi beskrivelse) for bruk med modell
AMD‑1,enhet for automatisk luftvedlike‑
hold,
........................................................P/N (se figur 1)
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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
TFP1221, 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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