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Model AMD-1http://www.tyco-fireproducts.com
Automatic Air Maintenance Device
Pressure Reducing Type
With
Field Adjustable
Pressureutrzymywania
Regulator
Urządzenie
do automatycznego
ciśnienia

powietrza poprzez redukcję model AMD‑1
General
Technical
z regulatorem ciśnienia
nastawianym przez użytkownika
Description
Data
do wykonawcy systemu lub producenta
Charakterystyka
tryskaczy.
The Model AMD-1 Automatic Air MainApprovals
tenance
Device
is
an
automatic,
fieldUL
and ULC Listed. FM Approved.
ogólna
adjustable device of the pressure reNYC under MEA 206-02-E.
ducing type. It is used to control the
Dane techniczne
Urządzenie
utrzy Maximum Inlet Air (or Nitrogen)
pressure
in a do
dry automatycznego
pipe sprinkler sysmywania
ciśnienia
tem,
preaction
system,powietrza
or dry pilotpoprzez
line
system
of amodel
dry pilot
actuated
redukcję
AMD‑1
jest deluge
to auto
or matyczne,
preaction nastawiane
valve. The przez
AMD-1
is utilużytkownika
ized
in applications
where
thereJest
is aono
urządzenie
do redukcji
ciśnienia.
compressed
air (ordonitrogen)
wykorzystywane
regulacjisource
ciśnienia
which
is controlled
at a higher
presw suchych
instalacjach
tryskaczowych,
sure
than the desired system pressure.
systemach wstępnie sterowanych lub
Pressure sources include plant air
w linii pneumatycznej
aktywacji
pilotowej
supplies
having their own
automatic
zaworu zalewowego
pneu
compressor
controls, aktywowanego
or nitrogen supmatycznie
pilotowo
lub
zaworu
wstępnie
plies having single-stage cylinder
sterowanego.
AMD‑1
jest wykorzystywany
mounted
pressure
regulators.
w Model
zastosowaniach,
w którychAirwystępuje
The
AMD-1 Automatic
Mainźródło Device
sprężonego
(lub azotu)
tenance
is a powietrza
redesignation
for
przy D-2,
wyższym
ciśnieniu,
thesterowane
Central Model
Gem Model
niż and
ciśnienie
pożądane
F324,
Star Model
S460. w systemie.
Źródła wytwarzania ciśnienia obejmują
WARNING
zakładowe zasilanie
pneumatyczne posia
The
Modelwłasne
AMD-1automatyczne
Automatic Airsterowanie
Maindające
tenance
Devicelub
described
sprężarkami
zasilanieherein
azotemmust
posia
bedające
installed
and maintained
in complijednostopniowe
regulatory
ciśnienia
ance
with thisnadocument,
montowane
cylindrze. as well as
with the applicable standards of the
National
Fire do
Protection
Association,
Urządzenie
automatycznego
utrzy
in mywania
additionciśnienia
to the powietrza
standards
of any
model
AMD‑1
other
authorities zmienioną
having jurisdiction.
jest konstrukcją
w stosunku do
Failure
do soD-2,
may
impair
perCentraltoModel
Gem
Modelthe
F324
i Star
formance
of this device.
Model S460.

The owner is responsible for maintainOSTRZEŻENIE
ing their fire protection system and deOpisane
tu
urządzenie
do automatycznego
vices in proper operating
condition.
utrzymywania
ciśnienia powietrza
model
The
installing contractor
or sprinkler
AMD‑1 należy should
instalować
konserwować
manufacturer
be icontacted
zgodnie
z niniejszym dokumentem, a także
with
any questions.
z obowiązującymi normami National Fire
Protection Association oraz regulacjami
wszelkich innych kompetentnych organów.
Niezastosowanie się do powyższego może
spowodować nieprawidłowe działanie
przedstawionego tu urządzenia.
Za utrzymywanie swojego systemu i urządzeń
przeciwpożarowych w stanie umożliwiającym
ich prawidłowe funkcjonowanie odpowiada
właściciel. Wszelkie pytania należy kierować

Supply Pressure
200
psi (13,8 bar)
Atesty

Field
Adjustable
Outlet Pressure
Na liście
UL i ULC. Zatwierdzone
przez FM.
Range
Zatwierdzone przez Miasto Nowy Jork
5(NYC)
to 70zgodnie
psi (0,4z to
4,8206-02-E.
bar)
MEA
Assembly
Maksymalne wejściowe ciśnienie
Major
components
illustrated
in Figure
zasilania
powietrzem
(lub azotem)
1 are factory assembled with galva13,8 bar (200 psi)
nized steel nipples and malleable iron
pipe
fittings.
Zakres
ciśnienia wyjściowego
nastawianego przez użytkownika
0,4 do 4,8 bar (5 do 70 psi)
Montaż
Główne części składowe przedstawione
na Rysunku 1 są fabrycznie zmontowane
ze złączkami z galwanizowanej stali i łącz
nikami rurowymi z żeliwa ciągliwego.
The By-Pass Valve in the AMD-1 is
opened to fast fill the system during the
initial pressurization. Once the required system pressure has been
reached, the By-Pass Valve is closed
Zawór
AMD‑1 Valve
jest otwierany
and
theobejściowy
Air SupplywControl
is left
w
celu
szybkiego
napełnienia
pod
open to place the AMD-1 in systemu
automatic
czas początkowego zwiększania ciśnienia.
operation.
Po osiągnięciu ciśnienia pożądanego w sys
Given
a small leak in the system, the
temie zawór obejściowy zostaje zamknięty,
Pressure Regulator will automatically
natomiastsystem
zawór pressure
kontrolny at
zasilania
po
maintain
the prewietrzem
pozostaje
powodując
set
level. The
3/32 inchotwarty
(2,4 mm)
orifice
AMD‑1 Check
w tryb Valve
automatycznego
inprzejście
the Restrictor
limits the
działania.
flow
of air from the Pressure Regulator
into
the system
to a value
whichniesz
is
W sytuacji
wystąpienia
niewielkiej
significantly less than that which will
czelności w systemie regulator ciśnienia
be exhausted by the operation of a 5.6
będzie automatycznie
utrzymywać ciśnie
K-factor
sprinkler.
nie w systemie na wstępnie ustalonym
poziomie. Kryza 2,4 mm (3/32”) w zaworze
jednokierunkowym z przepustnicą ogra
nicza przepływ powietrza z regulatora ciś
nienia do systemu do takiej wartości, która
jest znacznie niższa niż wartość wywołana
aktywacją tryskacza o współczynniku ‑80 K.

Operation

Działanie
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Montaż

Installation
Urządzenie do automatycznego

utrzy
mywania
ciśnienia
powietrza
model
The
Model
AMD-1
Automatic
Air AMD‑1
Mainnależy montować
tenance
Device zgodnie
must bez poniższą
installedins
in
trukcją:
accordance
with the following instructions:

UWAGA

NOTE uwagę na usu
Należy zwrócić odpowiednią
Suitable
consideration
must be
given
nięcie nadmiaru
wilgoci powstałej
w wyniku
to
the
removal
of
excessive
moisture
zasilania sprężonym powietrzem.
from the compressed air supply.
Krok 1. Połączenia pomiędzy wlotem zasi
Step 1. Connections between the inlet
lania
powietrzem
AMD‑1 jak
również
air supply
and thea AMD-1,
as well
as
pomiędzythe
AMD‑1
a systemem,
w którym
between
AMD-1
and the system
to
ma pressurized,
być utrzymywane
muszą
be
are to ciśnienie,
be a minimum
być1/2
wykonywane
przy
pomocy
of
inch (DN15)
pipe
size. rur o mini
malnym rozmiarze DN15 (0,5”).
Step 2. A 1/2 inch (DN15), non-spring
loaded,
rubber faced,
type
Krok 2. Pomiędzy
AMD‑1 swing
a systemem,
check
valve
be located between
w którym
ma must
być utrzymywane
ciśnienie
the
and the system
to be presmusiAMD-1
być umieszczony
jednokierunkowy
surized.
A check
valvebez
ofsprężyny
this type
is
zawór klapowy
odchylny
z gu
provided
in the air supply
trim
of Tyco
mową powierzchnią
czołową.
Tego
typu
Fire
dry pipe jest
valves,
preaczawórProducts
jednokierunkowy
dostarczany
tion valves, and dry pilot trim.
w osprzęcie zaworów kontrolno-alar
mowych powietrznych, zaworów wstępnie
sterowanych i w osprzęcie pneumatycznej
aktywacji pilotowej Tyco Fire Products.
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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
1/2” NPT
OUTLET
PODŁĄCZENIE
CONNECTION
WYLOTU (DO
(TO SYSTEM)
SYSTEMU)

3-1/4"
82,6
mm
(82,6
mm)
(3-1/4”)

BY-PASS VALVE
ZAWÓR OBEJŚCIOWY
(NORMALLY
(STANDARDOWO
CLOSED)
ZAMKNIĘTY)
P/N46-047-1-004
46-047-1-004
P/N

1/4" NPT
1/4”GAUGE
NPT PORT
TESTOWY
TEST
PORT
WSKAŹNIKA

8-1/2"
215,9
mm
(215,9
mm)
(8-1/2”)

1/2" NPT
1/2” NPT PODŁĄCZENIE
WLOTU
DO
SYSTEMU
INLET
CONNECTION
(OD
STRONY
ZASILANIA
(FROM
COMPRESSED
SPRĘŻONYM
AIR SUPPLY)
POWIETRZEM)

LABEL
ETYKIETA

ZAWÓR
RESTRICTOR
JEDNOKIERUNKOWY
CHECK
VALVE
Z PRZEPUSTNICĄ
P/NP/N
92-326-1-003
92-326-1-003

REGULATOR
PRESSURE
CIŚNIENIA
REGULATOR
(NASTAWIANY)
(ADJUSTABLE)
P/N 92-324-1-012
P/N 92-324-1-012

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

ZAWÓR KONTROLNY
AIR
SUPPLY
ZASILANIA
POWIETRZEM
CONTROL
VALVE
(STANDARDOWO
(NORMALLY
OPEN)
OTWARTY)
P/N
P/N 46-048-1-002
46-048-1-002

RYSUNEK 1
FIGURE
1
URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO
UTRZYMYWANIA
CIŚNIENIA
MODEL AMD-1
AUTOMATIC
AIRAMD‑1
MAINTENANCE DEVICE
POWIETRZA
MODEL

Procedura
Setting
nastawiania
Procedure

Urządzenie do automatycznego utrzy
mywania
ciśnienia
powietrza
model
The Model
AMD-1
Automatic
Air AMD‑1
Maintenance
Device must
be set
in accordnależy
nastawiać
zgodnie
z poniższą
ins
ance with the following instructions:
trukcją:
Step1.1.
Determine
the pressure
that
Krok
Należy
określić ciśnienie,
które speł
meets
the minimum
of
nia
wymagania
systemu,requirements
w którym ma być
the system to be pressurized.
utrzymywane ciśnienie.
Step 2. Close the AMD-1 By-Pass
Krok
2. and
Należy
zamknąć
zawór Air
obejściowy
Valve,
close
the AMD-1
Supply
AMD‑1
zawór kontrolny zasilania po
Controloraz
Valve.
wietrzem AMD‑1.
Step 3. Open the control valve in the
air supply
trim
of the zawór
system
to be
Krok
3. Należy
otworzyć
kontrolny
and then
reduce the
syswpressurized
osprzęcie zasilania
powietrzem
systemu,
air pressure
to 0 psig.
wtem
którym
ma być utrzymywane
ciśnienie,
aStep
następnie
zredukować
po
4. Close
the controlciśnienie
valve in the
air supply
trim ofdothe
system
to be
wietrza
w systemie
zera
(ciśnienie
na
pressured.
wskaźniku).
Step4.5.Należy
Remove
the system
Krok
zamknąć
zawór pressure
kontrolny
gauge from its connection and tempow osprzęcie zasilania powietrzem systemu,
rariliy install it in the 1/4 inch NPT
wAMD-1
którymGauge
ma być Test
utrzymywane
ciśnienie.
Port.
Krok 5. Należy odłączyć wskaźnik ciś
nienia w systemieNOTE
od jego podłączenia i
Make certain that the piping to which
tymczasowo
zainstalować
w porcie
tes
the AMD-1 Gauge TestgoPort
is contowym
AMD‑1
1/4“
NPT.
nectedwskaźnika
is at 0 psig
before
removing
the
plug.
UWAGA
Stepusunięciem
6. Open the
Airnależy
Supply
Control
Przed
korka
się upewnić,
Valveciśnienie
in the AMD-1.
czy
w przewodach rurowych,
do
których
jest observing
podłączonythe
port
testowy
Step
7. While
relocated
wskaźnika
wynosi
zero the
(ciśnienie
na
pressureAMD‑1
gauge,
adjust
output
wskaźniku).

Krok 6. Należy otworzyć zawór kontrolny
zasilania
powietrzem
w AMD‑1.
pressure
of the pressure
regulator. Pull
the
knob
out
and
away
from the
presKrok 7. Obserwując przeniesiony
wskaźnik
sure regulator
and thenciśnienie
slowly
ciśnienia
należy body
dopasować
turn the knob
clockwise,
as viewed
wyjściowe
regulatora
ciśnienia.
Należy
from the knob end of the pressure
pociągnąć
za
pokrętło
odciągając
od
regulator, to increase pressurejeand
korpusu
regulatora, a to
następnie
powoli
je
counter-clockwise
decrease
presprzekręcić
w kierunku zgodnym z ruchem
sure.
wskazówek zegara patrząc od tej strony
When decreasing pressure, the air
regulatora ciśnienia, po której znajduje
pressure must be relieved downsię
pokrętło,
w celu
zwiększenia
ciśnienia,
stream
of the
pressure
regulator
by
lub
w kierunkuopening
przeciwnym
do kierunku
temporarily
the control
valve
ruchu
zegara,
żebysystem
ciśnienie
in thewskazówek
air supply trim
of the
to
zmniejszyć.
be pressurized (assuming that the system to be pressurized is at 0 psig).
Przy zmniejszaniu ciśnienia, ciśnienie musi
After
the pressure
regulator ciśnienia
is set,
być
uwalniane
za regulatorem
the knob
in andprzepływu
towards the
preswpush
stosunku
do kierunku
powietrza
sure regulator
body
to “snap”
it in
a
poprzez
tymczasowe
otwarcie
zaworu
kon
locked position.
trolnego w osprzęcie zasilania powietrzem
Step 8. wClose
Airbyć
Supply
Control
systemu,
którymthema
utrzymywane
Valve in(zakładając,
the AMD-1.
ciśnienie
że w systemie, w którym
ma
utrzymywane
ciśnienie
panuje
Stepbyć
9. Return
the system
air pressure
ciśnienie
zeru location.
według Re-install
wskaźnika
gauge torówne
its normal
the 1/4 inch pipe plug in the the AMD-1
ciśnienia).
Gauge Test Port. Apply pipe thread
Po
nastawieniu
regulatora
ciśnienia
na
sealant
sparingly
to the plug
threads
leży
only.wcisnąć pokrętło w stronę korpusu
regulatora, tak aby uległo ono zatrzaśnięciu
NOTE
w zablokowanej pozycji.
Make certain that the piping to which
Krok
8. NależyGauge
zamknąć
zawór
the AMD-1
Test
Portkontrolny
is conzasilania
w AMD‑1.
nected powietrzem
is at 0 psig before
removing the
pessure gauge.
Krok 9. Wskaźnik ciśnienia powietrza
10. Open
control
valve in the
wStep
systemie
należy the
przenieść
z powrotem
na
air supply
trim
to theNależy
system
being
jego
normalne
miejsce.
ponownie
pressurized.6 mm korek do rur w porcie
zainstalować

testowym wskaźnika AMD‑1. Szczeliwo
do
gwintów
rurowych
Step
11. Open
the Airnależy
Supplystosować
Control
oszczędnie
tylko
na gwintach korków do
Valve in the
AMD-1.
rur.
Step 12. Open the By-Pass Valve in
the AMD-1. UWAGA
Przed
ciśnienia
Stepusunięciem
13. Closewskaźnika
the By-Pass
Valvenależy
after
się
w przewodach
theupewnić,
system czy
has ciśnienie
been pressurized
to
rurowych,
do których
port
approximately
5 psijest
(0,4podłączony
bar) less than
the minimum
required
testowy
wskaźnika
AMD‑1system
wynosi preszero
sure determined
in Step 1.
(ciśnienie
na wskaźniku).
Step10.14.
Afterotworzyć
the system
Krok
Należy
zawór pressure
kontrolny
stabilized,
notepowietrzem
the value and
comwhas
osprzęcie
zasilania
systemu,
pare with the requirement. Readjust
wthe
którym
ma byćRegulator,
utrzymywane
ciśnienie.
Pressure
as require.
Krok 11. Należy otworzyć zawór kontrolny
NOTES
zasilania powietrzem
w AMD‑1.
If the system was over-pressurized
during
manual
fill, a suitable
connecKrok
12. Należy
otworzyć
zawór obejściowy
to the system must be opened and
wtion
AMD‑1.
the pressure manually reduced to the
Krok
13. Povalue.
uzyskaniu
systemie
desired
Theciśnienia
AMD-1wwill
then
wynoszącego
około
0,4 barthe
(5 preset
psi) poniżej
automatically
maintain
system pressure. minimalnego
The Restrictorciśnienia
Check
wymaganego
prevents
the Pressure
RegulawValve
systemie
określonego
w Kroku 1,
należy
tor from
bleeding
down the system
zamknąć
zawór
obejściowy.
pressure.
Krok 14. Po ustabilizowaniu się ciśnienia
The system pressure should be set at
wthe
systemie
należy
zanotować
jegoinwartość
minimum
required
value,
order
i to
porównać
ją
z
wartością
wymaganą.
minimize the time for system tripNa
in
leży
ciśnienia
zgodnie
the dostroić
event of regulator
a sprinkler
operation.
z wymaganiami.
UWAGI
Jeżeli w czasie ręcznego napełniania sys
temu uzyskano ciśnienie zbyt wysokie,
należy otworzyć odpowiednie połączenie
do systemu i ręcznie zredukować ciśnienie
do żądanej wartości. AMD‑1 będzie wtedy
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automatycznie utrzymywać ciśnienie na
wstępnie ustalonym poziomie. Zawór jed
nokierunkowy z przepustnicą zapobiega stop
niowemu zmniejszaniu ciśnienia w systemie
przez regulator ciśnienia.

oczyścić filtr 6 mm (1/4”) umieszczony we
wlocie do zaworu jednokierunkowego
z przepustnicą. Należy się upewnić, że
filtr został ponownie założony i mocno
dokręcić jego nasadkę.

Ciśnienie w systemie powinno być ustawione
na minimalną wymaganą wartość w celu
zminimalizowania czasu zadziałania syste
mu w przypadku uruchomienia tryskacza.

3. Należy otworzyć zawór kontrolny
zasilania
powietrzem
urządzenia
AMD‑1 i sprawdzić, czy zawór kontrolny
w osprzęcie zasilania powietrzem syste
mu, w którym ma być utrzymywane
ciśnienie, jest otwarty.

Obsługa
i konserwacja
Niezależnie od poszczególnych wymogów
NFPA konieczne jest stosowanie zalecanych
procedur i inspekcji, a także niezwłoczne
usuwanie wszelkich uchybień.
Właściciel odpowiada za inspekcję,
testowanie oraz konserwowanie instalacji
i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie
z niniejszym dokumentem, obowiązującymi
normami NFPA (np. NFPA 25), a także
z regulacjami odnośnych organów. Wszelkie
zapytania należy kierować do wykonawcy
instalacji lub producenta urządzenia.
Zaleca się, by inspekcje, testy i kon
serwacje instalacji przeciwpożarowych
przeprowadzały wykwalifikowane służby
kontrolne zgodnie z miejscowymi wymo
gami i/lub krajowymi przepisami.
UWAGI
W celu przeprowadzenia konserwacji systemu,
przed wyłączeniem głównego zaworu kon
trolnego instalacji przeciwpożarowej należy
najpierw uzyskać zgodę stosownych władz
na wyłączenie instalacji oraz zawiadomić
wszystkie osoby, których to może dotyczyć.
Po włączeniu systemu przeciwpożarowego
do pracy o fakcie tym należy powiadomić
stosowne władze oraz poinformować
wszystkie osoby odpowiedzialne za monito
rowanie własnych i/lub centralnych stacji
alarmowych.
Zaleca się również usuwanie wilgoci
nagromadzonej w urządzeniach do filtracji
wilgoci z systemu zasilania powietrzem co
najmniej raz na kwartał. Częstsze kontrole
mogą okazać się konieczne w środowiskach
o szczególnie wysokiej zawartości wilgoci.
Urządzenie do automatycznego utrzy
mywania ciśnienia powietrza model AMD‑1
należy poddawać kontroli raz na kwartał
zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Należy sprawdzić, czy zawór obejściowy
jest zamknięty.
2. Należy zamknąć zawór kontrolny zasi
lania powietrzem urządzenia AMD‑1 i

4. Należy sprawdzić, czy ciśnienie
w systemie jest zasadniczo zgodne
z określonymi wcześniej wymaganiami.
Jeżeli tak nie jest, należy w następujący
sposób skorygować ciśnienie w syste
mie:
a. Należy zamknąć główny zawór
kontrolny systemu i otworzyć głów
ny zawór spustowy. Należy zamknąć
zawór kontrolny przyśpieszacza,
jeżeli system jest w niego wypo
sażony.
b. Należy wykonać Kroki od 1 do 14
procedury nastawiania.
c. Należy powoli otworzyć zawór
kontrolny przyśpieszacza, jeżeli jest
stosowany w systemie.
d. Należy powoli otworzyć główny
zawór kontrolny i gdy woda zacznie
napływać powoli zamknąć główny
zawór spustowy, a następnie
całkowicie
otworzyć
główny
zawór kontrolny. Urządzenie do
utrzymywania ciśnienia powietrza
AMD‑1 jest teraz gotowe do pracy.

Ograniczona
gwarancja
Tyco Fire & Building Products (TFBP)
udziela wyłącznie pierwotnemu nabywcy,
na okres dziesięciu (10) lat, gwarancji na
wyprodukowane przez siebie produkty.
Gwarancji podlegają wady materiałowe
oraz wady wykonania, jeśli produkty
te
zostały
opłacone,
odpowiednio
zainstalowane i konserwowane podczas
ich normalnego użytkowania i funkcjono
wania. Gwarancja traci ważność po
dziesięciu (10) latach od daty dostarczenia
produktu przez TFBP. Nie udziela się żadnej
gwarancji na produkty lub komponenty
wyprodukowane przez firmy nie powiązane
własnościowo z TFBP lub na produkty
i komponenty, które były niewłaściwie
użytkowane, zainstalowane, narażone na
korozję lub które nie były zainstalowane,
konserwowane lub naprawiane zgodnie

z obowiązującymi normami NFPA (National
Fire Protection Association) oraz/lub
wszelkich innych kompetentnych organów.
Materiały uznane przez TFBP za wadliwe
będą naprawione lub wymienione według
uznania TFBP. TFBP nie zobowiązuje siebie
ani nie upoważnia innych osób do wzięcia
na siebie zobowiązań wynikających ze
sprzedaży produktów lub części produktów.
TFBP nie odpowiada za błędy projektowe
systemów tryskaczowych lub niedokładne
bądź niepełne informacje udzielone przez
nabywcę lub przedstawicieli nabywcy.
W żadnym wypadku TFBP nie ponosi
odpowiedzialności
wynikającej
z
postanowień umowy, odpowiedzialności
deliktowej,
absolutnej
lub
odpowiedzialności wynikającej z innej
podstawy prawnej, za przypadkowe,
pośrednie, specjalne lub następcze szkody,
w tym m.In. Za koszty robocizny, bez
względu na fakt czy firma TFBP została
poinformowana o możliwości wystąpienia
takich szkód i w żadnym wypadku
odpowiedzialność TFBP nie przekroczy
równowartości ceny sprzedaży produktu.
Powyższa gwarancja zastępuje wszelkie
inne gwarancje, wyraźnie określone lub
dorozumiane, w tym gwarancje wartości
handlowej i przydatności produktu do
określonego celu.
Niniejsza ograniczona gwarancja określa
wyłączne
środki
odszkodowawcze
dla roszczeń wynikających z braków
lub wad produktów, materiałów lub
komponentów, bez względu na to, czy
roszczenie wynika z postanowień umowy,
odpowiedzialności deliktowej, absolutnej,
czy odpowiedzialności wynikającej z innej
podstawy prawnej.
Niniejsza
gwarancja
będzie
mieć
zastosowanie
w
pełnym
zakresie
dopuszczalnym przez prawo. Częściowa
lub całkowita nieważność któregokolwiek
z postanowień gwarancji nie będzie mieć
wpływu na pozostałe postanowienia
gwarancji.
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Składanie
zamówień
Zamówienia dotyczące AMD‑1, i części
zamiennych muszą zawierać opis i numer
części (P/N).
AMD‑1:
Należy określić: urządzenie do automa
tycznego utrzymywania ciśnienia powie
trza model AMD‑1
.................................................. P/N 52-324-2-002
Części zamienne do urządzenia do
automatycznego utrzymywania
ciśnienia powietrza model AMD‑1:
(Podać opis) do użycia z urządzeniem do
automatycznego utrzymywania ciśnienia
powietrza model AMD‑1,
..........................................P/N (patrz Rysunek 1).

Uwaga: Niniejszy dokument został przetłumaczony. Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski mają na celu wygodę czytelników nie
znających języka angielskiego. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana i nie powinno się jej zakładać. W przypadku wątpliwości związanych z dokładnością
informacji zawartej w tłumaczeniu, prosimy sprawdzić angielską wersję dokumentu TFP1221, która stanowi wersję oficjalną. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe
w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutku prawnego dla zgodności z przepisami, ich egzekwowania ani wszelkich innych celów. www.quicksilvertranslate.com.
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