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Installation

Assembly
Maximale
Werkwaterdruk
Brass
body,
cover, and center seat per
17,2 bar
(250 psi).
UNS
C36000,
Type 316stainless steel
spring, and Nylon fabric reinforced,
Montage
natural
rubber diaphragm per ASTM
Messing lichaam, deksel en middenzitting
D2000.
volgens UNS C36000, type 316 roestvast
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Installatie

Setting
Procedure

Raadpleeg de van toepassing zijnde technisch gegevensbladen die de verschillende
opties voor installatie van de model DV-5
The Model ASV-1 Automatic Shut-Off
deluge-klep beschrijven (d.w.z. deluge- en
Valve automatically resets after the
preactionsystemen die gebruik maken van
system piping downstream of the
de
modelDV-5
DV-5 Deluge
deluge-klep).
Model
Valve is drained

and returned to its normal 0 psi gauge
pressure.

Care and
Maintenance
Refer to the applicable technical data
sheets describing the various options
for performing care and maintenance
procedures for the Model DV-5 Deluge
Valve (i.e., deluge and preaction systems utilizing the Model DV-5 Deluge
Valve).
The owner is responsible for the inspection, testing, and maintenance of
their fire protection system and devices in compliance with this document, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protection Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The installing contractor or product manufac-
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KLEPONDERDELEN
VALVE PARTS

Nr. DESCRIPTION
BESCHRIJVING
NO.

AANTAL
QTY.
KIT PAKKET

1 1 Lichaam
Body
(niet vervangbaar)............ 1 N.L.
(Not Replaceable) . . . . . 1 N/A
2 Deksel
(niet vervangbaar)............... 1 N.L.
2
Cover
3 Veer.......................................................... 1 (a)
(Not Replaceable) . . . . . 1 N/A
3 4 Membraan/Middenzitting..............
Spring . . . . . . . . . . . . . . 1 (a)1 (a)
4
Diaphragm/Center
SeatVervangingsonderdelen
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 (a)

PAKKET
KIT
(a)
(a)

BESCHRIJVING

REPLACEMENT PARTS

P/N

DESCRIPTION
P/N
Pakket membraanonderdelen, 92-343-1Diaphragm
Parts
Kit,
bevat items 3,4.................................... 221
Includes Items 3,4 . . . . . . . . 92-343-1-221
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parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.
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IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, REGARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LIABILITY EXCEED AN AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.
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THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Ordering
Information
Orders for the ASV-1 and replacement
parts must include the description and
Part Number (P/N).
ASV-1:
Specify: Model ASV-1 Automatic ShutOff Valve, P/N 92-343-1-021.
Replacement Parts:
Specify: (description) for use with
Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve, P/N (see Figure 1).

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446
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Beperkte
Garantie
De producten van Tyco Fire & Building Products hebben, alleen aan de oorspronkelijke
koper, een garantie van tien (10) jaar tegen
defecten in materiaal en arbeid, vooropgesteld dat voor deze producten is betaald en
dat deze op juiste wijze zijn geïnstalleerd
en onderhouden onder normale gebruiksen serviceomstandigheden. Deze garantie
vervalt tien (10) jaar na datum van verzending door Tyco Fire & Building Products. In
de volgende gevallen wordt geen garantie
gegeven op de producten of componenten: wanneer deze door andere bedrijven,
die niet tot Tyco Fire & Building Products
behoren, zijn gefabriceerd; wanneer de producten of componenten zijn blootgesteld
aan misbruik, onjuiste installatie, corrosie
of wanneer deze niet zijn geïnstalleerd, onderhouden, aangepast of gerepareerd in
overeenstemming met de van toepassing
zijnde normen van de National Fire Protection Association, en/of de normen van enig
ander bevoegd gezag. Materialen die door
Tyco Fire & Building Products defect geacht
worden, zullen – naar oordeel van alleen
Tyco Fire & Building Products - worden gerepareerd of vervangen. Tyco Fire & Building Products neemt geen enkele andere
verplichting op zich, noch geeft het toestemming aan andere personen om deze
verplichting op zich te nemen, in verband
met de verkoop van producten of productonderdelen. Tyco Fire & Building Products is
niet verantwoordelijk voor ontwerpfouten
in het sprinklersysteem of voor, door de koper of zijn vertegenwoordigers geleverde,
foutieve of onvolledige informatie.
TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, NOCH
DOOR CONTRACT, UIT ONRECHTMATIGE
DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF
ONDER ENIGE ANDERE WETTELIJKE DOCTRINE VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN
WORDEN VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE,
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSONEELSKOSTEN, ONGEACHT OF TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS WERD GEÏNFORMEERD
OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE
SCHADE, EN IN GEEN ENKEL GEVAL OVERSTIJGT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TYCO
FIRE & BUILDING PRODUCTS 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.
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Bestelinformatie
Bij bestellingen voor de ASV-1 en vervangingsonderdelen moeten de beschrijving
en het onderdeelnummer (P/N) vermeld
worden.
ASV-1:
Specificeer: Model ASV-1 Automatische afsluiter, P/N 92-343-1-021.
Vervangingsonderdelen:
Specificeer: (beschrijving) voor gebruik met
model ASV-1 automatische afsluiter, 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 TFP1380, 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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