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Model
AMD-1
Automatic
Maintenance
Dispositivo
Automático
deAir
Manutenção
de ArDevice
Tipo
Pressure
Reducing
Type AMD‑1
Redutor de
Pressão Modelo
With
Adjustable
Pressure
Regulator
ComField
Regulador
de Pressão
Ajustável
no Local

Descrição Geral Technical
Dados Técnicos
General
Description
O Dispositivo Automático de Manutenção Data
Homologações
de Ar Modelo AMD‑1 é um dispositivo au‑
The Model AMD-1 Automatic Air Maintomático, ajustável no local, de tipo redutor
tenance
Device is an automatic, fieldde pressão.
É utilizado
parapressure
controlar arepres‑
adjustable
device
of the
são num
sistema
sprinklers
de tubagem
ducing
type.
It is de
used
to control
the
pneumática
sistema
de pré-acção
pressure
in a (seca),
dry pipe
sprinkler
sysou preaction
sistema desystem,
tubagemorpiloto
pneumática
tem,
dry pilot
line
de uma
dilúvio
actuada
por pilo‑
system
ofválvula
a dry de
pilot
actuated
deluge
or to
preaction
valve.
AMD-1
is util- O
pneumático
ou The
válvula
de pré-acção.
ized
in applications
there
is exis‑
a
AMD‑1
é utilizado emwhere
aplicações
onde
compressed
(orcomprimido
nitrogen) (ou
source
ta uma fonteair
de ar
nitrogé‑
which
is controlled
atpressão
a higher
pres-à da
nio) controlada
a uma
superior
sure
than the desired system pressure.
pressão pretendida do sistema. As fontes de
Pressure sources include plant air
pressão having
incluem their
condutas
fornecimento
supplies
owndeautomatic
de
ar
de
uma
fábrica
que
têm
os próprios
compressor controls, or nitrogen
supcontrolos
automáticos
do compressor,
plies
having
single-stage
cylinder ou
fornecimentos
de nitrogénio
que têm regu‑
mounted
pressure
regulators.
ladores
de
pressão
montados
num
cilindro
The Model AMD-1 Automatic Air
Mainde umaDevice
fase. is a redesignation for
tenance
theO Central
Model
D-2, Gem
Model
Dispositivo
Automático
de Manutenção
F324,
and
Star
Model
S460.
de Ar Modelo AMD‑1 é uma nova designa‑
ção do Modelo
Central D-2, Modelo Gem
WARNING
F324
e Modelo
StarAutomatic
S460.
The
Model
AMD-1
Air Maintenance Device described
AVISO herein must
be installed and maintained in compliO Dispositivo Automático de Manutenção de
ance
with this document, as well as
Ar Modelo
AMD‑1 aqui
descrito, tem
de ser
with
the applicable
standards
of the
instalado
e mantido
em conformidade
National
Fire
Protection
Association,com
documento,
bem
como com of
as normas
in este
addition
to the
standards
any
aplicáveis
da NFPA,having
para além
das normas de
other
authorities
jurisdiction.
quaisquer
outras
autoridades
Failure
to do
so may
impair competentes.
the perO incumprimento
das normas pode pôr
formance
of this device.
emowner
causaiso responsible
funcionamento
disposi‑
The
fordeste
maintainingtivo.
their fire protection system and devices
in properé responsável
operating pela
condition.
O proprietário
manuten‑
The
installing
contractor
or
ção do seu sistema e dispositivossprinkler
de protecção
manufacturer
should be contacted
contra incêndios em condições adequadas de
with any questions.
funcionamento. A empresa de instalação ou
o fabricante de sprinklers devem ser contac‑
tados em caso de dúvidas.

Listado por UL e ULC. Homologação FM.
Approvals
NYC
sobULC
MEAListed.
206-02-E.
UL
and
FM Approved.
NYC under MEA 206-02-E.
Pressão Máxima
Entrada
de ForneciMaximum
Inletna
Air
(or Nitrogen)
mento de
Ar (ou Nitrogénio)
Supply
Pressure
13,8psi
bar(13,8
(200 psi)
200
bar)

Field Adjustable Outlet Pressure
Intervalo de Pressão de Saída Ajustável
Range
5no
to Local
70 psi (0,4 to 4,8 bar)
0,4 a 4,8 bar (5 a 70 psi)
Assembly
Major components illustrated in Figure
1Montagem
are factory assembled with galvanized
steel nipples
and malleable
Os principais
componentes
ilustradosiron
na Fi‑
pipe
gurafittings.
1 são montados de fábrica com uniões
roscadas galvanizadas e juntas de tubagem
de ferro maleável.

Operação
A Válvula de By-Pass do AMD‑1 é aberta
Operation
para encher rapidamente o sistema duran‑

te a By-Pass
pressurização
inicial.
que a pres‑
The
Valve
in Assim
the AMD-1
is
são
de
sistema
pretendida
é
alcançada,
opened to fast fill the system during the a
Válvulapressurization.
de By-Pass é fechada
e a Válvula
initial
Once
the re-de
Controlosystem
de Fornecimento
Ar é deixada
quired
pressuredehas
been
aberta para
o AMD‑1
reached,
thecolocar
By-Pass
Valveem
is funciona‑
closed
mento
and
the automático.
Air Supply Control Valve is left
open to place the AMD-1 in automatic
Se ocorrer uma pequena fuga no sistema,
operation.
o Regulador de Pressão mantém automati‑
Given
a small
leakdoinsistema
the system,
camente
a pressão
no nívelthe
préPressure
Regulator
will
automatically
regulado. O orifício de 2,4 mm (3/32”) da
maintain
system
pressure
at thelimita
pre- o
Válvula de
Retenção
de Restrição
set level. The 3/32 inch (2,4 mm) orifice
fluxo de ar que sai do Regulador de Pressão
in the Restrictor Check Valve limits the
paraofoair
sistema
umPressure
valor significativamen‑
flow
from athe
Regulator
te
inferior
ao
que
é
expelido
pelo
funciona‑
into the system to a value
which
is
mento de umless
sprinkler
80. will
significantly
thanfactor
that Kwhich
be exhausted by the operation of a 5.6
K-factor sprinkler.
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Instalação

Installation
O Dispositivo Automático de Manutenção

de ArModel
Modelo
AMD‑1Automatic
deve ser instalado
de
The
AMD-1
Air Mainacordo com
as seguintes
tenance
Device
must instruções:
be installed in
accordance with the following instrucNOTA
tions:
Deve considerar-se adequadamente a remo‑
NOTE do fornecimen‑
ção do excesso de humidade
Suitable
consideration must be given
to de ar comprimido.
to the removal of excessive moisture
from the compressed air supply.
Passo 1. A ligações entre a entrada do for‑
necimento
de ar e o AMD‑1,
bem como
en‑
Step
1. Connections
between
the inlet
tre o
AMD‑1and
e o the
sistema
a pressurizar,
air
supply
AMD-1,
as well de‑
as
vem ter um
diâmetro
tubagem
mínimo
between
the
AMD-1de
and
the system
to
de DN15
(0,5”). are to be a minimum
be
pressurized,
of
1/2 inch
(DN15)
pipe
Passo
2. Uma
válvula
desize.
retenção tipo

Step
2. DN15
A 1/2 (0,5”),
inch (DN15),
non-spring
batente
sem mola,
revestida
loaded,
faced,
swingentre
typeo
a borracha,rubber
deve estar
localizada
check
must abe
located between
AMD‑1 valve
e o sistema
pressurizar.
Uma vál‑
the
and the
system
presvulaAMD-1
de retenção
deste
tipo to
é be
fornecida
surized.
A check de
valve
of this type
com os acessórios
fornecimento
de is
ar
provided
in de
thetubagem
air supply
trim of Tyco
das válvulas
pneumática,
vál‑
Fire Products dry pipe valves, preacvulas de pré-acção e acessórios de piloto
tion valves, and dry pilot trim.
pneumático da 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
OUTLET
LIGAÇÃO DE
SAÍDA 1/2” NPT
CONNECTION
(PARA
SISTEMA)
(TO
SYSTEM)

3-1/4"
82,6
mm
(82,6
mm)
(3-1/4”)

BY-PASS VALVE
(NORMALLY
VÁLVULA
DE BY-PASS
CLOSED) FECHADA)
(NORMALMENTE
P/N
46-047-1-004
P/N 46-047-1-004

PASSAGEM
1/4" NPT
DE GAUGE
TESTE DO
MANÓMETRO
TEST
PORT
1/4” NPT

8-1/2"
215,9
mm
(215,9
mm)
(8-1/2”)

LIGAÇÃO1/2"
DE ENTRADA
NPT
1/2”
NPT (DO
INLET
CONNECTION
FORNECIMENTO
DE
(FROM COMPRESSED
AR COMPRIMIDO)
AIR SUPPLY)

LABEL
ETIQUETA

VÁLVULA DE RETENÇÃO
RESTRICTOR
DE RESTRIÇÃO
CHECK
VALVE
P/N 92-326-1-003
P/N 92-326-1-003

REGULADOR
PRESSURE
DE PRESSÃO
REGULATOR
(AJUSTÁVEL)
(ADJUSTABLE)
P/N 92-324-1-012
P/N 92-324-1-012

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

VÁLVULA
DE CONTROLO
AIR SUPPLY
DE FORNECIMENTO
CONTROL
VALVE DE AR
(NORMALMENTE
ABERTA)
(NORMALLY
OPEN)
P/N 46-048-1-002
P/N 46-048-1-002

FIGURA
1 1
FIGURE
DISPOSITIVO
AUTOMÁTICO
DE
MANUTENÇÃO
DE AR MODELO
AMD‑1
MODEL AMD-1 AUTOMATIC AIR MAINTENANCE
DEVICE

Procedimento de
Setting
Regulação
Procedure

O Dispositivo Automático de Manutenção
de
Ar Model
ModeloAMD-1
AMD‑1Automatic
deve ser regulado
de
The
Air Maintenance
Device
must be
set in accordacordo
com
as seguintes
instruções:
ance with the following instructions:
Passo 1. Determine a pressão que cumpre
Step
1. Determine
thesistema
pressure
that
os
requisitos
mínimos do
a pressu‑
meets the minimum requirements of
rizar.
the system to be pressurized.
Passo
a Válvula
de By-Pass
AMD‑1
Step 2.2.Feche
Close
the AMD-1
By-Pass
eValve,
feche and
a Válvula
de Forneci‑
closede
theControlo
AMD-1 Air
Supply
mento
deValve.
Ar AMD‑1.
Control
Step 3. Abra
Openathe
control
in the
Passo
válvula
de valve
controlo
dos
air supplydetrim
of the system
be
acessórios
fornecimento
de ar dotosiste‑
pressurized
and
then reduce
sysma
a pressurizar
e depois
reduza athe
pressão
tem
air sistema
pressure
to zero
0 psig.
de
ar do
para
(manómetro).
Step 4. Close the control valve in the
Passo
4. Feche
controlo
air supply
trima válvula
of the de
system
to dos
be
acessórios
de
fornecimento
de
ar
do
siste‑
pressured.
ma a pressurizar.
Step 5. Remove the system pressure
Passo
Remova
o manómetro
dotemposistema
gauge5.from
its connection
and
rariliy
installligação
it in the
1/4 inch
NPT
da
respectiva
e instale-o
tempora‑
AMD-1 Gauge
Test Port.
riamente
na Passagem
de Teste do Manó‑
metro AMD‑1 de 1/4 “ NPT.
NOTE
Make certain that
the piping to which
NOTA
the AMD-1deGauge
Test Port
is conCertifique-se
que a tubagem
à qual
está
nected
at 0 psigdebefore
removing
the
ligada
a is
Passagem
Teste do
Manómetro
plug.
AMD‑1 está a zero (manómetro) antes de re‑
Step o6.tampão.
Open the Air Supply Control
mover
Valve in the AMD-1.
Passo 6. Abra a Válvula de Controlo de For‑
Step 7. While
necimento
de Arobserving
do AMD‑1. the relocated
pressure gauge, adjust the output

Passo 7. Enquanto observa o manómetro
recolocado,
a pressãoregulator.
de saída do
re‑
pressure ofajuste
the pressure
Pull
gulador
de out
pressão.
manípulo
para
the knob
and Puxe
awayofrom
the presfora
naregulator
direcção oposta
regu‑
sure
body ao
andcorpo
thendoslowly
lador
pressão
depois rode as
lentamente
turn de
the
knob eclockwise,
viewed
ofrom
manípulo
sentido
como se
the no
knob
endhorário
of the(talpressure
regulator,
to increase
pressure
and
vê
da extremidade
do manípulo
do regula‑
counter-clockwise
decrease
presdor
de pressão) para to
aumentar
a pressão,
esure.
no sentido anti-horário para diminuir a
pressão.
When decreasing pressure, the air
pressure must be relieved downQuando
pressão, aregulator
pressão doby
ar
streamdiminuir
of the apressure
deve
ser aliviada
a jusante
regulador
de
temporarily
opening
thedocontrol
valve
pressão,
abrindo
temporariamente
a válvula
in the air
supply
trim of the system
to
de
dos acessórios
de that
fornecimento
becontrolo
pressurized
(assuming
the system
to sistema
be pressurized
is at(partindo
0 psig). do
de
ar do
a pressurizar
princípio
que
o
sistema
a
pressurizar
After the pressure regulator isestá
set,a
zero
(manómetro)).
push
the knob in and towards the pressure regulator
to “snap”
it in a
Depois
de regularbody
o regulador
de pressão,
locked position.
empurre o manípulo para dentro e na direc‑
Step
8. Close
the Air Supply
Control
ção
do corpo
do regulador
de pressão
para
in the
AMD-1.
oValve
“encaixar”
numa
posição bloqueada.
Step 9.
system
pressure
Passo
8. Return
Feche athe
Válvula
deair
Controlo
de
gauge to its normal location. Re-install
Fornecimento
de
Ar
do
AMD‑1.
the 1/4 inch pipe plug in the the AMD-1
Gauge
Test Port.
Apply pipedethread
Passo
9. Coloque
o manómetro
ar do
sealant
sparingly
to
the plug habitual.
threads
sistema na respectiva localização
only.
Reinstale
o tampão de tubagem de 6 mm
na Passagem de NOTE
Teste do Manómetro
AMD‑1.
Aplique that
vedante
roscatodewhich
tuba‑
Make certain
the de
piping
gem
moderação
em roscas
de
the com
AMD-1
Gauge apenas
Test Port
is contampão.
nected is at 0 psig before removing the
pessure gauge.
NOTA
Step 10. Open
thea control
in está
the
Certifique-se
de que
tubagemvalve
à qual
air supply
trim to
the system
being
ligada
a Passagem
de Teste
do Manómetro
pressurized.

AMD‑1 está a zero (manómetro) antes de re‑
mover
manómetro.
Stepo11.
Open the Air Supply Control
Valve10.
in the
Passo
AbraAMD-1.
a válvula de controlo dos
acessórios
de
fornecimento
de ar Valve
do siste‑
Step 12. Open
the By-Pass
in
ma
thea pressurizar.
AMD-1.
Step 11.
13. Close
By-Pass
Valve after
Passo
Abra athe
Válvula
de Controlo
de
the system de
has
pressurized to
Fornecimento
Ar been
do AMD‑1.
approximately 5 psi (0,4 bar) less than
Passo
12. Abra arequired
Válvula de
By-Pass
do
the minimum
system
pressure determined in Step 1.
AMD‑1.
Step 13.
14.Feche
Aftera Válvula
the system
pressure
Passo
de By-Pass
após
stabilized,do
note
the value
and coma has
pressurização
sistema
para aproxima‑
pare with the requirement. Readjust
damente 0,4 bar (5 psi) a menos do que a
the Pressure Regulator, as require.
pressão de sistema mínima necessária de‑
terminada no Passo
1.
NOTES
If
the
system
was
over-pressurized
Passo 14. Após a estabilização
da pressão
during manual fill, a suitable connecdo sistema, aponte o valor e compare com
tion to the system must be opened and
othe
requerido.
Reajuste
o Regulador
pressure
manually
reduceddetoPres‑
the
são,
consoante
necessário.
desired
value.
The AMD-1 will then
automatically maintain
NOTAS the preset system pressure. The Restrictor Check
SeValve
o sistema
tiverthe
sidoPressure
sobrepressurizado
prevents
Reguladurante
o enchimento
manual,the
temsystem
de ser
tor from
bleeding down
aberta
uma ligação adequada do sistema e
pressure.
a pressão tem de ser reduzida manualmente
The system pressure should be set at
para
valor pretendido.
O AMD‑1
então
the ominimum
required
value, vai
in order
manter
a
pressão
pré-regulada
do
sistema.
to minimize the time for system trip in
Athe
Válvula
de of
Retenção
de Restrição
evita que
event
a sprinkler
operation.
o Regulador de Pressão purgue a pressão do
sistema.
A pressão do sistema deve ser regulada para
o valor mínimo requerido, de forma a minimi‑
zar o tempo de actuação do sistema em caso
de activação de um sprinkler.
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Cuidados e
Manutenção
O seguinte procedimento de inspecção
deve ser efectuado como indicado, para
além de quaisquer requisitos específicos da
NFPA, e quaisquer deficiências devem ser
imediatamente corrigidas.
O proprietário é responsável pela inspec‑
ção, verificação e manutenção do respec‑
tivo sistema e dispositivos de protecção
contra incêndios em conformidade com
este documento, bem como com as normas
aplicáveis da NFPA (ex., NFPA 25), para além
das normas de quaisquer outras autorida‑
des competentes. A empresa de instalação
ou o fabricante do produto devem ser con‑
tactados em caso de dúvidas.
Recomenda-se que os sistemas de sprink‑
lers automáticos sejam inspeccionados,
verificados e mantidos por um Serviço de
Inspecção qualificado, de acordo com os
requisitos locais e/ou leis nacionais.
NOTAS
Antes de fechar a válvula de controlo prin‑
cipal de um sistema de protecção contra
incêndios para efectuar manutenção nesse
sistema, deve ser primeiro obtida autorização
para encerrar os sistemas de protecção con‑
tra incêndios afectados junto das autorida‑
des competentes, e todo o pessoal afectado
por esta decisão deve ser notificado.
Depois de colocar um sistema de protecção
contra incêndios em funcionamento, notifi‑
que as autoridades competentes e informe
todos os responsáveis pela monitorização de
alarmes privados e/ou de estações centrais de
alarmes.
Recomenda-se também que a humidade
acumulada seja removida do equipamento
de filtração de humidade do fornecimento de
ar, pelo menos trimestralmente. Podem ser
necessárias inspecções mais frequentes, es‑
pecialmente em ambientes húmidos
O Dispositivo Automático de Manutenção
de Ar Modelo AMD‑1 deve ser inspeccio‑
nado trimestralmente de acordo com as
seguintes instruções:
1. Verifique se a Válvula de By-Pass está
fechada.
2. Feche a Válvula de Controlo de Forneci‑
mento de Ar AMD‑1 e limpe o Filtro de
6 mm (1/4”) localizado na entrada da
Válvula de Retenção de Restrição. Certi‑
fique-se de que reinstala a tela do filtro
e aperta firmemente a tampa.
3. Abra a Válvula de Fornecimento de Ar
AMD‑1 e verifique se a válvula de con‑
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trolo dos acessórios de fornecimento
de ar do sistema a pressurizar está aber‑
ta.
4. Verifique se a pressão do sistema é pra‑
ticamente a mesma que a requerida e
estabelecida anteriormente. Se não for,
ajuste a pressão do sistema como se se‑
gue:
a. Feche a válvula de controlo principal
do sistema e abra a válvula de dre‑
nagem principal. Feche a Válvula de
Controlo do Acelerador, se o sistema
estiver equipado com uma.
b. Siga os Passos 1 a 14 do Procedimen‑
to de Regulação.
c. Abra lentamente a Válvula de Con‑
trolo do Acelerador, consoante apli‑
cável.
d. Abra lentamente a válvula de con‑
trolo principal e quando a água
começar a fluir, feche lentamente a
válvula de drenagem principal e de‑
pois abra completamente a válvula
de controlo principal. A Dispositivo
de Manutenção de Ar AMD‑1 está
agora pronto a funcionar.

Garantia
Limitada
Os produtos fabricados pela Tyco Fire &
Building Products (TFBP) são garantidos
apenas ao Comprador original durante
dez (10) anos contra defeitos de fabrico e
de material quando pagos, correctamente
instalados e mantidos em condições nor‑
mais de utilização e serviço. Esta garantia
expira dez (10) anos após a data de envio
pela TFBP. Não é dada nenhuma garantia
para produtos ou componentes fabricados
por empresas não afiliadas por proprieda‑
de com a TFBP ou para produtos e com‑
ponentes sujeitos a utilização incorrecta,
instalação incorrecta, corrosão ou que não
tenham sido instalados, mantidos, modifi‑
cados ou reparados de acordo com as nor‑
mas aplicáveis da NFPA, e/ou as normas de
outras Autoridades Competentes. Os mate‑
riais considerados defeituosos pela TFBP se‑
rão reparados ou substituídos, à descrição
exclusiva da TFBP. A TFBP não assume, nem
autoriza ninguém a assumir por si, qualquer
obrigação relativa à venda de produtos ou
peças de produtos. A TFBP não será respon‑
sável por erros de projecção do sistema de
sprinklers ou de informações imprecisas ou
incorrectas fornecidas pelo Comprador ou
representantes do mesmo.

Em caso algum será a TFBP responsável,
por contrato, danos, responsabilidade civil
ou qualquer outra teoria legal, por danos
acidentais, indirectos, especiais ou conse‑
quenciais, incluindo mas não limitado a
taxas de mão-de-obra, independentemen‑
te se a Tyco Fire Products estava ou não
informada da possibilidade de tais danos, e
em caso algum a responsabilidade da TFBP
excederá um montante igual ao preço de
venda.
A garantia precedente substitui todas as
outras garantias expressas ou implícitas, in‑
cluindo quaisquer garantias de comerciali‑
zação e adequação a um determinado fim.
Esta garantia limitada estabelece o único
recurso de reivindicações baseadas na fa‑
lha ou defeito de produtos, materiais ou
componentes, seja ou não a reivindicação
fundamentada por contrato, danos, res‑
ponsabilidade civil ou qualquer outra teo‑
ria legal.
Esta garantia aplicar-se-à até ao limite má‑
ximo previsto na lei. A invalidade, total ou
parcial, de qualquer parte desta garantia
não afectará o restante.

Procedimento de
Encomenda
As encomendas de AMD‑1 e peças de subs‑
tituição devem incluir a descrição e o Nú‑
mero de Peça (P/N).
AMD‑1:
Especifique: Dispositivo Automático de Ma‑
nutenção de Ar Modelo AMD‑1,
.................................................. P/N 52-324-2-002
Peças de Substituição para Dispositivo
de Manutenção de Ar AMD‑2:
(Especifique descrição) para utilizar com
Dispositivo Automático de Manutenção de
Ar Modelo AMD‑1,
.......................................P/N (consulte Figura 1).
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Nota: Este documento é uma tradução. A tradução de materiais em idiomas que não o Inglês destina-se unicamente a facilitar a leitura do público não Inglês. A precisão da
tradução não está garantida nem implícita. Se tiver dúvidas relativas à precisão das informações contidas na tradução, consulte a versão em Inglês do documento TFP1221,
que é a versão oficial do documento. Quaisquer discrepâncias ou diferenças criadas na tradução não são vinculativas e não têm quaisquer efeitos legais relativamente a
conformidade, cumprimento ou quaisquer outros fins. www.quicksilvertranslate.com.
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