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Allmän 
beskrivning
Accelerator modell ACC-1 är en enhet med 
snabb öppning avsedd att fästas på Tyco 
Fire & Building Products, 2-1/2, 3, 4 eller 
6” torrörsventil modell DPV-1. Accelerator 
modell ACC-1 minskar den tid för ventildrift 
som följer efter funktion av en eller flera au-
tomatiska sprinklers. 

Accelerator modell ACC-1 justeras auto-
matiskt efter både små och långsamma 
ändringar i systemtrycket, men utlöser vid 
ett snabbt och stadigt fall i tryck (som vid 
sprinklerutlösning).  Vid utlösning sänder 
acceleratorn ut systemlufttryck till den mel-
lanliggande kammaren på torrörsventil 
modell DPV-1. Detta neutraliserar differen-
tialtrycket som håller torrörsventil modell 
DPV-1 stängd och gör att den kan öppnas. 

Accelerator modell ACC-1 har en unik in-
tern backventilenhet och en flytventil 
med positiv verkan som samverkar för att 
hindra vatten och vattenburen smuts från 
att gå in i mer känsliga driftsområden på 
acceleratorn. Backventilenheten tätar och 
spärrar omedelbart vid drift av accelerator 
modell ACC-1 utan att vänta på att trycket 
byggs upp i den mellanliggande kamma-
ren på torrörsventilen. Spärrfunktionen hål-
ler backventilenheten tätad även medan 
systemet dräneras. Flytventilen tätar den 
hydrauliska kammarens ingångsport om 
det uppstår en oavsiktlig utlösning av torr-
rörsventilen, på grund av t.ex. fel på en luft-
kompressor i kombination med en långsam 
förlust i systemlufttryck på grund av en 
läcka.   

Accelerator för torrörsventil modell ACC-1 
är ett direkt utbyte för Central modell B, 
Gem modell F311 och Star modell S430. 
Kontakta avdelningen för teknisk service 
för information angående bruk av ACC-1 
för användning med andra torrörsventiler 
än modell DPV-1. 

VARNING
Accelerator för torrörsventil modell ACC-1 som 
beskrivs här måste installeras och underhål-
las i enlighet med detta dokument, såväl som 
med ”National Fire Protection Associations” 
tillämpliga normer, samt i enlighet med an-
dra kravställares normer. Misslyckande med 
detta kan försämra denna anordnings oska-
dade tillstånd. 

Ägaren är ansvarig för att hålla sina system 
och anordningar för brandskydd i anständigt 
skick. Installatören eller sprinklertillverkaren 
skall kontaktas vid eventuella frågor.

Teknisk 
information
Godkännanden
UL- och ULC-listad. FM- och LPCB-godkänd.  

Maximalt arbetande vattentryck
17,2 bar (250 psi)

Maximalt arbetande lufttryck
4,8 bar (70 psi)

Tryckfall för utlösning
0,07 bar/min (1 psi/min) 

Fysisk karaktäristik
Kroppskomponenter är tillverkade av alo-
dinbestrykt aluminiumlegering med inre 
komponenter i austenitiskt rostfritt stål. 
Tätningar är av EPDM och silikon. 

Accelerator för torrörsventil modell ACC-1
enhet med extern återställning och snabb öppning
för torrörsventiler

Utformnings-
information
Anslutningen av systemrören, figur 4, 
måste placeras så att tillbakadränerat vat-
ten inte flödar in i acceleratorrören samt på 
ett ställe över den högsta förväntade nivån 
för tillbakadränerat/kondenserat vatten. 

Om anslutningen gjorts till ståndaren mås-
te den placeras minst 60 cm ovanför torrörs-
ventilens nivå. Anslutningar till ett huvud-
fördelningsrör eller ett fördelningsrör måste 
göras antigen till sidan eller toppen av röret. 

NOTERINGAR
Misslyckande med att följa ovanstående in-
struktioner kan leda till oavsiktlig utlösning 
på grund av stängning av flytventilen. 

Snabb drift av acceleratorn försäkrar inte att 
brandskyddssystemet kommer att uppnå ti-
den för vattenleverans fordrat av kravställare 
(följt av öppning av inspektorns testanslut-
ning).  Sprinklersystemets utformare måste 
vara medveten om att tiden för vattenleve-
rans främst fastställs av utformningen och 
volymen av rörnätverket, systemlufttrycket 
och tiden för acceleratorutlösning samt 
egenskaper hos vatteninloppet. 

General
Description
The Model ACC-1 Accelerator is a
quick opening device intended for at-
tachment to the Tyco Fire Products, 4
or 6 inch Model DPV-1 Dry Pipe Valve.
The Model ACC-1 Accelerator reduces
the time for valve operation following
the operation of one or more automatic
sprinklers.

The Model ACC-1 Accelerator auto-
matically adjusts to both small and
slow changes in system pressure, but
trips when there is a rapid and steady
drop in pressure (as in the case of a
sprinkler operation). Upon tripping, the
Accelerator transmits system air pres-
sure to the intermediate chamber of
the Model DPV-1 Dry Pipe Valve. This
neutralizes the differential pressure
holding the Model DPV-1 Dry Pipe
Valve closed and permits it to open.

The Model ACC-1 Accelerator has a
unique, positive action, internal anti-
flood device and a ball float which com-
bine to prevent water and water borne
debris from entering the more sensi-
tive operating areas of the accelerator.
The anti-f lood device seals and
latches immediately upon operation of
the Model ACC-1 Accelerator without
waiting for a pressure build-up in the
intermediate chamber of the dry pipe
valve. The latching feature keeps the
anti-flood device  sealed, even  while
the system is being drained. The ball
float seals the pilot chamber inlet port
if there is an inadvertent trip of the dry
pipe valve, due for example, to an air
compressor failure combined with a
slow loss in system air pressure due to
a leak.

The Model ACC-1 Dry Pipe Valve Ac-
celerator is a direct replacement for
the Central Model B, Gem Model F311,
and Star Model S430. Contact the
Technical Services Department for in-
formation concerning the use of the
ACC-1  for  use with dry  pipe valves
other than the Model DPV-1.

WARNING
The Model ACC-1 Dry Pipe Valve Ac-
celerator described herein must be in-
stalled and maintained in compliance
with this document, as well as with the
applicable standards of the National
Fire Protection Association, in addition
to the standards of any other authori-
ties having jurisdiction. Failure to do so
may impair the integrity of this device.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
relative to any questions.

Technical
Data
Approvals
UL and ULC Listed. FM and LPCB
Approved.

Maximum Working Water Pressure
250 psi (17,2 bar)

Maximum Working Air Pressure
70 psi (4,8 bar)

Pressure Decay For Trip
1 psi/min (0,07 bar/min)

Physical Characteristics
Body components constructed of
alodine coated aluminum alloy  with
austenitic series stainless steel inter-
nal components. Seals are EPDM and
silicone.

Patents
The following patents may be applica-
ble to the Model ACC-1:
U.S.A. 4,570,719 and
United Kingdom 2,159,406.

Design
Data
The connection to the system piping,
Figure 4, must be located so that drain
back water will not flow into the Accel-
erator piping and it must be located at
a point above the maximum expected
level of the drain back/condensate
water.

If the connection is made to the riser,
it must be  located  at  least two feet
above the level of the dry pipe valve.
Connections to a feed or cross main
must be made either to the side or top
of the main.

NOTES
Failure to follow the above instructions
can result in accidental tripping due to
closure of the ball float.

Quick operation of the Accelerator
does not ensure that the fire protection
system will meet the  water  delivery
time requirement of the authority hav-
ing jurisdiction (following opening of
the Inspector’s Test Connection). The
sprinkler system designer needs to be
aware that water delivery time is pri-
marily determined by the configuration
and volume of the piping network, sys-
tem air pressure at time of Accelerator
trip, and water supply characteristics.

Model ACC-1 Dry Pipe Accelerator
External Resetting Quick Opening Device
For Dry Pipe Valves
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Funktion
Acceleratorns inloppskammare, figur 1, 
förses med tryck via dess anslutning till 
systemet (vid ett ställe över högsta förvän-
tade nivå av tillbakadränerat vatten).  Den 
hydrauliska kammaren förses däremot med 
tryck via dess inloppsport som är formad av 
den ringformade öppningen runt den lägre 
spetsen av backventilen.  Då den hydrau-
liska kammaren ökar i tryck, förses differen-
tialkammaren med tryck via restriktion.  

Acceleratorn är i sin stängda position med-
an den förses med tryck samt efter det att 
inloppet, den hydrauliska kammaren och 
differentialkammarens tryck har utjämnats.  
När uttagskammaren är i stängd position 
är den tätad av utmatningsventilen som 
hålls mot sitt säte via en kombination av att 
fjädern trycker upp mot hävarmen samt av 
den egentliga nedåtgående styrkan utövad 
av den hydrauliska kammarens tryck. 

Både små och långsamma ändringar i sys-
temtrycket anpassas via flödet genom res-
triktionen.  När det förekommer ett snabbt 
och konstant fall i systemtrycket (d.v.s. in-
lopps- och hydraulkammaren) reduceras 
dock trycket i differentialkammaren med en 
väsentligt lägre hastighet.  Detta tillstånd 
skapar en slutgiltig nedåtgående styrka på 
pistongen som roterar hävarmen. Då hävar-
men roteras, figur 2, lyfts säkerhetsventilen 
ut från avlastningsporten och backventilen 
trycks ner in i den hydrauliska kammarens 
inloppsport och luftar den hydrauliska 
kammaren.

Systemtrycket i inloppskammaren tvingar 
(lyfter) sedan utmatningsventilen av dess 
säte.  Detta fortsätter rotationen av hävar-
men in i utlöst (spärrad) position, figur 2. 
Då utmatningsventilen lyfts av sitt säte, 
överförs systemtrycket till den mellanlig-
gande kammaren på törrörsventilen vilken 
neutraliserar differentialtrycket som håller 
ventilen stängd. 

Efter utlösningen av torrörsventilen hindras 
större vattenburet skräp från att gå in i ac-
celeratorn (via anslutningen till systemrö-
ren) av filtret som är placerat på dess inlopp.  
Vatten och all fin vattenburen smuts såsom 
slam undviks inlopp till den hydrauliska 
kammaren på grund av att backventilen har 
tätat dess inloppsport.  Spärrventilen som 
sitter nedåt på acceleratorns uttag hindrar 
all vattenburen smuts från att gå in i acce-
leratorn via anslutningen till den mellanlig-
gande kammaren på torrörsventilen. 

Efter att acceleratorn/torrörsventilen har 
lösts ut och sprinklersystemet har dräne-
rats, måste rören från systemet till acce-
leratorn också dräneras och acceleratorn 

Operation
The Inlet Chamber of the Accelerator,
Figure 1, is pressurized via its connec-
tion to the system (at a point above the
maximum expected level of drain back
water). The Pilot Chamber is, in turn,
pressurized through its inlet port which
is formed by the annular opening
around the lower tip of the Anti-Flood
Valve. As the Pilot Chamber increases
in pressure, the Differential Chamber
is pressurized through the Restriction.

The Accelerator is in its set position
while it is being pressurized as well as
after the Inlet, Pilot Chamber and Dif-
ferential Chamber pressures have
equalized. When in the Set position,
the Outlet Chamber is sealed off by the
Exhaust Valve which is held against its
seat by a combination of the Spring
pushing up against the Lever and the
net downward force exerted by the
pressure in the Pilot Chamber.

Both small and slow changes in sys-
tem pressure are accommodated by
flow through the  Restriction. When,
however, there is a rapid and steady
drop in system (i.e., Inlet and Pilot
Chamber) pressure, the pressure in
the Differential Chamber reduces at a
substantially lower rate. This condition
creates a net downward force on the
Plunger which rotates the Lever.As the
Lever is rotated, Figure 2, the Relief
Valve is raised out of the Relief Port
and the Anti-Flood Valve is depressed
downward into the Pilot Chamber Inlet
Port, venting the Pilot Chamber.

The system pressure in the Inlet
Chamber then forces (raises) the Ex-
haust Valve off its seat. This continues
the rotation of the Lever into the
tripped (latched) position, Figure 2. As
the Exhaust Valve is raised off its seat,
system pressure is transmitted to the
intermediate chamber of the dry pipe
valve which neutralizes the differential
pressure holding the valve closed.

Following the dry pipe valve trip, major
water borne debris is prevented from
entering the Accelerator (via the con-
nection to the system piping) by the
Strainer located at its Inlet. Water and
any fine water borne debris such as silt
is  prevented from entering  the  Pilot
Chamber by virtue of the Anti-Flood
Valve having sealed off its inlet port.
The Check Valve located downstream
of the Accelerator Outlet prevents any
water borne debris from entering the
Accelerator via the connection to the
intermediate chamber of the dry pipe
valve.

After the accelerator/dry pipe valve
has tripped and the sprinkler system
has been drained, the piping from the

FIGURE 1
MODEL ACC-1 ACCELERATOR IN SET POSITION

FIGURE 2
MODEL ACC-1 ACCELERATOR IN TRIPPED POSITION
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BILD 1
ACCELERATOR MODELL ACC-1 I STÄNGD POSITION

BILD 2
ACCELERATOR MODELL ACC-1 I UTLÖST POSITION

1/4” NPT MÄTAR-
ANSLUTNING

RESTRIKTION

FJÄDER

ANTIFLÖDESVENTIL

FLYTVENTIL

1/2” NPT INLOPP

HYDRAULISK KAM-
MARE INLOPPSPORT

INLOPPSKAMMARE
1/2” NPT UTTAG

UTTAGSKAMMARE

UTMATNINGSVENTIL

AVLÖSARVENTIL

HYDRAULISK 
KAMMARE

DIFFERENTIAL-
KAMMARE

PISTONG

HÄVARM

FRÅN 
SYSTEMRÖR

TILL TORRÖRS-
VENTILENS MELLAN-

LIGGANDE KAMMARE

AVLÖSARPORT

ÅTERSTÄLL-
NINGSKNAPP

SPÄRR
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FIGURE 3
MODEL ACC-1 ACCELERATOR ASSEMBLY

NO. DESCRIPTION QTY. P/N

1 Base 1 NR
2 Cover 1 NR
3 Upper Diaphragm

Plate 1 See (c)
4 Pivot Plate

Assembly 1 See (b)
a Spirol Pin 1
b Pivot Plate 1

5 Plunger 1 See (a)
a Pan Hd. Machine

Screw 1
b Upper Diaphragm

Retaining Ring 2
c Upper Diaphragm 1
d Jam Nut 1

6 Exhaust Valve 1 See (a)
a Upper Plug 1
b Washer 1
c Lower Diaphragm 1
d Lower Plug 1
e O-Ring* 1
f O-Ring Retainer 1
g Exhaust Valve Screw 1

7 Rd. Head Machine
Screw,
1/4"-20 UNC x 5/8" 6 See (c)

8 Cover Gasket 1 See (a)
9 Vent Plug 1 See (c)
10 O-Ring* 1 See (a)
11 Restriction 1 See (a)
12 Restriction Access

Plug 1 See (c)
13 Pan Hd. Machine

Screw,
No. 10-32 UNF x 5/8" 4 See (b)

14 Cotter Pin 1 See (b)
15 Lever 1 See (b)
16 Retaining Ring 1 See (b)
17 Anti-Flood Valve 1 See (b)
18 Relief Valve 1 See (b)
19 Spring 1 See (b)
20 Relief Valve Seat 1 See (b)
21 O-Ring* 1 See (b)
22 Seal Washer 1 See (b)
23 Latch 1 See (a)
24 Fillerster Hd.

Machine Screw,
1/4"-20 UNC x 1-1/2" 8 See (c)

25 Plug Seat 1 See (c)
26 O-Ring* 1 See (c)
27 O-Ring* 1 See (a)
28 Reset Knob 1 See (c)
29 Anti-Flood Seat

Assembly
w/Ball Float 1 See (b)

a Insert 1
b Seal 1
c Guide 1
d Ball 1
e Clip 1
f O-Ring* 1

* Requires thin film of
FS3452 Fluorosilicone Grease

(a) Repair Parts Kit (a)
Includes Items 5, 6, 8,
10, 11, 23, 27 &
1.5 grams of FS3452 92-311-1-116

(b) Replacement Parts
Kit (b) Includes Items
4, 13-22, 29 &
1.5 grams of FS3452 92-311-1-117

(c) Replacement Parts
Kit (c) Includes Items
3, 7, 9, 12, 24-26, 28,
& 1.5 grams of FS3452 92-311-1-118

NR: Not Replaceable
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NR. BESKRIVNING ANT. P/N

1 Bas 1 IU
2 Hölje 1 IU
3 Övre membranplatta 1 Se (c)
4 Pivåplatta 1 Se (b)

a Spirol-stift 1
b Pivåplatta 1

5 Pistong 1 Se (a)
a Panhuvud maskinskruv 1
b Hållarring övre membran 2
c Övre membran 1
d Klämmutter 1

6 Utmatningsventil 1 Se (a)
a Övre propp 1
b Bricka 1
c Lägre membran 1
d Lägre propp 1
e O-ring* 1
f O-R-ringhållare 1
g Skruv utmatningsventil 1

7 Rund maskinskruv, 1/4”-20 
UNC x 5/8” 6 Se (c)

8 Hölje packning 1 Se (a)
9 Ventileringspropp 1 Se (c)
10 O-ring* 1 Se (a)
11 Restriktion 1 Se (a)
12 Propp restriktionsåtkomst 1 Se (c)
13 Panhuvud maskinskruv, nr. 

10-32 UNF X 5/8” 4 Se (b)
14 Saxsprint 1 Se (b)
15 Hävarm 1 Se (b)
16 Hållarring 1 Se (b)
17 Backventil 1 Se (b)
18 Avlastarventil 1 Se (b)
19 Fjäder 1 Se (b)
20 Säte avlastarventil 1 Se (b)
21 O-ring* 1 Se (b)
22 Tätningsbricka 1 Se (b)
23 Spärr 1 Se (a)
24 Falsad  maskinskruv, 1/4”-20 

UNC x 1-1/2” 8 Se (c)
25 Proppsäte 1 Se (c)
26 O-ring* 1 Se (c)
27 O-ring* 1 Se (a)
28 Återställningsknapp 1 Se (c)
29 Backventilsäte med flytventil1 Se (b)

a Inlägg 1
b Tätning 1
c Ledare 1
d Flyt 1
e Klämma 1
f O-ring* 1

* Kräver en tunn film av FS3452 fluorsilikonfett
(a) Reservdelskit för reparatio-

ner (a) innefattar delarna 5, 
6, 8, 10, 11, 23, 27 & 1,5 g av 
FS3452 92-311-1-116

(b) Reservdelskit för utbyte (b) 
innefattar delarna 4, 13-22, 
29 & 1,5 g av FS3452 92-311-1-117

(c) Reservdelskit för reparatio-
ner (c) innefattar delarna 3, 
7, 9, 12, 24-26, 28 & 1,5 g av 
FS3452 92-311-1-118

IU: Inte utbytesbar

(VENTILE-
RINGSPROPP)

(PROPP RESTRIK-
TIONSÅTKOMST)

(ÅTERSTÄLL-
NINGSKNAPP)

BILD 3
ACCELERATOR MODELL ACC-1



FIGURE 4
MODEL ACC-1 DRY PIPE VALVE ACCELERATOR TRIM

FOR 2-1/2, 3, 4, AND 6 INCH MODEL DPV-1 DRY PIPE VALVES

PRESSURE
ACCELERATOR

GAUGE

ACCELERATOR
CONTROL VALVE

(NORMALLY OPEN)
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5
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6
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7

6

7

RESET
KNOB

PLUG
VENT

ACCESS PLUG
RESTRICTION

PRESSURE
ACCELERATOR

GAUGE

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION
TO INTERMEDIATE

CHAMBER

1/2" NPT

2-1/2 or 3 INCH (DN65 or DN80)

6 INCH (DN150)4 INCH (DN100)

PRESSURE
ACCELERATOR

GAUGE

8
7

7
5

7

5

7

9

7

6

4
7

10
6

6

2

1ACCELERATOR
CONTROL VALVE

(NORMALLY OPEN)

8
2

7

1

7

5
10

4
7

6

6

7

5

9

7

6

7

CONNECTION TO
SYSTEM PIPING

1/2" NPT

PIPE VALVE
DRY

ACCELERATOR

PRESSURE
ACCELERATOR

GAUGE

PIPE VALVE
DRY

ACCELERATOR

PIPE VALVE
DRY

ACCELERATOR

ACCELERATOR

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION
TO INTERMEDIATE

CHAMBER

1/2" NPT

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION
TO INTERMEDIATE

CHAMBER

1/2" NPT

NOMENCLATURE

NO QTYDESCRIPTION P/N

6 1/2" 90° Elbow 3 CH. . . .

8
9

1/2" x 1-1/2"

1/2" x 3" Nipple
1/2" x 3-1/2"

6
1

1

CH
CH

CH

7
Nipple

Nipple

. . . .
. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Nipple
10 1/2" x 5-1/2"

1 CH. . . . . . . . . . .

CH: Common Hardware

NO QTYDESCRIPTION P/N

5 1/2" Union 2 CH. . . . . . . .

46-050-1-0043 1/2" Ball Valve 1. . . .

46-049-1-004
4 1/2" Swing

1Check Valve . . . . . .

NO

1 250 psi/ 1750 kPa

1

QTY

92-343-1-012

DESCRIPTION P/N

52-353-1-0052 1/2" Y-Strainer 1

Air Pressure
Gauge . . . . . . . . . . .

. . . .

PIPE VALVE
DRY

ACCELERATOR

3*

ACCELERATOR
CONTROL VALVE

(NORMALLY OPEN)
CONNECTION TO
SYSTEM PIPING

1/2" NPT

3*
3*

CONNECTION TO
SYSTEM PIPING

1/2" NPT

In accordance with the 2007 edition of NFPA 13, 7.2.4.4, the Accelerator Control Valve*
shall be supervised. Where a signaling service is to utilized, replace the Ball Valve with
a BVS-1/2" electrically supervised control valve.

*

*

*
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1/2” NPT ACCELE-
RATORTILLBEHÖR 
ANSLUTNING TILL 
TORRÖRSVENTI-

LENS MELLANLIG-
GANDE KAMMARE

KONTROLLVENTIL 
ACCELERATOR* 

(NORMALT ÖPPEN)

MANOMETER 
ACCELERATOR

BILD 4
ACCELERATORTILLBEHÖR FÖR TORRÖRSVENTIL MODELL ACC-1 

FÖR DN100 OCH 150 (4 OCH 6”) TORRÖRSVENTIL MODELL DPV-1

1/2” NPT  ANSLUTNING 
TILL SYSTEMRÖR

ACCELERATOR 
TORRÖRSVENTIL

VENTILE-
RINGSPROPP

ÅTERSTÄLL-
NINGSKNAPP

ACCELERATOR 
TORRÖRSVENTIL

PROPP RESTRIK-
TIONSÅTKOMST

MANOMETER 
ACCELERATOR

NR. BESKRIVNING ANT. P/N

1 17,5 bar (250 psi) Luft-
trycksmätare ...................... 1 92-343-1-012

2 1/2” Y-filter ........................... 1 52-353-1-005

1/2” NPT ACCELE-
RATORTILLBEHÖR 
ANSLUTNING TILL 
TORRÖRSVENTI-

LENS MELLANLIG-
GANDE KAMMARE

KONTROLLVENTIL 
ACCELERATOR* 

(NORMALT ÖPPEN)

MANOMETER 
ACCELERATOR

1/2” NPT  ANSLUTNING 
TILL SYSTEMRÖR

ACCELERATOR 
TORRÖRSVENTIL

1/2” NPT ACCELE-
RATORTILLBEHÖR 
ANSLUTNING TILL 
TORRÖRSVENTI-

LENS MELLANLIG-
GANDE KAMMARE

1/2” NPT  ANSLUTNING 
TILL SYSTEMRÖR

KONTROLLVENTIL 
ACCELERATOR* 

(NORMALT ÖPPEN)

MANOMETER 
ACCELERATORACCELERATOR 

TORRÖRSVENTIL

NR. BESKRIVNING ANT. P/N

3 1/2” Kulventil ...................... 1 46-047-1-004
4 1/2” Spärrventil av 

klafftyp ................................. 1 46-049-1-004
5 1/2” Union ........................... 2 VM

NR. BESKRIVNING ANT. P/N

6 1/2” 90° Krök ....................... 3 VM
7 1/2”  x 12,5 mm Nippel ... 6 VM
8 1/2”  x 80 mm Nippel ....... 1 VM
9 1/2”  x 90 mm Nippel ....... 1 VM

10 1/2”  x 140 mm Nippel .... 1 VM

VM:  Vanlig metallvara
* Accelerator-kontrollventilen skall övervakas i enlighet med den 2007 uppdaterade 
versionen av NFPA 13, 7.2.4.4. Kulventilen skall bytas ut mot den elektroniskt överva-
kade kontrollventilen BVS-1/2” ifall man använder en signaleringsservice.

�” (DN100) 6” (DN150)

2-1/2 or �” (D65 or DN80)

ACCELERATOR-
TERMINOLOGI
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FIGURE 5
MODEL ACC-1 DRY PIPE VALVE ACCELERATOR TRIM

— INSTALLATION DIMENSIONS —

8"
(200 mm) 2-1/2 & 3 INCH

(DN65 & DN80)
VALVE

12"
(300 mm)

15"
(380 mm)

4 INCH
(DN100)
VALVE

11-1/2"
(290 mm)

6 INCH
(DN150)
VALVE

23-3/4"
(600 mm)

11-1/8"
(283 mm)

24-1/2"
(625 mm)

21-1/8"
(540 mm)

15"
(380 mm)
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2-1/2 & 3” 
(DN65 & DN80) 

VENTIL

4” 
(DN100) 
VENTIL

6” 
(DN150) 
VENTIL

BILD 5
MODELL ACC-1 VENTILACCELERATORARMATUR FÖR TORRT RÖR - INSTALLATIONSDIMENSIONER
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återställas/inspekteras enligt instruktioner 
givna i avsnittet förfarande vid inställning.  

Flödestakten genom restriktionen har 
ställts in så att accelerator modell ACC-1 
ger högsta verksamma känslighet för ett 
fall i systemtrycket på grund av en sprink-
lerutlösning, medan den fortfarande kan 
kompensera automatiskt för normala varia-
tioner i systemtrycket vilka orsakas av för-
ändringar i den omgivande temperaturen. 
Ett test för att kontrollera att flödestakten 
via restriktionen är inom skalan för maximal 
acceleratorprestanda ges i avsnittet förfa-
rande vid inställning.

Installation
Accelerator modell ACC-1 måste installeras 
i enlighet med följande anvisningar: 

OBSERVERA!
Misslyckande med att följa dessa instruktio-
ner kan leda till översvämning av accelera-
torn och oavsiktlig utlösning på grund av 
stängning av flytventilen. 

Steg 1. Acceleratorn måste vara placerad 
vertikalt och försedd med tillbehör enligt 
arrangemang visat i figur 4. Applicera för-
segling sparsamt på de yttre gängorna.  

Steg 2. Filtret som är placerat på accelera-
torns inlopp måste installeras med dess pi-
lar mot acceleratorn.  

Steg �. Spärrventilen som är placerat på rö-
ret mellan acceleratorns uttag och den mel-
lanliggande torrventilens kammare måste 
installeras horisontellt med dess pilar i flö-
desriktningen till den mellanliggande kam-
maren.  

Steg �. Anslutningen av systemrören mås-
te placeras så att tillbakadränerat vatten 
inte flödar in i acceleratorrören samt på ett 
ställe över den högsta förväntade nivån för 
tillbakadränerat/kondenserat vatten. 

Om anslutningen gjorts till ståndaren 
måste den placeras minst 60 cm ovanför 
torrörsventilens nivå av flödesvatten.  An-
slutningar till ett huvudfördelningsrör eller 
ett fördelningsrör måste göras antigen till 
sidan eller toppen av röret. 

Steg 5. Kombinationen accelerator/torrörs-
ventil måste installeras i ett uppvärmt om-
råde som hålls på en minsta temperatur av 
4°C (40°F). Värmeledning är inte tillåtet. 

Step 6. Stäng acceleratorns kontrollventil 
tills accelerator modell ACC-1 är redo att 
sättas i bruk. 

Acceleratorns kontrollventil måste vara 
stängd under hydrostatisk testning av sys-

temet för att undvika skada på flytventilen.  
Efter att systemet har testats hydrostatiskt 
och dränerats, måste acceleratoranslut-
ningen till systemet dräneras oberoende 
genom filtrets renspropp genom att först 
ta bort filtrets renspropp och sedan öppna 
acceleratorns kontrollventil för att ventilera 
röret. 

Inställnings-
förfarande
Acceleratorn modell ACC-1 och torrörsven-
tilen måste återställas och återtas i bruk så 
snart som möjligt efter en drift. Följ förfa-
randet som anges nedan.

Steg 1. Stäng systemets huvudkontrollven-
til, kontrollventilen för lufttillförsel (till sys-
temet) och acceleratorns kontrollventil. 

Steg 2. Öppna inspektorns testanslutning 
och öppna sedan huvuddräneringsventilen 
samt alla hjälpventiler (lågt sittande). 

Steg �. Efter att systemet har dränerats 
skall inspektorns testanslutning och alla 
hjälpdräneringsventiler stängas. Lämna hu-
vuddräneringsventilen öppen.

Steg �. Ställ in torrörsventilen i enlighet 
med instruktioner givna i lämpligt tekniskt 
datablad. Återställ det normala system-
lufttrycket. Lämna huvudkontrollventilen 
stängd och huvuddräneringsventilen öp-
pen. 

Steg 5. Medan du håller ner den automa-
tiska dräneringsventilens pistong på torr-
rörsventilen, öppnar du acceleratorns kon-
trollventil ett kvarts varv och låter vattnet 
strömma in i acceleratorns rör för att rensa.  
Efter att vattensprayen slutar utsöndras 
stänger du acceleratorns kontrollventil och 
frigör pistongen.  (Denna instruktion gäller 
inte när accelerator modell ACC-1 ställs in 
för fösta gången eftersom acceleratorn le-
vereras i stängd position. Fortsätt till steg 
6.) 

Steg 6. Rengör filtret på acceleratorns in-
lopp.

OBSERVERA!
Ett täppt filter kan hindra acceleratorn från 
korrekt utlösning av torrörsventilen.

Steg 7. Ta långsamt bort ventileringsprop-
pen som sitter på acceleratorhöljets fram-
sida och lufta av eventuell resterande luft-
tryck i differentialkammaren.

Steg 8. Skruva upp (moturs rotation) den 
räfflade återställningsknappen på accelera-
torns framsida tills den motstår vidare vrid-
ning.  Det kan höras ett klick, vilket är ljudet 
av hävarmen som klickar tillbaka i stängt 
läge.  Skruva tillbaka återställningsknappen 
tills den sitter fast.

OBSERVERA!
Skruva inte åt återställningsknappen med 
skruvnyckel då detta kan ha ett skadligt resul-
tat.  Återställningknappen skall endast vridas 
med fingrarna. 

Steg 9. Byt ut ventileringsproppen. 

Steg 10. Kontrollera att systemlufttrycket 
har återgått till det normala.  

Steg 11. Öppna acceleratorkontrollventilen 
tillräckligt för att tillåta att luft att sakta pas-
sera förbi acceleratorkontrollventilen. 

Använd en klocka för att notera tiden det 
tar för trycket i acceleratorns differential-
kammare att öka till 10 psi efter att acce-
leratorns kontrollventil har öppnats.  Tiden 
skall vara inom skalan för värden indikerade 
i tabell A för optimal prestanda av accele-
ratorn. 

OBSERVERA!
Om tiden för att förse differentialkammaren 
med tryck till 0,7 bar (10 psi) inte ligger inom 
värdeskalan i tabell A, skall acceleratorns 
kontrollventil stängas och korrigerande åt-
gärd beskriven i avsnittet skötsel och under-
håll utföras. 

Steg 12. När lufttrycket i acceleratorns dif-
ferentialkammare är det samma som det i 
systemet är acceleratorn stängd och redo 
för bruk. 

Steg 1�. Stäng acceleratorns kontrollventil 
och öppna sedan långsamt torrörsventi-
lens lägre dräneringsventil för att lufta av 

Tryck  
(bar)

Tryck  
(psi)

Minsta  
(sekunder)

Högsta  
(sekunder)

1,4 20 24 160
1,7 25 18 116
2,1 30 15 92
2,8 40 10 60
3,5 50 8 48
4,1 60 6 36

TABELL A
DIFFERENTIALKAMMARE FYLLNINGSTIDER TILL 0,7 bar (10 psi)
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eventuellt överskott av vatten ovanför flö-
desnivån. Stäng åter den nedre kroppens 
dräneringsventil, återställ systemtrycket till 
dess normalvärde och öppna sedan åter ac-
celeratorns kontrollventil.

Steg 1�. Öppna huvudkontrollventilen del-
vis. Stäng huvudkontrollventilen så snart 
som vatten utsöndras från dräneringsan-
slutningen och öppna sedan helt huvud-
kontrollventilen.  Brandskyddssystemet är 
nu redo att tas i bruk.

OBSERVERA!
Efter att ha installerat ett brandskyddssystem 
skall lämpliga myndigheter meddelas och 
ansvariga för övervaktning av egendomen 
och/eller centralstationslarm underrättas. 

Skötsel och 
underhåll
Följande förfaranden och inspektioner skall 
utföras såsom anvisas, samt i enlighet med 
specifika krav från NFPA och eventuella för-
sämringar måste omedelbart korrigeras. 

Ägaren är ansvarig för besiktning, testning 
och underhåll av sina brandskyddssystem 
och anordningar i enlighet med detta do-
kument, såväl som med ”National Fire Pro-
tection Associations” tillämpliga normer 
(t.ex. NFPA 25), samt i enlighet med eventu-
ella kravställares normer. Installatören eller 
tillverkaren skall kontaktas vid eventuella 
frågor. 

Det rekommenderas att automatiska 
sprinklersystem inspekteras, testas och un-
derhålls av kvalificerad underhållspersonal.  

Accelerator modell ACC-1 måste underhål-
las och servas i enlighet med följande in-
struktioner: 

OBSERVERA!
Om en accelerator tillfälligt skall tas ur bruk 
måste lämpliga myndigheter och all personal 
som kan påverkas meddelas.  

Innan ett larmprov utförs skall lämpliga myn-
digheter och all personal som kan påverkas 
meddelas.  

Innan en huvudavstängningsventil på sprink-
lersystemet stängs för inspektion eller under-
hållsarbete av det sprinklersystem som den 
kontrollerar, måste tillstånd att stänga berört 
sprinklersystem erhållas från lämpliga myn-
digheter och all personal som kan påverkas 
av denna handling måste meddelas. 

Inspektion av accelerator
Det rekommenderas att följande inspek-
tioner för accelerator utförs minst en gång 
per år, företrädesvis på hösten eller vintern. 

Denna procedur måste även användas då 
flöde i systemet kan utsätta vattnet för frys-
villkor. 

Steg 1. Kontrollera att återställningsknap-
pen är inskruvad.

Steg 2. Stäng systemets huvudkontrollven-
til och öppna huvuddräneringsventilen för 
att frigöra inloppstrycket till torrörsventi-
len.  

Steg �. Kontrollera att acceleratorns kon-
trollventil är öppen. 

Steg �. Öppna inspektors testanslutning. 
Kontrollera att tiden tills acceleratorn utlö-
ser i stort är den samma som vid tidigare 
test.  En flyktig luftström från acceleratorns 
dräneringsventil påvisar att acceleratorn 
har utlöst.  

OBSERVERA!
Sök efter tecken på att vatten utsöndras från 
acceleratorns avlastningsport då system-
trycket minskar 

Steg 5. Tryck ner pistongen på den automa-
tiska dräneringsventilen. En stadig ström av 
utströmmande luft visar att acceleratorn 
har spärrats korrekt i utlöst position.  

Steg 6. Stäng acceleratorns kontrollventil 
och inspektorns testanslutning.  

Steg 7. Rengör filtret på acceleratorns in-
lopp. 

OBSERVERA!
Ett täppt filter kan hindra acceleratorn från 
korrekt utlösning av torrörsventilen. 

Steg 8. Återställ acceleratorn i enlighet 
med steg 7 till 14 i avsnittet förfarande vid 
inställning.  

Förfarande vid systeminspektion
Det rekommenderas att följande inspektio-
ner för accelerator och torrörsventil utförs 
minst en gång per år, företrädesvis på våren 
eller sommaren. Detta förfarande kan en-
dast utföras när det inte är fara för att flöde 
av systemet kommer att utsätta vattnet för 
frystillstånd.  

Steg 1. Kontrollera att återställningsknap-
pen är inskruvad.

Steg 2. Öppna inspektors testanslutning. 
Kontrollera att utlösningen av accelera-
torn driver torrörsventilen och att vatten 
utsöndras från inspektorns testanslutning 
inom den förflutna tid som fodras av krav-
ställare.  

OBSERVERA!
Sök efter tecken på att vatten utsöndras från 
acceleratorns avlastningsport då system-
trycket minskar. 

Steg �. Återställ acceleratorn och torrörs-
ventilen i enlighet med avsnittet förfarande 
vid inställning.  

Felsökning
Se följande underavsnitt såsom tillämp-
ligt.  Om tilldelade instruktioner inte löser 
det specifika problemet, se underavsnitten 
demontering och återmontering av accele-
ratorn.  

Vattenutsöndring från acceleratorns 
avlastningsport
Använd följande instruktioner om vatten 
utsöndras från acceleratorns avlastning-
sport under en utlösning.  

Steg 1. Kontrollera att anslutningen från 
acceleratorn till systemrören är installerad i 
enlighet med steg 4 på installationsavsnit-
tet.  Korrigera om nödvändigt.  

Steg 2. Kontrollera och korrigera eventu-
ella tillstånd som kan leda till en överdriven 
uppbyggnad av tillbakadränerat och/eller 
kondensvatten.  

Steg �. Kontrollera de förfarande som an-
vändes för att ställa in acceleratorn. Miss-
lyckande med att utföra steg 5 av inställ-
ningsförfarandena kan tillåta att en liten 
mängd vatten går in i acceleratorns hydrau-
liska kammare.  

Långsam fyllning av differentialkam-
maren
Använd följande instruktioner om tiden för 
fyllning av differentialkammaren överstiger 
det högsta värdet angivet i steg 11 i avsnit-
tet förfarande vid inställning.  

Steg 1. Kontrollera att acceleratorn åter-
ställts enligt steg 8 av avsnittet förfarande 
vid inställning.  

Steg 2. Stäng systemets huvudkontrollven-
til och öppna huvuddräneringsventilen.  

Steg �. Kontrollera efter tecken på yttre 
läckage vid anslutningar för acceleratorns 
manometer, ventilation och propp för res-
triktionsåtkomst.

Steg �. Kontrollera för tecken på yttre läck-
age vid återställningknappen och höljets 
packning. 

Steg 5. Stäng acceleratorns kontrollventil. 

Steg 6. Sätt försiktigt in en M2 (3/32”) eller 
mindre diameter i avlastningsporten.  Om 
den kan sättas i mer än 6 mm (1/4”) har 
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inte hävarmen återställts och acceleratorn 
måste demonters för inre inspektion.  Se in-
struktioner för demontering och återmon-
tering av acceleratorn. 

Steg 7. Ta långsamt bort acceleratorns ven-
tileringspropp och lufta av allt tryck från 
differentialkammaren och avlägsna sedan 
långsamt proppen för restriktionsåtkomst 
för att lufta av allt tryck från den hydrauliska 
kammaren.  

Steg 8. Återplacera restriktionen och sedan 
proppen för restriktionsåtkomst.  

Steg 9. Placera sprinklersystemet tillbaka i 
bruk i enlighet med steg 9 till 14 i avsnittet 
förfarande vid inställning. 

Oförklarad acceleratorutlösning
Använd följande instruktioner om det före-
kommer en oförklarad oavsiktlig utlösning 
av acceleratorn.  

Steg 1. Kontrollera att anslutningen från 
acceleratorn till systemrören är installerad i 
enlighet med steg 4 på installationsavsnit-
tet.  Korrigera om nödvändigt.  

Steg 2. Kontrollera tiden för att fylla diffe-
rentialkammaren såsom beskrivs i steg 11 
i avsnittet förfarande vid installation. Om 
tiden att fylla på differentialkammaren till 
0,7 bar (10 psi) är längre än det högsta an-
givna värdet skall instruktioner givna under 
“Långsam fyllning av differentialkamma-
ren” följas. 

Steg �. Om tiden för att fylla differential-
kammaren är inom angiven värdeskala, sök 
efter och korrigera eventuella tillstånd som 
skulle kunna leda till överdrivet läckage av 
systemlufttryck.   

Snabb fyllning av differentialkammaren 
eller lång tid till acceleratorutlösning 
Använd följande instruktioner om tiden 
för fyllning av differentialkammaren är 
kortare än det lägsta värdet angivet i steg 
11 i avsnittet förfarande vid inställning.  
Denna procedur skall även följas om tiden 
för acceleratorutlösning (följt av öppning 
av inspektorns testanslutning) är betydligt 
längre än förväntat.  

Steg 1. Stäng systemets huvudkontrollven-
til och öppna huvuddräneringsventilen.  

Steg 2. Stäng acceleratorns kontrollventil. 

Steg �. Ta långsamt bort acceleratorns ven-
tileringspropp och lufta av allt tryck från 
differentialkammaren och avlägsna sedan 
långsamt proppen för restriktionsåtkomst 
för att lufta av allt tryck från den hydrauliska 
kammaren.  

Steg �. Använd en plan skruvmejsel och 
kontrollera att restriktionen sitter tätt. 

Steg 5. Kontrollera restriktionens O-ring-
stätning. O-ringen måste bytas ut om det 
förekommer tecken på hack, skåror eller 
försämring på grund av ålder.   Byt ut res-
triktionen efter rengöring och smörj dess 
O-ring med ett fett som inte är petroleum-
baserat (såsom Dow Corning FS3452). Byt 
ut ventileringsproppen och proppen för 
restriktionsåtkomst.  

Steg 6. Om restriktionen och dess O-ring är 
i gott tillstånd är det troligt att det förekom-
mer ett läckage vid pistongen.  Avlägsna 
höljet från basen. Kontroller att de sex skru-
varna som håller den övre membranplattan 
till höljet sitter fast. 

Inspektera det övre membranet för eventu-
ella tecken på sprickor, porer eller försäm-
ring på grund av ålder.  Byt ut pistongen 
om det möjligen förekommer läckage vid 
det övre membranet.  

Steg 7. Placera acceleratorn och sprinkler-
systemet tillbaka i bruk i enlighet med steg 
10 till 14 i avsnittet förfarande vid inställ-
ning.  

Luftläckage från automatisk dränering
Om det förekommer luftläckage från den 
automatiska dräneringen av torrörsventilen 
efter att acceleratorn och torrörsventilen 
har satts i bruk, är det nödvändigt att först 
avgöra om läckaget är vid acceleratorn eller 
torrörsventilen.  

Stäng acceleratorns kontrollventil. Ta lång-
samt bort acceleratorns ventileringspropp 
och lufta av allt tryck från differentialkam-
maren och avlägsna sedan långsamt prop-
pen för restriktionsåtkomst för att lufta av 
allt tryck från den hydrauliska kammaren.  

Om läckaget från den automatiska dräne-
ringen kvarstår, se tekniskt datablad för torr-
rörsventil för underhållsinstruktioner.  Om 
läckaget från den automatiska dräneringen 
upphör skall acceleratorn tas ur bruk och 
acceleratorns proppsäte avlägsnas för ren-
göring av sätet och det lägre O-ringområ-
det på utmatningsventilen.   

Demontering och återmontering av ac-
celeratorn (för intern inspektion vid be-
hov)

Steg 1. Stäng systemets huvudkontrollven-
til och öppna huvuddräneringsventilen.  

Steg 2. Stäng acceleratorns kontrollventil. 

Steg �. Ta långsamt bort acceleratorns ven-
tileringspropp och lufta av allt tryck från 
differentialkammaren och avlägsna sedan 
långsamt proppen för restriktionsåtkomst 
för att lufta av allt tryck från den hydrauliska 
kammaren.  

Steg �. Bryt unionkopplingarna på acce-
leratorns inlopp och utlopp och avlägsna 
dem från röret. Sätt i anslutningen i torrör-
sventilens mellanliggande kammare och 
sätt sprinklersystemet i bruk medan accele-
ratorn är avlägsnad för underhåll.  

Steg 5. Ta bort de åtta skruvarna som håller 
höljet till basen och avlägsna höljet. 

Steg 6. Ta bort de sex skruvarna som hål-
ler den övre membranplattan till höljet.  
Ta bort pistongen och inspektera det övre 
membranet för att se till att det är flexibelt 
och fritt från fysisk skada eller försämring 
på grund av ålder.  

Kontrollera att klämmuttern är ordentligt 
åtdragen till skruven. Återmontera pistong-
en och den övre membranplattan och dra 
åt skruvarna i en progressiv åtdragnings-
sekvens i form av ett kors. 

Steg 7. Byt ut restriktionen om den har vätts. 
Rengör och smörj restriktionens O-ringstät-
ning med ett fett som inte är petroleumba-
serat (såsom Dow Corning FS3452). 

Byt ut ventileringsproppen och proppen 
för restriktionsåtkomst.  

Steg 8. Ta bort hållarringen från den övre 
proppdelen av utmatningsventilen.  Ta bort 
de fyra skruvarna som håller pivåplattan. Ta 
bort delenheten av hävarmen och pivåplat-
tan, utmatningsventilen, backventilen och 
säkerhetsventilen. 

Steg 9. Inspektera det lägre membranet 
för att se till att det är flexibelt och fritt från 
fysisk skada eller försämring på grund av 
ålder.  

Steg 10. Kontrollera att utmatningsven-
tilens delar är säkert ihopmonterade. Dra 
endast åt genom att ta tag i plattorna med 
en u-nyckel.  

Step 11. Inspektera O-ringen på den nedre 
proppen.  Den måste bytas ut om det finns 
tecken på hack, skåror eller försämring på 
grund av ålder. 

Steg 12. Inspektera säkerhets- och back-
ventilerna.  Om någon är böjd eller skårad 
måste den bytas ut. 

Steg 1�. Avlägsna och inspektera spärren. 
Klaffen skall sträckas ut 8 till 10 mm (5/16 
till 3/8”) i fritt tillstånd.  

Steg 1�. Ta bort avlastarventilens säte. Ta 
bort O-ringen och tätningsbrickan.  Rengör 
försiktigt O-ringens och tätningsbrickans 
ytor i ventilsätet och acceleratorbasen. Om 
O-ringen eller tätningsbrickan har hack, 
skåror eller visar tecken på försämring mås-
te den bytas ut. 
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Steg 15. Byt ut tätningsbrickan i accelera-
torbasen. Applicera ett tunt lager Dow Cor-
ning FS3452 fluorsilikonfett på ventilsätet. 
Placera O-ringen i sitt säte (smörjmedlet 
kommer att hålla den på plats) och skruva 
avlastarventilens säte in i kroppen med vrid-
moment 13,5 till 20  Nm (10 till 15 ft.lbs.). 

Steg 16. Ta bort backventilsätet med flyt-
ventil. Kontrollera efter skadade delar och 
för fri rörelse av flytventilen. Om delar är 
skadade eller inte fungerar måste monte-
ringen bytas ut.  

Step 17. Efter att ha kontrollerat backven-
tilsätet med flytventil skall O-ringen smör-
jas med ett tunt lager Dow Corning FS3452 
fluorsilikonfett och monteringen skall skru-
vas in i kroppen med vridmoment 13,5 till 
20  Nm (10 till 15 ft.lbs.). 

Steg 18. Ta bort återställningsknappen. 
Rengör försiktigt O-ringen och dess fästyta. 
Om O-ringen har hack, skåror eller visar 
tecken på försämring måste den bytas ut. 
Smörj O-ringen med ett tunt lager Dow  
Corning FS3452 fluorsilikonfett. 

Steg 19. Återmontera acceleratorn på föl-
jande sätt. 

a. Skruva in återställningsknappen i basen 
manuellt.  

b. Sätt in backventilen (med hållarring på 
plats) och kompressionsfjädern i deras 
säten. 

c. Sätt in utmatningsventilen på plats. 

d. För säkerhetsventilen in i hålet på än-
den av hävarmen och återmontera de-
lenheten av hävarmen och pivåplattan 
i basen. Dra åt skruvarna i en progressiv 
åtdragningssekvens i form av ett kors. 

e. Byt ut hållarringen på den övre prop-
pen.  

f. Tryck ner backventilsänden av hävar-
men och frigör den två gånger för att 
försäkra att det inte förkommer någon 
bindning.  

g. Byt ut spärren och se till att skåran i bot-
ten gafflar in återställningknappen och 
att flikarna på toppen är fästa i basen.  
Placera hävarmen i den utlösta (spär-
rade) positionen. 

h. Placera höljet upp och ner.  Sätt höljets 
packning på plats och tryck igenom alla 
åtta skruvarna genom packningen för 
att hjälpa till att montera höljet till ba-
sen. 

i. Justera höljet med basen och dra åt alla 
skruvarna uniformt. 

j. Byt ut ventileringsproppen och prop-
pen för restriktionsåtkomst.  

k. Återinstallera acceleratorn och återta 
systemet i bruk i enlighet med avsnittet 
förvarande vid inställning.  

Begränsad 
garanti
Produkter som tillverkats av Tyco Fire & 
Building Products (TFBP) försäkras enbart 
till den ursprunglige köparen under tio (10) 
år mot defekter i material och utförande då 
betalade för och riktigt installerade och un-
derhållna under normalt bruk och service. 
Denna garanti går ut om tio (10) år från 
datum för leverans från TFBP. Ingen garanti 
ges för produkter eller komponenter som är 
tillverkade av företag som inte är förenade 
genom ägarskap av TFBP eller för produkter 
och komponenter som har varit utsatta för 
felaktig användning, felaktig installation, 
korrosion eller som inte har installerats, 
underhållits, modifierats eller reparerats i 
enlighet med ”National Fire Protection As-
sociations” tillämpliga normer och/eller i 
enlighet med andra kravställares normer. 
Material som TFBP finner vara felaktiva skall 
antingen repareras eller bytas ut, på TFBP 
egenmäktiga beslut. TFBP åtar sig inte, och 
rättfärdigar heller inte personer att åta sig 
för dess räkning, andra åligganden i sam-
band med försäljning av produkter eller 
delar av produkter. TFBP skall inte hållas 
ansvarig för fel i utformningen av sprinkler-
system eller för felaktig eller ofullständig in-
foration lämnad av köparen eller köparens 
representanter. 

Under inga andra omständigheter skall TFBP 
hållas ansvarig, i kontrakt, åtalbar handling, 
ansvarsskyldighet eller under någon annan 
laglig teori, för oavsiktliga, indirekta, spe-
ciella eller följdskador, inklusive, men inte 
begränsat till, avgifter för arbete, oavsett 
om TFBP blev informerade om möjligheten 
av sådana skador, och i inget fall skall TFBP 
ansvarsskyldighet överstiga ett belopp som 
är lika stort som försäljningspriset. 

Ovannämnda garanti är utformad i stället 
för alla andra explicita och implicita ga-
rantier, inklusive garantier för försäljning 
och funktionsduglighet för ett specifikt 
syfte.

Denna begränsade garanti framlägger den 
exklusiva gottgörelsen för anspråk base-
rade på fel eller defekter på produkter, ma-
terial eller komponenter, vare sig anspråket 
görs enligt förbindelse, åtalbar handling, 
strikt ansvarskyldighet eller någon annan 
juridisk teori. 

Denna garanti gäller i den fulla utsträckning 
som är lagligen godkänd. Invaliditet, i hel-
het eller delvis, av någon del av denna ga-
ranti kommer inte att påverka återstoden.  

 Beställnings-
förfarande
Beställningar för ACC-1 accelerator, tillbe-
hör och reservdelar måste innefatta be-
skrivning och delnummer. Det kompletta 
paketet av acceleratorn modell ACC-1 in-
kluderar accelerator och grundläggande 
galvaniserat tillbehör.  

Komplett paket: 
Specificera: Komplett paket accelerator 
modell ACC-1,

.................................................. P/N 52-311-2-002
Endast accelerator: 
Specificera: Accelerator modell ACC-1,

................................................. P/N 52-311-1-001.
Endast grundläggande galvaniserat 
tillbehör: 
Specificera: Accelerator modell ACC-1, 
grundläggande galvaniserat tillbehör för 
DN100 & 150 (4 & 6”) torrörsventiler modell 
DPV-1, 

................................................. P/N 52-311-2-010.
Reservdelar för accelerator: 
(Specificera beskrivning) för användning 
med accelerator modell ACC-1, 

.......................................................P/N (se figur 3).
Utbyte tillbehörsdelar: 
Specificera: (specificera beskrivning),

.......................................................P/N (se figur 4).
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OBS: Detta dokument är ett översatt dokument.  Översättningar av material till andra språk än engelska är enbart avsedda som förmån för människor som inte kan 
läsa på engelska. Översättningens exakthet är varken garanterad eller implicerad. Se den engelska versionen av dokumentet TPF1112, som är den officiella versionen 
av dokumentet, om eventuella frågor uppkommer som är relaterade till exaktheten av i översättningen innefattad information. Eventuella avvikelser eller skillnader 

skapade i översättningen är inte bindande och har ingen laglig verkan för tillmötesgående, verkställande eller andra syften. www.quicksilvertranslate.com.


	General Description
	Allmän beskrivning
	Teknisk information
	Utformnings-information
	Funktion
	Installation
	Inställnings-förfarande
	Skötsel och underhåll
	Felsökning
	Begränsad garanti

