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Általános leírás
Az ASV-1 típusú automatikus lezáró szelep 
(1. ábra) DV-5 elárasztó szeleppel használ-
ható elárasztó és előreagáló rendszerek-
ben. A DV-5 szelepszerelvény elrendezés 
részének tekintve, a membrán kamra be-
tápláló csatlakozására szereljük. Megfelelő-
en  telepítve megakadályozza a DV-5 szelep 
véletlen alaphelyzetbe állítását a DV-5 sze-
lep kezdeti működése után.

FIGYELMEZTETÉS
Az ASV-1 típusú itt bemutatott automata 
lezáró szelepet a jelen dokumentum előírá-
sainak megfelelően kell felszerelni és kar-
bantartani, ugyanakkor be kell tartani a 
National Fire Protection Association (Nem-
zeti Tűzvédelmi Szövetség), valamint vala-
mennyi rendelkező hatóság utasításait. Ha 
ezeket az előírásokat nem tartja be, veszé-
lyezteti a berendezés épségét. 

A tulajdonos felelős azért, hogy tűzvédelmi 
rendszere és eszközei megfelelő üzemi körül-
mények között maradjanak. A felmerülő kér-
désekkel a felszerelést végző vállalkozóhoz 
vagy a készülék gyártójához kell fordulni.

Műszaki adatok
Engedélyek
UL és C-UL listás, valamint FM jóváhagyás-
sal rendelkezik mint a DV-5 elárasztó szelep 
szelepszerelvény alkatrésze.

Legnagyobb üzemi víznyomás
17,2 bar (250 psi). 

Szerelvény
Sárgaréz ház és központi szelepülés az UNS 
C36000 szerint, 316 típusú rozsdamentes 
acél rugó és nylon szövettel erősített ter-
mészetes gumi membrán az ASTM D2000 
szerint.

ASV-1 típusú automatikus lezáró szelep
DV-5 elárasztó szelep szerelvény alkatrésze
elárasztó és előreagáló rendszerekhez
General
Description
The Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve (Ref. Figure 1) is intended for
use with the Model DV-5 Deluge Valve
in deluge and preaction systems. Pro-
vided as part of the DV-5 Valve trim
arrangements, it is installed in the dia-
phragm chamber supply connections.
When properly installed, it is intended
to prevent inadvertent resetting of the
DV-5 Valve after the DV-5 Valve initial
operation.

WARNING
The Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve 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 his 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 C-UL Listed, as well as FM
Approved, as a valve trim component
for the Model DV-5 Deluge Valve.

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

Assembly
Brass body, cover, and center seat per
UNS C36000, Type 316stainless steel
spring, and  Nylon fabric reinforced,
natural rubber diaphragm per ASTM
D2000.

Operation
When the ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve is in its open position (Ref. Fig-
ure 2A) it permits water flow from its
inlet to its outlet so that the Diaphragm
Chamber of the  DV-5  Valve  can be
pressurized and  remain  pressurized
while the DV-5 Valve is in its set posi-
tion. The 1/8 inch (3,2 mm) diameter
orifice in the ASV-1 flow path restricts
the make-up flow to the DV-5 Dia-
phragm Chamber so that when an ac-
tuation device releases water pressure
from the DV-5 Diaphragm Chamber
the Diaphragm Chamber can then be-
come depressurized and the DV-5
Valve can then open.
Upon operation of the DV-5 Valve, the
piping downstream of the DV-5 Valve
becomes pressurized. The   Pilot
Chamber of the ASV-1 is then pressur-
ized via its trim connection to the
downstream side of the DV-5 Valve.
Pressurization  of the Pilot Chamber
closes the ASV-1 (Ref. Figure 2B). Af-
ter closing of the ASV-1, make-up
pressure to the Diaphragm Chamber
of the DV-5 Valve cannot occur. Even if
the actuation device that originally re-
leased water from the Diaphragm
Chamber were to close, the ASV-1 pre-
vents the  DV-5 Valve from inadver-
tently resetting after its initial opening.

Installation
Refer to the applicable technical data
sheets describing the various options
for installing the Model DV-5 Deluge
Valve (i.e., deluge and preaction sys-
tems utilizing the Model DV-5 Deluge
Valve).

Setting
Procedure
The Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve automatically resets after the
system piping downstream of the
Model DV-5 Deluge 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 sys-
tems utilizing the Model DV-5 Deluge
Valve).
The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The in-
stalling contractor or product manufac-
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Trim Component For Model DV-5 Deluge Valve
Used In Deluge and Preaction Systems

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500
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Működés
Amikor az ASV-1 automatikus lezáró szelep 
nyitott pozícióban van (2A ábra) lehetővé 
teszi, hogy a víz a bemenetéről a kimenet 
felé áramoljon, így a DV-5 szelep nyomás 
alá helyezhető, és nyomás alatt marad, mi-
közben a DV-5 szelep beállított állapotban 
van. Az ASV-1 szelep áramlási útjának 3,2 
mm-es (1/8”) átmérőjű nyílása korlátozza 
a DV-5 membránkamra felé történő áram-
lást, így amikor egy vezérlő eszköz kioldja 
a víznyomást a DV-5 membránkamrájáról, a 
membránkamra nyomása megszűnhet, és 
utána a DV-5 szelep kinyithat. 

Amikor a DV-5 szelep működésbe lép, a 
DV-5 szeleptől az áramlás irányába eső cső-
vezeték nyomás alá kerül. Az ASV-1 szelep 
vezérlő kamrája ezután nyomás alá kerül a 
DV-5 szelep áramlás irányába eső oldalához 
vezető szerelvény csatlakozáson keresztül. 
A vezérlő kamra nyomása zárja az ASV-1 
szelepet (2B. ábra). Az ASV-1 szelep zárása 
után a DV-5 szelep membránkamrájához 
nem alakulhat ki a nyomás. Ha az eredeti 
vezérlő eszköz el is zárná az eredetileg be-
vezetett vizet a membránkamrától, az ASV-
1 szelep megakadályozza, hogy a DV-5 sze-
lep véletlenül alaphelyzetbe álljon, miután 
kinyitott.

Felszerelés
Olvassa el azokat a műszaki adatlapokat, 
amelyek leírják a DV-5 elárasztó szelep kü-
lönböző felszerelési lehetőségeit (tehát 
azokat az elárasztó és előreagáló rendsze-
reket, amelyek a DV-5 elárasztó szelepet 
használják).

Beállítás
Az ASV-1 automatikus lezáró szelep azon-
nal visszaáll alaphelyzetbe, miután a DV-5 
elárasztó szerep utáni csővezetékrendszer 
kiürült és visszatért a nyomás 0 bar-ra.

Karbantartás és 
szerviz
Olvassa el azokat a műszaki adatlapokat, 
amelyek leírják a DV-5 elárasztó szelep kü-
lönböző gondozási és karbantartási eljárá-
sait (tehát azokat az elárasztó és előreagáló 
rendszereket, amelyek a DV-5 elárasztó sze-
lepet használják).

A tulajdonos felelős azért, hogy tűzvédelmi 
rendszerét és eszközeit a jelen dokumen-
tum, a National Fire Protection Association 
(azaz NFPA 25) valamint bármely rendelke-
ző hatóság előírásának megfelelően vizs-
gálja felül, tartsa karban és ellenőrizze. A 
felmerülő kérdésekkel a felszerelést végző 
vállalkozóhoz vagy a termék gyártójához 
kell fordulni.

Ajánlatos, hogy az automatikus sprinkler 
rendszerek felügyeletét, ellenőrzését és kar-
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turer should be contacted relative to
any questions.
It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service.

NOTES
Before closing a fire protection system
control valve for inspection or mainte-
nance work on the fire protection sys-
tem that it controls, permission to shut
down the effected fire protection sys-
tem must first be obtained from the
proper authorities and all personnel
who may  be affected by this action
must be notified.
After placing a fire protection system
in service, notify the proper authorities
and advise those responsible for moni-
toring proprietary and/or central sta-
tion alarms.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of

the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
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.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

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 Shut-
Off 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).
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FIGURE 1
MODEL ASV-1 AUTOMATIC

SHUT-OFF VALVE
— ASSEMBLY —
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Diaphragm Parts Kit,
Includes Items 3,4

REPLACEMENT PARTS

92-343-1-221. . . . . . . .

4

1

N/A

3

2

3

(Not Replaceable) 1. . . . .

N/A(Not Replaceable) 1. . . . .

Seat (a)1. . . . . . . . . . . . . . . .
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FIGURE 2
MODEL ASV-1 AUTOMATIC

SHUT-OFF VALVE
— OPERATION—

CLOSED POSITION

OPEN POSITION
FIGURE 2A

FIGURE 2B
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DOWNSTREAM SIDE OF

Korlátozott 
garancia
A Tyco Fire & Building Products az általa 
gyártott termékekre a gyártási és anyaghi-
bából eredő meghibásodások esetén 10 év 
garanciát vállal az eredeti vásárló felé, ha az 
a terméket kifizette, megfelelően felszerel-
te, és elvégezte a szokásos használattal járó 
karbantartást és javításokat. Ez a garancia 
a Tyco Fire & Building Products termék ki-
szállításától számított tíz (10) év után jár 
le. Nem érvényes a garancia olyan termé-
kekre vagy alkatrészekre, amelyeket nem 
a Tyco Fire & Building Products fennható-
sága alá eső cégnél készítettek, amelyeket 
helytelenül használtak, rosszul szereltek fel, 
amelyek megrozsdásodtak, vagy amelyek 
felszerelését, karbantartását, módosítását 
vagy javítását nem a National Fire Protec-

tion Association, illetve bármely más ren-
delkező hatóság előírásai szerint végezték. 
A Tyco Fire & Building Products által hibás-
nak talált anyagokat kizárólag a Tyco Fire & 
Building Products cég által javasolt módon 
szabad javítani vagy cserélni. A Tyco Fire & 
Building Products nem vállal kötelezettsé-
get, és nem is jogosít fel senkit, hogy he-
lyette kötelezettséget vállaljon a termékek 
vagy alkatrészek eladásával kapcsolatban. 
A Tyco Fire Products nem vállal felelősséget 
a sprinkler rendszer tervezési hibáiért, va-
lamint a vásárló, vagy a vásárló képviselője 
által szolgáltatott pontatlan, vagy elégtelen 
felvilágosításért. 

A TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS -T 
SEMMILYEN SZERZŐDÉSES, KÁRTÉRÍTÉSI, 
KÖZVETLEN FELELŐSSÉGVISELÉSI , VAGY 
EGYÉB TÖRVÉNYI FELELŐSSÉG NEM TERHE-
LI A VÉLETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS VAGY 
JÁRULÉKOS KÁROKÉRT, A MUNKABÉREKET 
IS BELEÉRTVE, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA, 
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TYCO FIRE 
& BUILDING PRODUCTS CÉGET ÉRTESÍTET-
TÉK-E EZEN KÁRESEMÉNY LEHETŐSÉGÉ-
RŐL, TOVÁBBÁ, A TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉ-
NEK MÉRTÉKE NEM HALADHATJA MEG AZ 
ELADÁSI ÁRAT. 

A JELEN GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN 
MÁS KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS GA-
RANCIAFELTÉTELT, BELEÉRTVE A KERES-
KEDELMI ÉS KÜLÖNLEGES CÉLÚ GARAN-
CIÁT IS. 

Megrendelési 
tájékoztató
Az ASV-1 re és a pótalkatrészekre vonatko-
zó megrendeléseknek tartalmazniuk kell a 
leírást és az alkatrész számát (P/N).

ASV-1:
Adatok: ASV-1 típusú automatikus lezáró 
szelep, P/N 92-343-1-021

Pótalkatrészek:
Adatok: (leírás) ASV-1 típusú automatikus 
lezáró szeleppel történő használatra, P/N 
(ld. az 1. ábrát).

2A. ÁBRA
NYITOTT POZÍCIÓ

bantartását szakképzett ellenőrző szolgálat 
lássa el.

MEGJEGYZÉSEK
Mielőtt lezárná egy tűzvédelmi rendszer ve-
zérlő szelepét a szeleppel vezérelt tűzvédel-
mi rendszer felülvizsgálata, vagy karbantar-
tása céljából, az érintett rendszer lezárására 
először engedélyt kell kérnie az illetékes ha-
tóságoktól, és értesítenie kell a személyzet 
minden olyan tagját, akit a lezárási művelet 
érinthet. 

A tűzvédelmi rendszer üzembeállítása után 
értesítse az illetékes hatóságot, és kezdemé-
nyezze, hogy a felelős személy ellenőrizze a 
helyi vagy a központi riasztórendszereket. 

2B. ÁBRA
ZÁRT POZÍCIÓ

2. ÁBRA
ASV-1 TÍPUSÚ 

AUTOMATIKUS LEZÁRÓ SZELEP
–MŰKÖDÉS–

1. ÁBRA
ASV-1 TÍPUSÚ 

AUTOMATIKUS LEZÁRÓ SZELEP
— SZERELVÉNY —

SZELEP ALKATRÉSZEK

No. LEÍRÁS DB.  KÉSZLET

1 Test (nem csereszabatos) ........
1

nem 
kapható

2 Fedél (nem csereszabatos) .....
1

nem 
kapható

3 Rugó ............................................... 1 (a)
4 Membrán/központi szelepü-

lés .................................................... 1 (a)

TARTALÉKALKATRÉSZEK
KÉSZLET   LEÍRÁS P/N

(a) Membrán alkatrészek, tartal-
mazzák a 3,4. tételt ...................

92-343-1-
221

1/2” 
NPT TÁP 

BEMENETI 
NYÍLÁS

ÁRAMLÁS 
A NYITOTT 
3,2 MM-ES 

(1/8”) 
NYÍLÁSON

1/2” 
NPT TÁP 

BEMENETI 
NYÍLÁS
(ÁRAM-

LÁS)

1/2” NPT VEZÉRLŐ KAMRA 
BETÉT (NYITOTT A LÉGTÉRRE 
A DV-5 ELÁRASZTÓ SZELEP 

LEERESZTŐ ÁGÁHOZ VEZETŐ 
SZELEPSZERELVÉNYEN KERESZTÜL)

1/2” 
NPT TÁP 
KIMENET
(NINCS 

ÁRAMLÁS)

1/2” 
NPT TÁP 

BEMENETI 
NYÍLÁS

ÁTFOLYÓ 
VEZETÉK 

ZÁRT

1/2” NPT VEZÉRLŐ KAMRA 
BETÉT (NYOMÁS ALATT VAN 
A DV-5 ELÁRASZTÓ SZELEP 

LEERESZTŐ ÁGÁHOZ VEZETŐ 
SZELEPSZERELVÉNYEN 

KERESZTÜL)
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Megjegyzés: Ez a dokumentum egy lefordított anyag.  Bármely anyagunk lefordítása angoltól eltérő nyelvre kizárólag az angolul nem beszélő közönség kényelmét szolgálja. A 
fordítás pontossága nem garantált és nem magától értetődő. Ha a fordítás pontosságával kapcsolatban bármiféle kérdés merül fel, kérjük, folyamodjon a TFP1380 dokumen-
tum angol változatához, amely a dokumentum hivatalos változata. A fordítás bármilyen hibája vagy eltérése nem kötelező jellegű, és panasz, per vagy más eljárás alapja nem 

lehet. www.quicksilvertranslate.com.


