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Allmän 
beskrivning
Modellen ASV-1 automatisk avstängnings-
ventil (ref. figur 1) är avsedd för bruk med 
modellen DV-5 delugeventil i deluge- och 
preactionsystem. Levererad som en del av 
arrangemang för DV-5 ventiltrim, instal-
leras den i membrankammarens tillförsel-
anslutningar. När korrekt installerad avses 
den hindra oavsiktlig återställning av DV-5 
ventilen efter DV-5 ventilens initiala opera-
tion.

VARNING
Modellen ASV-1 automatisk avstängnings-
ventil som beskrivs här måste installeras och 
underhållas i enlighet med detta dokument, 
såväl som med ”National Fire Protection As-
sociations” tillämpliga normer, samt i enlig-
het med andra kravställares normer. Miss-
lyckande med detta kan försämra denna 
anordnings oskadade tillstånd. 

Ägaren är ansvarig för att hålla sina system 
och anordningar för brandskydd i anstän-
digt skick. Installatören eller sprinklertillver-
karen skall kontaktas vid eventuella frågor.

Teknisk 
information
Godkännanden
UL- och C-UL-listad, samt FM-godkänd som 
ett ventiltrim för modellen DV-5 deluge-
ventil.

Maximalt arbetande vattentryck
17,2 bar (250 psi). 

Montering
Mässingkropp, lock och mittfäste per 
UNS C36000, typ 316 rostfri stålfjäder och 
förstärkt nylonmaterial, naturligt gummi-
membran per ASTM D2000. 

Modell ASV-1 automatisk avstängningsventil
Trimdel för modellen DV-5 delugeventil
Används i deluge- och preactionsystem
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

Close

Funktion
När den automatiska avstängningsventilen 
ASV-1 är i sitt öppna läge (ref. figur 2A) till-
låter den vatten att flöda från dess inlopp 
till dess utlopp så att membrankamma-
ren till DV-5 ventilen kan förses med tryck 
och kvarstå medan DV-5 ventilen är i sin 
stängda position. Öppningen på 3,2 mm 
(1/8”) diameter i ASV-1:s flödesväg hindrar 
kompensationsflödet till DV-5 membran-
kammaren så att en aktiveringsenhet frigör 
vattentryck från DV-5:s membrankammare. 
Membrankammaren kan sedan avlösas från 
tryck och DV-5 ventilen kan öppnas. 

Vid drift av DV-5 ventilen blir det nedåt-
gående rörsystemet från DV-5 ventilen 
försett med tryck. ASV-1 pilotkammaren 
förses sedan med tryck via dess trimanslut-
ning till den nedåtgående sidan av DV-5 
ventilen. Trycktillförseln av pilotkammaren 
stänger ASV-1 (ref. figur 2b). Efter stängning 
av ASV-1, kan kompensationstryck till DV-5 
membrankammaren inte ske. Även om akti-
veringsenheten som ursprungligen utlöste 
vatten från membrankammaren stängdes, 
hindrar ASV-1 DV-5 ventilen från att oav-
siktligt återställas efter dess initiala drift. 

Installation
Se lämpligt tekniskt datablad som beskriver 
de olika alternativen för installation av mo-
dellen DV-5 delugeventil (d.v.s. deluge- och 
preactionsystem som använder en modell 
DV-5 delugeventil). 

Inställnings-
förfarande
Modellen ASV-1 automatisk avstängnings-
ventil återställs automatiskt efter att syste-
mets nedåtgående rör från modellen DV-5 
delugeventil har dränerats och återställts 
till dess normala tryck på 0 psi. 

Skötsel och 
underhåll
Se lämpligt tekniskt datablad som beskriver 
de olika alternativen för skötsel och under-
håll av modellen DV-5 delugeventil (d.v.s. 
deluge- och preactionsystem som använ-
der modellen DV-5 delugeventil). 

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.
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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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FIGURE 2
MODEL ASV-1 AUTOMATIC

SHUT-OFF VALVE
— OPERATION—

CLOSED POSITION

OPEN POSITION
FIGURE 2A

FIGURE 2B
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Begränsad 
garanti
Produkter som tillverkats av Tyco Fire & 
Building Products försäkras enbart till den 
ursprunglige köparen under tio (10) år mot 
defekter i material och utförande då betala-
de för och riktigt installerade och underhåll-
na under normalt bruk och service. Denna 
garanti går ut om tio (10) år från datum för 
leverans från Tyco Fire & Building Products. 
Ingen garanti ges för produkter eller kom-
ponenter som är tillverkade av företag som 
inte är förenade genom ägarskap av Tyco 
Fire & Building Products 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 Tyco Fire & Building Products 
finner vara felaktiga skall antingen repa-
reras eller bytas ut på Tyco Fire & Building 
Products egenmäktiga beslut. Tyco Fire & 
Building Products åtar sig inte, och rättfär-
digar heller inte personer att åta sig för dess 
räkning, andra åligganden i samband med 
försäljning av produkter eller delar av pro-
dukter. Tyco Fire & Building Products skall 
inte hållas ansvarig för fel i utformningen av 
sprinklersystem eller för felaktig eller ofull-
ständig information lämnad av köparen el-
ler köparens representanter. 

UNDER INGA ANDRA OMSTÄNDIGHETER 
SKALL TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS 
HÅLLAS ANSVARIG I KONTRAKT, ÅTALBAR 
HANDLING, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER 
UNDER NÅGON ANNAN LAGLIG TEORI FÖR 
OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, SPECIELLA EL-
LER FÖLJDSKADOR INKLUSIVE, MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL, AVGIFTER FÖR ARBETE, 
OAVSETT OM TYCO FIRE & BUILDING PRO-
DUCTS BLEV INFORMERADE OM MÖJLIG-
HETEN AV SÅDANA SKADOR, OCH I INGET 
FALL SKALL TYCO FIRE & BUILDING PRO-
DUCTS ANSVARSSKYLDIGHET ÖVERSTIGA 
ETT BELOPP SOM ÄR LIKA STORT SOM FÖR-
SÄLJNINGSPRISET. 

OVANNÄMNDA GARANTI ÄR UTFORMAD 
I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA EXPLICITA 
OCH IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE 
GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNING OCH 
FUNKTIONSDUGLIGHET FÖR ETT SPECI-
FIKT SYFTE. 

Beställnings-
information
Beställningar för ASV-1 och reservdelar 
måste innefatta beskrivning och del-
nummer (P/N). 

ASV-1:
Specificera: Modell ASV-1 automatisk av-
stängningsventil, P/N 92-343-1-021.

Reservdelar:
Specificera: (beskrivning) för användning 
med modell ASV-1 automatisk avstäng-
ningsventil, P/N (se figur1).

FIGUR 2A
ÖPPEN POSITION

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

NOTERINGAR
Innan en avstängningsventil på sprinkler-
systemet stängs för inspektion eller under-
hållsarbete av det sprinklersystem som den 
kontrollerar, måste tillstånd att stänga be-
rört sprinklersystem erhållas från lämpliga 
myndigheter och all personal som kan på-
verkas av denna handling måste meddelas. 

Efter att ha installerat ett brandskydds-
system skall lämpliga myndigheter med-
delas och ansvariga för övervakning av 
egendomen och/eller centralstationslarm 
underrättas. 

FIGUR 2B
STÄNGT LÄGE

BILD 2
MODELL ASV-1 AUTOMATISK 

AVSTÄNGNINGSVENTIL
- DRIFT -

BILD 1
MODELL ASV-1 AUTOMATISK 

AVSTÄNGNINGSVENTIL 
— MONTERING —

VENTILDELAR
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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 TPF1380, 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.


