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Algemene 
Beschrijving
De automatische luchtregelset model 
AMD‑1 is een automatisch, op locatie an‑
pasbaar apparaat van het drukreducerende 
type. Het apparaat wordt gebruikt om de 
druk te regelen in een droog spinklersy‑
steem, een preactionsysteem, of een sy‑
steem met een droge detectieleiding of 
een door een droge detectieleiding aange‑
dreven deluge‑ of preactionklep. De AMD‑1 
wordt gebruikt in toepassingen met lucht 
(of stikstof ) onder druk die op een hogere 
druk wordt gehouden dan de gewenste 
systeemdruk. Druk kan afkomstig zijn van 
o.a. de luchttoevoer van fabrieken met een 
eigen automatische compressorbediening, 
of stikstoftoevoer met een eenstapscilinder 
gemonteerd op de drukregelaars.

De automatische luchtregelset model 
AMD‑1 is een nieuwe naam voor de Central 
Model D‑2, Gem Model F324 en Star Model 
S460.

WAARSCHUWING
De hier beschreven automatische luchtregel‑
set model AMD‑1 moet worden geïnstalleerd 
en onderhouden conform dit document, als 
conform de van toepassing zijnde richtlijnen 
van de National Fire Protection Association 
en de richtlijnen van enig ander bevoegd ge‑
zag. Niet-nakoming van deze verplichting 
kan schadelijk zijn voor de werking van dit 
apparaat.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het on‑
derhoud van zijn brandbeveiligingssysteem 
en voor het in goede staat houden van de ap‑
paratuur. Bij vragen dient contact te worden 
opgenomen met de installateur of de sprin‑
klerfabrikant .

Technische 
gegevens
Goedkeuringen
UL en ULC Listed. FM‑goedgekeurd.
NYC [New York City] onder MEA 206‑02‑E.

Maximale inlaat lucht (of stikstof) toe-
voerdruk
13,8 bar (200 psi)

Drukbereik van op locatie aanpasbare 
uitgang
0,4 tot 4,8  bar (5 tot 70 psi)

Constructie
De belangrijkste onderdelen weergegeven 
in afbeelding 1 zijn in de fabriek gemon‑
teerd met gegalvaniseerde stalen nippels 
en pijpfittingen van gietijzer.

Werking
De omleidingsklep in de AMD‑1 wordt ge‑
opend om het systeem tijdens de eerste 
drukopbouw snel te vullen. Wanneer de 
gewenste systeemdruk is bereikt, wordt de 
omleidingsklep gesloten. De luchttoevoer‑
afsluiter wordt open gelaten om de AMD‑1  
een automatisch te laten werken.

In geval van een kleine lekkage in het sy‑
steem, handhaaft de drukregelaar auto‑
matisch de systeemdruk op het vooraf 
ingestelde niveau. De 2,4 mm (3/32”) uit‑
loopopening in de terugslagklep van de 
restrictieplaat beperkt de luchtstroom van‑
uit de drukregelaar naar het systeem tot 
een waarde die aanzienlijk lager ligt dan de 
stroom die wordt uitgestoten bij de wer‑
king van een sprinkler met K‑factor 80. 

Model AMD‑1 Automatische Luchtregelset 
Drukreducerend Type 
Met op locatie aanpasbare drukregelaar

Installatie
De automatische luchtregelset AMD‑1 
moet worden geïnstalleerd conform de 
volgende instructies:

OPMERKING
Er moet passende aandacht gegeven worden 
aan de verwijdering van overdadig vocht uit 
de drukluchttoevoer.

Stap 1. Aansluitingen tussen de inlaat van 
de luchttoevoer en de AMD‑1, als ook tus‑
sen de AMD‑1 en het onder druk te bren‑
gen systeem, moeten een minimale pijp‑
grootte van DN15 (0,5”) hebben.

Stap 2. Een DN15 (0,5”) terugslagklep 
zonder veerretour, met dichtingsrubber, 
moet tussen de AMD‑1 en het onder druk 
te brengen systeem worden geplaatst. Dit 
type terugslagklep wordt geleverd bij de 
luchttoevoer van de droge alarmkleppen, 
preactionkleppen, en de droge detectielei‑
ding van Tyco Fire Products. 

General
Description
The Model AMD-1 Automatic Air Main-
tenance Device is an automatic, field-
adjustable device of the pressure re-
ducing type. It is used to control the
pressure in a dry pipe sprinkler sys-
tem, preaction system, or dry pilot line
system of a dry pilot actuated deluge
or preaction valve. The AMD-1 is util-
ized in applications where there is a
compressed air (or nitrogen) source
which is controlled at a higher pres-
sure than the desired system pressure.
Pressure sources include plant air
supplies  having their own automatic
compressor controls, or nitrogen sup-
plies having single-stage cylinder
mounted pressure regulators.
The Model AMD-1 Automatic Air Main-
tenance Device is a redesignation for
the Central Model D-2, Gem Model
F324, and Star Model S460.

WARNING
The Model AMD-1 Automatic Air Main-
tenance Device described herein must
be installed and maintained in compli-
ance with this document, as well as
with the applicable standards of the
National Fire Protection Association,
in addition to  the standards of any
other authorities having  jurisdiction.
Failure to do so may impair the per-
formance 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
with any questions.

Technical
Data
Approvals
UL and ULC Listed. FM Approved.
NYC under MEA 206-02-E.

Maximum Inlet Air (or Nitrogen)
Supply Pressure
200 psi (13,8 bar)

Field Adjustable Outlet Pressure
Range
5 to 70 psi (0,4 to 4,8 bar)

Assembly
Major components illustrated in Figure
1 are factory assembled with galva-
nized steel nipples and malleable iron
pipe fittings.

Operation
The By-Pass Valve in the AMD-1 is
opened to fast fill the system during the
initial pressurization. Once the re-
quired system pressure has been
reached, the By-Pass Valve is closed
and the Air Supply Control Valve is left
open to place the AMD-1 in automatic
operation.

Given a small leak in the system, the
Pressure Regulator will automatically
maintain system pressure at the pre-
set level.The 3/32 inch (2,4 mm) orifice
in the Restrictor Check Valve limits the
flow of air from the Pressure Regulator
into the system to a value which is
significantly less than that which will
be exhausted by the operation of a 5.6
K-factor sprinkler.

Installation
The Model AMD-1 Automatic Air Main-
tenance Device must be installed in
accordance with the following instruc-
tions:

NOTE
Suitable consideration must be given
to the removal of excessive moisture
from the compressed air supply.

Step 1. Connections between the inlet
air supply and the AMD-1, as well as
between the AMD-1 and the system to
be pressurized, are to be a minimum
of 1/2 inch (DN15) pipe size.

Step 2. A 1/2 inch (DN15), non-spring
loaded, rubber faced, swing type
check valve must be located between
the AMD-1 and the system to be pres-
surized. A check valve of this type is
provided in the air supply trim of Tyco
Fire Products dry pipe valves, preac-
tion valves, and dry pilot trim.

Model AMD-1 Automatic Air Maintenance Device
Pressure Reducing Type
With Field Adjustable Pressure Regulator
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Instellings‑
procedure
De automatische luchtregelset AMD‑1 
moet worden ingesteld conform de vol‑
gende instructies: 

Stap 1. Bepaal de druk die aan de mini‑
mumeisen van het onder druk te brengen 
systeem voldoet. 

Stap 2. Sluit de omleidingsklep van de 
AMD‑1 en sluit de luchttoevoerafsluiter van 
de AMD‑1.

Stap 3. Open de luchttoevoerafsluiter van 
het systeem dat onder druk gezet moet 
worden en breng de systeemluchtdruk ver‑
volgens terug naar nul (manometerdruk). 

Stap 4. Sluit de luchttoevoerafsluiter van 
het systeem dat onder druk gebracht moet 
worden.

Stap 5. Verwijder de systeemmanometer 
van de aansluiting en installeer deze tijde‑
lijk in de 1/4” NPT AMD‑1 testuitgang voor 
de manometer.

OPMERKING
Zorg ervoor dat de leiding waar de AMD‑1 
manometer‑testuitgang aan is verbonden op 
nul staat (manometerdruk) voordat de plug 
verwijderd wordt.

Stap 6. Open de luchttoevoerafsluiter in de 
AMD‑1.

Setting
Procedure
The Model AMD-1 Automatic Air Main-
tenance Device must be set in accord-
ance with the following instructions:

Step 1. Determine the pressure that
meets the minimum requirements of
the system to be pressurized.

Step 2. Close the AMD-1 By-Pass
Valve, and close the AMD-1 Air Supply
Control Valve.

Step 3. Open the control valve in the
air supply trim of  the system to be
pressurized and then reduce the sys-
tem air pressure to 0 psig.

Step 4. Close the control valve in the
air supply trim of  the system to be
pressured.

Step 5. Remove the system pressure
gauge from its connection and tempo-
rariliy install it in the 1/4 inch NPT
AMD-1 Gauge Test Port.

NOTE
Make certain that the piping to which
the AMD-1 Gauge Test Port is con-
nected is at 0 psig before removing the
plug.

Step 6. Open the Air Supply Control
Valve in the AMD-1.

Step 7. While observing the relocated
pressure gauge, adjust the output

pressure of the pressure regulator.Pull
the knob out and away from the pres-
sure regulator body and then slowly
turn the knob  clockwise, as  viewed
from the knob end of the pressure
regulator, to increase pressure and
counter-clockwise  to  decrease  pres-
sure.

When decreasing pressure, the air
pressure must be relieved down-
stream of the  pressure regulator by
temporarily opening the control valve
in the air supply trim of the system to
be pressurized (assuming that the sys-
tem to be pressurized is at 0 psig).

After the pressure regulator is set,
push the knob in and towards the pres-
sure regulator body to “snap” it in a
locked position.

Step 8. Close the Air Supply Control
Valve in the AMD-1.

Step 9. Return the system air pressure
gauge to its normal location. Re-install
the 1/4 inch pipe plug in the the AMD-1
Gauge Test  Port. Apply pipe  thread
sealant sparingly to the plug threads
only.

NOTE
Make certain that the piping to which
the AMD-1 Gauge Test Port is con-
nected is at 0 psig before removing the
pessure gauge.

Step 10. Open the control valve in the
air supply trim to the system being
pressurized.

Step 11. Open the Air Supply Control
Valve in the AMD-1.

Step 12. Open the By-Pass Valve in
the AMD-1.

Step 13. Close the By-Pass Valve after
the system has been pressurized to
approximately 5 psi (0,4 bar) less than
the  minimum required  system pres-
sure determined in Step 1.

Step 14. After the system pressure
has stabilized, note the value and com-
pare with the requirement. Readjust
the Pressure Regulator, as require.

NOTES
If the system was over-pressurized
during manual fill, a suitable connec-
tion to the system must be opened and
the pressure manually reduced to the
desired  value.  The  AMD-1  will  then
automatically maintain the preset sys-
tem  pressure. The  Restrictor Check
Valve prevents the Pressure Regula-
tor from bleeding  down the  system
pressure.

The system pressure should be set at
the minimum required value, in order
to minimize the time for system trip in
the event of a sprinkler operation.
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FIGURE 1
MODEL AMD-1 AUTOMATIC AIR MAINTENANCE DEVICE
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FIGUUR 1
MODEL AMD-1 AUTOMATISCHE LUCHTREGELSET

Stap 7. Blijf op de verplaatste manometer 
kijken en pas de uitstootdruk van de druk‑
regelaar aan. Trek de knop uit en weg van 
de behuizing van de drukregelaar. Draai de 
knop vervolgens langzaam in de richting 
van de klok, gezien vanuit het knopeinde 
van de drukregelaar, om de druk te ver‑
groten en tegen de klok in om de druk te 
verlagen.

Bij het verlagen van de druk, moet de lucht‑
druk stroomafwaarts van de drukregelaar 
worden ontlast door tijdelijk de luchttoevoer‑
afsluiter te openen van het systeem dat onder 
druk gebracht moet worden (in de veronder‑
stelling dat het systeem dat onder druk ge‑
bracht moet worden op nul staat (manome‑
terdruk)).

Druk, nadat de drukregelaar is ingesteld, de 
knop in en in de richting van de behuizing 
van de drukregelaar tot deze in een ver‑
grendelde positie “schiet”.

Stap 8. Sluit de luchttoevoerafsluiter in de 
AMD‑1.

Stap 9. Zet de systeemmanometer terug 
op de normale plaats. Herinstalleer de 
6 mm leidingplug in de AMD‑1 manometer‑
testaansluiting. Pas spaarzaam afdichtmid‑
del toe en alleen op de plugaansluitingen.

OPMERKING
Zorg ervoor dat de leiding waar de AMD‑1 
manometer‑testuitgang aan is verbonden op 
nul staat (manometerdruk) voordat de ma‑
nometer verwijderd wordt.

Stap 10. Open de luchttoevoerafsluiter 
van het systeem dat onder druk gebracht 
wordt.

Stap 11. Open de luchttoevoerafsluiter in 
de AMD‑1.

Stap 12. Open de omleidingsklep in de 
AMD‑1.

Stap 13. Sluit de omleidingsklep nadat het 
systeem onder druk is gebracht tot onge‑
veer 0,4 bar (5 psi) onder de in stap 1 be‑
paalde minimum vereiste systeemdruk.

Stap 14. Noteer, na stabilisatie van de druk 
in het systeem, de waarde en vergelijk deze 
met de vereiste waarde. Pas, indien nodig, 
de drukregelaar opnieuw aan. 

OPMERKINGEN
Wanneer het systeem tijdens een handmatig 
vullen een overdruk heeft bereikt, moet een 
passende aansluiting naar het systeem wor‑
den geopend en moet de druk handmatig tot 
het gewenste niveau worden teruggebracht. 
De AMD‑1 handhaaft automatisch de vooraf 
ingestelde systeemdruk. De terugslagklep van 
de restrictieplaat voorkomt dat de drukrege‑
laar de druk in het systeem weg laat stromen.

Om de tijd die nodig is voor het doorslaan van 
het systeem in geval van sprinkleractivering 
te minimaliseren, moet de druk in het systeem 
op de minimum vereiste waarde worden in‑
gesteld.

TERUGSLAGKLEP 
RESTRICTIEPLAAT 

 P/N 92‑326‑1‑003

1/2” NPT 
UITLAATAANSLUITING 

(NAAR SYSTEEM)

1/4” NPT 
MANOMETER‑

TESTAANSLUITING

DRUKREGELAAR 
(AANPASBAAR) 

P/N 92‑324‑1‑012
FILTER 

P/N 52‑353‑1‑002

LUCHTTOEVOER‑
AFSLUITER

(NORMAAL OPEN) 
P/N 46‑048‑1‑002

409,6 mm 
(16‑1/8”)

50,8  mm 
(2”)

82,6 mm 
(3‑1/4”)

215,9 mm 
(8‑1/2”)

OMLEIDINGSKLEP  
(NORMAAL GESLOTEN)  
P/N 46‑047‑1‑004

1/2” NPT 
INLAATAANSLUITING 
(VANUIT TOEVOER 
PERSLUCHT)

LABEL
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Beheer en 
Onderhoud
De hiernavolgende inspectieprocedure 
moet worden uitgevoerd zoals aangege‑
ven, naast alle overige specifieke vereisten 
van de NFPA. Iedere discrepantie dient on‑
middellijk te worden gecorrigeerd. 

De eigenaar is verantwoordelijk voor de in‑
spectie, het testen en het onderhoud van 
zijn brandbeveiligingssysteem en appara‑
tuur conform dit document, als ook con‑
form de van toepassing zijnde richtlijnen 
van de National Fire Protection Association 
(bijv. NFPA25) en de richtlijnen van enig 
ander bevoegd gezag. In geval van vragen 
dient met de installateur of de productfa‑
brikant contact te worden opgenomen.

Het wordt aanbevolen om de automatische 
sprinklersystemen door een gekwalificeer‑
de Inspectiedienst te laten inspecteren, tes‑
ten en onderhouden, in overeenstemming 
met de lokale voorschriften en/of nationale 
bepalingen.

OPMERKINGEN
Voordat de hoofdafsluiter van een brand‑
beveiligingssysteem wordt afgesloten ten 
behoeve van onderhoudswerkzaamheden 
aan het systeem dat door deze klep wordt 
geregeld, moet voor het afsluiten van de be‑
treffende systemen eerst goedkeuring worden 
verkregen van de juiste autoriteiten. Daar‑
naast dient al het personeel dat door deze 
beslissing beïnvloed kan worden hiervan op 
de hoogte worden gesteld.

Breng, na inschakeling van het brandbevei‑
ligingssysteem, de juiste autoriteiten op de 
hoogte en informeer de personen die verant‑
woordelijk zijn voor de controle van eigen 
alarmen en/of brandmeldcentrale.

Daarnaast wordt aanbevolen om ten min‑
ste ieder kwartaal het opgehoopte vocht uit 
de apparatuur voor de vochtfiltering van 
de luchttoevoer te verwijderen. In bijzonder 
vochtige omgevingen kan het noodzakelijk 
zijn om deze inspecties vaker uit te voeren.

De automatische luchtregelset AMD‑1 moet 
worden ieder kwartaal worden geïnspec‑
teerd conform de volgende instructies: 

1.  Controleer of de omleidingsklep geslo‑
ten is.

2.  Sluit de luchttoevoerafsluiter van de 
AMD‑1 en maak het 6 mm (1/4”) filter, 
dat zich aan de inlaat van de terug‑
slagklep van de restrictieplaat bevindt, 
schoon. Zorg ervoor dat het filter‑
scherm teruggeplaatst wordt en maak 
de kap goed vast.

3.  Open de luchttoevoerklep van de 
AMD‑1 en controleer of de luchttoe‑
voerafsluiter naar het system dat onder 
druk gebracht wordt, open staat. 

4.  Controleer of de druk in het systeem in 
essentie overeenkomt met de eerder 
vastgestelde vereiste waarde. Is dit niet 
het geval, pas de druk in het systeem 
dan als volgt aan:

a. Sluit de hoofdafsluiter van het sy‑
steem en open de hoofdafwate‑
ringsklep. Sluit, wanneer het systeem 
daarmee is uitgerust, de versneller‑
afsluiter.

b. Volg de stappen 1 tot en met 14 van 
de Instellingsprocedure. 

c. Open, indien van toepassing, lang‑
zaam de versnellerafsluiter. 

d. Open langzaam de hoofdafsluiter en 
sluit de hoofdafwateringsklep lang‑
zaam nadat het water begint te stro‑
men. Open vervolgens de hoofdaf‑
sluiter volledig. De luchtregelset 
AMD‑1 is nu klaar voor gebruik.

Beperkte 
Garantie
De producten van Tyco Fire & Building Pro‑
ducts (TFBP) hebben, alleen aan de oor‑
spronkelijke koper, een garantie van tien 
(10) jaar tegen defecten in materiaal en ar‑
beid, vooropgesteld dat voor deze produc‑
ten is betaald en dat deze op juiste wijze 
zijn geïnstalleerd en onderhouden onder 
normale gebruiks‑ en serviceomstandig‑
heden. Deze garantie vervalt tien (10) jaar 
na datum van verzending door TFBP. In de 
volgende gevallen wordt geen garantie ge‑
geven op de producten of componenten: 
wanneer deze door andere bedrijven, die 
niet tot TFBP behoren, zijn gefabriceerd; 
wanneer de producten of componenten 
zijn blootgesteld aan misbruik, onjuiste in‑
stallatie, corrosie of wanneer deze niet zijn 
geïnstalleerd, onderhouden, aangepast of 
gerepareerd in overeenstemming met de 
van toepassing zijnde normen van de Na‑
tional Fire Protection Association, en/of de 
normen van enig ander bevoegd gezag. 
Materialen die door TFBP defect geacht 
worden, zullen – naar oordeel van alleen 
TFBP ‑ worden gerepareerd of vervangen. 
TFBP neemt geen enkele andere verplich‑
ting op zich, noch geeft het toestemming 
aan andere personen om deze verplich‑
ting op zich te nemen, in verband met de 
verkoop van producten of productonder‑
delen. TFBP is niet verantwoordelijk voor 
ontwerpfouten in het sprinklersysteem of 

voor, door de koper of zijn vertegenwoor‑
digers geleverde, foutieve of onvolledige 
informatie. 

TFBP kan onder geen enkele omstandig‑
heid, noch door contract, uit onrechtmati‑
ge daad, strikte aansprakelijkheid of onder 
enige andere wettelijke doctrine verant‑
woordelijk gehouden worden voor inciden‑
tele, indirecte, bijzondere of gevolgschade, 
inclusief maar niet beperkt tot personeels‑
kosten, ongeacht of TFBP werd geïnfor‑
meerd over de mogelijkheid van dergelijke 
schade, en in geen enkel geval overstijgt de 
aansprakelijkheid van tfbp het bedrag dat 
overeenkomt met de verkoopsprijs. 

De voorafgaande garantie vervangt enige 
en alle andere, directe of impliciete, ga-
ranties, inclusief garanties van verkoop-
baarheid en geschiktheid van het product 
voor bijzonder gebruik.

Deze beperkte garantie beschrijft het ex‑
clusieve rechtsmiddel voor eisen die op 
storingen van of defecten in producten, 
materialen of componenten worden geba‑
seerd, ongeacht of de eis volgens contract, 
onrechtmatige daad, strikte aansprakelijk‑
heid of enige andere wettelijke theorie 
wordt gedaan.

Deze garantie is van toepassing zover wet‑
telijk is toegestaan. De gehele of gedeelte‑
lijke ongeldigheid van om het even welk 
deel van deze garantie is niet van invloed 
op het resterende deel.

Bestelprocedure
In bestellingen voor de AMD‑1 en vervan‑
gingsonderdelen moeten de beschrijving 
en het onderdeelnummer (P/N) vermeld 
staan. 

AMD-1:
Specificeer: Model AMD‑1 Automatische 
Luchtregelset,

.................................................. P/N 52‑324‑2‑002
Vervangingsonderdelen voor de AMD-1 
luchtregelset: 
(Specificeer beschrijving) voor gebruik met 
model AMD‑1 automatische luchtregelset,

......................................... P/N (zie afbeelding 1).
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TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Opmerking: Dit document is een vertaald document.  Vertalingen van materialen in talen anders dan het Engels zijn uitsluitend bedoeld als 
hulpmiddel voor het publiek dat geen Engels leest. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd noch gesuggereerd. Indien zich 

vragen voordoen in verband met de nauwkeurigheid van de informatie zoals deze in de vertaling wordt weergegeven, gelieve dan de Engelse 
versie van het document TFP1221, de officiële versie van het document, na te slaan. Iedere discrepantie of elk verschil in de vertaalde tekst, is niet 

bindend en heeft geen juridische gevolgen met betrekking tot de naleving, uitvoering of enig ander doeleinde. www.quicksilvertranslate.com
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