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Algemene 
Beschrijving
De model ASV-1 automatische afsluiter (zie 
afbeelding 1) is bedoeld voor gebruik met 
de model DV-5 deluge-klep in deluge- en 
preactionsystemen. Deze wordt geleverd 
als onderdeel van de DV-5 klemombouw 
en geïnstalleerd in de toevoerverbindingen 
van de membraankamer. Wanneer correct 
geïnstalleerd is de afsluiter bedoeld ter 
voorkoming van een onbedoelde terug-
stelling van de DV-5 klep na de initiële in-
werkingtreding van de DV-5 klep.

WAARSCHUWING
De hier beschreven model ASV-1 automa-
tische afsluiter 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 
gezag. Niet-nakoming van deze verplichting 
kan schadelijk zijn voor de integriteit van dit 
apparaat. 

De eigenaar is verantwoordelijk voor het on-
derhoud van zijn brandbeveiligingssysteem 
en voor het in goede staat houden van de 
apparatuur. In geval van vragen dient met 
de installateur of de sprinklerfabrikant con-
tact te worden opgenomen.

Technische 
gegevens
Goedkeuringen
UL en C-UL Listed; tevens FM-goedgekeurd, 
als klepombouwonderdeel voor de model 
DV-5 deluge-klep.

Maximale Werkwaterdruk
17,2 bar (250 psi). 

Montage
Messing lichaam, deksel en middenzitting 
volgens UNS C36000, type 316 roestvast 

Model ASV-1 Automatische afsluiter
Ombouwcomponent voor de model DV-5 Deluge-klep
Gebruikt in deluge- en preactionsystemen
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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Model ASV-1 Automatic Shut-Off Valve
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

stalen veer en met nylonvezel versterkt 
natuurrubberen membraan volgens ASTM 
D2000.

Bediening
Wanneer de ASV-1 automatische afsluiter 
in de open positie staat (zie afbeelding 2A), 
laat deze water stromen vanuit de inlaat 
naar de uitlaat zodat de membraankamer 
van de DV-5 klep onder druk gezet kan 
worden en onder druk blijft terwijl de DV-
5 zich in de ingestelde positie bevindt. De 
3,2 mm (1/8”) diameter uitloopopening in 
de stroombaan van de ASV-1 beperkt de 
suppletiestroom naar de DV-5 membraan-
kamer zodat wanneer het aansturings-
element waterdruk ontlast van de DV-5 
membraankamer, de membraankamer ver-
volgens ontlucht kan worden en de DV-5 
klep vervolgens kan openen. 

Op moment van inwerkingtreding van de 
DV-5 klep, komt het leidingwerk stroom-
afwaarts van de DV-5 klep onder druk te 
staan. De stuurkamer van de ASV-1 wordt 
dan onder druk gebracht via de ombouw-
aansluiting op de stroomafwaartse zijde 
van de DV-5 klep. Drukverhoging van de 
stuurkamer sluit de ASV-1 (zie afbeelding 
2B). Na sluiting van de ASV-1, kan er geen 
suppletiedruk naar de membraankamer 
van de DV-5 klep plaatsvinden. Zelfs in 
geval het aansturingselement dat aanvan-
kelijk het water heeft losgelaten vanuit de 
membraankamer zou sluiten, voorkomt de 
ASV-1 dat de DV-5 klep onbedoeld wordt 
teruggesteld na een eerste opening.

Installatie
Raadpleeg de van toepassing zijnde tech-
nisch gegevensbladen die de verschillende 
opties voor installatie van de model DV-5 
deluge-klep beschrijven (d.w.z. deluge- en 
preactionsystemen die gebruik maken van 
de model DV-5 deluge-klep).



Pagina 2 van 4 TFP1384_NL

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—
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OPEN POSITION
FIGURE 2A

FIGURE 2B
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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. NFPA 25) 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.

OpmeRkINGeN
Voordat de afsluiter van een brandbeveili-
gingssysteem wordt afgesloten ten behoeve 
van inspectie- of onderhoudswerkzaam-
heden aan het systeem dat door deze klep 
wordt geregeld, moet voor het afsluiten van 
het betreffende systeem eerst goedkeuring 

worden verkregen van de juiste autoriteiten. 
Daarnaast dient al het personeel dat door 
deze actie beïnvloed kan worden hiervan op 
de hoogte worden gesteld. 

Breng, na inschakeling van het brandbe-
veiligingssysteem, de juiste autoriteiten op 
de hoogte en informeer de personen die 
verantwoordelijk zijn voor de controle van 
individuele en/of centrale alarmen. 

AFBEELDING 2A
OPEN POSITIE

Instelprocedure
De model ASV-1 automatische afsluiter 
stelt zich automatisch terug nadat het lei-
dingwerk van het systeem stroomafwaarts 
van de model DV-5 deluge-klep wordt af-
gewaterd en keert terug naar de normale 0 
psi manometerdruk.

Beheer en 
Onderhoud
Raadpleeg de van toepassing zijnde tech-
nisch gegevensbladen die de verschillende 
opties voor uitvoering van beheer- en on-
derhoudsprocedures voor de model DV-5 
deluge-klep beschrijven (d.w.z. deluge- en 
preactionsystemen die gebruik maken van 
de model DV-5 deluge-klep).

AFBEELDING 2B
GESLOTEN POSITIE

FIGUUR 2
mODeL ASV-1  

AUTOmATISCHe AFSLUITeR 
—BeDIeNING—

FIGUUR 1
mODeL ASV-1  

AUTOmATISCHe AFSLUITeR 
— mONTAGe —

KLEPONDERDELEN

Nr. BESCHRIJVING AANTAL PAKKET

1 Lichaam (niet vervangbaar) ........... 1 N.L.
2 Deksel (niet vervangbaar) .............. 1 N.L.
3 Veer ......................................................... 1 (a)
4 Membraan/Middenzitting ............. 1 (a)

VERVANGINGSONDERDELEN
PAK-
KET BESCHRIJVING P/N

(a) Pakket membraanonderdelen, 
bevat items 3,4 ...................................
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Beperkte 
Garantie
De producten van Tyco Fire & Building Pro-
ducts hebben, alleen aan de oorspronkelijke 
koper, een garantie van tien (10) jaar tegen 
defecten in materiaal en arbeid, vooropge-
steld dat voor deze producten is betaald en 
dat deze op juiste wijze zijn geïnstalleerd 
en onderhouden onder normale gebruiks- 
en serviceomstandigheden. Deze garantie 
vervalt tien (10) jaar na datum van verzen-
ding door Tyco Fire & Building Products. In 
de volgende gevallen wordt geen garantie 
gegeven op de producten of componen-
ten: wanneer deze door andere bedrijven, 
die niet tot Tyco Fire & Building Products 
behoren, zijn gefabriceerd; wanneer de pro-
ducten of componenten zijn blootgesteld 
aan misbruik, onjuiste installatie, corrosie 
of wanneer deze niet zijn geïnstalleerd, on-
derhouden, aangepast of gerepareerd in 
overeenstemming met de van toepassing 
zijnde normen van de National Fire Protec-
tion Association, en/of de normen van enig 
ander bevoegd gezag. Materialen die door 
Tyco Fire & Building Products defect geacht 
worden, zullen – naar oordeel van alleen 
Tyco Fire & Building Products - worden ge-
repareerd of vervangen. Tyco Fire & Buil-
ding Products neemt geen enkele andere 
verplichting op zich, noch geeft het toe-
stemming aan andere personen om deze 
verplichting op zich te nemen, in verband 
met de verkoop van producten of product-
onderdelen. Tyco Fire & Building Products is 
niet verantwoordelijk voor ontwerpfouten 
in het sprinklersysteem of voor, door de ko-
per of zijn vertegenwoordigers geleverde, 
foutieve of onvolledige informatie. 

TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS KAN ON-
DER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, NOCH 
DOOR CONTRACT, UIT ONRECHTMATIGE 
DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF 
ONDER ENIGE ANDERE WETTELIJKE DOC-
TRINE VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN 
WORDEN VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, 
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLU-
SIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSONEELS-
KOSTEN, ONGEACHT OF TYCO FIRE & BUIL-
DING PRODUCTS WERD GEÏNFORMEERD 
OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE 
SCHADE, EN IN GEEN ENKEL GEVAL OVER-
STIJGT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TYCO 
FIRE & BUILDING PRODUCTS HET BEDRAG 
DAT OVEREENKOMT MET DE VERKOOPS-
PRIJS. 

De VOORAFGAANDe GARANTIe VeR-
VANGT eNIGe eN ALLe ANDeRe, DIReCTe 
OF ImpLICIeTe, GARANTIeS, INCLUSIeF 
GARANTIeS VAN VeRkOOpBAARHeID eN 
GeSCHIkTHeID VAN HeT pRODUCT VOOR 
BIJZONDeR GeBRUIk. 

Bestelinformatie
Bij bestellingen voor de ASV-1 en vervan-
gingsonderdelen moeten de beschrijving 
en het onderdeelnummer (P/N) vermeld 
worden.

ASV-1:
Specificeer: Model ASV-1 Automatische af-
sluiter, P/N 92-343-1-021.

Vervangingsonderdelen:
Specificeer: (beschrijving) voor gebruik met 
model ASV-1 automatische afsluiter, P/N. 
(zie afbeelding 1).
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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 TFP1380, de officiële versie van het document, na te slaan. Ie-
dere 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. 
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