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Algemene 
Beschrijving
De water gedreven alarmgong model WMA-1 
is een hydraulisch werkend extern alarm ont-
worpen voor gebruik met brandbeveiligings-
systemen met kleppen die een waterstroom 
detecteren. Het is een lichtgewicht doch robuust 
alarm en kan worden gebruikt in combinatie 
met alarmterugslagkleppen, droge alarmklep-
pen, deluge- en preactionkleppen om een lokaal 
alarmsignaal af te geven. 

De water gedreven alarmgong is geschikt voor 
montage op iedere stevige muur met een dikte 
tussen 50 en 450 mm. Het alarm is uitgerust met 
een opgenomen en goedgekeurd model 74A 
Y-filter (P/N 305004) voor gebruik in de alarmlei-
ding.

De WMA-1 maakt gebruik van een lichtgewicht, 
schoepradontwerp dat een zeer hoog geluids-
drukniveau kan produceren. De behuizing van 
de alarmgong, alarmgonghouder en wateraan-
drijving zijn vervaardigd uit een corrosiebesten-
dige aluminiumlegering met een messing tuitin-
laat. De polymeer aandrijflagers hoeven niet te 
worden gesmeerd en de alarmgong is passend 
geplaatst in de alarmgonghouder zodat er geen 
apart deksel meer nodig is.

WAARSCHUWING
De hier beschreven water gedreven alarmgong 
model WMA-1 moet worden geïnstalleerd en on-
derhouden conform dit document, als conform de 
van toepassing zijnde normen zoals erkend door 
de goedkeuringsinstantie en de normen van enig 
ander bevoegd gezag. Niet-nakoming van deze 
verplichting kan schadelijk zijn voor de werking 
van dit apparaat.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het onder-
houd van zijn brandbeveiligingssysteem en voor 
het in goede staat houden van de apparatuur. Bij 
vragen dient contact te worden opgenomen met de 
installateur of de sprinklerfabrikant .

Technische 
gegevens
Goedkeuringen
CE-, FM-, en VdS-goedgekeurd.

Alarmgongafwerking 
Rood of aluminium

Bereik werkwaterdruk
0,5 tot 16,0  bar

K-Factor van de tuit
10,1 l/min.bar0,5

Y-filter
DN20, brons, 0,65 mm gaasscherm.

Ombouwonderdelen
Nippels van gegalvaniseerd staal en gietijzeren 
fittings.

Ontwerp-
gegevens
De water gedreven alarmgong model WMA-1 
moet worden gebruikt conform de volgende 
ontwerpcriteria:

Item 1. De Y-filter moet worden geplaatst bij de 
inlaat naar de water gedreven alarmgong (zie af-
beelding 2).

Item 2. De water gedreven alarmgong mag al-
leen op een stevig muuroppervlak worden ge-
monteerd zodat de slaghamer of alarmgong-
houder niet los kunnen raken of uit de opstelling 
kunnen vallen.

Item 3. Om een zo hoog mogelijk geluidsniveau 
te krijgen, moet de water gedreven alarmgong 
zo dicht mogelijk bij de waterstroomdetectie-
klep geplaatst. 

Item 4. Het leidingwerk van de alarmleiding 
vanuit de alarmuitlaat van de waterstroomde-
tectieklep naar de water gedreven alarmgong 
moet over de gehele linie DN20 zijn en moet zijn 
vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, messing of 
een ander corrosiebestendig materiaal.

Item 5. Het leidingwerk van de alarmleiding 
moet zo worden geplaatst dat het kan worden 
afgewaterd in de richting van de waterstroom-
detectieklep.

Model WMA-1 Water gedreven alarmgong
Hydraulisch werkend, mechanisch sprinkleralarm
conform Europese normen, 16 bar

Item 6. De schoonmaak-ondercarterplug moet 
verticaal worden geplaatst onder de inlaat naar 
de wateraandrijving.

Item 7. Leidingwerk vanuit de afwatering van 
de wateraandrijving moet over de gehele linie 
tenminste DN25 zijn en geleid worden naar een 
open afvoer voor een correcte afwatering die 
nodig is voor een maximaal geluidsdrukniveau.

OPMERKING
Wanneer er een terugslagklep zonder veerretour 
horizontaal in de afvoerleiding van de water gedre-
ven alarmgong is geïnstalleerd, kan de afwatering 
van de water gedreven alarmgong worden aange-
sloten op de hoofdafwatering. 

Item 8. Om mogelijke vlekken, veroorzaakt door 
drainagewater, op een muur te minimaliseren, 
wordt aanbevolen om de afvoerleiding van de 
wateraandrijving uit gegalvaniseerd staal, mes-
sing of een ander geschikt corrosiebestendig 
materiaal te laten zijn. 

Item 9. Drainagewater moet zo worden geleid 
dat het geen onopzettelijke schade aan eigen-
dommen of gevaar voor personen oplevert. 

Item 10. De afwatering van de alarmleiding (bij 
de waterstroomdetectieklep) moet op een mi-
nimum temperatuur van 4°C (40°F) gehouden 
worden.

General
Description
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
is a hydraulically operated outdoor
alarm designed for use with fire protec-
tion system waterflow detection
valves. It is lightweight yet rugged, and
it can be used in conjunction with
alarm check, dry pipe, deluge, and
preaction valves to sound a local
alarm.

The Water Motor Alarm is suitable for
mounting to any type of rigid wall and
can accommodate a wall thickness
range of 50 to 450 mm. It is provided
with a listed and approved Model 74A
Y-Strainer (P/N 305004) for use in the
alarm line.

The WMA-1 utilizes a lightweight, im-
peller design which can produce a very
high sound pressure level. The Gong,
Gong Mount, and Water Motor Hous-
ing are fabricated from corrosion resis-
tant aluminum alloys with a brass noz-
zle insert. The polymer drive bearings
do not require lubrication, and the
Gong is closely fitted to the Gong
Mount to eliminate the need for a sepa-
rate cover.

WARNING
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
described herein must be installed and
maintained in compliance with this
document in addition to the standards
recognized by the Approval agency, as
well as the standards of any other
authorities having jurisdiction. Failure
to do so may impair the perform-
ance 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
CE, FM, and VdS Approved.

Gong Finish
Red or Aluminum

Working Water Pressure Range
0,5 to 16,0 bar

Nozzle K-Factor
10,1 LPM/bar1/2

Y-Strainer
DN20, bronze, 0,65 mm mesh screen.

Trim Components
Galvanized steel nipples and cast iron
fittings.

Design
Data
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
must be used in accordance with the
following design criteria:

Item 1. The Y-Strainer is to be located
at the inlet to the Water Motor Alarm
(Ref. Figure 2).

Item 2. The Water Motor Alarm must
only be mounted to a rigid wall surface,
which will not permit the Striker/Gong
Mount to loosen and fall out of align-
ment.

Item 3. In order to obtain the highest
possible sound level, the Water Motor
Alarm should be located as close as
possible to the waterflow detecting
valve.

Item 4. The alarm line piping from the
alarm outlet of the waterflow detection
valve trim to the Water Motor Alarm
must be DN20 inch size throughout
and it must be galvanized steel, brass,
or other suitable corrosion resistant
material.

Item 5. The alarm line piping must be
positioned such that it can be drained

back to the water flow detection valve
trim.

Item 6. The Clean-Out Sump Plug is to
be located vertically below the Inlet to
the Water Motor.

Item 7. Piping from the Water Motor
Drain must be a minimum of DN25 inch
in size throughout and directed to an
open drain, in order to ensure proper
drainage for obtaining the maximum
sound pressure level.

NOTE
The Water Motor Alarm Drain may be
connected to the main drain of a water
flow detection valve if a non-spring
loaded swing type check valve is in-
stalled in a horizontal portion of the
water motor alarm drain piping (before
its connection to the main drain).

Item 8. In order to minimize any wall
staining that can be created by drain
water, it is recommended that the drain
piping from the Water Motor be galva-
nized steel, brass, or other suitable
corrosion resistant material.

Item 9. Drain water must be directed
such that there will be no accidental
damage to property or danger to per-
sons when the alarm is operating or
thereafter.

Item 10. The alarm line drain (at the
waterflow detection valve) must be
maintained at a minimum temperature
of 4°C.

Model WMA-1 Water Motor Alarm
Hydraulically Operated Mechanical Sprinkler Alarm
European Conformity, 16 Bar
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Werking
Na activering van de alarmterugslagklep, droge 
alarmklep, deluge- of preactionklep waarop de 
water gedreven alarmgong model WMA-1 is aan-
gesloten, stroomt het water naar de wateraan-
drijving en door de inlaattuit. Naarmate het wa-
ter door de inlaattuit stroomt, wordt er een zeer 
snelle stroom gevormd die tegen het schoeprad 
botst en ervoor zorgt dat het schoeprad en de 
slaghamer gaan draaien. Bij iedere rotatie slaat 
de vrijdraaiende ring van de slaghamer tegen de 
alarmgong en wordt er een akoestisch alarmsig-
naal gegeven. Het verbruikte water wordt vervol-
gens afgewaterd via de 25 mm (1”) uitlaat. 

Het alarm blijft klinken zolang er water in het 
systeem en naar de water gedreven alarmgong 
stroomt. Water in de alarmleiding wordt automa-
tisch afgewaterd door de uitloopopening. Deze 
wordt geleverd in de ombouw van de water-
stroomdetectieklep. 

De water gedreven alarmgong hoeft na acti-
vering niet worden teruggesteld. Wanneer het 
alarm echter tijdens activering werd stilgelegd 
door sluiting van een alarmafsluiter, moet de 
alarmafsluiter opnieuw worden geopend nadat 
het brandbeveiligingssysteem weer in gebruik is 
genomen.

Installatie
De water gedreven alarmgong model WMA-1 
moet worden geïnstalleerd conform de volgen-
de instructies: 

Stap 1. Markeer de locaties door de muur voor de 
hartlijnen van de mof en afwateringsuitlaat. De 
afwateringsuitlaat moet op tenminste 250 mm 
onder de mof worden geplaatst, zoals getoond 
in afbeelding 2.

Stap 2. Maak op beide plaatsen gaten met een 
diameter van 38 mm recht door de muur. 

Stap 3. Snijd het uiteinde van de mof zonder 
draadaansluiting tot een lengte die gelijk is aan 
de muurdikte plus 0 tot 3 mm. Voorzie het afge-
sneden uiteinde van een schroefdraad tot ISO 7-
R3/4 volgens ISO 7-1.

Stap 4. Installeer de pijp van de alarmleiding tot 
en met de verbindingshelft, item 4 – afb. 2.

OPMERKING
Pas spaarzaam afdichtmiddel toe en alleen op de 
buitendraad.

Stap 5. Monteer, voor aanvang van de installatie 
van de water gedreven alarmgong, de afwate-
ringsombouw (zonder de muurplaat en 45°elle-
boog), en ook de rest van de pijp van de alarmlei-
ding (inclusief de andere verbindingshelft) op de 
wateraandrijving. 

Stap 6. Draai het, volgens ISO van schroefdraad 
voorziene, uiteinde van de mof in het lichaam 
handvast aan plus 1/8 slag. 

Operation
Upon operation of the alarm check, dry
pipe, deluge, or preaction valve to
which the Model WMA-1 Water Motor
Alarm is connected, water will flow to
the Water Motor and through the Inlet
Nozzle. As water flows through the
Inlet Nozzle, a high velocity jet is
formed which impinges on the Impel-
ler, causing the Impeller and the
Striker to rotate. With each rotation,
the free swinging Striker Ring hits the
Gong and sounds the alarm. The spent
water is then drained through the 1
inch outlet.

The alarm will sound as long as water
is flowing into the system and flowing
to the Water Motor Alarm. Water in the
alarm line will automatically drain back
through the orifice which is also pro-

vided in the trim of the waterflow de-
tection valve.

The Water Motor Alarm does not have
to be reset after an operation. How-
ever, if the alarm was silenced during
operation by closing of an alarm con-
trol valve, the alarm control valve must
be reopened after the fire protection
system is restored to service.

Installation
The Model WMA-1 Water Motor Alarm
must be installed in accordance with
the following instructions:

Step 1. Mark the through-wall loca-
tions for the centerlines of the Sleeve
and Drain Outlet. The Drain Outlet
must be located at least 250 mm below
the Sleeve per Figure 2.

Step 2. Make 38 mm diameter holes
straight through the wall at both loca-
tions.
Step 3. Cut the non-threaded end of
the Sleeve to a length equal to that of
the wall thickness plus 0 to 3 mm.
Thread the cut end to ISO 7-R3/4 per
ISO 7-1.
Step 4. Install the alarm line piping up
to and including the union half, Item 4
- Fig. 2.

NOTE
Use thread sealant sparingly on male
threads only.

Step 5. Prior to initiating installation of
the Water Motor Alarm, mount the
Drain Trim (less the Wall Plate and 45°
Elbow), as well as the balance of alarm
line piping (including other union half)
to the Water Motor.
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FIGURE 1 — MODEL WMA-1 WATER MOTOR ALARM

NO. DESCRIPTION QTY. P/N

1 Water Motor 1 92-630-1-021
2 Support Washer 1 NR
3 Drive Shaft Sleeve 1 NR
4 Drive Shaft 1 NR
5 Gong Mount 1 NR
6 Striker 1 See (a)
7 Gong 1 See (a)
8 Cap Nut 1 See (a)
(a) Repair Parts Kit

Includes Items
6, 7 (red), and 8 1 92-630-1-025

(a) Repair Parts Kit
Includes Items
6, 7 (alum.), and 8 1 92-630-2-025

NR: Not Replaceable

AFBEELDING 1 — MODEL WMA-1 WATER GEDREVEN ALARMGONG

NR. BESCHRIJVING AAN-
TAL P/N

1 Wateraandrijving 1 92-630-1-021
2 Onderschotel 1 N.V.
3 Mof voor de aandrijfas 1 N.V.
4 Aandrijfas 1 N.V.
5 Alarmgonghouder 1 N.V.
6 Slaghamer 1 (a)
7 Alarmgong 1 (a)
8 Kapmoer 1 (a)

(a) Het pakket reparatie-
onderdelen omvat de 
onderdelen 6, 7 (rood) 
en 8 1 92-630-1-025

(a) Het pakket reparatie-
onderdelen omvat de 
onderdelen 6, 7 (alum.) 
en 8 1 92-630-2-025

NV: Niet vervangbaar

SLAGHAMERARM

PASRING 
KOPPELING

KOPPELING

3/4” NPS

ASLAGER VAN 
DE SLAGHAMER

SLAG-
HAMERRING

DWARSDOORSNEDE  
VAN DE SLAGHAMER (ONDERDEEL 6)

SCHOEPRAD

TUIT

INLAAT

AFWATER-
ING

INTERN AANZICHT VAN DE WATERAANDRIJVING  
(ONDERDEEL 1)
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Stap 7. Schuif de onderschotel over de mof en 
plaats de constructie op zijn plaats tegen de 
muur. 

Stap 8. Draai de DN20-verbinding vast. Installeer 
de muurplaat en draai de 45°-elleboog vast. 

OPMERKING
Pas druk toe tegen de buitenkant van de behuizing 
van de wateraandrijving en controleer of behuizing 
en onderschotel vlak tegen de muur geplaatst zit-
ten. Is dit niet het geval, pas de alarmleiding en/of 
afwateringsleiding dan aan zodat deze passen. 

Stap 9. Voeg, via de buitenmuur, de aandrijfas 
door de mof en schuif deze volledig in het 
schoeprad. (Wanneer volledig ingevoegd, moet de 
as ongeveer 500 mm min 50 mm min muurdikte uit 
de muur naar buiten steken.) 

Markeer de aandrijfas op een punt ongeveer 3 
tot 6 mm aan de binnenkant van het buitenvlak 
van de muur; verwijder de as en snijd de as af 
op de markering; vijl bramen af van het snijd-
uiteinde van de aandrijfas; plaats de aandrijfas 
opnieuw door de mof en schuif deze volledig in 
het schoeprad. 

Stap 10. Houd de alarmgonghouder op zijn 
plaats tegen de muur, verbind de koppeling met 
de aandrijfas en draadsnijd de aslager van de 
slaghamer voorzichtig op de mof. Draai de asla-
ger van de slaghamer stevig vast door gebruik 
van een channellocktang op het 38 mm zeskan-
tuiteinde. 

Stap 11. Draai de slaghamer handmatig en con-
troleer of deze vrij (zonder enige belemmering) 
draait. Is dit niet het geval voer dan de noodza-
kelijke aanpassingen uit. 

Stap 12. Installeer de alarmgong en draai de 
kapmoer goed vast. De identificatieletters moe-
ten horizontaal staan.

Stap 13. Test de water gedreven alarmgong 
door de alarmtestafsluiter in de ombouw van de 
waterstroomdetectieklep te openen. Het alarm 
signaal moet duidelijk en stabiel zijn. Is dit niet 
het geval voer dan de noodzakelijke aanpassin-
gen uit. 

OPMERKING
Het testen van de water gedreven alarmgong kan 
de activering van een ander gerelateerd alarm tot 

gevolg hebben. Daarom moeten eerst de eigenaar 
en de brandweer, de brandmeldcentrale en andere 
signaalstations waaraan de alarmen verbonden 
zijn op de hoogte gesteld worden.

Step 6. Tighten the ISO threaded end
of the Sleeve into the Body hand tight
plus 1/8 turn.
Step 7. Slip the Support Washer over
the Sleeve and place the assembly in
position against the wall.
Step 8. Tighten the DN20 inch Union.
Install the Wall Plate and tighten the
45° Elbow.

NOTE
Apply pressure against the outside
edge of the Water Motor Body and
verify that the Body and Support
Washer sit square against the wall. If
not, adjust the alarm line and/or drain
piping to suit.

Step 9. From the outside wall, insert
the Drive Shaft through the Sleeve and
fully insert it into the Impeller. (When
fully inserted, the Shaft should pro-
trude beyond the face of the wall by

approximately 500 mm minus 50mm
minus wall thickness.)

Mark the Drive Shaft at a point of ap-
proximately 3 to 6 mm inside the face
of the wall; remove the Shaft; cut the
Shaft where previously marked; file off
burrs from the cut end of the Drive
Shaft; and, re-insert the Drive Shaft
through the Sleeve and fully insert it
into the Impeller.

Step 10. Hold the Gong Mount in posi-
tion against the wall, engage the Cou-
pling with the Drive Shaft and then
carefully thread the Striker Shaft Bear-
ing onto the Sleeve. Securely tighten
the Striker Shaft Bearing using a pair
of channel locks on the 38 mm hex
end.
Step 11. Spin the Striker by hand and
verify that it spins freely (without any

sign of binding). If not, make the nec-
essary adjustments.
Step 12. Install the gong and securely
tighten the Cap Nut. The identification
sign lettering must be orientated hori-
zontally,
Step 13. Test the Water Motor Alarm
by opening the alarm test valve in the
trim of the water flow detection valve.
The alarm must be clear and steady. If
not, make the necessary adjustments.

NOTE
Testing of the Water Motor Alarm may
result in operation of other associated
alarms. Consequently, notification
must be given to the owner and the fire
department, central control station, or
other signal station to which the alarms
are connected.

FIGURE 2 — TYPICAL INSTALLATION OF MODEL WMA-1 WATER MOTOR ALARM

alarm isolating control valve requirements.
Consult local Authority Having Jurisdiction for mechanical

(46,0 mm)
1-13/16"

With the exception of the DN20 Strainer, all included3.

Material shown in dotted lines is not included with

N.O. ALARM CONTROL VALVE

SEE NOTE 5
(BVS-3/4" RECOMMENDED)

1

DESCRIPTION

3/4" x 3" Nipple

3/4" x 1/4" x 3/4" Tee
with 1/4" Plug
3/4" Union

3/4" 90° Elbow

STANDARD INLET TRIM

2

NO.

4

3

1
2

4

1

3

trim components are common hardware.

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

4.

QTY.

. . . . .
. . . . . .

1
1

2
1

CAP
CLEAN-OUT
STRAINER

65,0 mm T/O

ISO 7/1-R 3/4
INLET

WATER

34,2 mm

MOTOR

63,5 mm T/O

ISO 7/1-R 1
DRAIN

GALVANIZED

BRASS PIPE

DN25

STEEL OR

22,2 mm

ISO 7/1-R 1
SLEEVE END

THREADED
BY INSTALLER

All installation dimensions are shown at nominal value.

All included trim components are galvanized.

NOTES:

2.

1.

5.

50,8 mm

61,9 mm

215,9 mm

457,2 mm MAX.

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . .
1" x 1'-6" Pipe,

OPTIONAL DRAIN TRIM

DESCRIPTION

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

A

50,8 mm MIN.

C

T.O.E.

Wall Plate
1" 45° Elbow
1" 90° Elbow

NO.

C
D

A
B

D

B

69,9 mm

DN19

SLEEVE
DRIVE SHAFT

QTY.

1

1

1
1

MIN.
254,0 mm

DRAIN

ELECTRICALLY SUPERVISED
LOCATION FOR OPTIONAL

Model WMA-1.
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AFBEELDING 2 — TYPISCHE INSTALLATIE VAN MODEL WMA-1 WATER GEDREVEN ALARMGONG

OPMERKINGEN:

1. Alle installatieafmetingen worden op nominale waarde getoond.

2. Alle bijbehorende ombouwonderdelen zijn gegalvaniseerd.

3. Met uitzondering van de DN20-filter, zijn alle ombouwonderdelen standaard 
verkrijgbaar.

4. Materiaal getoond op de stippellijn is niet inbegrepen bij Model WMA-1.

5. Raadpleeg het plaatselijk bevoegd gezag voor vereisten met betrekking tot 
isolatieafsluiter voor mechanische alarmen.

WATERAAN-
DRIJVING

65,0 mm T/O

MOF UITEINDE 
ISO 7/1-R 1 

DRAADAAN-
SLUITING DOOR 
INSTALLATEUR

63,5 mm T/O

STANDAARD INLAATOMBOUW

NR. BESCHRIJVING AAN-
TAL

1 DN20 x 80  mm Nippel 2

2 DN20 90° Elleboog ..... 1

3 DN20 x 6 x 20 T-stuk 
met 6  mm Plug ............ 1

4 DN20 Verbinding .......... 1

SCHOON-
MAAKKAP 

FILTER

ISO 7/1-R 
DN20 INLAAT

46,0  mm 
(1-13/16”) 

AFWA-
TERING

ISO 
7/1-R 3/4 

AFWA-
TERING

DN25 PIJP VAN 
GEGALVANI-
SEERD STAAL 
OF MESSING

DN19 MOF 
AANDRIJFAS

457,2  mm MAX.

50,8 mm MIN.

254,0 mm 
MIN.

OPTIONELE AFWATERINGS-
OMBOUW

NR. BESCHRIJVING AAN-
TAL

A DN25 90° Elleboog ..... 1

B DN25 45° Elleboog ..... 1

C Muurplaat ...................... 1

D DN25 x 0,45 mm Pijp, 
T.O.E. ................................ 1

PLAATS VOOR OPTIONELE ELEK-
TRISCH GECONTROLEERDE ALARM-
AFSLUITER (BVS-3/4” AANBEVOLEN)  

ZIE OPMERKING 5
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Beheer en 
Onderhoud
De hiernavolgende procedures en inspecties 
moeten worden uitgevoerd zoals aangegeven, 
naast alle overige specifieke vereisten van het 
bevoegd gezag. Iedere discrepantie dient on-
middellijk te worden gecorrigeerd. 

De eigenaar is verantwoordelijk voor de inspec-
tie, het testen en het onderhoud van zijn brand-
beveiligingssysteem en apparatuur conform dit 
document als ook conform de van toepassing 
zijnde normen van het bevoegd gezag. In geval 
van vragen dient met de installateur of de pro-
ductfabrikant contact te worden opgenomen. 

Het wordt aanbevolen om de automatische 
sprinklersystemen door een gekwalificeerde In-
spectiedienst te laten inspecteren, testen en on-
derhouden, in overeenstemming met de lokale 
voorschriften en/of nationale bepalingen.

OPMERKINGEN
Voordat de hoofdafsluiter van een brandbeveili-
gingssysteem wordt afgesloten ten behoeve van 
onderhoudswerkzaamheden aan het systeem dat 
door deze klep wordt geregeld, moet voor het af-
sluiten van de betreffende systemen eerst goedkeu-
ring worden verkregen van de juiste autoriteiten. 
Daarnaast dient al het personeel dat door deze 
beslissing beïnvloed kan worden hiervan op de 
hoogte worden gesteld.

Het testen van de water gedreven alarmgong kan 
de activering van een ander gerelateerd alarm tot 
gevolg hebben. De eigenaar en de brandweer die-
nen daarom op de hoogte te worden gesteld.

Wanneer het alarm werd stilgelegd tijdens active-
ring, moet de alarmafsluiter onmiddellijk nadat het 
brandbeveiligingssysteem weer in gebruik is geno-
men, worden heropend. De water gedreven alarm-
gong model WMA-1 moet worden onderhouden 
conform de volgende instructies:

Stap 1. De water gedreven alarmgong model 
WMA-1 heeft geen regelmatig gepland onder-
houd nodig. De draaiende delen hoeven niet te 
worden gesmeerd. Het wordt echter aanbevolen 
om brandalarmen periodiek in werking te stel-
len, d.w.z. te inspecteren, om te controleren of 
deze een duidelijk en stabiel geluid geven. Iede-
re discrepantie dient onmiddellijk gecorrigeerd 
te worden. 

Stap 2. De inspectie moet periodiek plaatsvin-
den conform de vereisten van het bevoegd ge-
zag, of vaker als dit nodig mocht zijn in geval van 
locaties die onderhevig zijn aan vandalisme. De 
Y-filter en het verloop T-stuk bij de inlaat van de 
WMA1- moeten na iedere activering van de wa-
ter gedreven alarmgong en na afwatering van de 
alarmleiding schoongemaakt.

Beperkte 
Garantie
De producten van Tyco Fire & Building Products 
hebben, alleen aan de oorspronkelijke koper, 
een garantie van tien (10) jaar tegen defecten 
in materiaal en arbeid, vooropgesteld 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 
verzending door Tyco Fire & Building Products. In 
de volgende gevallen wordt geen garantie gege-
ven op de producten of componenten: wanneer 
deze door andere bedrijven, die niet tot Tyco Fire 
& Building Products behoren, zijn gefabriceerd; 
wanneer de producten of componenten zijn 
blootgesteld aan misbruik, onjuiste installatie, 
corrosie of wanneer deze niet zijn geïnstalleerd, 
onderhouden, aangepast of gerepareerd in 
overeenstemming met de normen erkend door 
de goedkeuringsinstantie, als ook de richtlijnen 
van enige ander bevoegd gezag. Materialen die 
door Tyco Fire & Building Products defect geacht 
worden, zullen – naar oordeel van alleen Tyco 
Fire & Building Products - worden gerepareerd 
of vervangen. Tyco Fire & Building Products 
neemt geen enkele andere verplichting op zich, 
noch geeft het toestemming aan andere perso-
nen om deze verplichting op zich te nemen, in 
verband met de verkoop van producten of pro-
ductonderdelen. Tyco Fire & Building Products 
is niet verantwoordelijk voor ontwerpfouten in 
het sprinklersysteem of voor, door de koper of 
zijn vertegenwoordigers geleverde, foutieve of 
onvolledige informatie. 

TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS KAN ONDER 
GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, NOCH DOOR 
CONTRACT, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE 
AANSPRAKELIJKHEID OF ONDER ENIGE ANDERE 
WETTELIJKE DOCTRINE VERANTWOORDELIJK 
GEHOUDEN WORDEN VOOR INCIDENTELE, IN-
DIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, IN-
CLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSONEELS-
KOSTEN, ONGEACHT OF TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS WERD GEÏNFORMEERD OVER DE 
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN IN 
GEEN ENKEL GEVAL OVERSTIJGT DE AANSPRAKE-
LIJKHEID VAN TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS 
HET BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET DE VER-
KOOPSPRIJS. 

DE VOORAFGAANDE GARANTIE VERVANGT 
ENIGE EN ALLE ANDERE, DIRECTE OF IMPLI-
CIETE, GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VAN 
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VAN 
HET PRODUCT VOOR BIJZONDER GEBRUIK. 

Bestelprocedure
In bestellingen voor de WMA-1, optionele af-
wateringsccessoires en vervangingsonderdelen 
moeten de beschrijving en het onderdeelnum-
mer (P/N) vermeld staan.

De complete model WMA-1 alarmconstructie be-
vat de water gedreven alarmgong model WMA-1, 
model 74A filter en de standaard inlaatombouw.

WMA-1 Alarmconstructies:
Specificeer: Model WMA-1 Alarmconstructie met 
rood afgewerkte alarmgong,
............................................................P/N 52-630-1-021.

Specificeer: Model WMA-1 Alarmconstructie met 
aluminium afgewerkte alarmgong,
............................................................P/N 52-630-2-021.

Optionele afwateringsombouw:
Specificeer: Optionele afwateringsombouw voor 
de water gedreven alarmgong model WMA-1, 
.............................................................. P/N 526302002E.

Vervangingsonderdelen voor de water ge-
dreven alarmgong:
(Specificeer beschrijving) voor gebruik met 
water gedreven alarmgong model WMA-1
.................................................... P/N (zie afbeelding 1).

Model 74A Y-filter,
........................................................................P/N 305004.
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