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Descrição Geral
O Acelerador Modelo ACC‑1 é um dispositivo 
de abertura rápida concebido como acessório 
para a Válvula de Tubagem Pneumática Mode‑
lo DPV‑1, 2‑1/2, 3, 4 ou 6” da Tyco Fire & Buil‑
ding Products. O Acelerador Modelo ACC‑1 re‑
duz o tempo para a activação da válvula após 
a activação (disparo) de um ou mais sprinklers 
automáticos.

O Acelerador Modelo ACC‑1 ajusta‑se auto‑
maticamente a alterações pequenas e lentas 
na pressão do sistema, mas é activado quando 
ocorre uma queda rápida e constante da pres‑
são (como no caso do disparo de um sprink‑
ler). Após a actuação, o Acelerador transmite a 
pressão de ar do sistema à câmara intermédia 
da Válvula de Tubagem Pneumática Modelo 
DVP‑1. Isto neutraliza a pressão diferencial 
que mantém a Válvula de Tubagem Pneumá‑
tica Modelo DPV‑1 fechada, permitindo a res‑
pectiva abertura. 

O Acelerador Modelo ACC‑1 tem um dispositi‑
vo exclusivo anti‑inundação interno, de acção 
positiva, e um flutuador (com bóia) que impe‑
dem a água e detritos da água de entrarem 
nas áreas mais sensíveis de funcionamento 
do acelerador. O dispositivo anti‑inundação 
é selado e encravado imediatamente após a 
activação do Acelerador Modelo ACC‑1 sem 
esperar por uma acumulação da pressão na 
câmara intermédia da válvula de tubagem 
pneumática. A característica de encravamento 
mantém o dispositivo anti‑inundação selado, 
mesmo enquanto o sistema está a ser drena‑
do. O flutuador (com bóia) sela a passagem de 
entrada da câmara de controlo se existir uma 
actuação inadvertida da válvula de tubagem 
pneumática devido, por exemplo, a uma falha 
do compressor de ar combinada com uma 
perda lenta da pressão de ar do sistema devi‑
do a uma fuga. 

O Acelerador da Válvula de Tubagem Pneu‑
mática Modelo ACC‑1 é um substituto direc‑
to do Modelo Central B, Modelo Gem F311 e 
Modelo Star S430. Contacte o Departamento 
de Serviços Técnicos para obter informações 
acerca da utilização do ACC‑1 com outras vál‑
vulas de tubagem pneumática que não a Vál‑
vula Modelo DPV‑1. 

AVISO 
O Acelerador da Válvula de Tubagem Pneumáti‑
ca Modelo ACC‑1 aqui descrito, tem de ser insta‑
lado e mantido em conformidade com este do‑
cumento, bem como com as normas aplicáveis 
da NFPA, para além das normas de quaisquer 
outras autoridades competentes. O incumpri‑
mento das normas pode pôr em causa a integri‑
dade deste dispositivo. 

O proprietário é responsável pela manuten‑
ção do seu sistema e dispositivos de protecção 
contra incêndios em condições adequadas de 
funcionamento. A empresa de instalação ou o 
fabricante do sprinkler devem ser contactados 
em caso de dúvidas.

Dados Técnicos
Homologações 
Listado por UL e ULC. Homologação FM e 
LPCB.  

Pressão de Funcionamento Máxima da 
Água 
17,2 bar (250 psi)

Pressão de Funcionamento Máxima do Ar 
4,8 bar (70 psi)

Queda de Pressão Para Actuação
0,07 bar/mín (1 psi/mín) 

Características Físicas 
Os componentes do corpo são feitos de uma 
liga de alumínio banhada a alodine com com‑
ponentes internos de série em aço inoxidável 
austenítico. Os vedantes são de EPDM e silico‑
ne. 

Acelerador da Válvula de Tubagem Pneumática Modelo ACC‑1
Dispositivo de Abertura Rápida de Rearme Externo
Para Válvulas de Tubagem Pneumática

Dados de 
Projecto
A ligação à tubagem do sistema, Figu‑
ra 4, deve estar localizada de forma a que 
a água remanescente não entre na tu‑
bagem do Acelerador e deve estar situa‑
da num local acima do nível máximo es‑
perado de água supérflua/condensada. 

Se a ligação for efectuada para o tubo 
de extensão, deve estar situada pelo 
menos 61 cm (2 ft) acima do nível da 
válvula de tubagem pneumática. As li‑
gações a tubagem de abastecimento ou dis‑
tribuição devem ser efectuadas na parte la‑
teral ou superior da tubagem de distribuição. 

NOTAS
O não cumprimento das instruções anteriores 
pode resultar em actuação acidental devido ao 
fecho do flutuador. 

A activação rápida do Acelerador não garante 
que o sistema de protecção contra incêndios 
cumpra o tempo de entrega da água reque‑
rido pelas autoridades competentes (após a 
abertura da Ligação de Teste de Inspecção). O 
projectista do sistema de sprinklers tem de ter 
em mente que o tempo de entrega da água é 
primeiramente determinado pela configuração 
e volume da rede de tubagem, pressão de ar do 
sistema no momento da actuação do Acelera‑
dor e pelas características do fornecimento de 
água. 

General
Description
The Model ACC-1 Accelerator is a
quick opening device intended for at-
tachment to the Tyco Fire Products, 4
or 6 inch Model DPV-1 Dry Pipe Valve.
The Model ACC-1 Accelerator reduces
the time for valve operation following
the operation of one or more automatic
sprinklers.

The Model ACC-1 Accelerator auto-
matically adjusts to both small and
slow changes in system pressure, but
trips when there is a rapid and steady
drop in pressure (as in the case of a
sprinkler operation). Upon tripping, the
Accelerator transmits system air pres-
sure to the intermediate chamber of
the Model DPV-1 Dry Pipe Valve. This
neutralizes the differential pressure
holding the Model DPV-1 Dry Pipe
Valve closed and permits it to open.

The Model ACC-1 Accelerator has a
unique, positive action, internal anti-
flood device and a ball float which com-
bine to prevent water and water borne
debris from entering the more sensi-
tive operating areas of the accelerator.
The anti-f lood device seals and
latches immediately upon operation of
the Model ACC-1 Accelerator without
waiting for a pressure build-up in the
intermediate chamber of the dry pipe
valve. The latching feature keeps the
anti-flood device  sealed, even  while
the system is being drained. The ball
float seals the pilot chamber inlet port
if there is an inadvertent trip of the dry
pipe valve, due for example, to an air
compressor failure combined with a
slow loss in system air pressure due to
a leak.

The Model ACC-1 Dry Pipe Valve Ac-
celerator is a direct replacement for
the Central Model B, Gem Model F311,
and Star Model S430. Contact the
Technical Services Department for in-
formation concerning the use of the
ACC-1  for  use with dry  pipe valves
other than the Model DPV-1.

WARNING
The Model ACC-1 Dry Pipe Valve Ac-
celerator 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 their 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 ULC Listed. FM and LPCB
Approved.

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

Maximum Working Air Pressure
70 psi (4,8 bar)

Pressure Decay For Trip
1 psi/min (0,07 bar/min)

Physical Characteristics
Body components constructed of
alodine coated aluminum alloy  with
austenitic series stainless steel inter-
nal components. Seals are EPDM and
silicone.

Patents
The following patents may be applica-
ble to the Model ACC-1:
U.S.A. 4,570,719 and
United Kingdom 2,159,406.

Design
Data
The connection to the system piping,
Figure 4, must be located so that drain
back water will not flow into the Accel-
erator piping and it must be located at
a point above the maximum expected
level of the drain back/condensate
water.

If the connection is made to the riser,
it must be  located  at  least two feet
above the level of the dry pipe valve.
Connections to a feed or cross main
must be made either to the side or top
of the main.

NOTES
Failure to follow the above instructions
can result in accidental tripping due to
closure of the ball float.

Quick operation of the Accelerator
does not ensure that the fire protection
system will meet the  water  delivery
time requirement of the authority hav-
ing jurisdiction (following opening of
the Inspector’s Test Connection). The
sprinkler system designer needs to be
aware that water delivery time is pri-
marily determined by the configuration
and volume of the piping network, sys-
tem air pressure at time of Accelerator
trip, and water supply characteristics.

Model ACC-1 Dry Pipe Accelerator
External Resetting Quick Opening Device
For Dry Pipe Valves
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Operação
A Câmara de Entrada do Acelerador, Figura 1, 
é pressurizada através da respectiva ligação 
ao sistema (num local acima do nível máxi‑
mo esperado de água supérflua). Por sua vez, 
a Câmara de Controlo é pressurizada através 
da respectiva passagem de entrada, que é for‑
mada pela abertura anular em torno da extre‑
midade inferior da Válvula Anti‑Inundação. À 
medida que a pressão aumenta na Câmara de 
Controlo, a Câmara Diferencial é pressurizada 
através da Restrição. 

O Acelerador encontra‑se na respectiva posi‑
ção armada enquanto está a ser pressurizado, 
bem como após a igualização das pressões da 
Entrada, Câmara de Controlo e Câmara Dife‑
rencial. Quando na Posição Armada, a Câmara 
de Saída é selada pela Válvula de Escape, que 
é mantida contra a respectiva sede por uma 
combinação da Mola a empurrar para cima 
contra a Alavanca e pela força líquida des‑
cendente exercida pela pressão da Câmara de 
Controlo. 

As alterações pequenas e lentas da pressão 
do sistema são compensadas pelo fluxo atra‑
vés da Restrição. No entanto, quando ocorre 
uma queda rápida e constante da pressão do 
sistema (por ex., na Entrada e na Câmara de 
Controlo), a pressão na Câmara Diferencial é 
reduzida a uma velocidade substancialmente 
inferior. Esta condição cria uma força líquida 
descendente no Êmbolo, que faz rodar a Ala‑
vanca. À medida que a Alavanca roda, Figura 
2, a Válvula de Alívio de Pressão eleva‑se da 
Passagem de Alívio e a Válvula Anti‑Inunda‑
ção é pressionada para dentro da Passagem 
de Entrada da Câmara de Controlo, purgando 
a Câmara de Controlo.

A pressão do sistema na Câmara de Entrada 
força (eleva) depois a Válvula de Escape para 
fora da respectiva sede. Isto faz continuar a 
rotação da Alavanca até à posição de actua‑
ção (encravada), Figura 2. À medida que a Vál‑
vula de Escape é elevada da respectiva sede, 
a pressão do sistema é transmitida à câmara 
intermédia da válvula de tubagem pneumá‑
tica, que neutraliza a pressão diferencial que 
mantém a válvula fechada. 

Após a actuação da válvula de tubagem pneu‑
mática, o Filtro localizado na entrada do Ace‑
lerador impede os detritos de maior dimensão 
da água de entrarem no Acelerador (através 
da ligação à tubagem do sistema). A Válvula 
Anti‑Inundação sela a respectiva passagem 
de entrada, impedindo que água e detritos de 
menor dimensão da água, como limo, entrem 
na Câmara de Controlo. A Válvula de Retenção 
localizada a jusante da Saída do Acelerador 
impede detritos da água de entrarem no Ace‑
lerador através da ligação à câmara intermé‑
dia da válvula de tubagem pneumática.

Após a actuação do acelerador/válvula de tu‑
bagem pneumática e da drenagem do sistema 
de sprinklers, a tubagem que liga o sistema ao 
Acelerador tem também de ser drenada e o 
Acelerador rearmado/inspeccionado de acor‑

Operation
The Inlet Chamber of the Accelerator,
Figure 1, is pressurized via its connec-
tion to the system (at a point above the
maximum expected level of drain back
water). The Pilot Chamber is, in turn,
pressurized through its inlet port which
is formed by the annular opening
around the lower tip of the Anti-Flood
Valve. As the Pilot Chamber increases
in pressure, the Differential Chamber
is pressurized through the Restriction.

The Accelerator is in its set position
while it is being pressurized as well as
after the Inlet, Pilot Chamber and Dif-
ferential Chamber pressures have
equalized. When in the Set position,
the Outlet Chamber is sealed off by the
Exhaust Valve which is held against its
seat by a combination of the Spring
pushing up against the Lever and the
net downward force exerted by the
pressure in the Pilot Chamber.

Both small and slow changes in sys-
tem pressure are accommodated by
flow through the  Restriction. When,
however, there is a rapid and steady
drop in system (i.e., Inlet and Pilot
Chamber) pressure, the pressure in
the Differential Chamber reduces at a
substantially lower rate. This condition
creates a net downward force on the
Plunger which rotates the Lever.As the
Lever is rotated, Figure 2, the Relief
Valve is raised out of the Relief Port
and the Anti-Flood Valve is depressed
downward into the Pilot Chamber Inlet
Port, venting the Pilot Chamber.

The system pressure in the Inlet
Chamber then forces (raises) the Ex-
haust Valve off its seat. This continues
the rotation of the Lever into the
tripped (latched) position, Figure 2. As
the Exhaust Valve is raised off its seat,
system pressure is transmitted to the
intermediate chamber of the dry pipe
valve which neutralizes the differential
pressure holding the valve closed.

Following the dry pipe valve trip, major
water borne debris is prevented from
entering the Accelerator (via the con-
nection to the system piping) by the
Strainer located at its Inlet. Water and
any fine water borne debris such as silt
is  prevented from entering  the  Pilot
Chamber by virtue of the Anti-Flood
Valve having sealed off its inlet port.
The Check Valve located downstream
of the Accelerator Outlet prevents any
water borne debris from entering the
Accelerator via the connection to the
intermediate chamber of the dry pipe
valve.

After the accelerator/dry pipe valve
has tripped and the sprinkler system
has been drained, the piping from the

FIGURE 1
MODEL ACC-1 ACCELERATOR IN SET POSITION

FIGURE 2
MODEL ACC-1 ACCELERATOR IN TRIPPED POSITION
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FIGURA 1
ACELERADOR MODELO ACC‑1 EM POSIÇÃO ARMADA

FIGURA 2
ACELERADOR MODELO ACC‑1 EM POSIÇÃO DE ACTUAÇÃO
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FIGURE 3
MODEL ACC-1 ACCELERATOR ASSEMBLY

NO. DESCRIPTION QTY. P/N

1 Base 1 NR
2 Cover 1 NR
3 Upper Diaphragm

Plate 1 See (c)
4 Pivot Plate

Assembly 1 See (b)
a Spirol Pin 1
b Pivot Plate 1

5 Plunger 1 See (a)
a Pan Hd. Machine

Screw 1
b Upper Diaphragm

Retaining Ring 2
c Upper Diaphragm 1
d Jam Nut 1

6 Exhaust Valve 1 See (a)
a Upper Plug 1
b Washer 1
c Lower Diaphragm 1
d Lower Plug 1
e O-Ring* 1
f O-Ring Retainer 1
g Exhaust Valve Screw 1

7 Rd. Head Machine
Screw,
1/4"-20 UNC x 5/8" 6 See (c)

8 Cover Gasket 1 See (a)
9 Vent Plug 1 See (c)
10 O-Ring* 1 See (a)
11 Restriction 1 See (a)
12 Restriction Access

Plug 1 See (c)
13 Pan Hd. Machine

Screw,
No. 10-32 UNF x 5/8" 4 See (b)

14 Cotter Pin 1 See (b)
15 Lever 1 See (b)
16 Retaining Ring 1 See (b)
17 Anti-Flood Valve 1 See (b)
18 Relief Valve 1 See (b)
19 Spring 1 See (b)
20 Relief Valve Seat 1 See (b)
21 O-Ring* 1 See (b)
22 Seal Washer 1 See (b)
23 Latch 1 See (a)
24 Fillerster Hd.

Machine Screw,
1/4"-20 UNC x 1-1/2" 8 See (c)

25 Plug Seat 1 See (c)
26 O-Ring* 1 See (c)
27 O-Ring* 1 See (a)
28 Reset Knob 1 See (c)
29 Anti-Flood Seat

Assembly
w/Ball Float 1 See (b)

a Insert 1
b Seal 1
c Guide 1
d Ball 1
e Clip 1
f O-Ring* 1

* Requires thin film of
FS3452 Fluorosilicone Grease

(a) Repair Parts Kit (a)
Includes Items 5, 6, 8,
10, 11, 23, 27 &
1.5 grams of FS3452 92-311-1-116

(b) Replacement Parts
Kit (b) Includes Items
4, 13-22, 29 &
1.5 grams of FS3452 92-311-1-117

(c) Replacement Parts
Kit (c) Includes Items
3, 7, 9, 12, 24-26, 28,
& 1.5 grams of FS3452 92-311-1-118

NR: Not Replaceable
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Nº DESCRIÇÃO QTD P/N

1 Base 1 NS
2 Tampa 1 NS
3 Placa do Diafragma Superior 1 Consulte (c)
4 Conjunto da Placa Pivot 1 Consulte (b)

a Pino Espiral 1
b Placa Pivot 1

5 Êmbolo 1 Consulte (a)

a Parafuso Mont. Cabeça 
Cilíndrica 1

b Anel de Retenção do Dia‑
fragma Superior 2

c Diafragma Superior 1
d Porca de Aperto 1

6 Válvula de Escape 1 Consulte (a)
a Tampão Superior 1
b Anilha 1
c Diafragma Inferior 1
d Tampão Inferior 1
e Junta‑Circular* 1
f Retentor de‑Junta Circular 1

g Parafuso da Válvula de 
Escape 1

7 Parafuso Mont. Cabeça Re‑
donda, 1/4”’‑20 UNC x 5/8” 6 Consulte (c)

8 Junta da Tampa 1 Consulte (a)
9 Tampão de Purga 1 Consulte (c)
10 Junta‑Circular* 1 Consulte (a)
11 Restrição 1 Consulte (a)

12 Tampão de Acesso da 
Restrição 1 Consulte (c)

13 Parafuso Mont. Parafuso 
Mont., Nº 10‑32 UNF X 5/8” 4 Consulte (b)

14 Pino Ranhurado 1 Consulte (b)
15 Alavanca 1 Consulte (b)
16 Anel de Retenção 1 Consulte (b)
17 Válvula Anti‑Inundação 1 Consulte (b)
18 Válvula de Alívio de Pressão 1 Consulte (b)
19 Mola 1 Consulte (b)

20 Sede da Válvula de Alívio de 
Pressão 1 Consulte (b)

21 Junta‑Circular* 1 Consulte (b)
22 Anilha Vedante 1 Consulte (b)
23 Lingueta de Encravamento 1 Consulte (a)
24 Parafuso Mont. Cabeça Fil‑

lerster, 1/4”‑20 UNC x 1‑1/2” 8 Consulte (c)
25 Sede do Tampão 1 Consulte (c)
26 Junta‑Circular* 1 Consulte (c)
27 Junta‑Circular* 1 Consulte (a)
28 Manípulo de Rearme 1 Consulte (c)
29 Conjunto da Sede Anti‑Inun‑

dação c/ Flutuador 1 Consulte (b)

a Encaixe 1
b Vedante 1
c Guia 1
d Esfera 1
e Abraçadeira 1
f Junta‑Circular* 1

* Requer uma camada fina de Massa de Flúor‑Sili‑
cone FS3452

(a) Kit de Peças de Reparação 
(a) Inclui Itens 5, 6, 8, 10, 11, 
23, 27 & 1,5 g de FS3452 92‑311‑1‑116

(b) Kit de Peças de Reparação 
(b) Inclui Itens 4, 13‑22, 29 & 
1,5 g de FS3452 92‑311‑1‑117

(c) Kit de Peças de Reparação (c) 
Inclui Itens 3, 7, 9, 12, 24‑26, 
28 & 1,5 g de FS3452 92‑311‑1‑118

NS: Não Substituível

(TAMPÃO DE 
PURGA)

(TAMPÃO DE 
ACESSO DA 
RESTRIÇÃO)

(MANÍPULO 
DE REARME)

FIGURA 3
CONJUNTO DO ACELERADOR MODELO ACC‑1



FIGURE 4
MODEL ACC-1 DRY PIPE VALVE ACCELERATOR TRIM

FOR 2-1/2, 3, 4, AND 6 INCH MODEL DPV-1 DRY PIPE VALVES
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7
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5

7
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1ACCELERATOR
CONTROL VALVE

(NORMALLY OPEN)

8
2

7

1
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5
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4
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6

6
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CONNECTION TO
SYSTEM PIPING

1/2" NPT

PIPE VALVE
DRY

ACCELERATOR

PRESSURE
ACCELERATOR

GAUGE

PIPE VALVE
DRY

ACCELERATOR

PIPE VALVE
DRY

ACCELERATOR

ACCELERATOR

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION
TO INTERMEDIATE

CHAMBER

1/2" NPT

ACCELERATOR
TRIM CONNECTION
TO INTERMEDIATE

CHAMBER

1/2" NPT

NOMENCLATURE

NO QTYDESCRIPTION P/N

6 1/2" 90° Elbow 3 CH. . . .

8
9

1/2" x 1-1/2"

1/2" x 3" Nipple
1/2" x 3-1/2"

6
1

1

CH
CH

CH

7
Nipple

Nipple

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

. . . . . . . . . . .

Nipple
10 1/2" x 5-1/2"

1 CH. . . . . . . . . . .

CH: Common Hardware

NO QTYDESCRIPTION P/N

5 1/2" Union 2 CH. . . . . . . .

46-050-1-0043 1/2" Ball Valve 1. . . .

46-049-1-004
4 1/2" Swing

1Check Valve . . . . . .

NO

1 250 psi/ 1750 kPa

1

QTY

92-343-1-012

DESCRIPTION P/N

52-353-1-0052 1/2" Y-Strainer 1

Air Pressure
Gauge . . . . . . . . . . .

. . . .

PIPE VALVE
DRY

ACCELERATOR

3*

ACCELERATOR
CONTROL VALVE

(NORMALLY OPEN)
CONNECTION TO
SYSTEM PIPING

1/2" NPT

3*
3*

CONNECTION TO
SYSTEM PIPING

1/2" NPT

In accordance with the 2007 edition of NFPA 13, 7.2.4.4, the Accelerator Control Valve*
shall be supervised. Where a signaling service is to utilized, replace the Ball Valve with
a BVS-1/2" electrically supervised control valve.

*

*

*
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LIGAÇÃO 1/2” NPT ENTRE 
OS ACESSÓRIOS DO 

ACELERADOR E A CÂMARA 
INTERMÉDIA DA VÁLVULA 

DE TUBAGEM PNEUMÁTICA

VÁLVULA DE 
CONTROLO DO 
ACELERADOR* 

(NORMALMENTE 
ABERTA)

MANÓMETRO DO 
ACELERADOR

FIGURA 4
ACESSÓRIOS DO ACELERADOR DA VÁLVULA DE TUBAGEM PNEUMÁTICA MODELO ACC‑1 

PARA VÁLVULAS DE TUBAGEM PNEUMÁTICA DN100 E 150 (4 E 6”) MODELO DPV‑1

LIGAÇÃO 1/2” NPT DA 
TUBAGEM DO SISTEMA

ACELERADOR 
DA VÁLVULA 

DE TUBAGEM 
PNEUMÁTICA

TAMPÃO DE 
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DE TUBAGEM 
PNEUMÁTICA

TAMPÃO DE 
ACESSO DA 
RESTRIÇÃO

MANÓMETRO DO 
ACELERADOR

Nº DESCRIÇÃO QTD P/N

1 Manómetro de Ar de 
17,5 bar (250 psi) . . . . . . . 1 92‑343‑1‑012

2 Filtro Y 1/2” . . . . . . . . . . . . 1 52‑353‑1‑005

Nº DESCRIÇÃO QTD P/N

3 Válvula de Globo 1/2” . . 1 46‑047‑1‑004
4 Válvula de Retenção de 

Batente 1/2” . . . . . . . . . . . 1 46‑049‑1‑004
5 União 1/2” . . . . . . . . . . . . . 2 CH

Nº DESCRIÇÃO QTD P/N

6 Cotovelo 1/2” de 90°  . . . 3 CH

7 União Roscada 1/2” x 
12,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . 6 CH

8 União Roscada 1/2” x 
80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH

9 União Roscada 1/2” x 
90 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH

10 União Roscada 1/2” x 
140 mm  . . . . . . . . . . . . . . . 1 CH

FN:  Ferragens Normais
* Em conformidade com a edição de 2007 da NFPA 13, 7.2.4.4, a Válvula de Controlo do 
Acelerador será supervisionada. Sempre que for utilizado um serviço de sinalização, a Vál‑
vula de Esfera deve ser substituída por uma válvula de controlo de supervisão eléctrica 
BVS‑1/2”. 

�” (DN100) 6” (DN150)

2-1/2 or �” (D65 or DN80)

NOMENCLATURA DO 
ACELERADOR 

LIGAÇÃO 1/2” NPT 
ENTRE OS ACESSÓRIOS 
DO ACELERADOR E A 

CÂMARA INTERMÉDIA 
DA VÁLVULA DE 

TUBAGEM PNEUMÁTICA

VÁLVULA DE 
CONTROLO DO 
ACELERADOR* 

(NORMALMENTE 
ABERTA)

MANÓMETRO DO 
ACELERADOR

LIGAÇÃO 1/2” NPT DA 
TUBAGEM DO SISTEMA

ACELERADOR 
DA VÁLVULA 

DE TUBAGEM 
PNEUMÁTICA

MANÓMETRO DO 
ACELERADOR

ACELERADOR 
DA VÁLVULA 

DE TUBAGEM 
PNEUMÁTICA

VÁLVULA DE 
CONTROLO DO 
ACELERADOR* 

(NORMALMENTE 
ABERTA)

LIGAÇÃO 1/2” NPT DA 
TUBAGEM DO SISTEMA

LIGAÇÃO 1/2” NPT 
ENTRE OS ACESSÓRIOS 

DO ACELERADOR 
E A CÂMARA 

INTERMÉDIA DA 
VÁLVULA DE TUBAGEM 

PNEUMÁTICA
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FIGURE 5
MODEL ACC-1 DRY PIPE VALVE ACCELERATOR TRIM

— INSTALLATION DIMENSIONS —

8"
(200 mm) 2-1/2 & 3 INCH

(DN65 & DN80)
VALVE

12"
(300 mm)

15"
(380 mm)

4 INCH
(DN100)
VALVE

11-1/2"
(290 mm)

6 INCH
(DN150)
VALVE

23-3/4"
(600 mm)

11-1/8"
(283 mm)

24-1/2"
(625 mm)

21-1/8"
(540 mm)

15"
(380 mm)
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2‑1/2 & 3” 
(DN65 & DN80) 

VÁLVULA

4” 
(DN100) 
VÁLVULA

6” 
(DN150) 
VÁLVULA

FIGURA 5
ACESSÓRIOS DO ACELERADOR DA VÁLVULA DE TUBAGEM PNEUMÁTICA MODELO ACC‑1 

— DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO —
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do com as instruções fornecidas na Secção 
Procedimento de Regulação. 

O débito que passa pela Restrição foi regulado 
para que o Acelerador Modelo ACC‑1 permita 
a máxima sensibilidade prática perante uma 
perda de pressão do sistema devido ao dispa‑
ro de um sprinkler, sendo capaz de compen‑
sar automaticamente as variações normais 
da pressão do sistema, como as causadas por 
alterações da temperatura ambiente. É for‑
necido um teste na Secção Procedimento de 
Regulação para verificar se o débito que passa 
pela Restrição está dentro do intervalo do de‑
sempenho óptimo do Acelerador.

Instalação
O Acelerador Modelo ACC‑1 deve ser instala‑
do de acordo com as seguintes instruções: 

NOTA 
O não cumprimento destas instruções pode re‑
sultar em inundação do Acelerador e actuação 
acidental devido ao fecho do flutuador. 

Passo 1. O Acelerador deve ser posicionado 
verticalmente e montado de acordo com a 
disposição mostrada na Figura 4. Aplique ve‑
dante de rosca de tubagem com moderação 
apenas em roscas macho. 

Passo 2. O Filtro localizado na Entrada do Ace‑
lerador deve ser instalado com a respectiva 
seta apontada na direcção do Acelerador. 

Passo �. A Válvula de Retenção localizada 
na tubagem entre a Saída do Acelerador e a 
câmara intermédia da válvula de tubagem 
pneumática deve ser instalada horizontal‑
mente com a respectiva seta apontada na di‑
recção de fluxo para a câmara intermédia. 

Passo �. A ligação à tubagem do sistema deve 
estar localizada de forma a que a água supér‑
flua não entre na tubagem do Acelerador e 
deve estar situada num local acima do nível 
máximo esperado de água supérflua/conden‑
sada. 

Se a ligação for efectuada para o tubo de ex‑
tensão, deve estar situada pelo menos 61 cm 
(2 ft) acima do nível da água de ferragem da 
válvula de tubagem pneumática. As ligações 
a tubagem de abastecimento ou distribuição 
devem ser efectuadas na parte lateral ou su‑
perior da tubagem de distribuição. 

Passo 5. A combinação acelerador/válvula de 
tubagem pneumática deve ser instalada num 
compartimento aquecido, mantido à tempe‑
ratura mínima de 4°C (40°F). Não é permitido 
o aquecimento (calorificação). 

Passo 6. Feche a Válvula de Controlo do Ace‑
lerador até o Acelerador Modelo ACC‑1 estar 
pronto para ser posto em serviço. 

A Válvula de Controlo do Acelerador deve ser 
fechada durante o teste hidrostático do siste‑
ma para evitar danos no Flutuador. Depois do 
teste hidrostático e da drenagem do sistema, 
a ligação do Acelerador ao sistema deve ser 

drenada independentemente através do tam‑
pão de despejo do Filtro, removendo primeiro 
o tampão de despejo do Filtro e abrindo de‑
pois a Válvula de Controlo do Acelerador para 
purgar a tubagem.

Procedimento de 
Regulação 
O Acelerador Modelo ACC‑1 e a Válvula de 
Tubagem Pneumática têm de ser rearmados 
e colocados novamente em serviço assim que 
possível após uma actuação. Siga o procedi‑
mento indicado em baixo.

Passo 1. Feche a válvula de controlo principal 
do sistema, a válvula de controlo de forneci‑
mento de ar (para o sistema) e a Válvula de 
Controlo do Acelerador.

Passo 2. Abra a Ligação de Teste de Inspecção 
e depois abra a válvula de drenagem princi‑
pal e todos os drenos auxiliares (da parte in‑
ferior).

Passo �. Após a drenagem do sistema, feche a 
Ligação de Teste de Inspecção e todas as vál‑
vulas de drenagem auxiliares. Deixe a válvula 
de drenagem principal aberta.

Passo �. Regule a válvula de tubagem pneu‑
mática de acordo com as instruções forneci‑
das na ficha técnica aplicável.  Restabeleça a 
pressão de ar normal do sistema.  Deixe a vál‑
vula de controlo principal fechada e a válvula 
de drenagem principal aberta. 

Passo 5. Mantendo pressionado o êmbolo da 
válvula de drenagem automática da válvula 
de tubagem pneumática, abra parcialmen‑
te a Válvula de Controlo do Acelerador um 
quarto de volta e permita a purga da água da 
tubagem do Acelerador. Após o término da 
descarga de água, feche a Válvula de Controlo 
do Acelerador e depois liberte o êmbolo. (Esta 
instrução não se aplica quando o Acelerador 
Modelo ACC‑1 estiver a ser armado pela pri‑
meira vez, dado que o Acelerador é expedido 
na posição armada. Prossiga para o Passo 6.) 

Passo 6. Limpe o Filtro localizado na Entrada 
do Acelerador.

NOTA
Um filtro obstruído pode evitar que o Acelera‑
dor actue correctamente a válvula de tubagem 
pneumática.

Passo 7. Remova lentamente o Tampão de 
Purga localizado na dianteira da Tampa do 
Acelerador e purgue qualquer pressão de ar 
residual da Câmara Diferencial.

Passo 8. Desaparafuse (no sentido anti‑ho‑
rário) o Manípulo de Rearme serrilhado na 
dianteira do Acelerador até que resista ao de‑
saperto. Um clique, que é o som da Alavanca a 
encaixar na Posição Armada, pode ser ouvido. 
Aparafuse novamente o Manípulo de Rearme 
com os dedos.

NOTA
Não utilize uma chave para apertar o Manípulo 
de Rearme, pois isso pode causar danos. O Maní‑
pulo de Rearme deve ser apertado apenas com 
os dedos.

Passo 9. Substitua o Tampão de Purga. 

Passo 10. Verifique se a pressão de ar do siste‑
ma voltou ao normal. 

Passo 11. Abra parcialmente a Válvula de Con‑
trolo do Acelerador, mas apenas o suficiente 
para permitir a passagem lenta do ar através 
da mesma.

Utilizando um cronómetro, aponte o tempo 
que demora a aumentar a pressão na Câmara 
Diferencial do Acelerador para 0,7 bar (10 psi) 
após a abertura da Válvula de Controlo do 
Acelerador. O tempo deve estar dentro do in‑
tervalo de valores indicado na Tabela A para 
um desempenho óptimo do Acelerador.

NOTA
Se o tempo que demora a pressurizar a Câmara 
Diferencial até 0,7 bar (10 psi) não estiver den‑
tro do intervalo de valores fornecido na Tabela 
A, a Válvula de Controlo do Acelerador deve 
ser fechada e deve ser seguido o procedimento 
correctivo descrito na Secção Cuidados e Manu‑
tenção.

Passo 12. Quando a pressão de ar na Câmara 
Diferencial do Acelerador é igual à do sistema, 
isso significa que o Acelerador está armado e 
pronto a funcionar. 

Passo 1�. Feche a Válvula de Controlo do Ace‑
lerador e abra lentamente a válvula de drena‑
gem do corpo inferior da válvula de tubagem 
pneumática para purgar qualquer excesso de 
água acima do nível de ferragem. Feche nova‑
mente a válvula de drenagem do corpo infe‑
rior, restabeleça a pressão normal do sistema 
e abra novamente a Válvula de Controlo do 
Acelerador.

Pressão  
(bar)

Pressão  
(psi)

Mínima  
(segundos)

Máxima  
(segundos)

1,4 20 24 160
1,7 25 18 116
2,1 30 15 92
2,8 40 10 60
3,5 50 8 48
4,1 60 6 36

TABELA A
TEMPOS DE ENCHIMENTO DA CÂMARA DIFERENCIAL A 0,7 bar (10 psi)
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Passo 1�. Abra parcialmente a válvula de con‑
trolo principal. Feche a válvula de drenagem 
principal logo após a descarga da água da li‑
gação de drenagem e depois abra completa‑
mente a válvula de controlo principal. O siste‑
ma de protecção contra incêndios está agora 
pronto a funcionar.

NOTA
Depois de colocar um sistema de protecção 
contra incêndios em funcionamento, notifique 
as autoridades competentes e informe todos 
os responsáveis pela monitorização de alarmes 
privados e/ou de estações centrais de alarmes.

Cuidados e 
Manutenção
Os seguintes procedimentos e inspecções de‑
vem ser efectuados como indicado, para além 
de quaisquer requisitos específicos da NFPA, 
e quaisquer deficiências devem ser imediata‑
mente corrigidas. 

O proprietário é responsável pela inspec‑
ção, verificação e manutenção do respectivo 
sistema e dispositivos de protecção contra 
incêndios em conformidade com este docu‑
mento, bem como com as normas aplicáveis 
da NFPA (ex., NFPA 25), para além das normas 
de quaisquer outras autoridades competen‑
tes. A empresa de instalação ou o fabricante 
do produto devem ser contactados em caso 
de dúvidas. 

Recomenda‑se que os sistemas de sprinklers 
automáticos sejam inspeccionados, testados 
e mantidos por um Serviço de Inspecção qua‑
lificado. 

O Acelerador Modelo ACC‑1 deve ser mantido 
e revisto de acordo com as seguintes instru‑
ções: 

NOTA 
Se for necessário colocar um Acelerador fora de 
serviço temporariamente, devem ser notificadas 
as autoridades competentes e todo o pessoal 
que possa ser afectado. 

Antes de efectuar um teste de alarme, notifique 
as autoridades competentes e todo o pessoal 
que possa ser afectado. 

Antes de fechar a válvula de controlo principal 
de um sistema de protecção contra incêndios 
para efectuar inspecção ou manutenção nesse 
sistema, deve ser obtida autorização para en‑
cerrar o sistema de protecção contra incêndios 
afectado junto das autoridades competentes, e 
todo o pessoal afectado por esta acção deve ser 
notificado. 

Procedimento de Inspecção do Acelerador 
Recomenda‑se que o seguinte procedimento 
de inspecção do Acelerador seja efectuado 
pelo menos anualmente, de preferência no 
Outono ou Inverno. Este procedimento deve 
também ser utilizado sempre que a inunda‑
ção do sistema exponha a água a condições 
negativas (de congelação).

Passo 1. Verifique se o Manípulo de Rearme 
está aparafusado. 

Passo 2. Feche a válvula de controlo principal 
do sistema e abra a válvula de drenagem prin‑
cipal para aliviar a pressão de fornecimento da 
válvula de tubagem pneumática. 

Passo �. Verifique se a Válvula de Controlo do 
Acelerador está aberta. 

Passo �. Abra a Ligação de Teste de Inspec‑
ção. Verifique se o tempo que demora a actuar 
o Acelerador é essencialmente o mesmo dos 
testes anteriores. Uma saída de ar momentâ‑
nea da Válvula de Drenagem Automática indi‑
ca que o Acelerador foi actuado. 

NOTA 
À medida que a pressão do sistema diminui, ve‑
rifique se existem sinais de descarga de água da 
Passagem de Alívio do Acelerador. 

Passo 5. Pressione o êmbolo da Válvula de 
Drenagem Automática. Um fluxo constante 
de ar de escape indica que o Acelerador foi 
encravado correctamente na Posição de Ac‑
tuação. 

Passo 6. Feche a Válvula de Controlo do Ace‑
lerador e a Ligação de Teste de Inspecção. 

Passo 7. Limpe o Filtro localizado na Entrada 
do Acelerador. 

NOTA 
Um filtro obstruído pode evitar que o Acelera‑
dor actue correctamente a válvula de tubagem 
pneumática. 

Passo 8. Rearme o Acelerador de acordo com 
os Passos 7 a 14 da Secção Procedimento de 
Regulação.  

Procedimento de Inspecção do Sistema
Recomenda‑se que o seguinte procedimento 
de inspecção do Acelerador e da válvula de tu‑
bagem pneumática seja efectuado pelo me‑
nos anualmente, de preferência na Primavera 
ou Verão. Este procedimento apenas pode ser 
utilizado sempre que não exista perigo de 
inundação do sistema que exponha a água a 
condições de congelação. 

Passo 1. Verifique se o Manípulo de Rearme 
está aparafusado. 

Passo 2. Abra a Ligação de Teste de Inspecção. 
Verifique se a actuação do Acelerador activa a 
válvula de tubagem pneumática e se a água 
sai da Ligação de Teste de Inspecção dentro 
do intervalo de tempo requerido pelas auto‑
ridades competentes. 

NOTA 
À medida que a pressão do sistema diminui, ve‑
rifique se existem sinais de descarga de água da 
Passagem de Alívio do Acelerador. 

Passo �. Rearme o acelerador e a válvula de 
tubagem pneumática de acordo com a Sec‑
ção Procedimento de Regulação. 

Resolução de 
Problemas 
Consulte as seguintes subsecções, conforme 
aplicável. Se as soluções indicadas não resol‑
verem o problema em questão, consulte a 
subsecção Desmontagem e Remontagem do 
Acelerador. 

Descarga de Água da Passagem de Alívio 
do Acelerador
Utilize as seguintes instruções se ocorrer des‑
carga de água da Passagem de Alívio do Ace‑
lerador durante uma actuação. 

Passo 1. Verifique se a ligação do Acelerador à 
tubagem do sistema está instalada de acordo 
com o Passo 4 da Secção Instalação. Se neces‑
sário, corrija‑a. 

Passo 2. Investigue e corrija qualquer condi‑
ção que possa causar uma acumulação exces‑
siva de água supérflua e/ou condensada. 

Passo �. Reveja os procedimentos utilizados 
para regular o Acelerador. O não cumprimen‑
to do Passo 5 do Procedimento de Regulação 
pode permitir a entrada de uma pequena 
quantidade de água na Câmara de Controlo 
do Acelerador.  

Enchimento Lento da Câmara Diferencial 
Utilize as seguintes instruções se o tempo de 
enchimento da Câmara Diferencial for supe‑
rior ao valor máximo indicado no Passo 11 da 
Secção Procedimento de Regulação. 

Passo 1. Verifique se o Acelerador foi rearma‑
do consoante o Passo 8 da Secção Procedi‑
mento de Regulação. 

Passo 2. Feche a válvula de controlo princi‑
pal do sistema e abra a válvula de drenagem 
principal. 

Passo �. Verifique se existem sinais de fuga 
externa depois das ligações do Manómetro 
do Acelerador, Tampão de Purga e Tampão de 
Acesso da Restrição.

Passo �. Verifique se existem sinais de fuga 
externa depois do Manípulo de Rearme e da 
Junta da Tampa. 

Passo 5. Feche a Válvula de Controlo do Ace‑
lerador. 

Passo 6. Insira suavemente uma sonda M2 
(3/32”) ou de diâmetro inferior na Passagem 
de Alívio. Se for possível inserir a sonda mais 
de 6 mm (1/4”), a Alavanca não foi rearmada 
e o Acelerador deve ser desmontado para ins‑
pecção interna. Consulte as instruções de Des‑
montagem e Remontagem do Acelerador. 

Passo 7. Remova lentamente o Tampão de 
Purga do Acelerador para purgar toda a pres‑
são da Câmara Diferencial e depois remova 
lentamente o Tampão de Acesso da Restrição 
para purgar toda a pressão da Câmara de Con‑
trolo. 

Passo 8. Substitua a Restrição e depois o Tam‑
pão de Acesso da Restrição. 
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Passo 9. Coloque novamente o sistema de 
protecção contra incêndios em serviço de 
acordo com os Passos 9 a 14 da Secção Proce‑
dimento de Regulação.

Actuação do Acelerador Inexplicável 
Utilize as seguintes instruções se ocorrer uma 
actuação acidental inexplicável do Acelera‑
dor. 

Passo 1. Verifique se a ligação do Acelerador à 
tubagem do sistema está instalada de acordo 
com o Passo 4 da Secção Instalação. Se neces‑
sário, corrija‑a. 

Passo 2. Verifique o tempo de enchimento da 
Câmara Diferencial tal como descrito no Passo 
11 da Secção Procedimento de Regulação. Se 
o tempo de enchimento da Câmara Diferencial 
até 0,7 bar (10 psi) for superior ao valor máxi‑
mo indicado, siga as instruções fornecidas em 
“Enchimento Lento da Câmara Diferencial”. 

Passo �. Se o tempo de enchimento da Câ‑
mara Diferencial estiver dentro do intervalo 
de valores indicados, investigue e corrija qual‑
quer condição que possa causar uma fuga ex‑
cessiva da pressão de ar do sistema.  

Enchimento Rápido da Câmara Diferencial 
ou Actuação Tardia do Acelerador 
Utilize as seguintes instruções se o tempo 
de enchimento da Câmara Diferencial for in‑
ferior ao valor mínimo indicado no Passo 11 
da Secção Procedimento de Regulação. Este 
procedimento deve também ser seguido se 
o tempo para actuação do Acelerador (após a 
abertura da Ligação de Teste de Inspecção) for 
significativamente superior ao esperado. 

Passo 1. Feche a válvula de controlo princi‑
pal do sistema e abra a válvula de drenagem 
principal. 

Passo 2. Feche a Válvula de Controlo do Ace‑
lerador. 

Passo �. Remova lentamente o Tampão de 
Purga do Acelerador para purgar toda a pres‑
são da Câmara Diferencial e depois remova 
lentamente o Tampão de Acesso da Restrição 
para purgar toda a pressão da Câmara de Con‑
trolo. 

Passo �. Utilizando uma chave de fendas, ve‑
rifique o aperto da Restrição. 

Passo 5. Inspeccione o vedante da Junta Cir‑
cular da Restrição. A Junta Circular‑ deve ser 
substituída se existirem sinais de estrias, cortes 
ou deterioração devido ao envelhecimento. 
Substitua a Restrição após a limpeza e lubri‑
ficação da respectiva Junta Circular com uma 
massa sem base de petróleo (como a massa 
Dow Corning FS3452). Substitua o Tampão de 
Purga e o Tampão de Acesso da Restrição. 

Passo 6. Se a Restrição e a respectiva Junta 
Circular estiverem em boas condições, a fuga 
encontra‑se provavelmente depois do Êmbo‑
lo. Remova a Tampa da Base. Verifique se os 
seis parafusos que fixam a Placa do Diafragma 
Superior à Tampa estão bem apertados. 

Verifique se o Diafragma Superior tem sinais 
de rachas, furos ou deterioração devido ao 

envelhecimento. Substitua o Êmbolo se hou‑
ver qualquer possibilidade de fuga depois do 
Diafragma Superior. 

Passo 7. Monte novamente o Acelerador e 
coloque novamente o sistema de protecção 
contra incêndios em serviço de acordo com 
os Passos 10 a 14 da Secção Procedimento de 
Regulação. 

Fuga de Ar do Dreno Automático
Se existir fuga de ar do Dreno Automático da 
válvula de tubagem pneumática, depois do 
Acelerador e da válvula de tubagem pneumá‑
tica terem sido postos em serviço, é necessá‑
rio determinar primeiro se a fuga é depois do 
Acelerador ou depois da válvula de tubagem 
pneumática. 

Feche a Válvula de Controlo do Acelerador. 
Remova lentamente o Tampão de Purga do 
Acelerador para purgar toda a pressão da Câ‑
mara Diferencial e depois remova lentamente 
o Tampão de Acesso da Restrição para purgar 
toda a pressão da Câmara de Controlo. 

Se a fuga do Dreno Automático persistir, con‑
sulte a Ficha Técnica da válvula de tubagem 
pneumática para obter instruções de manu‑
tenção. Se a fuga do Dreno Automático parar, 
é necessário colocar o Acelerador fora de ser‑
viço e remover a Sede do Tampão do Acelera‑
dor para limpeza da sede e da área inferior da 
Junta Circular da Válvula de Escape.  

Desmontagem e Remontagem do Acele-
rador (para inspecção interna consoante 
necessário) 

Passo 1. Feche a válvula de controlo princi‑
pal do sistema e abra a válvula de drenagem 
principal. 

Passo 2. Feche a Válvula de Controlo do Ace‑
lerador. 

Passo �. Remova lentamente o Tampão de 
Purga do Acelerador para purgar toda a pres‑
são da Câmara Diferencial e depois remova 
lentamente o Tampão de Acesso da Restrição 
para purgar toda a pressão da Câmara de Con‑
trolo. 

Passo �. Parta as ligações de união da Entrada 
e da Saída do Acelerador e remova‑o da tuba‑
gem. Tampone a ligação à câmara intermédia 
da válvula de tubagem pneumática e coloque 
o sistema de protecção contra incêndios em 
serviço enquanto o Acelerador estiver removi‑
do para manutenção. 

Passo 5. Remova os oito parafusos que fixam 
a Tampa à Base e remova a Tampa. 

Passo 6. Remova os seis parafusos que fixam a 
Placa do Diafragma Superior à Tampa. Remova 
o Êmbolo e inspeccione o Diafragma Superior 
para se certificar de que está flexível e isento 
de danos físicos ou deterioração devido ao 
envelhecimento. 

Verifique se a Porca de Aperto está firmemen‑
te montada no respectivo parafuso. Monte 
novamente o Êmbolo e a Placa do Diafragma 
Superior, apertando com cuidado os parafu‑
sos uniformemente em sequência cruzada. 

Passo 7. Substitua a Restrição se estiver hú‑
mida. Limpe e lubrifique o vedante da Junta 
Circular da Restrição com uma massa sem 
base de petróleo (como a massa Dow Corning 
FS3452). 

Substitua o Tampão de Purga e o Tampão de 
Acesso da Restrição. 

Passo 8. Remova o Anel de Retenção da parte 
superior do Tampão da Válvula de Escape. Re‑
mova os quatro parafusos que fixam a Placa 
Pivot. Remova o subconjunto da Alavanca e 
da Placa Pivot, a Válvula de Escape, a Válvula 
Anti‑Inundação e a Válvula de Alívio de Pres‑
são. 

Passo 9. Inspeccione o Diafragma Inferior 
para se certificar de que está flexível e isento 
de danos físicos ou deterioração devido ao 
envelhecimento. 

Passo 10. Verifique se os componentes da Vál‑
vula de Escape estão firmemente montados. 
Aperte bem, agarrando apenas os encaixes 
com uma chave plana. 

Passo 11. Inspeccione a Junta Circular do 
Tampão Inferior. Deve ser substituída se existi‑
rem sinais de estrias, cortes ou deterioração. 

Passo 12. Inspeccione as Válvulas de Alívio de 
Pressão e Anti‑Inundação. Se qualquer uma 
estiver dobrada ou com estrias, tem de ser 
substituída. 

Passo 1�. Remova e inspeccione a Lingueta 
de Encravamento. O engate deve estender‑se 
8 a 10 mm (5/16 a 3/8”) no estado livre. 

Passo 1�. Remova a Sede da Válvula de Alí‑
vio de Pressão. Remova a Junta Circular e a 
Anilha Vedante. Limpe cuidadosamente as 
superfícies de contacto da Junta Circular e da 
Anilha Vedante da sede da válvula e da Base 
do Acelerador. Se a Junta Circular ou a Anilha 
Vedante apresentarem estrias, cortes ou sinais 
de deterioração, devem ser substituídas. 

Passo 15. Substitua a Anilha Vedante da Base 
do Acelerador. Aplique uma camada fina de 
Massa de Flúor‑Silicone Dow Corning FS3452 
na sede da válvula. Coloque a Junta Circular 
na respectiva sede (o lubrificante mantém‑na 
no lugar) e depois enrosque a Sede da Válvula 
de Alívio de Pressão no Corpo com 13,5 a 20  
Nm (10 a 15 ft.lbs.) de binário. 

Passo 16. Remova o Conjunto da Sede Anti‑
Inundação c/ Flutuador. Verifique se existem 
peças danificadas e se a Bóia (do flutuador) 
se move livremente. Se existirem peças dani‑
ficadas ou inoperantes, o Conjunto deve ser 
substituído. 

Passo 17. Depois de verificar o Conjunto da 
Sede Anti‑Inundação c/ Flutuador, lubrifique a 
Junta Circular com uma camada fina de Mas‑
sa de Flúor‑Silicone Dow Corning FS3452, e 
enrosque o Conjunto no Corpo com 13,5 a 20  
Nm (10 a 15 ft.lbs.) de binário. 

Passo 18. Remova o Manípulo de Rearme. 
Limpe cuidadosamente a Junta Circular e a 
respectiva superfície de contacto. Se a Junta 
Circular apresentar estrias, cortes ou sinais de 
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deterioração, deve ser substituída. Lubrifique 
a Junta Circular com uma camada fina de Mas‑
sa de Flúor‑Silicone Dow Corning FS3452. 

Passo 19. Monte novamente o Acelerador na 
ordem seguinte. 

a. Enrosque firmemente com os dedos o 
Manípulo de Rearme na Base. 

b. Coloque a Válvula Anti‑Inundação (com 
o Anel de Retenção no lugar) e a Mola de 
Compressão na respectiva sede. 

c. Coloque a Válvula de Escape no lugar. 

d. Faça deslizar a Válvula de Alívio de Pressão 
para dentro da ranhura na extremidade 
da Alavanca e monte novamente o sub‑
conjunto da Alavanca e da Placa Pivot na 
Base, apertando com cuidado os parafu‑
sos uniformemente em sequência cruza‑
da. 

e. Substitua o Anel de Retenção no Tampão 
Superior. 

f. Empurre para baixo a extremidade da Ala‑
vanca da Válvula Anti‑Inundação e liberte‑
a duas vezes para se certificar de que não 
prende. 

g. Substitua a Lingueta de Encravamento, 
certificando‑se de que o entalhe do fundo 
se estende a ambos os lados do Manípulo 
de Rearme e que as alhetas da parte su‑
perior estão assentes na Base. Coloque a 
Alavanca na posição de Actuação (encra‑
vada). 

h. Coloque a Tampa na posição inversa. Co‑
loque a Junta da Tampa no lugar e depois 
empurre os oito parafusos através da Jun‑
ta para ajudar na montagem da Tampa na 
Base. 

i. Alinhe a Tampa com a Base e aperte uni‑
formemente todos os parafusos. 

j. Substitua o Tampão de Purga e o Tampão 
de Acesso da Restrição. 

k. Reinstale o Acelerador e coloque nova‑
mente o sistema em serviço de acordo 
com a Secção Procedimento de Regula‑
ção. 

Garantia 
Limitada
Os produtos fabricados pela Tyco Fire & Buil‑
ding Products (TFBP) são garantidos apenas 
ao Comprador original durante dez (10) anos 
contra defeitos de fabrico e de material quan‑
do pagos, correctamente instalados e manti‑
dos em condições normais de utilização e ser‑
viço. Esta garantia expira dez (10) anos após a 
data de envio pela TFBP. Não é dada nenhu‑
ma garantia para produtos ou componentes 
fabricados por empresas não afiliadas por 
propriedade com a TFBP ou para produtos e 
componentes sujeitos a utilização incorrecta, 
instalação incorrecta, corrosão ou que não te‑
nham sido instalados, mantidos, modificados 
ou reparados de acordo com as normas apli‑
cáveis da NFPA, e/ou as normas de outras Au‑
toridades Competentes. Os materiais conside‑
rados defeituosos pela TFBP serão reparados 
ou substituídos, à descrição exclusiva da TFBP. 
A TFBP não assume, nem autoriza ninguém a 
assumir por si, qualquer obrigação relativa à 
venda de produtos ou peças de produtos. A 
TFBP não será responsável por erros de pro‑
jecção do sistema de sprinklers ou de informa‑
ções imprecisas ou incorrectas fornecidas pelo 
Comprador ou representantes do mesmo. 

Em caso algum será a TFBP responsável, por 
contrato, danos, responsabilidade civil ou 
qualquer outra teoria legal, por danos aciden‑
tais, indirectos, especiais ou consequenciais, 
incluindo mas não limitado a taxas de mão‑
de‑obra, independentemente se a Tyco Fire 
Products estava ou não informada da possibi‑
lidade de tais danos, e em caso algum a res‑
ponsabilidade da TFBP excederá um montan‑
te igual ao preço de venda. 

A garantia precedente substitui todas as ou‑
tras garantias expressas ou implícitas, incluin‑
do quaisquer garantias de comercialização e 
adequação a um determinado fim.

Esta garantia limitada estabelece o único re‑
curso de reivindicações baseadas na falha ou 
defeito de produtos, materiais ou componen‑
tes, seja ou não a reivindicação fundamentada 
por contrato, danos, responsabilidade civil ou 
qualquer outra teoria legal.

Esta garantia aplicar‑se‑à até ao limite máximo 
previsto na lei. A invalidade, total ou parcial, 
de qualquer parte desta garantia não afectará 
o restante.

Procedimento de 
Encomenda
As encomendas de Acelerador ACC‑1, acessó‑
rios auxiliares e peças de substituição devem 
incluir a descrição e o Número de Peça (P/N). A 
Embalagem Completa do Acelerador Modelo 
ACC‑1 inclui o Acelerador e os Acessórios Au‑
xiliares Básicos Galvanizados. 

Embalagem Completa: 
Especifique: Embalagem Completa do Acele‑
rador Modelo ACC‑1, 

...................................................... P/N 52‑311‑2‑002. 
Apenas Acelerador: 
Especifique: Acelerador Modelo ACC‑1, 

...................................................... P/N 52‑311‑1‑001. 
Apenas Acessórios Auxiliares Básicos 
Galvanizados: 
Especifique: Acelerador Modelo ACC‑1, Aces‑
sórios Auxiliares Básicos Galvanizados para 
Válvulas de Tubagem Pneumática DN100 & 
150 (4 & 6“) Modelo DPV‑1, 

...................................................... P/N 52‑311‑2‑010.
Peças de Substituição para Acelerador: 
(Especifique descrição) para utilizar com Ace‑
lerador Modelo ACC‑1, 

............................................P/N (consulte Figura 3).
Peças de Substituição do Miolo: 
Especifique: (especifique descrição), 

.............................................P/N (consulte Figura 4)
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Nota: Este documento é uma tradução.  A tradução de materiais em idiomas que não o Inglês destina‑se unicamente a facilitar a leitura do público não Inglês. A precisão da 
tradução não está garantida nem implícita. Se tiver dúvidas relativas à precisão das informações contidas na tradução, consulte a versão em Inglês do documento TFP1112, 

que é a versão oficial do documento. Quaisquer discrepâncias ou diferenças criadas na tradução não são vinculativas e não têm quaisquer efeitos legais relativamente a 
conformidade, cumprimento ou quaisquer outros fins. www.quicksilvertranslate.com.
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