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Charakterystyka 
ogólna
Automatyczny zawór odcinający model 
ASV-1 (patrz Rysunek 1) przeznaczony jest 
do użycia z zaworem zalewowym model 
DV-5 w systemach zraszaczowych i wstęp-
nie sterowanych. Dostarczany jako część 
osprzętu zaworu DV-5 jest on montowany 
w przyłączach zasilających komory mem-
brany. Po prawidłowym zamontowaniu ma 
on zapobiegać niezamierzonemu ponow-
nemu nastawieniu zaworu DV-5 po począt-
kowym uruchomieniu zaworu. 

OSTRZEŻENIE
Opisany tu automatyczny zawór odcinający 
model ASV-1należy instalować i konserwo-
wać zgodnie z niniejszym dokumentem, a 
także z obowiązującymi normami National 
Fire Protection Association oraz regulacjami 
wszelkich innych kompetentnych organów. 
Niezastosowanie się do powyższego może 
spowodować nieprawidłowe działanie 
przedstawionego tu urządzenia. 

Za utrzymywanie swojego systemu i urzą-
dzeń przeciwpożarowych w stanie umożli-
wiającym ich prawidłowe funkcjonowanie 
odpowiada właściciel. Wszelkie zapytania 
należy kierować do wykonawcy instalacji 
lub producenta tryskaczy.

Dane techniczne
Atesty
Zawór ten jest umieszczony w wykazach UL 
i C-UL oraz zatwierdzony przez FM jako ele-
ment osprzętu zaworu zalewowego DV-5.  

Maksymalne ciśnienie robocze wody
17,2 bar (250 psi). 

Montaż
Korpus, pokrywa i gniazdo centralne we-
dług UNS C36000, sprężyna ze stali nie-
rdzewnej typu 316 i membrana z kauczuku 
naturalnego zbrojona tkaniną nylonową.

Automatyczny zawór odcinający model ASV-1
Część składowa osprzętu zaworu zalewowego model DV-5
Wykorzystywana w systemach zraszaczowych i wstępnie sterowanych
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

Działanie
Gdy automatyczny zawór odcinający ASV-1 
jest w pozycji otwartej (patrz Rysunek 2A) 
umożliwia przepływ wody ze swojego wlo-
tu do wylotu tak, że ciśnienie w komorze 
membrany zaworu zalewowego DV-5 może 
wzrosnąć i być utrzymywane, podczas gdy 
zawór DV-5 jest w pozycji nastawionej. 
Otwór o średnicy 3,2 mm (1/8”) w ścieżce 
przepływu zaworu ASV-1 ogranicza prze-
pływ wtórny do komory membrany zaworu 
DV-5, w taki sposób, że w momencie uwol-
nienia ciśnienia wody z komory membrany 
zaworu DV-5 przez urządzenie aktywujące 
komora membrany zostaje rozhermetyzo-
wana i zawór DV-5 może się otworzyć. 

Po zadziałaniu zaworu DV-5 w przewodach 
rurowych po stronie minusowej zaworu DV-
5 wzrasta ciśnienie. Rośnie wtedy ciśnienie 
w komorze pilotowej zaworu ASV-1 poprzez 
jego przyłącze od strony minusowej zaworu 
DV-5. Wzrost ciśnienia w komorze pilotowej 
zamyka zawór ASV-1 (patrz Rysunek 2B). 
Po zamknięciu zaworu ASV-1 w komorze 
membrany zaworu DV-5 nie może wystąpić 
ciśnienie wtórne. Nawet gdyby urządzenie 
uruchamiające, które pierwotnie uwolniło 
wodę z komory membrany, miało się za-
mknąć, zawór ASV-1 zapobiega niezamie-
rzonemu ponownemu nastawieniu zaworu 
DV-5 po jego początkowym otwarciu.

Montaż
Należy się zapoznać ze stosowną doku-
mentacją techniczną opisującą różne opcje 
montażu zaworu zalewowego DV-5 (czyli 
systemy zraszaczowe i wstępnie sterowa-
ne wykorzystujące zawór zalewowy model 
DV-5). 

Procedura 
nastawiania 
Automatyczny zawór odcinający model 
ASV-1 samoczynnie ulega ponownemu na-
stawieniu po odwodnieniu przewodów ru-
rowych po stronie minusowej zaworu DV-5 
i po przywróceniu normalnego dla nich 
ciśnienia 0 psi według wskazań wskaźnika 
ciśnienia. 

Obsługa i 
konserwacja
Należy się zapoznać ze stosowną doku-
mentacją techniczną opisującą różne opcje 
obsługi i konserwacji zaworu zalewowego 
DV-5 (czyli systemy zraszaczowe i wstępnie 
sterowane wykorzystujące zawór zalewowy 
model DV-5). 

Właściciel odpowiada za inspekcję, te-
stowanie oraz konserwowanie instalacji i 
urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z 
niniejszym dokumentem, obowiązującymi 
normami National Fire Protection Associa-
tion (np. NFPA 25), a także z regulacjami 
odnośnych organów. Wszelkie zapytania 
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turer should be contacted relative to
any questions.
It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service.

NOTES
Before closing a fire protection system
control valve for inspection or mainte-
nance work on the fire protection sys-
tem that it controls, permission to shut
down the effected fire protection sys-
tem must first be obtained from the
proper authorities and all personnel
who may  be affected by this action
must be notified.
After placing a fire protection system
in service, notify the proper authorities
and advise those responsible for moni-
toring proprietary and/or central sta-
tion alarms.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of

the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Information
Orders for the ASV-1 and replacement
parts must include the description and
Part Number (P/N).

ASV-1:
Specify: Model ASV-1 Automatic Shut-
Off Valve, P/N 92-343-1-021.

Replacement Parts:
Specify:  (description) for use with
Model ASV-1 Automatic Shut-Off
Valve, P/N (see Figure 1).
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FIGURE 1
MODEL ASV-1 AUTOMATIC

SHUT-OFF VALVE
— ASSEMBLY —

Spring
Diaphragm/Center

NO.

1

QTY.DESCRIPTION KIT

Body

Cover

(a)1. . . . . . . . . . . . . .

2

4

VALVE PARTS

KIT

(a)

DESCRIPTION P/N

Diaphragm Parts Kit,
Includes Items 3,4

REPLACEMENT PARTS

92-343-1-221. . . . . . . .

4

1

N/A

3

2

3

(Not Replaceable) 1. . . . .

N/A(Not Replaceable) 1. . . . .

Seat (a)1. . . . . . . . . . . . . . . .
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FIGURE 2
MODEL ASV-1 AUTOMATIC

SHUT-OFF VALVE
— OPERATION—

CLOSED POSITION

OPEN POSITION
FIGURE 2A

FIGURE 2B

INLET
SUPPLY
1/2" NPT

VALVE TRIM CONNECTED TO

PILOT CHAMBER INLET
1/2" NPT

OUTLET
SUPPLY
1/2" NPT

(OPEN TO ATMOSPHERE VIA

(FLOW)

PILOT CHAMBER INLET
1/2" NPT

OUTLET
SUPPLY
1/2" NPT

(NOINLET
SUPPLY
1/2" NPT

FLOW)

CLOSED
PATH
FLOW

PATH
FLOW

(3,2 mm)
1/8 INCH

OPEN

ORIFICE

DV-5 DELUGE VALVE)
DOWNSTREAM SIDE OF

TRIM CONNECTED TO
(PRESSURIZED VIA VALVE

DV-5 DELUGE VALVE)
DOWNSTREAM SIDE OF

Ograniczona 
gwarancja
Tyco Fire & Building Products udziela wy-
łącznie pierwotnemu nabywcy, na okres 
dziesięciu (10) lat, gwarancji na wyprodu-
kowane przez siebie produkty. Gwarancji 
podlegają wady materiałowe oraz wady wy-
konania, jeśli produkty te zostały opłacone, 
odpowiednio zainstalowane i konserwowa-
ne podczas ich normalnego użytkowania i 
funkcjonowania. Gwarancja traci ważność 
dziesięć (10) lat od daty dostarczenia pro-
duktu przez Tyco Fire & Building Products. 
Nie udziela się żadnej gwarancji na produk-
ty lub komponenty wyprodukowane przez 
firmy nie powiązane własnościowo z Tyco 
Fire & Building Products lub na produk-
ty i komponenty, które były niewłaściwie 
użytkowane, zainstalowane, narażone na 

korozję lub które nie były zainstalowane, 
konserwowane lub naprawiane zgodnie 
z obowiązującymi normami National Fire 
Protection Association i/lub wszelkich in-
nych kompetentnych organów. Materiały 
uznane przez Tyco Fire & Building Products 
za wadliwe będą naprawione lub wymie-
nione według uznania Tyco Fire & Building 
Products. Tyco Fire & Building Products nie 
zobowiązuje siebie ani nie upoważnia in-
nych osób do wzięcia na siebie zobowiązań 
wynikających ze sprzedaży produktów lub 
części produktów. Tyco Fire & Building Pro-
ducts nie odpowiada za błędy projektowe 
systemów tryskaczowych lub niedokładne 
bądź niepełne informacje udzielone przez 
nabywcę lub przedstawicieli nabywcy. 

W ŻADNYM WYPADKU TYCO FIRE & BUIL-
DING PRODUCTS NIE PONOSI ODPOWIE-
DZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POSTANO-
WIEŃ UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI 
DELIKTOWEJ, ABSOLUTNEJ LUB ODPOWIE-
DZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z INNEJ POD-
STAWY PRAWNEJ, ZA PRZYPADKOWE, 
POŚREDNIE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE 
SZKODY, W TYM M.IN. ZA KOSZTY ROBO-
CIZNY, BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY FIRMA 
TYCO FIRE PRODUCTS ZOSTAŁA POINFOR-
MOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA 
TAKICH SZKÓD I W ŻADNYM WYPADKU OD-
POWIEDZIALNOŚĆ TYCO FIRE PRODUCTS 
NIE PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI CENY 
SPRZEDAŻY PRODUKTU. 

POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE 
WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNIE 
OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE, W TYM 
GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I 
PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLO
NEGO CELU. 

Informacje 
dotyczące 
zamawiania
Zamówienia dotyczące ASV-1 i części za-
miennych muszą zawierać opis i numer 
części (P/N).

ASV-1:
Należy określić: Automatyczny zawór odci-
nający model ASV-1, P/N 92-343-1-021.

Części zamienne:
Należy określić: (opis) do automatycznego 
zaworu odcinającego model ASV-1, P/N 
(patrz: Rysunek 1).

RYSUNEK 2A
POZYCJA OTWARCIA 

należy kierować do wykonawcy instalacji 
lub producenta urządzenia.

Zaleca się, by inspekcje, testy i konserwacje 
automatycznych instalacji przeciwpożaro-
wych były przeprowadzane przez wykwali-
fikowane służby kontrolne.

UWAGI
Przed wyłączeniem zaworu kontrolnego in-
stalacji przeciwpożarowej w celu przepro-
wadzenia kontroli lub konserwacji systemu, 
należy uzyskać zgodę stosownych władz na 
wyłączenie danego systemu oraz zawiado-
mić wszystkie osoby, których to może doty-
czyć. 

Po włączeniu systemu przeciwpożarowe-
go do pracy o fakcie tym należy powiado-
mić stosowne władze oraz poinformować 
wszystkie osoby odpowiedzialne za moni-
torowanie własnych i/lub centralnych stacji 
alarmowych. 

RYSUNEK 2B
POZYCJA ZAMKNIĘCIA

RYSUNEK 2
AUTOMATYCZNY ZAWÓR 

ODCINAJĄCY  MODEL ASV1
 DZIAŁANIE 

RYSUNEK 1
AUTOMATYCZNY ZAWÓR 

ODCINAJĄCY  MODEL ASV1 
— MONTAŻ —

CZĘŚCI ZAWORU

Nr OPIS SZT. ZE-
STAW

1 Korpus (niewymienny) .................... 1 brak
2 Pokrywa (niewymienna) ................. 1 brak
3 Sprężyna ............................................... 1 (a)
4 Membrana/Gniazdo centralne ..... 1 (a)

CZĘŚCI ZAMIENNE
ZE-

STAW
OPIS

P/N

(a) Zestaw części membrany, zawiera 
elementy 3,4 ........................................

92-343-1-
221

WLOT 
ZASILA-
NIA 1/2” 

NPT 

OTWÓR 
ŚCIEŻKI 
PRZE-

PŁYWU 
OTWARTY 

3,2 mm 
(1/8”)

WLOT ZA-
SILANIA 
1/2” NPT 
(PRZE-
PŁYW)

WLOT DO KOMORY PILOTOWEJ 
1/2” NPT (OTWARTY NA CIŚNIE-
NIE ATMOSFERYCZNE POPRZEZ 
OSPRZĘT ZAWORU PODŁĄCZO-

NY DO STRONY MINUSOWEJ 
ZAWORU ZALEWOWEGO DV-5)

WYLOT 
ZASILA-
NIA 1/2” 

NPT 
(BRAK 
PRZE-

PŁYWU)

WLOT 
ZASILA-
NIA 1/2” 

NPT 

ŚCIEŻKA 
PRZEPŁY-
WU ZA-

MKNIĘTA

WLOT DO KOMORY PILOTOWEJ 
1/2” NPT (DOPŁYW CIŚNIENIA 
POPRZEZ OSPRZĘT ZAWORU 

PODŁĄCZONY DO STRO-
NY MINUSOWEJ ZAWORU 

ZALEWOWEGO DV-5)
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Uwaga: Niniejszy dokument został przetłumaczony.  Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski mają na celu wygodę czytelników nie znających 
języka angielskiego. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana i nie powinno się jej zakładać. W przypadku wątpliwości związanych z dokładnością informacji zawartej w 

tłumaczeniu, prosimy sprawdzić angielską wersję dokumentu TFP1380, która stanowi wersję oficjalną. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące 
i nie mają skutku prawnego dla zgodności z przepisami, ich egzekwowania ani wszelkich innych celów. www.quicksilvertranslate.com.


