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Generell 
beskrivelse
Den hydrauliske alarmklokken modell 
WMA-1 er en hydraulisk drevet utendørs 
alarm designet for bruk med ventiler for 
oppdagelse av vanntilførsel for brannvern-
system. Den er lettvekt men likevel hardfør, 
og den kan brukes sammen med alarmkon-
troll, tørrør, deluge og pneumatisk aktiverte 
ventiler for å slå en lokal alarm. 

Den hydrauliske alarmklokken er egnet til 
å bli montert på alle typer av harde vegger 
og kan tilpasses et utvalg av en veggtykk-
het fra 50 til 450 mm. Den er inkludert med 
en listet og godkjent Y-filter modell 74A P/N 
305004 for bruk i alarmledningen.

WMA-1 benytter en skovlerdesign i lett-
vekt som kan produsere et svært høyt 
lydtrykknivå. Alarmklokke montasjen og 
vannmotorhuset produseres av alumini-
umsbelegg som er motstandsdyktig mot 
korrosjon med et messing dyseinnlegg. Po-
lymer drivlageret krever ikke smørning og 
alarmklokken er nøye tilpasset etter alarm-
klokke montasjen for å eliminere behovet 
for et separat deksel.

ADVARSEL
Den hydrauliske alarmklokken modell WMA-1 
som beskrevet her, må installeres og vedlike-
holdes i overensstemmelse med dette doku-
mentet, foruten standardene godkjent av ser-
tifiseringsinstitusjon, i tillegg til standardene 
fra andre ansvarlige myndigheter. Unnlater 
man å følge dette, kan det svekke ytelsen til 
dette utstyret.

Eieren har ansvaret for  å vedlikeholde brann-
beskyttelsessystemet og utstyret i behørig 
funksjonell stand. Installatøren, eller sprink-
lerprodusenten bør konsulteres om det opp-
står spørsmål .

 

Teknisk 
beskrivelse
Godkjennelser
CE, FM og VdS godkjent.

Alarmklokke finish
Rød eller aluminium.

Skala for virkende vanntrykk
0,5 to 16,0 bar.

Dyse K-faktor
10,1 l/min.bar0,5

Y-Filter
DN20, bronse, 0,65 mm nettskjerm.

Utstyrskomponenter
Skruekoblinger av galvanisert stål og stø-
pejernskoblinger.

Designdata
Den hydrauliske alarmklokken modell WMA-1 
må brukes i overensstemmelse med følgende 
bruksområde:

Artikkel 1. Y-filteret skal være på innløpet til 
den hydrauliske alarmklokken (se figur 2).

Artikkel 2. Den hydrauliske alarmklokken 
må kun monteres på en hard veggflate som 
vil hindre at montasjen for avtrekker/alarm-
klokke løsner og faller ut av sin plassering.

Artikkel 3. For å oppnå det høyest mulige 
lydnivået, bør den hydrauliske alarmklokken 
plasseres nærmest mulig til ventilen for opp-
dagelse av vanntilførsel. 

Artikkel 4. Alarmledningen fra alarmutløpet 
til ventiltrim for oppdagelse av vanntilførsel til 
den hydrauliske alarmklokken må være helt 
og holdent DN20 og den må være av galva-
nisert stål, messing eller annet egnet material 
som er motstandsdyktig mot korrosjon.

Artikkel 5. Alarmledningen må plasseres slik 
at den kan dreneres tilbake til ventiltrimmen 
for oppdagelse av vanntilførsel.

Hydraulisk alarmklokke modell WMA-1
Mekanisk sprinkleralarm som er hydraulisk drevet
Europeisk tilpasning, 16 bar

Artikkel 6. Dreneringspluggen for rengjø-
ring skal plasseres vertikalt under innløpet til 
vannmotoren.

Artikkel 7. Rørene fra avløpet må helt og hol-
dent være et minimum av DN25 og ledet til 
et åpent avløp for å sikre skikkelig drenering 
for å oppnå det maksimale lydtrykknivået.

ADVARSLER
Avløpet til den hydrauliske alarmklokken kan 
tilkobles til hovedavløpet til ventilen for opp-
dagelse av vanntilførsel dersom en type sving 
tilbakeslagsventil som ikke er fjærbelastet, er 
installert i horisontal stilling til røret for avløp til 
den hydrauliske alarmklokken ( før dens tilkob-
ling til hovedavløpet). 

Artikkel 8. For å minimere eventuell veggtil-
smussing som kan dannes av vann i avløps-
rør, anbefales det at avløpsrørene fra vann-
motoren er av galvanisert stål, messing eller 
annet material som er motstandsdyktig mot 
korrosjon. 

Artikkel 9. Vann i avløpsrør må ledes slik at 
der ikke blir noe utilsiktet skade på eiendom 
eller personskader når alarmen er i drift eller 
deretter. 

Artikkel 10. Avløpet til alarmledningen (ved 
ventilen for oppdagelse av vanntilførsel) må 
vedlikeholdes ved en minimum temperatur 
på 4°C (40°F).

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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Drift
Ved drift av alarmkontrollen, tørrøret, delu-
ge eller pneumatisk aktivert ventil som den 
hydrauliske alarmklokken modell WMA-1 
er tilkoblet til, vil vannet strømme til vann-
motoren og gjennom en innløpsdyse. Etter 
hvert som vannet strømmer gjennom inn-
løpsdysen dannes en stråle i høy hastighet 
som treffer skovleren og forårsaker at skov-
leren og avtrekkeren begynner å dreie. Med 
hver dreining treffer den frie svingende 
avtrekkerringen alarmklokken og alarmen 
går. Det brukte vannet tømmes så ut gjen-
nom utløpet på 25 mm (1”). 

Alarmen vil lyde så lenge som vannet 
strømmer inn i systemet og strømmer til 
den hydrauliske alarmklokken. Vannet i 
alarmledningen vil automatisk dreneres 
tilbake gjennom dysen som også er inklu-

dert i utstyret til ventilen for oppdagelse av 
vanntilførsel. 

Den hydrauliske alarmklokken trenger ikke 
å bli tilbakestilt etter å ha vært i bruk. Imid-
lertid dersom alarmen ble brakt til taushet 
under drift ved å lukke en kontrollventil for 
alarm, må kontrollventilen for alarm åpnes 
på nytt etter at brannvernsystemet har blitt 
gjenopprettet for drift.

Installasjon
Den hydrauliske alarmklokken modell 
WMA-1 må installeres i overensstemmelse 
med de følgende instruksene: 

Trinn 1. Angi gjennomføringsstedene i 
veggen for senterlinjen til muffen og avløps-
utløpet. Avløpsutløpet må plasseres minst 
250 mm under muffen i henhold til figur 2.

Trinn 2. Lag hull med en diameter på 38 mm 
rett igjennom veggen på begge steder. 

Trinn 3. Kutt den enden av muffen som 
ikke er gjenget til en lenge som svarer til 
tykkheten i veggen pluss 0 to 3 mm. Træ 
den kuttete enden til ISO 7-R3/4 i henhold 
til ISO 7-1.

Trinn 4. Installer alarmledningen opp til 
og inkludert koblingshalvparten, artikkel 4 
- figur 2.

ADVARSLER
Bruk gjengeforsegling tynt kun på utvendige 
gjenger.

Trinn 5. Før start av installasjon av den 
hydrauliske alarmklokken monter avløps-
utstyret (minus veggplaten og albue på 
45° ) samt balansen til alarmledningen (in-
kludert den andre koblingshalvparten) til 
vannmotoren. 

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

FIGUR 1 - HYDRAULISK ALARMKLOKKE MODELL WMA-1

Nr. BESKRIVELSE KVAN-
TITET P/N

1 Vannmotor 1 92-630-1-021
2 Støttepakning 1 IU
3 Muffe for drivaksling 1 IU
4 Drivaksling 1 IU
5 Alarmklokke montasje 1 IU
6 Avtrekker 1 (a)
7 Alarmklokke 1 (a)
8 Pluggmutter 1 (a)

(a) Delesett for reparasjon 
inkluderer artiklene 6, 
7 (rød) og 8 1 92-630-1-025

(a) Delesett for reparasjon 
inkluderer artiklene 6, 
7 (aluminium) og 8 1 92-630-2-025

IU: Ikke utbyttbar

AVTREKKERARM

FORING FOR 
KOBLING

KOBLING

3/4” NPS
LAGER FOR 

AVTREKKERAKSLING

AVTREKKERRING

TVERRSNITTVISNING AV AVTREKKER 
(ARTIKKEL6)

SKOVLER

DYSE

INNLØP

AVLØP

INTERN VISINING AV VANNMOTOR  
(ARTIKKEL 1)
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Trinn 6. Skru til med håndkraft den ISO 
gjengede enden til muffen inn i hoved-
delen pluss en 1/8 dreining.  

Trinn 7 Skli støttepakningen over muffen 
og plasser enheten i stilling mot veggen. 

Trinn 8. Stram koblingen DN20. Installer 
veggplaten og stram albuen 45°. 

ADVARSLER
Bruk trykk mot den utvendige kanten av ho-
veddelen til vannmotoren og sjekk at hoved-
delen og støttepakningen sitter kvadratisk 
mot veggen.  Hvis ikke juster alarmledningen 
og / eller avløpsrøret for å tilpasse. 

Trinn 9. Fra den utvendige veggen, sett 
inn drivakslingen gjennom muffen og sett 
den fullstendig inn i skovleren. (Når den er 
fullstendig innsatt, bør akslingen stikke frem 
utover fremsiden til veggen med omtrent 
500 mm minus 50 mm veggtykkelse.) 

Merk drivakslingen på et punkt som er om-
trent 3 to 6 mm inn i fremsiden av veggen, 
fjern akslingen, kutt akslingen hvor det tid-
ligere ble merket, fil bort utvekster fra kut-
tenden til drivakslingen og sett inn drivaks-
lingen på nytt gjennom muffen og sett inn 
skovleren fullstendig. 

Trinn 10. Hold alarmklokke montasjen i stil-
ling mot veggen, koble til koblingen med 
drivakslingen og træ så forsiktig lageret for 
avtrekkeraksling inn på muffen. Stram godt 
lageret for avtrekkeraksling ved å bruke et 
par kanalsperringer på sekskantenden på 
38 mm. 

Trinn 11. Roter avtrekkeren for hånd og 
sjekk at den roterer fritt (uten noen tegn 
til at det er noe som strammer). Hvis ikke 
foreta de nødvendige justeringer. 

Trinn 12. Installer alarmklokken og stram 
godt pluggmutteren. Merket til identifika-
sjonssymbolet må stilles inn horisontalt, 

Trinn 13. Prøv den hydrauliske alarmklok-
ken ved å åpne ventilen for alarmprøve i ut-
styret til ventilen for oppdagelse av vanntil-
førsel. Alarmen må være klargjort og stabil. 
Hvis ikke foreta de nødvendige justeringer. 

ADVARSLER
Prøving av den hydrauliske alarmklokken kan 
føre til drift av andre tilknyttete alarmer. Der-
for må underretning gis til eieren og brann-
vesenet, sentral kontrollstasjon eller annen 
signalstasjon som alarmene er knyttet til.

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.

TFP922 Page 3 of 4

FIGUR 2 - TYPISK INSTALLASJON AV HYDRAULISK ALARMKLOKKE MODELL WMA-1

ANMERKNINGER:

1. Alle installasjonsmål vises i nominell verdi.

2. Alle inkluderte utstyrskomponenter er galvaniserte.

3. Med unntak av filteret DN20 er alle inkluderte utstyrskomponenter vanlig 
maskinvare.

4. Materiale vist i prikkete linjer er ikke inkludert med modell WMA-1.

5. Ta kontakt med ansvarlige myndigheter lokalt angående mekanisk alarm som 
isolerer kravene til kontrollventil.

VANNMOTOR

65,0 mm T/O

MUFFEENDE ISO 
7/1-R 1 GJENGET 
AV INSTALLATØR

63,5 mm T/O

UTSTYR FOR STANDARD INNLØP

Nr. BESKRIVELSE KVAN-
TITET

1 DN20 x 80 mm Nippel . 2

2 DN20 90° Albue . . . . . . . 1

3 DN20 x 6 x 20 dimen-
sjon med 6 mm plugg . 1

4 DN20 Kobling . . . . . . . . . 1

REN- 
GJØRINGSHETTE 

FOR FILTER

ISO 7/1-R 
DN20 INNLØP

46,0 mm 
(1-13/16”) 

AVLØP
ISO 

7/1-R 3/4 
AVLØP

DN25 
GALVANISERTSTÅL 

ELLER 
MESSINGRØR

DN19 MUFFE 
FOR DRIVAKSEL

457,2 mm 
MAKSIMUM

50,8 mm 
MINIMUM

254,0 mm 
MINIMUM

EKSTRA UTSTYR FOR AVLØP

Nr. BESKRIVELSE KVAN-
TITET

A DN25 90° Albue . . . . . . 1

B DN25 45° Albue . . . . . . 1

C Veggplate  . . . . . . . . . . . 1

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

PLASSERING AV EKSTRA ELEKTRISK 
LEDET N.O. KONTROLLVENTIL FOR 

ALARM (BVS-3/4” ANBEFALT)  
SE MERKNAD 5
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

NB: Dette er et oversatt dokument. Oversettelser av alle typer materiell, til andre språk enn engelsk, er kun ment å være en støtte til et ikke-
engelsktalende publikum. Nøyaktigheten av oversettelsen er hverken garantert , eller implisert. Om det oppstår spørsmål, eller noen form 
for tvil om nøyaktigheten av informasjonen i denne oversettelsen, ber vi Dem vennligst å konsultere den engelske versjonen av dokument 
TFP922, som er den offisielle versjonen av dokumentet. Uoverensstemmelser eller forskjeller, som har oppstått under oversettelsen, er ikke 
bindende og har ingen juridisk betydning for  overensstemmelser, gjennomføring, eller noen andre forhold. www.quicksilvertranslate.com.

Service og 
vedlikehold
De følgende prosedyrer og kontroller må 
foretas, som angitt, i tillegg til eventuelle spe-
sifikke krav fra ansvarlige myndigheter, og alle 
feil og avvik må umiddelbart korrigeres. 

Eieren er ansvarlig for å kontrollere, teste og 
vedlikeholde sitt brannvernsystem og  an-
ordninger i henhold til dette dokumentet, i 
tillegg til gjeldende regelverk fra ansvarlige 
myndigheter. Installatøren, eller produsenten 
må rådspørres mht. alle uklarheter og spørs-
mål. 

Det anbefales at automatiske sprinklersystem 
inspiseres, testes og vedlikeholdes av et kva-
lifisert vedlikeholdsfirma iht. lokale krav og 
nasjonale forskrifter

ANMERKNINGER
Før det stenges en hovedkontrollventil for brann-
vernsystem for å utføre vedlikeholdsarbeide på 
brannvernsystemet, som den kontrollerer, må 
det innhentes tillatelse fra rette myndigheter til 
avstengning, og alt personell, som kan bli berørt 
av dette må få beskjed.

Prøving av den hydrauliske alarmklokken kan 
føre til drift av andre tilknyttete alarmer. Derfor 
må underretning gis til eieren og brannvesenet.

Dersom alarmen ble brakt til taushet under drift 
må kontrollventilen for alarm åpnes på nytt et-
ter at brannvernsystemet har blitt gjenopprettet 
til drift. Alarmen for vannmotor modell WMA-1 
må vedlikeholdes og betjenes i overensstem-
melse med de følgende instruksene:

Trinn 1. Den hydrauliske alarmklokken mo-
dell WMA-1 trenger ikke noen regelmessig 
planlagt vedlikehold. Roterende deler tren-
ger ikke smøring. Imidlertid anbefales det at 
brannalarmene periodevis settes i drift, det vil 
si for å sjekke at de genererer en klar og stabil 
lyd. Enhver skade må rettes opp øyeblikkelig. 

Trinn 2. Kontrollen bør foretas periodisk i 
overensstemmelse med kravene fra ansvar-
lige myndigheter og oftere i tilfelle det skulle 
være nødvendig om stedene har blitt utsatt 
for hærverk. Y-filteret og den reduserende di-
mensjon på innløpet til WMA-1 skal rengjøres 
etter hver bruk av den hydrauliske alarmklok-
ken og etter at alarmledningen har blitt tømt 
ut.

Begrenset garanti
Produkter, som produseres av Tyco Fire & 
Building Products innrømmes garantifor-
sikring kun overfor den originale kjøperen 
i ti (10) år, mot defekter i materialet eller 
utførelsen, etter at det er betalt og har blitt 
forskriftsmessig installert og vedlikeholdt 
under normal bruk og  behandling. Denne 
garantien utløper ti (10) år etter dato for ut-
sendelse av Tyco Fire & Building Products. 
Ingen garanti gis for produkter eller kom-
ponenter produsert av selskaper som ikke 
har forbindelse gjennom eierskap med Tyco 
Fire & Building Products eller for produkter 
og komponenter som har vært utsatt for 
feilbruk, ukorrekt installasjon, korrosjon, el-
ler som ikke har blitt installert, vedlikeholdt, 
eller reparert i overensstemmelse godkjent 
av sertifiseringsinstitusjon samt standarder 
fra andre ansvarlige myndigheter. Materiell, 
som Tyco Fire & Building Products klassifi-
serer, som defekte må enten repareres eller 
byttes ut på Tyco Fire & Building Products 
direkte henstilling. Tyco Fire & Building 
Products verken påtar seg eller autoriserer 
noen annen person til å påta seg noen an-
nen forpliktelse i forbindelse med salg av 
produkter eller deler av produkter. Tyco Fire 
& Building Products skal ikke kunne holdes 
ansvarlige for designfeil i sprinklersystemet, 
eller for feilaktig, eller ufullstendig informa-
sjon formidlet av Kjøperen, eller Kjøperens 
representanter. 

IKKE I NOE TILFELLE, SKAL TYCO FIRE & 
BUILDING PRODUCTS HOLDES ANSVAR-
LIGE AV KONTRAKT, STRAFFEFORFØLGEL-
SE, ANSVARSFORPLIKTELSE ELLER UNDER 
NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, FOR  TILFEL-
DIGE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGE-
SKADER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRENSET 
TIL  KRAV OM ERSTATNING FOR ARBEIDE, 
UTEN HENSYN TIL HVORVIDT TYCO FIRE & 
BUILDING PRODUCTS BLE INFORMERT OM 
MULIGHETENE FOR SLIKE KRAV, OG IKKE 
UNDER NOEN FORHOLD SKAL TYCO FIRE & 
BUILDING PRODUCTS ANSVAR OVERSTIGE 
ET BELØP TILSVARENDE SALGSPRISEN. 

NEVNTE GARANTI GJELDER I STEDET FOR 
ALLE ANDRE EKSPLISITTE ELLER IMPLI-
SITTE GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER 
OM OMSETTELIGHET OG EGNETHET FOR 
NOE SPESIFIKT FORMÅL. 

Bestillings-
prosedyre
Bestillinger på WMA-1, ekstra drenerings-
utstyr og reservedeler må inkludere beskri-
velse og delenummer (P/N).

Det komplette alarmsettet modell WMA-1 
inkluderer hydraulisk alarmklokke modell 
WMA-1, Y-filter modell 74A og utstyr for 
standard innløp.

WMA-1 Alarmenheter:
Oppgi: «Alarmenhet modell WMA-1 med 
alarmklokke i rød finish», 
................................................. P/N 52-630-1-021.

Oppgi: «Alarmenhet modell WMA-1 med 
alarmklokke i aluminium finish», 
................................................. P/N 52-630-2-021.

Ekstra dreneringsutstyr:
Oppgi: Ekstra dreneringsutstyr for hydrau-
lisk alarmklokke modell WMA-1
................................................... P/N 526302002E.

Reservedeler for hydraulisk alarm-
klokke:
(Angi beskrivelse) for bruk med hydraulisk 
alarmklokke modell WMA-1,
.......................................................P/N (se figur 1).

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