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Charakterystyka  
ogólna
Turbinowe urządzenie alarmowe model WMA-1 
jest zewnętrznym urządzeniem alarmowym 
z napędem hydraulicznym przeznaczonym 
do użytku z czujnikami przepływu wody 
w systemach przeciwpożarowych. Jest to 
urządzenie lekkie, lecz wytrzymałe i może ono 
być używane do lokalnej sygnalizacji alarmów 
w połączeniu z alarmowymi zaworami jedno-
kierunkowymi, zaworami kontrolno-alarmo-
wymi powietrznymi, zalewowymi i zaworami 
wstępnie sterowanymi. 

Hydrauliczne urządzenie alarmowe nadaje 
się do montażu na sztywnej ścianie każdego 
rodzaju i można go montować na ścianach 
o grubości od 50 do 450 mm. Urządzenie 
jest wyposażone w umieszczony na liście i 
zatwierdzony filtr model 74A Y- (P/N 305004) 
do zastosowania na linii alarmowej.

WMA-1 wykorzystuje lekką konstrukcję wirnika 
napędzanego, który wytwarza bardzo wysoki 
poziom ciśnienia dźwięku. Czasza dzwonka, 
zawieszenie czaszy oraz obudowa turbiny są 
wykonane ze stopów aluminium odpornych 
na korozję z mosiężną wkładką dyszy.  
Polimerowe łożyska napędu nie wymagają 
smarowania, a czasza dzwonka jest ściśle 
przymocowana do zawieszenia dzwonka, co 
eliminuje konieczność instalowania osobnej 
pokrywy.

OSTRZEŻENIE
Opisane tu turbinowe urządzenie alarmowe 
model WMA-1 należy instalować i konserwować 
zgodnie z niniejszym dokumentem, a 
także z obowiązującymi normami insty-
tucji zatwierdzającej oraz regulacjami 
wszelkich innych kompetentnych organów. 
Niezastosowanie się do powyższego może spo-
wodować nieprawidłowe działanie przedsta-
wionego tu urządzenia.

Za utrzymywanie swojego systemu i urządzeń 
przeciwpożarowych w stanie umożliwiającym 
ich prawidłowe funkcjonowanie odpowiada 
właściciel. Wszelkie pytania należy kierować do 
wykonawcy systemu lub producenta tryskaczy.

 

Dane techniczne
Atesty
Zatwierdzone przez CE, FM i VdS.

Wykończenie czaszy dzwonka
Czerwone lub aluminiowe

Zakres ciśnienia roboczego wody
0,5 do 16,0 bar

Współczynnik K dyszy
10,1 l/min.bar0,5

Filtr-Y
DN20, brąz, siatka z oczkami 0,65 mm. 

Elementy osprzętu
Złączki z galwanizowanej stali i żeliwne 
łączniki.

Dane projektowe
Turbinowe urządzenie alarmowe WMA-1 
należy użytkować zgodnie z następującymi 
kryteriami projektowymi:

Pozycja 1. Filtr -Y musi być umieszczony na 
wlocie do turbinowego urządzenia alarmowe-
go (patrz Rysunek 2).

Pozycja 2. Turbinowe urządzenie alarmowe 
należy montować wyłącznie na powierzchni 
sztywnej ściany, która nie pozwoli na 
obluzowanie się i odpadnięcie młotka 
dzwonka/zawieszenia czaszy.

Pozycja 3. W celu uzyskania najwyższego 
poziomu dźwięku turbinowe urządzenie 
alarmowe powinno być umiejscowione 
możliwie jak najbliżej zaworu z czujnikiem 
przepływu wody.

Pozycja 4. Przewody rurowe linii alarmowej 
od wylotu alarmowego osprzętu zaworu 
z czujnikiem przepływu do turbinowego 
urządzenia alarmowego muszą mieć na 
całej długości wymiar DN20 oraz muszą być 
wykonane ze stali galwanizowanej, mosiądzu 
lub innego odpowiedniego materiału odpor-
nego na korozję.   

Pozycja 5. Przewody rurowe linii alarmowej 
muszą być ustawione w takiej pozycji, 
żeby można było z nich odprowadzić wodę 

Turbinowe Urządzenie Alarmowe Model WMA-1 
Mechaniczne urządzenie alarmowe z napędem hydraulicznym 
Zgodność z normami europejskimi, 16 bar 

z powrotem do osprzętu zaworu z czujnikiem 
przepływu.

Pozycja 6. Korek oczyszczania zbiornika 
ścieków musi być umieszczony pionowo pod 
wlotem do turbiny.

Pozycja 7. Przewody rurowe od turbiny muszą 
mieć na całej długości wymiar minimum 
DN25 i muszą być skierowane do otwartego 
spustu w celu zapewnienia właściwego 
odwodnienia po uzyskaniu maksymalnego 
poziomu ciśnienia dźwięku.

UWAGA
Spust odwodnienia turbinowego urządzenia 
alarmowego może być podłączony do 
głównego spustu zaworu z czujnikiem 
przepływu wody, jeżeli na poziomym odcinku 
przewodów rurowych odwodnienia turbi-
nowego urządzenia alarmowego, (przed ich 
połączeniem z głównym odwodnieniem), 
zainstalowany jest jednokierunkowy zawór 
klapowy odchylny bez sprężyny. 

Pozycja 8. W celu ograniczenia powstawania 
plam na ścianie spowodowanych przez 
spuszczaną wodę, zaleca się, aby rury 
odwadniające turbinę były wykonane 
z galwanizowanej stali, mosiądzu lub innego 
odpowiedniego materiału odpornego na ko-
rozję. 

Pozycja 9. Woda spuszczana z instalacji musi 
być odprowadzana w taki sposób, aby nie 
spowodować przypadkowego uszkodzenia 
mienia lub zagrożenia dla ludzi. 

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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Pozycja 10. Odwodnienie linii alarmowej (na 
zaworze z czujnikiem przepływu wody) musi 
być utrzymywane w temperaturze wynoszącej 
minimum 4°C (40°F).

Działanie
Po zadziałaniu alarmowego zaworu jedno-
kierunkowego, zaworu kontrolno-alarmowe-
go powietrznego, zalewowego lub zaworu 
wstępnie sterowanego, do którego podłączone 
jest turbinowe urządzenie alarmowe WMA-1 
woda napłynie do turbiny i popłynie przez 
dyszę wlotową. Woda przepływając przez 
dyszę wlotową powoduje powstanie strumie-
nia o dużej szybkości, który uderza w wirnik 
napędzany powodując obracanie się wirnika 
oraz młotka dzwonka. Ruchomy pierścień 
młotka dzwonka przy każdym obrocie uderza 
w czaszę dzwonka emitując dźwięk alarmu. 
Zużyta woda jest potem odprowadzana przez 
ujście 25 mm (1”). 

Dźwięk alarmu będzie emitowany tak 
długo, jak długo woda napływa do systemu 
i przepływa przez turbinowe urządzenie 
alarmowe. Woda w linii alarmowej zostanie 
automatycznie odprowadzona przez otwór, 
który również znajduje się w osprzęcie zawo-
ru z czujnikiem przepływu wody. 

Turbinowe urządzenie alarmowe nie musi 
być ponownie nastawiane po zadziałaniu. 
Jednakże, jeżeli alarm został wyciszony 
w czasie działania poprzez zamknięcie za-
woru kontrolno-alarmowego, zawór ten 
będzie musiał być ponownie otwarty po 
przywróceniu systemu przeciwpożarowego 
do pracy.

Montaż
Turbinowe urządzenie alarmowe WMA-1 
należy instalować zgodnie z następującymi 
instrukcjami: 

Krok 1. Należy wyznaczyć miejsca przejścia 
przez ścianę dla osi tulei i ujścia odwodnienia. 
Ujście odwodnienia musi być umieszczone 
przynajmniej 250 mm pod tuleją. 

Krok 2. W obydwu miejscach w ścianie należy 
przewiercić na wylot otwory o średnicy 
38 mm. 

Krok 3. Należy dociąć niegwintowany koniec 
tulei na długość równą grubości ściany plus 0 
do 3 mm. Należy nagwintować ucięty koniec 
gwintem ISO 7-R3/4 zgodnie z ISO 7-1.

Krok 4. Należy zainstalować przewody rurowe 
linii alarmowej do dwuzłączki włącznie 
z połową dwuzłączki, pozycja 4 - Rysunek 2.

UWAGA
Szczeliwo do gwintów rurowych należy 
stosować oszczędnie i tylko na rurach z gwintem 
zewnętrznym. 

Krok 5. Przed rozpoczęciem montażu 
turbinowego urządzenia alarmowego należy 

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

RYSUNEK 1 - TURBINOWE URZĄDZENIE ALARMOWE MODEL WMA-1

Nr OPIS Szt. P/N

1 Turbina 1 92-630-1-021
2 Podkładka 

podtrzymująca 1 NW
3 Tuleja wałka 

napędowego 1 NW
4 Wałek napędowy 1 NW
5 Zawieszenie czaszy 

dzwonka 1 NW
6 Młotek dzwonka 1 (a)
7 Czasza dzwonka 1 (a)
8 Nakrętka czaszy 1 (a)

(a) Zestaw części do 
naprawy obejmuje 
pozycje 6, 7 (czerwony) 
i 8 1 92-630-1-025

(a) Zestaw części do 
naprawy obejmuje 
pozycje 6, 7 (alum.) i 8 1 92-630-2-025

NW: Niewymienne

RAMIĘ MŁOTKA 
DZWONKA

PRZEKŁADKA 
DYSTANSOWA 
POŁĄCZENIA

POŁĄCZENIE

3/4” NPS

ŁOŻYSKO 
WAŁKA MŁOTKA 

DZWONKAPIERŚCIEŃ 
WAŁKA MŁOTKA 

DZWONKA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY MŁOTKA 
DZWONKA (POZYCJA 6)

WIRNIK 
NAPĘDZANY

DYSZA

OTWÓR  
WLOTOWY

ODWOD-
NIENIE

WIDOK WEWNĘTRZNY TURBINY  
(POZYCJA 1)
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zamontować do turbiny osprzęt odwodnienia 
(oprócz płytki ściennej i kolanka 45°) jak 
również przewody rurowe linii alarmowej 
(włącznie z drugą połową dwuzłączki).   

Krok 6. Koniec tulei z gwintem ISO należy 
ręcznie wkęcić do korpusu do wyczuwalnego 
oporu plus 1/8 obrotu. 

Krok 7. Należy nasunąć podkładkę 
podtrzymującą na tuleję i przyłożyć podzespół 
do ściany w miejscu montażu. 

Krok 8. Należy dociągnąć dwuzłączkę DN20. 
Zainstalować płytkę ścienną i dociągnąć 
kolanko 45°. 

UWAGA
Należy docisnąć zewnętrzną krawędź korpusu 
turbiny i sprawdzić, czy korpus i podkładka 
podtrzymująca przylegają równo do ściany. 
Jeżeli tak nie jest, należy dopasować przewody 
rurowe linii alarmowej i/lub odwodnienia. 

Krok 9. Od strony zewnętrznej ściany 
należy włożyć wałek napędowy przez tu-

leję i całkowicie włożyć go do wirnika na-
pędzanego. (Po całkowitym włożeniu wałek 
powinien wystawać poza powierzchnię ściany 
na długość około 500 mm minus 50 mm minus 
grubość ściany). 

Należy zrobić znak na wałku napędowym 
w punkcie znajdującym się od 3 do 6 mm 
w głębi ściany; wyjąć wałek, uciąć go w miejscu 
uprzednio zaznaczonym, spiłować zadziory 
na uciętym końcu wałka napędowego i 
ponownie go włożyć przez tuleję w całości do 
wirnika napędzanego.   

Krok 10. Należy przyłożyć zawieszenie czaszy 
dzwonka do ściany w miejscu montażu, 
połączyć je z wałkiem napędowym, a nas-
tępnie ostrożnie wkręcić w tuleję łożysko 
wałka młotka dzwonka. Należy mocno 
dokręcić łożysko wałka młotka dzwonka 
używając pary szczypiec na sześciokątnej 
końcówce 38 mm. 

Krok 11. Młotek dzwonka należy ręcznie 
wprowadzić w ruch obrotowy i sprawdzić, czy 
obraca się swobodnie (bez oznak zacinania 

się).  Jeżeli tak nie jest, należy dokonać 
niezbędnych poprawek. 

Krok 12. Należy zainstalować czaszę dzwonka 
i mocno dokręcić nakrętkę czaszy. Ozna-
czenia identyfikacyjne muszą znajdować się 
w położeniu poziomym.

Krok 13. Należy dokonać próby działania 
turbinowego urządzenia alarmowego 
poprzez otwarcie zaworu testowania alarmu 
w osprzęcie zaworu z czujnikiem przepływu 
wody. Dźwięk alarmu musi być czysty i 
nieprzerwany. Jeżeli tak nie jest, należy 
dokonać niezbędnych poprawek. 

UWAGA
Dokonanie próby turbinowego urządzenia 
alarmowego może spowodować zadziałanie 
przyłączonych urządzeń alarmowych. Z tego 
względu należy uprzednio powiadomić 
właściciela oraz straż pożarną, stację centralną 
oraz inne stacje sygnałowe, do których alarmy 
są podłączone.

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

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

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

approximately 500 mm minus 50mm
minus wall thickness.)

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

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

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

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

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

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

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

With the exception of the DN20 Strainer, all included3.

Material shown in dotted lines is not included with

N.O. ALARM CONTROL VALVE

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

1

DESCRIPTION

3/4" x 3" Nipple

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

3/4" 90° Elbow

STANDARD INLET TRIM

2

NO.

4

3

1
2

4

1

3

trim components are common hardware.

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

4.

QTY.

. . . . .
. . . . . .

1
1

2
1

CAP
CLEAN-OUT
STRAINER

65,0 mm T/O

ISO 7/1-R 3/4
INLET

WATER

34,2 mm

MOTOR

63,5 mm T/O

ISO 7/1-R 1
DRAIN

GALVANIZED

BRASS PIPE

DN25

STEEL OR

22,2 mm

ISO 7/1-R 1
SLEEVE END

THREADED
BY INSTALLER

All installation dimensions are shown at nominal value.

All included trim components are galvanized.

NOTES:

2.

1.

5.

50,8 mm

61,9 mm

215,9 mm

457,2 mm MAX.

. . . . . . .

. . . . . . .

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

OPTIONAL DRAIN TRIM

DESCRIPTION

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

A

50,8 mm MIN.

C

T.O.E.

Wall Plate
1" 45° Elbow
1" 90° Elbow

NO.

C
D

A
B

D

B

69,9 mm

DN19

SLEEVE
DRIVE SHAFT

QTY.

1

1

1
1

MIN.
254,0 mm

DRAIN

ELECTRICALLY SUPERVISED
LOCATION FOR OPTIONAL

Model WMA-1.
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RYSUNEK 2 - TYPOWY MONTAŻ TURBINOWEGO URZĄDZENIA ALARMOWEGO MODEL WMA-1

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary instalacji pokazane są w wartościach nominalnych.

2. Wszystkie części składowe osprzętu są galwanizowane.

3. Za wyjątkiem filtra DN 20 wszystkie dołączone części składowe osprzętu są 
produktami typowymi.

4. Materiał przedstawiony linią przerywaną nie jest dołączany do modelu WMA-1.

5. Odnośnie wymagań w zakresie izolacji zaworu kontrolnego mechanicznego 
urządzenia alarmowego należy skontaktować się z lokalnymi kompetentnymi 
organami.

TURBINA

65,0 mm T/O

KOŃCÓWKA 
TULEI 

NAGWINTOWANA 
ISO 7/1-R 1 PRZEZ 

INSTALATORA

63,5 mm T/O

STANDARDOWY OSPRZĘT 
WLOTOWY

Nr OPIS Szt.

1 DN20  x 80 mm 
Złączka wkrętnae ..........

2

2 DN20 90° Kolanko  ........ 1

3 DN20 x 6 x 20 Trójnik 
z korkiem6mm  .............. 1

4 DN20 Dwuzłączka ......... 1

ZAŚLEPKA 
CZYSZCZE-
NIA-FILTRA

ISO 7/1-R 
DN20 WLOT

46,0 mm 
(1-13/16”) 

SPUST
ISO 

7/1-R 3/4 
SPUST

DN25 RURA 
ZE STALI 

GALWANIZOWANEJ 
LUB MOSIĄDZU

DN19 TULEJA 
WAŁKA 

NAPĘDOWEGO

457,2 mm MAKS.

50,8 mm MIN.

254,0 mm 
MIN.

OPCJONALNY OSPRZĘT 
ODWODNIENIA

Nr OPIS Szt.

A DN25 90° Kolanko ...... 1

B DN25 45° Kolanko ...... 1

C Płytka ścienna .............. 1

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

MIEJSCE NA OPCJONLANY 
STEROWANY ELEKTRYCZNIE 

ZAWÓR KONTROLNO-ALARMOWY 
(ZALECANE BVS-3/4”)  

PATRZ UWAGA 5
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

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 TFP922, 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.

Obsługa  
i konserwacja
Niezależnie od określonych wymogów 
kompetentnych organów konieczne jest 
stosowanie zalecanych procedur i inspekcji, 
a także niezwłoczne usuwanie wszelkich 
uchybień. 

Właściciel odpowiada za inspekcję, testowanie 
oraz konserwowanie instalacji i urządzeń 
przeciwpożarowych zgodnie z niniejszym do-
kumentem oraz obowiązującymi normami 
wszystkich kompetentnych organów. Wszelkie 
zapytania należy kierować do wykonawcy ins-
talacji lub producenta urządzenia. 

Zaleca się, by inspekcje, testy i konserwacje 
instalacji przeciwpożarowych przeprowadzały 
wykwalifikowane służby kontrolne zgodnie 
z miejscowymi wymogami i/lub krajowymi 
przepisami.

UWAGI
W celu przeprowadzenia konserwacji systemu, 
przed wyłączeniem głównego zaworu kontrolne-
go instalacji przeciwpożarowej należy najpierw 
uzyskać zgodę stosownych władz na wyłączenie 
instalacji oraz zawiadomić wszystkie osoby, 
których to może dotyczyć.

Dokonanie próby turbinowego urządzenia 
alarmowego może spowodować zadziałanie 
przyłączonych urządzeń alarmowych. Z tego 
względu należy uprzednio powiadomić właści-
ciela oraz straż pożarną.

Jednakże, jeżeli alarm został wyciszony 
w czasie działania, zawór kontrolno-alarmowy 
będzie musiał być otwarty bezzwłocznie po 
przywróceniu systemu przeciwpożarowego do 
pracy. Turbinowe urządzenie alarmowe WMA-1 
należy konserwować i  obsługiwać zgodnie 
z następującymi instrukcjami:

Krok 1. Turbinowe urządzenie alarmowe 
WMA-1 nie wymaga regularnej konserwacji. 
Części obracające się nie wymagają 
smarowania. Jednakże zaleca się, aby 
pożarowe urządzenia alarmowe były 
okresowo uruchamiane, czyli kontrolowane 
w celu sprawdzenia, czy generują czysty i 
nieprzerwany dźwięk. Uchybienia muszą być 
niezwłocznie usuwane. 

Krok 2. Kontrole powinny być przeprowadzane 
okresowo zgodnie z wymaganiami 
kompetentnych organów, lub częściej, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba, w przypadku 
miejsc narażonych na akty wandalizmu. 
Filtr-Y oraz trójnik zwężkowy we wlocie do 
WMA-1 podlegają czyszczeniu po każdym 
uuruchomieniu turbinowego urządzenia alar-
mowego oraz po odwodnieniu przewodów 
rurowych linii alarmowej.

Ograniczona 
gwarancja
Tyco Fire & Building Products udziela wyłącz-
nie pierwotnemu nabywcy, na okres dziesięciu 
(10) lat, gwarancji na wyprodukowane przez 
siebie produkty. Gwarancji podlegają wady 
materiałowe oraz wady wykonania, jeśli 
produkty te zostały opłacone, odpowiednio 
zainstalowane i konserwowane podczas ich 
normalnego użytkowania i funkcjonowania. 
Gwarancja traci ważność dziesięć (10) lat od 
daty dostarczenia produktu przez Tyco Fire 
& Building Products. Nie udziela się żadnej 
gwarancji na produkty lub komponenty 
wyprodukowane przez firmy nie powiązane 
własnościowo z  Tyco Fire & Building 
Products lub na produkty i komponenty, 
które były niewłaściwie użytkowane, 
zainstalowane, narażone na korozję lub, które 
nie były zainstalowane, konserwowane lub 
naprawiane zgodnie z obowiązującymi nor-
mami instytucji atestującej oraz wszelkich 
innych kompetentnych organów. Materiały 
uznane przez Tyco Fire & Building Products za 
wadliwe będą naprawione lub wymienione 
według uznania Tyco Fire & Building Products. 
Tyco Fire & Building Products nie zobowiązuje 
siebie ani nie upoważnia innych osób do 
wzięcia na siebie zobowiązań wynikających ze 
sprzedaży produktów lub części produktów. 
Tyco Fire & Building Products nie odpowiada 
za błędy projektowe systemów tryskaczowych 
lub niedokładne bądź niepełne informacje 
udzielone przez nabywcę lub przedstawicieli 
nabywcy. 

W ŻADNYM WYPADKU TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WYNIKAJĄCEJ Z POSTANOWIEŃ UMOWY, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, 
ABSOLUTNEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WYNIKAJĄCEJ Z INNEJ PODSTAWY 
PRAWNEJ, ZA PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, 
SPECJALNE LUB NASTĘPCZE SZKODY, 
W TYM M.IN. ZA KOSZTY ROBOCIZNY, BEZ 
WZGLĘDU NA FAKT, CZY FIRMA TYCO FIRE 
PRODUCTS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O 
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I 
W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
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 OKREŚ-
LONEGO CELU. 

Składanie 
zamówień
Zamówienia dotyczące WMA-1, opcjonalnego 
osprzętu odwodnienia i części zamiennych 
muszą zawierać opis i numer części (P/N).

Kompletny zestaw alarmowy model WMA-1 
zawiera turbinowe urządzenie alarmowe 
model WMA-1, filtr model 74A oraz 
standardowy osprzęt wlotowy.

Zestawy alarmowe WMA-1:
Należy określić: Zestaw alarmowy model 
WMA-1 z czaszą dzwonka pomalowaną na 
kolor czerwony, 
...................................................... P/N 52-630-1-021.

Należy określić: Zestaw alarmowy model 
WMA-1 z czaszą dzwonka z wykończeniem 
aluminiowym, 
...................................................... P/N 52-630-2-021.

Opcjonalny osprzęt odwodnienia:
Należy określić: Opcjonalny osprzęt 
odwodnienia do turbinowego urządzenia 
alarmowego WMA-1
........................................................ P/N 526302002E.

Części zamienne do turbinowego 
urządzenia alarmowego:
(Podać opis) do użycia z turbinowym 
urządzeniem alarmowym model WMA-1,
...............................................P/N (patrz Rysunek 1).

Filtr model 74A-Y, 
.................................................................. P/N 305004.
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