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Allmän 
beskrivning
Modell WMA-1 vattenturbinklocka är ett 
hydrauliskt drivet utomhusalarm utformat 
för användning med ventiler för vattenflö-
desdetektering i brandskyddande system. 
Den är lättviktig men kraftig och den kan 
användas i samband med larmkontroll-, 
torrörs-, deluge- och föraktiveringsventiler 
för att ljuda ett lokalt larm.  

Motorn för vattendrivet larm är lämplig för 
montering på alla typer av rigida väggar 
och kan rymma en väggtjocklek på 50 till 
450 mm. Den levereras med ett listat och 
godkänt modell 74A Y-filter (P/N 305004) 
för användning i larmledningen.

WMA-1 använder ett lättviktigt kom-
pressorhjul som kan producera en tryck-
nivå med väldigt högt ljud.  Gonggongen, 
gongongsmonteringen och vattenmotorns 
hus är tillverkade av rostfri aluminiumlege-
ring med ett mässingmunstycke. De poly-
merdrivlagren kräver inte smörjning och 
gonggongen är nära fäst till gonggongs-
monteringen för att eliminera behovet av 
ett separat hölje. 

VARNING
Modell WMA-1 vattenturbinklocka som be-
skrivs här måste installeras och underhållas 
i enlighet med detta dokument, såväl som 
med godkännande enhets tillämpliga nor-
mer, samt i enlighet med andra kravställares 
normer. Misslyckande med detta kan försäm-
ra denna anordnings funktionsduglighet.

Ägaren är ansvarig för att hålla sina system 
och anordningar för brandskydd i anständigt 
skick. Installatören eller sprinklertillverkaren 
skall kontaktas vid eventuella frågor.

 

Teknisk 
information
Godkännanden
CE-, FM- och VdS-godkänd.

Ytbehandling gonggong
Röd eller aluminium

Skala arbetande vattentryck
0,5 till 16,0 bar

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

Y-filter
DN20, brons, 0,65 mm nät.

Tillbehörskomponenter
Galvaniserade stålnipplar och gjutjärnsfäs-
ten.

Utformnings-
information
Modell WMA-1 vattenturbinklocka måste 
användas i enlighet med följande konstruk-
tionskriterium:

Föremål 1. Y-filtret skall placeras på inlop-
pet av motorn för vattendrivet larm (ref. 
figur 2). 

Föremål 2. Motorn för vattendrivet larm 
skall endast monteras till en rigid väggyta 
som inte tillåter slagstiftet/gonggongs-
monteringen att lossna och falla ur place-
ringen.

Föremål 3. För att uppnå högsta möjliga 
ljudnivå är motorn för vattendrivet larm 
placerad så nära ventilen för vattenflödes-
detektering som möjligt. 

Föremål 4. Larmledningen från larmut-
gången av ventilen för vattenflödesdetek-
tion till motorn för vattendrivet larm måste 
vara DN20 hela vägen och måste vara av 

Modell WMA-1 vattenturbinklocka
hydrauliskt drivet mekaniskt sprinklerlarm
europeisk konformitet, 16 bar

galvaniserat stål, mässing eller annat lämp-
ligt korrosionsresistent material. 

Föremål 5. Larmledningen måsta vara pla-
cerat så att det kan dränera tillbaka till ven-
tiltrimet för vattenflödesdetektion. 

Föremål 6. Propp för rens av sump skall 
placeras vertikalt nedanför vattenmotorns 
inlopp.

Föremål 7. Rör från vattenmotorns dräne-
ring måste vara minst DN25 hela vägen och 
riktade till en öppen dränering för att för-
säkra korrekt dränage för att uppnå högsta 
ljudtrycksnivå. 

OBSERVERA!
Dräneringen av motorn för vattendrivet 
larm kan anslutas till huvuddräneringen av 
en ventil för vattenflödesdetektion om en 
spärrventil av klafftyp laddad utan fjäder är 
installerad i en horisontell del av motorns 
dräneringsrör (innan dess anslutning till hu-
vuddräneringen).  

Föremål 8. För att minimera stänk på vägg 
som kan uppkomma av dräneringsvatten 
rekommenderas att dräneringsröret från 
vattenmotorn är av galvaniserat stål, mäss-
sing eller annat lämpligt korrosionsresis-
tent material. 

Föremål 9. Dräneringsvatten måste riktas 
så att ingen oavsiktlig skada på egendom 

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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eller fara för personer uppkommer när lar-
met fungerar eller därefter.  

Föremål 10. Larmledningsdräneringen (på 
ventilen för vattenflödesdetektion) måste 
upprätthållas på en minsta temperatur av 
4°C (40°F).

Funktion
Vid drift av larmkontroll-, torrörs-, deluge- 
eller föraktiveringsventil till vilken modell 
WMA-1 vattenturbinklocka är ansluten, 
kommer vatten flöda till vattenmotorn 
och genom inloppsmunstycket. Då vatten 
flödar genom inloppsmunstycket skapas 
en stråle med hög hastighet som träffas 
kompressorhjulet och gör så att detta och 
slagstiftet roterar.  Med varje rotation slår 
den fritt svängande slagstiftets ring till 

gonggongen och aktiverar larmet.  Det för-
brukade vattnet dräneras sedan genom det 
25 mm (1”) uttaget.  

Larmet kommer att låta så länge vatten flö-
dar in i systemet och flödar till motorn för 
det vattendrivna larmet.  Vatten i larmled-
ningen kommer automatiskt att dräneras 
tillbaka genom mynningen som även finns 
i tillbehöret för ventilen för vattenflödesde-
tektion.  

Motorn för det vattendrivna larmet behö-
ver inte återställas efter en drift. Om larmet 
tystats under drift genom stängning av en 
larmkontrollventil måste larmkontrollventi-
len öppnas igen efter att brandskyddssys-
temet har återställts i bruk.

Installation
Modell WMA-1 vattenturbinklocka måste 
installeras i enlighet med följande instruk-
tioner: 

Steg 1. Markera platserna för genomgång 
av vägg för hylsans och dränerings utgång-
ar av centralrör.  Dräneringsutgången mås-
te placeras minst 250 mm nedanför hylsan 
enligt figur 2. 

Steg 2. Gör hål som är 38 mm i diameter 
helt genom väggen på båda platser.  

Steg 3. Klipp den änden av hylsan som inte 
är gängad till en längd som är den samma 
som väggens tjocklek plus 0 till 3 mm. Trä 
den klippta ändan till ISO 7-R3/4 per ISO 7-
1.

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 — MODELL WMA-1 MOTOR FÖR VATTENDRIVET LARM

NR. BESKRIVNING ANT. P/N

1 Vattenmotor 1 92-630-1-021
2 Stödbricka 1 IU
3 Drivaxelhylsa 1 IU
4 Drivaxel 1 IU
5 Gonggongmontering 1 IU
6 Slagstift 1 (a)
7 Gonggong 1 (a)
8 Mutter 1 (a)

(a) Reservdelskit för 
reparationer innefattar 
föremål 6, 7 (röd) och 8 1 92-630-1-025

(a) Reservdelskit för 
reparationer innefattar 
föremål 6, 7 (alum.) 
och 8 1 92-630-2-025

IU: Inte utbytbar

SLAGARM

KOPPLINGS-
BRICKA

KOPPLING

3/4” NPS

SLAGSTIFT 
AXELLAGER

SLAGSTIFT 
RING

TVÄRGÅENDE BILD AV SLAGSTIFT 
(FÖREMÅL 6)

KOMPRESSOR-
HJUL

MUNSTYCKE

INTAG

DRÄN-
ERING

INVÄNDIG BILD AV VATTENMOTOR  
(FÖREMÅL 1)
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Steg 4. Installera larmledningen upp till och 
inklusive unionhalvan, föremål 4 - fig. 2. 

OBSERVERA!
Använd försegling sparsamt på yttergängor 
endast. 

Steg 5. Innan installationen av motorn för 
det vattendrivna larmet påbörjas skall drä-
neringstillbehöret monters (utom väggplat-
tan och 45° krök) samt resten av larmled-
ningen (inklusive den andra unionhalvan) 
till vattenmotorn. 

Steg 6. Dra åt den ISO-gängade änden av 
hylsan in i kroppen manuellt tills den sitter 
fast och dra ytterligare 1/8 varv.  

Steg 7. För stödbrickan över hylsan och 
placera monteringen på plats mot väggen.  

Steg 8. Dra åt DN20 unionen. Installera 
väggplattan och dra åt den 45° kröken.  

OBSERVERA!
Applicera tryck mot den yttre kanten av vat-
tenmotorns kropp och kontroller att kroppen 
och stödbrickan sitter plant mot väggen.  Om 
inte, justera larmledningen och/eller dräne-
ringsröret på plats.  

Steg 9. Sätt in drivaxeln genom hylsan från 
den yttre väggen och sätt in den helt i kom-
pressorhjulet.  (När den är helt insatt skall ax-
eln skjuta fram framför väggens yta med un-
gefär 500 mm minus 50 mm väggtjocklek.) 

Markera drivaxeln på en plats ungefär 3 till 
6 mm inuti väggens yta; ta bort axeln; skär 
av axeln där den markerats; fila bort rester 
från den avskurna änden och sätt åter in 
drivaxeln genom hylsan och helt in i kom-
pressorhjulet.  

Steg 10. Håll gonggongmonteringen på 
plats mot väggen, fäst kopplingen med 
drivaxeln och trä sedan försiktigt slagstif-
tets axellager på hylsan.  Dra säkert åt slag-

stiftets axellager genom att använda ett 
par slusskanaler på den 38 mm sexkantiga 
änden.  

Steg 11. Snurra slagstiftet för hand och 
kontrollera att det snurrar fritt (utan tecken 
på att vara bundet).  Om inte, gör nödvän-
diga justeringar. 

Steg 12. Installera gonggongen och täta 
skruven ordentligt.  Identifikationsskyltens 
bokstäver måste placeras horisontalt.

Steg 13. Testa motorn för det vattendrivna 
larmen genom att öppna larmprovsventi-
len i ventiltrimet för vattenflödesdetektion.  
Larmet måste vara klart och jämt. Om inte, 
gör nödvändiga justeringar. 

OBSERVERA!
Testning av motorn för vattendrivet larm kan 
leda till ingångsättande av andra associe-
rade larm.  Således måste meddelande till 
ägaren, brandavdelningen, centralstationen 

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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FIGUR 2 — TYPISK INSTALLATION AV MODELL WMA-1 MOTOR FÖR VATTENDRIVET LARM

NOTERINGAR:

1. Alla installationsmått visas i nominalvärden.

2. Alla inkluderade tillbehörskomponenter är galvaniserade.

3. Med undantag av DN20 filter, är alla inkluderade tillbehörskomponenter 
vanliga metallvaror.

4. Material som visas i de prickade linjerna inkluderas inte med modell WMA-1.

5. Rådfråga lokal kravställare om krav för mekaniska larm med avstängningsven-
til.

VATTEN-
MOTOR

65,0 mm “?”

HYLSÄNDA ISO 
7/1-R 1 GÄNGAD 
AV INSTALLATÖR

63,5 mm “?”

STANDARD INLOPPSTILLBEHÖR

NR. BESKRIVNING ANT.

1 DN20 x 80 mm nippele 2

2 DN20 90° krök ................. 1

3 DN20 x 6 x 20 t-kopp-
ling med 6 mm propp 1

4 DN20 union ...................... 1

FILTER 
RENGÖ-

RINGS-HYLSA

ISO 7/1-R 
DN20 INLOPP

46,0 mm 
(1-13/16”) 

DRÄNE-
RING

ISO 7/1-R 
3/4 DRÄ-
NERING

DN25 RÖR AV 
GALVANISERAT 

STÅL ELLER 
MÄSSING

DN19 DRIV-
AXELHYLSA

457,2 mm MAX.

50,8 mm MIN.

254,0 mm 
MIN.

EXTRA DRÄNERINGS-
TILLBEHÖR

NR. BESKRIVNING ANT.

A DN25 90° krök .............. 1

B DN25 45° krök .............. 1

C väggplatta ..................... 1

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

PLACERING FÖR TILLVALBAR 
ELEKTRISKT ÖVERVAKAD LARMKON-

TROLLVENTIL (BVS-3/4” REKOM-
MENDERAS)  

SE NOTERING 5
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eller annan signalstation till vilken larmen är 
anslutna utfärdas. 

Skötsel och 
underhåll
Följande förfaranden och inspektioner skall 
utföras såsom anvisas, samt i enlighet med 
specifika krav från kravställare och eventu-
ella försämringar måste omedelbart kor-
rigeras. 

Ägaren är ansvarig för besiktning, testning 
och underhåll av sina brandskyddssystem 
och anordningar i enlighet med detta do-
kument, såväl som med kravställares nor-
mer. Installatören eller tillverkaren skall 
kontaktas vid eventuella frågor. 

Det rekommenderas att automatiska 
sprinklersystem besiktigas, testas och un-
derhålls av kvalificerad granskningsservice 
i enlighet med lokala krav och/eller natio-
nella regler.

NOTERINGAR
Innan en huvudavstängningsventil på sprink-
lersystemet stängs för underhållsarbete av 
det sprinklersystem som den kontrollerar, 
måste först tillstånd att stänga berört sprink-
lersystem erhållas från lämpliga myndigheter 
och all personal som kan påverkas av detta 
beslut måste meddelas.

Testning av motorn för vattendrivet larm kan 
leda till ingångsättande av andra associerade 
larm.  Således måste ägaren och brandavdel-
ningen meddelas. 

Om larmet tystats under drift måste larmkon-
trollventilen öppnas igen direkt efter att det 
brandskyddande systemet återtagits i drift.  
Modell WMA-1 vattenturbinklocka måste 
underhållas i enlighet med följande instruk-
tioner:

Steg 1. Modell WMA-1 vattenturbinklocka 
kräver inget regelbundet schemalagt 
underhåll. Roterande delar kräver inte 
smörjning. Det rekommenderas dock att 
brandlarmen periodvis sätts igång, d.v.s. in-
spekteras, för att kontrollera att de utsönd-
rar klart och jämt ljud. Försämringar måste 
omedelbart korrigeras. 

Steg 2. Inspektionen skall göras periodvis i 
enlighet med kravställares normer eller mer 
regelbundet i fall att placeringen utsätts för 
vandalism. Y-filtret och den reducerade t-

kopplingen vid WMA-1 inloppet skall ren-
sas efter varje drift av motorn för vattendri-
vet larm och efter att larmledningarna har 
dränerats.

Begränsad 
garanti
Produkter som tillverkats av Tyco Fire & 
Building Products försäkras enbart till den 
ursprunglige köparen under tio (10) år mot 
defekter i material och utförande då betala-
de för och riktigt installerade och underhåll-
na under normalt bruk och service. Denna 
garanti går ut om tio (10) år från datum för 
leverans från Tyco Fire & Building Products. 
Ingen garanti ges för produkter eller kom-
ponenter som är tillverkade av företag som 
inte är förenade genom ägarskap av Tyco 
Fire & Building Products eller för produkter 
och komponenter som har varit utsatta för 
felaktig användning, felaktig installation, 
korrosion eller som inte har installerats, 
underhållits, modifierats eller reparerats 
i enlighet med godkännande enhets till-
lämpliga normer samt i enlighet med andra 
kravställares normer. Material som Tyco Fire 
& Building Products finner vara felaktiga 
skall antingen repareras eller bytas ut, på 
Tyco Fire & Building Products egenmäktiga 
beslut. Tyco Fire & Building Products åtar sig 
inte, och rättfärdigar heller inte personer att 
åta sig för dess räkning, andra åligganden i 
samband med försäljning av produkter el-
ler delar av produkter. Tyco Fire & Building 
Products skall inte hållas ansvarig för fel i 
utformningen av sprinklersystem eller för 
felaktig eller ofullständig inforation lämnad 
av köparen eller köparens representanter. 

UNDER INGA ANDRA OMSTÄNDIGHETER 
SKALL TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS 
HÅLLAS ANSVARIG, I KONTRAKT, ÅTALBAR 
HANDLING, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER 
UNDER NÅGON ANNAN LAGLIG TEORI, FÖR 
OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, SPECIELLA EL-
LER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL, AVGIFTER FÖR ARBETE, 
OAVSETT OM TYCO FIRE & BUILDING PRO-
DUCTS BLEV INFORMERADE OM MÖJLIG-
HETEN AV SÅDANA SKADOR, OCH I INGET 
FALL SKALL TYCO FIRE & BUILDING PRO-
DUCTS ANSVARSSKYLDIGHET ÖVERSTIGA 
ETT BELOPP SOM ÄR LIKA STORT SOM FÖR-
SÄLJNINGSPRISET. 

OVANNÄMNDA GARANTI ÄR UTFORMAD I 
STÄLLET FÖR ALLA ANDRA EXPLICITA OCH 
IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE GA-
RANTIER FÖR FÖRSÄLJNING OCH FUNK-
TIONSDUGLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT 
SYFTE. 

Beställnings-
förfarande
Beställningar av WMA-1, extra dränerings-
tillbehör och reservdelar måste innefatta 
beskrivning och delnummer. 

Den kompletta modellen WMA-1 larm inne-
fattar modell WMA-1 vattenturbinklocka, 
modell 74A filter och strandad inloppstill-
behör.

WMA-1 larmuppsättning:
Specificera: Modell WMA-1 larmuppsätt-
ning med rödfärgad gonggong, 
................................................. P/N 52-630-1-021.

Specificera: Modell WMA-1 larmuppsätt-
ning med rödfärgad??(aluminium finish 
- not red finish)?? gonggong, 
................................................. P/N 52-630-2-021.

Extra dräneringstillbehör:
Specificera: Extra dräneringstillbehör för 
modell WMA-1 vattenturbinklocka,
................................................... P/N 526302002E.

Reservdelar för vattenturbinklocka:
(Specifik beskrivning) för användning med 
modell WMA-1 vattenturbinklocka,
.......................................................P/N (se figur 1).

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