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Allmänt
Re li able Modell B1-acceleratorn med sin integrerade

Accelo–Check (anti överflödningsenhet) används för
att öka driften i torrörsventiler i automatiska
sprinklersystem av torr typ. Torra sys tem använder
tryckluft istället för vatten på grund av att minusgrader
kan existera. En Modell B1-ac cel er a tor kan också
användas i vissa Preaction-sys tem av typen Dubbel 
In ter lock (se Bul le tin 710). 

Acceleratorns funktion
Modell B1-acceleratorn är en vanligtvis stängd ventil

med 1/2" NPT-portar och den är känslig för en viss
förändring av lufttrycket. Denna enhet bevarar lufttrycket
för ett normalt sys tem med torr tryckluft i den övre
kammaren, Figur 2, även om systemets lufttryck faller, då
t ex en eller flera sprin klers öppnas. Den resulterande
differentiella kraft som skapas över Membranpaketet
(5–8) tvingar Tallriken att (15) öppna, vilket ger
systemtrycket möjlighet att passera till torrörsventilens
mellanliggande kammare som då öppnas. Samtidigt
passerar tryckluft genom acceleratorn och stänger den
integrerade Accelo–Check (11,20–24), genom att sätta
kammare H un der tryck och förhindra att vatten och
vattenburet skräp kommer in i det interna
restriktionsområdet i pas sage G. Detta ökar enhetens
pålitlighet och reducerar underhållet, vilket annars skulle
krävas för rengöring av acceleratorn efter varje
användning. 

Figur 2 visar acceleratorn i stängt läge un der tryck.
Acceleratorn är fylld med luft från torrörssystemet som
kommer in i acceleratorns inlopp, och passerar genom
Filterpaketet (18) och pas sage E till den Mellersta
kammaren. Lufttrycket lyfter Membranpaketet från
Tryckstången (10) och öppnar pas sage G. Luften fyller
se dan den Övre kammaren helt till systemtrycket. När det
är fyllt vilar Membranpaketet på tryckstångens ände och
stänger pas sage G, förutom mindre läckage som
skapats för att kompensera systemets tryckvariationer.

2.

In stal la tion
Re li able Modell B1-acceleratorn kopplas snabbt till Re -

li able Modell D, 4" eller 6" Torrörsventiler med hjälp av
Modell BD–2 Acceleratorkopplingar. Inga förändringar av 
sprinklersystemet krävs för denna in stal la tion. Figur 1
visar kopplingarna och an ger infästningspunkterna för
torrörsventilen.

För anslutning till Re li able Modell B, C1 eller C2
Torrörsventiler eller andra torrörsventiler, skall de
allmänna principerna för Re li able Modell BD–2
Acceleratorkopplingar användas. Referera till Bul le tin
354 för anslutning till Modell LDX Torrörsventiler.

Modell B1-acceleratorn kan vara kapabel att påskynda 
driften hos andra fabrikat av torrörsventiler, konstruerade
med mellanliggande kammare. Det har dock endast
testats och godkänts med Re li able Torrörsventiler. 

Reliables ac cel er a tor är med på UL-listan för
systemvolymer upp till 5678 li ter (1500 gal lon).
Kapaciteten är också godkänd av FM.

Artikel nr.
Antal
som

behövs

levereras

4″ 6″ Detalj nr Beskrivning
 1  1 98248000 Mätare, Tryckluft 1

 2  2 98604406 Propp, 1
2″ 3

 3  3 98604405 Propp,1″ 1

 4  4 98174401 Krök, 1
2″ 3

 5  5 98174400 Krök, Genomfart, 1
2″ 1

 6  6 98840105 Kulventil, 1
2″ 1

 7  7 98815200 Förband, 1
2″ 2

 8  8 98840171 Ventil, Glob, Brons  1
2″ 1

 9  9 98761651 T-koppling, 1
2″ x 1

2″ x 
1
2″

3

10 10 98761650 T-koppling, 1″ x 1″ x
1
2″

1

11 11 98543252 Nippel, 1
2″ x 10 1

2″ 1

12 12 98543235 Nippel, 1
2″ x 8 1

2″ 2

13 13 98543204 Nippel, 1
2″ x 6″ 3

—— 14 98543202 Nippel, 1
2″ x 5 1

2″ 2

——

15 15 98543207 Nippel, 1
2″ x 4″ 1

16 — 98543216 Nippel, 1
2″ x 3 1

2″ 1

17 — 98543210 Nippel, 1
2″ x 2 1

2″ 2

17 98543210 Nippel, 1
2″ x 2 1

2″ 1

Modell BD–2 Acceleratorkopplingar för anslutning
av Modell B1-acceleratorer till Modell D 4" & 6"
Torrörsventiler

Figur 1

Man måste se till att acceleratorns funktion och
vattentillförseln inte uppstår på samma gång vid
kontrollantens test. Det uppstår en försening medan
luften trycks ut genom kontrollantens testanslutning
framför vattnet. Denna försening beror på rörsystemets
storlek, tillgänglig vattentillförsel och andra faktorer som
inta acceleratorn kan kontrollera och hindrar systemets
möjlighet att leverera vatten på de 60 sekunder som är
kravet. Även om installationserfarenhet ute på fältet
hjälper vid val av systemets storleksbegränsningar,
rekommenderas att Reliables avdelning för Teknisk ser -
vice konsulteras när man stöter på sys tem med större
volymer. 

Modell B1-acceleratorn

Modell 

D Torrörsventiler 

Standardkoppling

Standardkoppling



Re li able Modell B1-ac cel er a tor med Integrerad Accelo–Check

3.

Artikel
nr. Detalj nr. Beskrivning

Antal
som

behövs

1 91007000 Stomme/Tryckstångsguide,
Undersammanst.

1

2 92106411 Övre kammarens hölje 1

3 98604413 Dräneringspropp 1
4² 2

4 91106311 Bult till övre kammare 6

5* 92206311 Avkänningsmembran 1

6 95276321 Membranhållare 1

7 96906311 Membranbricka 2

8* 92207000 membranmutter
—Undersammanst. fil ter

1

9 96406311 Membranfjäder 1

10* 95506307 Tryckstång 1

11* 95406311 O-ring, Accelo–Check 1

Om reservdelar skulle behövas bör endast originaldelar
från Re li able användas. Ange detaljens namn och
nummer vid beställning. Även enhetens namn, storlek,
modell och serienummer.

Lista över acceleratorns delar

Artikel
nr. Detalj nr. Beskrivning

Antal
som

behövs

13 73016333 Ventilproppspaket 1

14* 95406312 O-ring, Ventilpropp 1

15 95226321 Tallrik 1

16* 95406313 O-ring, Tallrik 1

17 96406314 Tallriksfjäder 1

18* 73016343 Filterpaket 1

19 91006417 Accelo–Check Stomme 1

20 95226327 Accelo–Check Tallrik 1

21 96906327 Accelo–Check Bricka 1

22* 92206317 Accelo–Check Membran 1

23 94906327 Accelo–Check Mut ter 1

24 96406317 Accelo–Check Fjäder 1

*Dessa artiklar finns i Reservdelspaket, detaljnr.  6888000100.

Figur 2

Systemkrav

NFPA 13 kallad “In stal la tion av sprinklersystem”,
specificerar att acceleratorer (snabböppnande
enheter) krävs i torra sys tem med kapaciteter över
1893 li ter (500 gal lon). Undantag tillåter dock att

snabböppnande enheter förbises för större sys tem då
vattnet kan levereras till kontrollantens testanslutning på 
mindre än 60 sekunder.

Dräneringspropp K

Dräneringspropp J

Övre kammaren

Mellersta kammaren

Mätarport

Pas sage G

Pas sage F
Hålighet H

Pas sage E
Inlopp



Symp tom Trolig orsak Åtgärd

Luft flödar snabbt genom
acceleratorn till utloppet vid
återställning (lufttryck vid droppande 
kulventil).

1. Vakuum i mellersta kammaren 
tillåter inte att acceleratorn 
återställs.

2. Tryckstången hålls nertryckt av 
föroreningar, tryckstången böjd 
eller tryckstångsguiden för trång..

1. Ventilera den mellersta kammaren 
vid Artikel 7 i avsnittet 
Återställningsförfarande

2. Rengör eller byt efter behov.

Mindre luftflöde eller läckage genom
acceleratorn.

1. Förorening vid tallriken.
2. O-ring har blåsts av tallriken, 

eller så har den spruckit.
3. Accelo–Check-membran har

 hål eller reva som gör att luft når 
utloppet via pas sage  F.

4. Läckage förbi tryckstångsguidens
O-ring.

5. Tryckstången eller 
tryckstångsguiden skadade och 
orsakar läckage.

1. Rengör.
2. Montera ny O-ring..

3. Byt.

4. Byt.

5. Byt.

Inget eller lågt lufttryck i övre
kammaren (Mätarens tryck ökar inte,
och det finns inget lufttryck i
utloppet).

1. Filterpaket igensatt.
2. Restriktionsområdet (pas sage G) 

igensatt eller så är filtret på 
membranets mut ter igensatt.

1. Byt.
2. Byt.

Acceleratorn löser inte ut vid
systemtest.

1. Övre kammarens lufttryck läcker 
tillbaka till systemet för snabbt 
genom restriktionsområdet.

2. Övre kammarens lufttryck läcker 
tillbaka till systemet genom 
sönderrivet membran.

3. Extern läcka i övre kammaren.

4. Filterpaket avgränsat.

1. Rengör toppen på tryckstången 
och passa ihop med ytan på 
membranets mut ter, eller byt. 

2. Byt.

3. Kontrollera att mätare och
dräneringspropp åtdra
gna–använd ny *Teflontejp på 
proppen efter varje återställning.

4. Byt.

Acceleratorn översvämmad med
vatten

1. Kontrollera att ventilen i
acceleratorns utloppsledning inte
är stängd och hindrar att trycket i
den mellanliggande kammarens
torrör hindrar trycket från att hålla
Accelo–Check-membranet 
stängt.

2. Accelo–Check O-ring saknas eller
är sönder.

3. Läckage förbi tryckstångsguidens 
O-ring.

4. Tryckstången eller
tryckstångsguiden skadade och
orsakar läckage.

5. Acceleratorns kopplingsledningar
innehåller vatten.

6. Vattenmatningens nivå för hög.

1. Byt med kopplingar så som anges.

2. Byt.

3. Byt.

4. Byt.

5. Dränera och rengör un der 
återställningsförfarandet.

6. Justera. Omplacera acceleratorns
inloppssystems anslutning högre 
upp, minst två fot öve
torrörsventilen.

4.

Underhåll

Följande tabell är en förenklad felsökningsguide som
an ger det nödvändiga, korrigerande underhållet för de 

vanligaste problemen som kan uppstå.

* DuPont Registrerat märke



Återställningsförfarande

1. Stäng Ventil A och B, Figur 1.

2. Stäng luft och vattenförsörjningsventilerna mot
torrörsventilen. Dränera och återställ torrörsventilen i
enlighet med ventilens installationsbulletin.

3. Stäng ventilen för vattnets huvudledning igen och
öppna torrörsventilens dräneringsventil.

4. Lossa på propparna D och E, Figur 1.

5. Lossa stommens dräneringspropp J, Figur 2..

6. Lossa den övre kammarens dräneringspropp K. Om
vatten finns i den övre kammaren skall acceleratorn
demonteras och den övre och mellersta kammaren
samt membranpaketet rengöras med en ren, luddfri
trasa. Montera ihop acceleratorn igen. Sätt tillbaka
den övre kammarens dräneringspropp med ny
gängtätning.

7. Lossa på Accelo–Check-stommen (19) och lyft
försiktigt upp Accelo–Check-membranpaketet (22)
för att kontrollera den mellersta kammarens ven ti la -
tion. Sätt tillbaka dessa delar försiktigt.

8. Öppna Ventil A något, Figur 1, och rensa bort
eventuellt vatten som kan finnas i
kopplingsledningarna. Stäng Ventil A. Sätt tillbaka
Propp D och E. Öppna Ventil A något och rensa
försiktigt. Stäng Ventil A och återplacera stommens
dräneringspropp J, Figur 2.

9. Tryckbelasta acceleratorn genom att öppna Ventil A,
Figur 1. Öppna Ventil B och sök efter läckage vid den
droppande kulventilen C. Trycket i den övre
kammaren skall vara samma som systemtrycket.

10.Öppna kontrollventilen till vattenförsörjningen något.
Stäng huvudventilen för dränering när vattnet flödar
och öppna se dan ventilen till huvudförsörjningen
helt. Systemet är nu klart att användas.

Se upp!
Närvaro av vatten i acceleratorn kan medföra att den
startar för tidigt. Därför är det av yttersta vikt att
acceleratorn efter användning i systemets kontrolleras,
så att inget vatten finns i den övre kammaren och att
acceleratorns kopplingsledningar är rensade, innan
återställningen av acceleratorn utförs. Dessutom får
vattenmatningens nivå efter in stal la tion inte överstiga
torrörsventilens huvudnivå. Om man hittar vatten i
acceleratorn som en följd av för hög huvudnivå eller
backdränering, måste acceleratorns inloppssystems
anslutning flyttas upp minst två fot över torrörsventilen.

Följande acceleratortester bör utföras varje halvår eller
varje gång acceleratorn demonterats.

A. Acceleratortest utan att använda torrörsventilen

1. Stäng Ventil A och B, Figur 1, Lossa på Propp E.

2. Lossa stommens dräneringspropp J, Figur 2, för att
sänka trycket vid acceleratorns inlopp. Detta
simulerar en systemsänkning som om en eller flera
sprin klers var öppna. Acceleratorn skall vara i drift.

3. Återställ acceleratorn efter instruktionerna som
beskrivs i avsnittet Återställningsförfarande, artikel 4
till och med 9.

B. Känslighetstest

1. Stäng kontrollventilen till vattenförsörjningen

2. Lufta systemtrycket med 1 psi per minut genom att
öppna huvudnivåns ventil som sit ter på
torrörsventilen.

3. Efter tio minuter (lufttrycket skall ha sjunkit 10 psi)
skall inte acceleratorn löst ut.

4. Återställ systemtrycket och öppna åter
kontrollventilen till vattenförsörjningen.

Acceleratorns driftstid
Figur 3 erbjuder ett ungefärligt di a gram över
acceleratorns verkliga driftstid gentemot systemets
storlek när ett sprinklerhuvud öppnas. Acceleratorns
driftstid är relativt opåverkad av inloppstrycket, så
diagrammet gäller för alla normala torrsystemstryck från
20 psi till 50 psi (1,7 bar till 3,4 bar). Enligt beskrivningen I
följande avsnitt, kommer tiden det tar att leverera vattnet
att överstiga  acceleratorns driftstid som vi sas i Figur 3
avsevärt.

Obs! 1 bar=100 kPa

5.

Test & inspektion

1.  Kontrollera att korrekt lufttryck ställts in för systemet.

2. Kontrollera att trycket i acceleratorns övre kammare
och systemets tryck är lika.

3. Kontrollera att Ventil A och B är helt öppna.

4. Kontrollera att vattnets huvudnivå är korrekt.

5. Sök efter läckage vid den droppande kulventil C.

Fig ur 3

Acceleratorns Driftstid vs. Torrsystemets

Volymtid (sek) Systemkapacitet

                SYSTEMKAPACITET - GAL LON (LI TER)




