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Általános leírás
A DP-1 típusú pneumatikus indítószerelvény 
egy kisegítő indító eszköz a Tyco Fire Pro-
ducts cég pneumatikus vezérlésű elárasztó 
és előreagáló rendszere használatához. A 
DP-1 használható a Tyco Fire Products cég 
kettős reteszelésű elektromos/pneumatikus 
kioldású előreagáló szelepeihez is. A DP-1 
ezeket az automatikus vízszabályozó szele-
peket a levegő (nitrogén) nyomás csökke-
nésekor működteti. Pneumatikus vezérlés 
esetén a levegő nyomása azért csökken 
mert egy pilot’ sprinkler kinyit, vagy ket-
tős reteszelésű előreagáló rendszer esetén 
a rendszer csővezeték rendszerében egy 
automata sprinkler nyitása következtében 
csökken a levegő nyomása. Amikor a DP-1 
működik, lehetővé teszi, hogy a víznyomás 
csökkenjen az elárasztó vagy az előreagáló 
szelep differenciál kamrájában, ezáltal az el-
árasztó vagy az előreagáló szelep kinyit. 

A DP-1 pneumatikus indítószerelvény  
Central Model DP, a Gem Model B-1, és a 
Star Model S440 típusokhoz újratervezett 
változat.

FIGYELMEZTETÉS
A DP-1 típusú itt bemutatott pneumati-
kus indítószerelvényt a jelen dokumentum 
előírásainak megfelelően kell felszerelni és 
karbantartani, ugyanakkor be kell tartani a 
National Fire Protection Association (Nem-
zeti Tűzvédelmi Szövetség), valamint vala-
mennyi rendelkező hatóság utasításait. Ha 
ezeket az előírásokat nem tartja be, veszé-
lyezteti a berendezés épségét. 

A tulajdonos felelős azért, hogy tűzvédelmi 
rendszere és eszközei megfelelő üzemi körül-
mények között maradjanak. A felmerülő kér-
désekkel a felszerelést végző vállalkozóhoz 
vagy a készülék gyártójához kell fordulni.

DP-1 típusú pneumatikus indítószerelvény ‘actuator’
elárasztó és előreagáló rendszerekhez
pneumatikus indítás
General
Description
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator is
an auxiliary releasing device designed
for use with Tyco Fire Products Deluge
and Preaction Valves having dry pilot
release systems. Also the Model DP-1
is used for Tyco Fire Products Preac-
tion Valves having double interlock
electric/pneumatic release. The Model
DP-1 actuates these automatic water
control valves upon release of air (ni-
trogen) pressure. In the case of dry
pilot actuation, air pressure is released
due to opening of a pilot sprinkler, or
in the case of double interlock preac-
tion systems air pressure is released
from the system piping due to the
opening of an automatic sprinkler.
When the Model DP-1 actuates, it per-
mits water pressure to  be released
from the deluge or preaction valve dif-
ferential chamber, thereby allowing the
deluge or preaction valve to open.
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator is
a redesignation for the Central Model
DP, Gem Model B-1, and Star Model
S440.

WARNING
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator de-
scribed herein must be installed and
maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the integrity 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
relative to any questions.

Technical
Data
Approvals
UL and ULC Listed. FM and LPCB
Approved.

Maximum Inlet Water Pressure
250 psi (17,2 bar).

Maximum Air (Nitrogen) Pressure
50 psi (12,1 bar). Refer to Figure 2.

Assembly
The body and cover in Figure 1 are
bronze. The elastomer water seal is
Buna-N, and the diaphragm is nitrile
coated nylon.

Operation
When the Model DP-1 Dry Pilot Actua-
tor is in service, the pilot line or sprin-
kler line pressure (11 - Fig. 1), as ap-
plicable, holds the Diaphragm (7 - Fig.
1) depressed and the Disc (8 - Fig. 1)
seated against the water pressure (12
- Fig. 1) from the differential chamber
of the deluge or preaction valve.

Operation of a pilot sprinkler or auto-
matic sprinkler, as applicable, relieves
the air pressure from the diaphragm.
The Spring (6 - Fig. 1) and water pres-
sure from the differential chamber of
the deluge or preaction valve then
combine to force the the Model DP-1
open, which permits water to begin
flowing through the 1/8 inch diameter
holes located in the wall of the Guide
(5 -Fig. 1). As the air pressure contin-
ues to decrease, the flow out of the
Model DP-1 (13 - Fig. 1) increases to
a rate which is greater than can be
replenished through the restricted
water supply to the differential cham-
ber of the deluge or preaction valve,
which in turn permits the deluge or

preaction valve to open and allow a
flow of water into the system piping.

The  relationship  of  the air pressure
which should be maintained for system
water pressures to 250 psi (17,2 bar)
and the opening pressure drop re-
quired for opening of the Model DP-1
Dry Pilot Actuator are plotted in Figure
2.

Installation
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator,
which as applicable is provided as a
trim component for Tyco Fire Products
Deluge or Preaction Valves, must be
installed in accordance with the spe-
cific instructions provided with the
Tyco Fire Products Deluge or Preac-
tion Valve Technical Data Sheets.

NOTE
The dewpoint of the pilot line or sprin-
kler system air pressure must be main-
tained below the lowest ambient tem-
perature to which the piping system
will be exposed. Accumulation of
water in the air connection to the
Model DP-1 will lower the air pressure
at which the Model DP-1 will open.
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Model DP-1 Dry Pilot Actuator
For Deluge And Preaction Systems
Dry Pilot Release Service

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Close

Műszaki adatok
Engedélyek
UL és ULC listás. FM és LPCB jóváhagyás.
Legnagyobb bemeneti víznyomás
17,2 bar (250 psi).

Legnagyobb levegő (nitrogén) nyomás
12,1 bar (50 psi). Lásd a 2. ábrát.

Szerelvény
Az 1. ábrán látható test és fedél bronzból 
készült. Az elasztomer víztömítés Buna-N, a 
membrán nitrillel bevont nylon.

Működés
Amikor a DP-1 pneumatikus indítószerel-
vény üzemel az (1. ábra 11) pilot’ vezeték-
ben vagy sprinkler vezetékben az (1. ábra 
7) membránt lenyomva tartja és az (1. ábra 
8) szeleptányér ellenáll az elárasztó vagy 
előreagáló szelep differenciál kamrájában 
fellépő (1. ábra 12) víznyomásnak. 

A pilot’ sprinkler vagy az automata sprinkler 
működése lecsökkenti a levegő nyomását a 
membránon. Az (1. ábra - 6) rugó és az el-
árasztó vagy előreagáló szelep differenciál 
kamrájának víznyomása együttesen nyitja 
a DP-1-et, amely lehetővé teszi, hogy a ve-
zérlő falában levő (1. ábra 5) 1/8” átmérőjű 
nyíláson keresztül elkezdjen folyni a víz. 
Amint a levegő nyomása tovább csökken, 
az (1. ábra 13) DP-1-ből növekszik az áram-
lás mértéke addig, amíg nagyobb nem lesz 
mint az utántöltés az elárasztó vagy előre-
agáló szelep differenciál kamrájának kor-
látozott vízbevezetése miatt, ami viszont 
nyitja az elárasztó vagy előreagáló szelepet, 
és beengedi a vizet a rendszer csővezeték-
rendszerébe. 

A rendszer 17,2 bar (250 psi) nyomását el-
lensúlyozó levegő nyomás és a DP-1 pne-
umatikus indítószerelvény működtetését 
eredményező nyitó nyomásesés összefüg-
gését mutatja a 2. ábra diagramja.

Felszerelés
A DP-1 pneumatikus indítószerelvény ‘ac-
tuator’ a Tyco Fire Products cég elárasztó 
vagy előreagáló szelepeinek szerelvény 
eleme és a Tyco Fire Products cég elárasztó 
vagy előreagáló szelepeinek műszaki adat-
lapjában leírt módon kell felszerelni.

MEGJEGYZÉS
A pilot’ vezeték vagy a sprinkler rendszer 
harmatpontját a csővezetékrendszert érő 
legalacsonyabb hőmérséklet alatt kell tar-
tani. Ha víz gyűlik össze a DP-1 levegő csat-
lakozásában, az csökkenti azt a levegő nyo-
más értéket, amelynél a DP-1 kinyit. 
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Care and
Maintenance
The following inspection procedure
must be performed as indicated, in ad-
dition to any specific requirements of
the NFPA, and any impairment must
be immediately corrected.

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-
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 which it controls, permission to
shut down the effected fire protection
system 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.

INSPECTION PROCEDURE
The Model DP-1 Dry Pilot Actuator
must be inspected quarterly in accord-
ance with the following instructions:

Step 1. The Model DP-1 opens within
the specified range of pressures.

Step 2. Flow out of the Model DP-1

increase to a rate which will trip the
deluge or preaction valve.

Step3. Inspect the drain for evidence
of continued leakage past the Model
DP-1.  Determine and correct the
cause of the leakage problem, as ap-
plicable.

Step 4. It is recommended that at least
every 5 years, the Diaphragm Cover
be removed  and the Diaphragm in-
spected. The Diaphragm should be re-
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FIGURE 1
MODEL DP-1 DRY PILOT ACTUATOR

FIGURE 2
AIR (NITROGEN) PRESSURE REQUIREMENT
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NO. DESCRIPTION QTY. P/N
1 Body 1 NR
2 Cover 1 NR
3 Diaphragm Plate 1 (a)
4 Seat Ring 1 NR
5 Guide 1 (a)
6 Spring 1 (a)
7 Diaphragm 1 (a)
8 Disc 1 (a)
9 Hex Head Cap Screw,

5/16" - 18UNC x 1" 8 CH
10 Hex Nut,

5/16" - 18 UNC 8 CH

11 1/2" NPT Pilot Line Connection (Air/Nitrogen)
12 1/2" NPT Inlet Connection from

Deluge/Preaction Valve Differential Chamber
13 1/2" NPT Outlet Connection to Drain

CH: Common Hardware
NR: Not Replaceable
(a): Repair Kit Including Parts 3, 5, 6, 7, and 8

P/N 92-280-1-101

FELÜLVIZSGÁLAT

A DP-1 pneumatikus indítószerelvényt 
negyedévenként az alábbi utasításoknak 
megfelelően kell felülvizsgálni: 
1. lépés A DP-1 a specifikációban szereplő 
nyomástartományban nyit. 

2. lépés A DP-1-ből kifolyó áramlás olyan 
sebességre nő, amely működésbe hozza az 
elárasztó vagy az előreagáló szelepet. 

3. lépés Ellenőrizze a lefolyót, nincs-e szi-
várgás a DP-1 után. 

4. lépés Javasoljuk, hogy legalább 5 éven-
ként vegye le a membránfedelet és ellen-
őrizze a membránt. A membránt le kell 
cserélni, ha azon öregedés miatti sérülés 
bármely nyomát észleli.

5. lépés A tápvezeték nedvességszűrőjé-
ben felhalmozódó nedvességet legalább 
negyedévenként távolítsa el. Gyakoribb fe-
lülvizsgálatra lehet szükség, ha a környezet 
páratartalma különösen magas.

2. ÁBRA
LEVEGŐ (NITROGÉN) NYOMÁS KÖVETELMÉNY

BETÁPLÁLT VÍZ NYOMÁSA PSI-BEN
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EN A RENDSZER MINIMÁLIS LEVEGŐNYOMÁSA

AZ INDÍTÓSZERELVÉNY MŰKÖDTETŐ NYOMÁS TARTOMÁNYA

Karbantartás és 
szerviz
A következőkben megadott ellenőrzési el-
járásokat a megadott módon, az NFPA elő-
írásainak teljesítésén túlmenően végre kell 
hajtani, és minden felmerült hibát haladék-
talanul ki kell javítani. 

A tulajdonos felelős azért, hogy tűzvédelmi 
rendszerét és eszközeit a jelen dokumen-
tum, a National Fire Protection Association 
(azaz NFPA 25) valamint bármely rendelke-
ző hatóság előírásának megfelelően vizs-
gálja felül, tartsa karban és ellenőrizze. A 
felmerülő kérdésekkel a felszerelést végző 
vállalkozóhoz vagy a termék gyártójához 
kell fordulni.

Ajánlatos, hogy az automatikus sprinkler 
rendszerek felügyeletét, ellenőrzését és kar-
bantartását szakképzett ellenőrző szolgálat 
lássa el.

MEGJEGYZÉSEK
Mielőtt lezárná egy tűzvédelmi rendszer ve-
zérlő szelepét a szeleppel vezérelt tűzvédel-
mi rendszer felülvizsgálata, vagy karbantar-
tása céljából, az érintett rendszer lezárására 
először engedélyt kell kérnie az illetékes ha-
tóságoktól, és értesítenie kell a személyzet 
minden olyan tagját, akit a lezárási művelet 
érinthet. 

A tűzvédelmi rendszer üzembeállítása után 
értesítse az illetékes hatóságot, és kezdemé-
nyezze, hogy a felelős személy ellenőrizze a 
helyi vagy a központi riasztórendszereket.

No. LEÍRÁS MENNY.P/N

1 Test 1 NC
2 Fedél 1 NC
3 Membrán tányér 1 (a)
4 Tömítőgyűrű 1 NC
5 Vezetőhüvely 1 (a)
6 Rugó 1 (a)
7 Membrán 1 (a)
8 Szeleptányér 1 (a)
9 5/16 -18 UNC x 1”  

hatlapfejű zárócsavar 8 AH
10 5/16”-18 UNC, hatlapfejű anya 8 AH
11 1/2” NPT vezérlő vezeték csatlakozás (levegő/nit-

rogén)
12 1/2” NPT bemeneti csatlakozás az elárasztó/előrea-

gáló szelep kiegyenlítő kamrájából
13 1/2” NPT kimenő csatlakozó a lefolyóhoz

AH: Általános hardware
NC: Nem csereszabatos
(a): A javítóalkatrész készlet az alábbi tételeket tartal-

mazza: 3, 5, 6, 7 és 8
P/N 92-280-1-101

130,2 mm 
(5-1/8”) ÁTM.

54 mm 
(2-1/8”)

31,8 mm 
(1-1/4”)

85,7 mm 
(3-3/8”)

42,9 mm 
(1-11/16”)

1. ÁBRA
DP-1 TÍPUSÚ PNEUMATIKUS INDÍTÓSZERELVÉNY ‘ACTUATOR’
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Korlátozott 
garancia
A Tyco Fire & Building Products az általa 
gyártott termékekre a gyártási és anyaghi-
bából eredő meghibásodások esetén 10 év 
garanciát vállal az eredeti vásárló felé, ha az 
a terméket kifizette, megfelelően felszerel-
te, és elvégezte a szokásos használattal járó 
karbantartást és javításokat. Ez a garancia 
a Tyco Fire & Building Products termék ki-
szállításától számított tíz (10) év után jár 
le. Nem érvényes a garancia olyan termé-
kekre vagy alkatrészekre, amelyeket nem 
a Tyco Fire & Building Products fennható-
sága alá eső cégnél készítettek, amelyeket 
helytelenül használtak, rosszul szereltek fel, 
amelyek megrozsdásodtak, vagy amelyek 
felszerelését, karbantartását, módosítását 
vagy javítását nem a National Fire Protec-
tion Association, illetve bármely más ren-
delkező hatóság előírásai szerint végezték. 
A Tyco Fire & Building Products által hibás-
nak talált anyagokat kizárólag a Tyco Fire & 
Building Products cég által javasolt módon 
szabad javítani vagy cserélni. A Tyco Fire & 
Building Products nem vállal kötelezettsé-
get, és nem is jogosít fel senkit, hogy he-
lyette kötelezettséget vállaljon a termékek 
vagy alkatrészek eladásával kapcsolatban. 
A Tyco Fire Products nem vállal felelősséget 
a sprinkler rendszer tervezési hibáiért, va-
lamint a vásárló, vagy a vásárló képviselője 
által szolgáltatott pontatlan, vagy elégtelen 
felvilágosításért. 

A TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS -T 
SEMMILYEN SZERZŐDÉSES, KÁRTÉRÍTÉSI, 
KÖZVETLEN FELELŐSSÉGVISELÉSI , VAGY 
EGYÉB TÖRVÉNYI FELELŐSSÉG NEM TERHE-
LI A VÉLETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS VAGY 
JÁRULÉKOS KÁROKÉRT, A MUNKABÉREKET 
IS BELEÉRTVE, DE ARRA NEM KORLÁTOZVA, 
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TYCO FIRE 
& BUILDING PRODUCTS CÉGET ÉRTESÍTET-
TÉK-E EZEN KÁRESEMÉNY LEHETŐSÉGÉ-
RŐL, TOVÁBBÁ , A TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉ-
NEK MÉRTÉKE NEM HALADHATJA MEG AZ 
ELADÁSI ÁRAT. 

A JELEN GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN 
MÁS KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS GA-
RANCIAFELTÉTELT, BELEÉRTVE A KERES-
KEDELMI ÉS KÜLÖNLEGES CÉLÚ GARAN-
CIÁT IS. 

Megrendelési 
tájékoztató
A DP-1 re és a pótalkatrészekre vonatkozó 
megrendeléseknek tartalmazniuk kell a le-
írást és az alkatrész számát (P/N).

DP-1:
Adatok: DP-1 típusú pneumatikus indító-
szerelvény ‘actuator’, P/N 52-280-1-001.

Javító készlet a DP-1 típusú pneumati-
kus indítószerelvényhez:
Javító készlet DP-1 típusú pneumatikus in-
dítószerelvényhez, P/N 92-280-1-101.
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Megjegyzés: Ez a dokumentum egy lefordított anyag.  Bármely anyagunk lefordítása angoltól eltérő nyelvre kizárólag az angolul nem beszélő közönség kényelmét szolgálja. A 
fordítás pontossága nem garantált és nem magától értetődő. Ha a fordítás pontosságával kapcsolatban bármiféle kérdés merül fel, kérjük, folyamodjon a TFP1380 dokumen-
tum angol változatához, amely a dokumentum hivatalos változata. A fordítás bármilyen hibája vagy eltérése nem kötelező jellegű, és panasz, per vagy más eljárás alapja nem 

lehet. www.quicksilvertranslate.com.


