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Algemene 
Beschrijving
De model DP-1 droge detectie-actuator 
is een aanvullend stuurelement ontwor-
pen voor gebruik met Tyco Fire Products 
deluge- en preactionkleppen met aanstu-
ringssystemen voor droge detectieleidin-
gen. Daarnaast wordt de model DP-1 ook 
gebruikt voor Tyco Fire Products preaction-
kleppen met een double interlock elektri-
sche/pneumatische aansturing. De model 
DP-1 stuurt deze automatische waterafslui-
ters na release van lucht-(of stikstof-)druk. 
In geval van een droge detectie-leiding, 
wordt luchtdruk losgelaten als gevolg van 
het openen van de detectiesprinkler. In 
geval van een double interlock preaction-
systeem wordt de luchtdruk losgelaten uit 
het systeemleidingwerk als gevolg van het 
openen van een automatische sprinkler. 
Waneer de model DP-1 in werking treedt, 
geeft deze het waterdruk vrij vanuit de dif-
ferentiële kamer van de deluge- of preacti-
onklep waardoor de deluge- of preaction-
klep opent. 

De droge detectie-actuator model DP-1 is 
een vervanging voor de Central Model DP, 
Gem Model B-1 en Star Model S440.

WAARSCHUWING
De hier beschreven model DP-1 droge de-
tectie-actuator moet worden geïnstalleerd 
en onderhouden conform dit document, als 
conform de van toepassing zijnde richtlijnen 
van de National Fire Protection Association 
en de richtlijnen van enig ander bevoegd 
gezag. Niet-nakoming van deze verplichting 
kan schadelijk zijn voor de integriteit van dit 
apparaat. 

De eigenaar is verantwoordelijk voor het on-
derhoud van zijn brandbeveiligingssysteem 
en voor het in goede staat houden van de 
apparatuur. In geval van vragen dient met 
de installateur of de sprinklerfabrikant con-
tact te worden opgenomen.

Model DP-1 Droge detectie-actuator
Voor deluge- en preactionsystemen
Aansturing door de droge detectieleiding
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

Technische 
gegevens
Goedkeuringen
UL en ULC Listed. FM- en LPCB-goedgekeurd
Maximale inlaatwaterdruk
17,2 bar (250 psi).

Maximale lucht- (stikstof-)druk
12,1 bar (50 psi). Raadpleeg afb. 2

Montage
Het lichaam en het deksel in afbeelding 1 
zijn van brons. De elastomeren wateraf-
dichting is van Buna-N en het membraan is 
van nylon bedekt met nitril.

Werking
Wanneer de model DP-1 droge detectie-
 actuator in werking is, houdt de detectie- 
of sprinklerleidingdruk (11 - afb. 1), welke 
van toepassing is, het membraan (7 - afb. 1) 
ingedrukt en de schijf (8 - afb. 1) tegen de 
waterdruk (12- afb. 1) van de differentiële 
kamer van de deluge- of preactionklep. 

Inwerkingtreding van een detectie- of au-
tomatische sprinkler, ontlast de luchtdruk 
van het membraan. De veer (6 - afb. 1) en 
de waterdruk van de differentiële kamer 
van de deluge- of preactionklep werken 
dan samen om de model DP-1 te openen. 
Hierdoor begint het water te stromen door 
de 1/8” diameter gaten die zich in de muur 
van de geleider (5 - afb. 1) bevinden. Naar-
mate de luchtdruk verder afneemt, neemt 
de stroming naar buiten vanuit de model 
DP-1 (13 - afb. 1) toe tot een niveau dat gro-
ter is dan kan worden aangevuld door de 
beperkte watertoevoer naar de differenti-
ele kamer van de deluge- of preactionklep. 
Hierdoor opent de deluge- of preaction-
klep en stroomt er water in het systeemlei-
dingwerk. 

De relatie van de luchtdruk, die voor de 
systeemwaterdruk moet worden gehand-

haafd op 17,2 bar (250 psi) en het drukver-
lies in de opening die nodig is om de model 
DP-1 droge detectie-actuator te laten ope-
nen, is weergegeven in afbeelding 2.

Installatie
De model DP-1 droge detectie-actuator, 
die indien van toepassing wordt geleverd 
als een ombouwonderdeel voor de Tyco 
Fire Products deluge- of preactionkleppen, 
moet worden geïnstalleerd conform de 
specifieke instructies die worden geleverd 
bij de technische gegevensbladen van de 
Tyco Fire Products deluge- of preaction-
kleppen.

OPMERKING
Het dauwpunt van de luchtdruk van de de-
tectieleiding of het sprinklersysteem moet 
worden gehandhaafd onder de laagste om-
gevingstemperatuur waaraan het leiding-
werk van het systeem wordt blootgesteld. 
Ophoping van water in de luchtaansluiting 
naar de model DP-1 verlaagt de luchtdruk 
waarop de model DP-1 opent. 
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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

Breng, na inschakeling van het brandbevei-
ligingssysteem, de juiste autoriteiten op de 
hoogte en informeer de personen die verant-
woordelijk zijn voor de controle van indivi-
duele en/of centrale alarmen.

INSPECTIEPROCEDURE

Het model DP-1 droge detectie-actuator 
moet ieder kwartaal conform de volgende 
instructies worden geïnspecteerd: 
Stap 1. De model DP-1 opent binnen een 
bepaald bereik aan drukniveaus. 

Stap 2. Uitstroming van de model DP-1 
neemt toe tot een niveau waarop de de-
luge- of preactionklep zal doorslaan. 

Stap 3. Inspecteer de afvoer op tekenen 
van constante lekkage voorbij de model 
DP-1. Stel indien van toepassing de oorzaak 
van het lekkageprobleem vast en corrigeer 
dit. 

Stap 4. Het wordt aanbevolen om minstens 
iedere vijf jaar het membraandeksel te ver-
wijderen en het membraan te inspecteren. 
Wanneer er tekenen van slijtage zijn als ge-

FIGUUR 2
VEREISTE LUCHT- (STIKSTOF-)DRUK 
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Beheer en 
Onderhoud
De hiernavolgende inspectieprocedure 
dient te worden uitgevoerd zoals aangege-
ven, naast alle overige specifieke vereisten 
van de NFPA. Iedere storing dient onmid-
dellijk te worden gecorrigeerd. 

De eigenaar is verantwoordelijk voor de in-
spectie, het testen en het onderhoud van 
zijn brandbeveiligingssysteem en appara-
tuur conform dit document, als ook con-
form de van toepassing zijnde richtlijnen 
van de National Fire Protection Association 
(bijv. NFPA 25) en de richtlijnen van enig 
ander bevoegd gezag. In geval van vragen 
dient met de installateur of de productfa-
brikant contact te worden opgenomen.

Het wordt aanbevolen om de automatische 
sprinklersystemen door een gekwalificeer-
de inspectiedienst te laten inspecteren, tes-
ten en onderhouden.

OPMERKINGEN
Voordat de afsluiter van een brandbeveili-
gingssysteem wordt afgesloten ten behoeve 
van inspectie- of onderhoudswerkzaam-
heden aan het systeem dat door deze klep 
wordt geregeld, moet voor het afsluiten van 
het betreffende systeem eerst goedkeuring 
worden verkregen van de juiste autoriteiten. 
Daarnaast dient al het personeel dat door 
deze actie beïnvloed kan worden hiervan op 
de hoogte worden gesteld. 

Nr. BESCHRIJVING AANTAL P/N

1 Lichaam 1 N.V.
2 Deksel 1 N.V.
3 Membraanplaat 1 (a)
4 Zittingring 1 N.V.
5 Geleider 1 (a)
6 Veer 1 (a)
7 Membraan 1 (a)
8 Schijf 1 (a)
9 Zeskantige kopschroef,  

5/16” - 18 UNC x 1” 8 S.V.
10 Zeskantmoer, 5/16”-18 UNC 8 S.V.
11 1/2” NPT-aansluiting detectieleiding (lucht/stikstof )
12 1/2” NPT-inlaataansluiting van differentiële kamer 

van de deluge-/preactionklep
13 1/2” NPT-uitlaataansluiting naar afvoer

S.V.: Standaard verkrijgbaar
N.V.: Niet vervangbaar.
(a): Reparatiepakket bevat onderdelen 3, 5, 6, 7 en 8. 

P/N 92-280-1-101

130,2 mm 
(5-1/8”) DIA.

54 mm 
(2-1/8”)

31,8 mm 
(1-1/4”)
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(1-11/16”)

FIGUUR 1
MODEL DP-1 DROGE DETECTIE-ACTUATOR
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volg van de leeftijd, moet het membraan 
worden vervangen.

Stap 5. Het wordt aanbevolen om minstens 
ieder kwartaal opgehoopt vocht uit de 
vochtfilterapparatuur van de luchttoevoer 
te verwijderen. In zeer vochtige omgevin-
gen kan het nodig zijn om vaker inspecties 
uit te voeren. 

Beperkte 
Garantie
De producten van Tyco Fire & Building Pro-
ducts hebben, alleen aan de oorspronkelijke 
koper, een garantie van tien (10) jaar tegen 
defecten in materiaal en arbeid, vooropge-
steld dat voor deze producten is betaald en 
dat deze op juiste wijze zijn geïnstalleerd 
en onderhouden onder normale gebruiks- 
en serviceomstandigheden. Deze garantie 
vervalt tien (10) jaar na datum van verzen-
ding door Tyco Fire & Building Products. In 
de volgende gevallen wordt geen garantie 
gegeven op de producten of componen-
ten: wanneer deze door andere bedrijven, 
die niet tot Tyco Fire & Building Products 
behoren, zijn gefabriceerd; wanneer de pro-
ducten of componenten zijn blootgesteld 
aan misbruik, onjuiste installatie, corrosie 
of wanneer deze niet zijn geïnstalleerd, on-
derhouden, aangepast of gerepareerd in 
overeenstemming met de van toepassing 
zijnde normen van de National Fire Protec-
tion Association, en/of de normen van enig 
ander bevoegd gezag. Materialen die door 
Tyco Fire & Building Products defect geacht 
worden, zullen – naar oordeel van alleen 
Tyco Fire & Building Products - worden ge-
repareerd of vervangen. Tyco Fire & Buil-
ding Products neemt geen enkele andere 
verplichting op zich, noch geeft het toe-
stemming aan andere personen om deze 
verplichting op zich te nemen, in verband 
met de verkoop van producten of product-
onderdelen. Tyco Fire & Building Products is 
niet verantwoordelijk voor ontwerpfouten 
in het sprinklersysteem of voor, door de ko-
per of zijn vertegenwoordigers geleverde, 
foutieve of onvolledige informatie. 

TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS KAN ON-
DER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, NOCH 
DOOR CONTRACT, UIT ONRECHTMATIGE 
DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF 
ONDER ENIGE ANDERE WETTELIJKE DOC-
TRINE VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN 
WORDEN VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, 
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLU-
SIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSONEELS-
KOSTEN, ONGEACHT OF TYCO FIRE & BUIL-
DING PRODUCTS WERD GEÏNFORMEERD 
OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE 
SCHADE, EN IN GEEN ENKEL GEVAL OVER-
STIJGT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TYCO 
FIRE & BUILDING PRODUCTS HET BEDRAG 

DAT OVEREENKOMT MET DE VERKOOPS-
PRIJS. 

DE VOORAFGAANDE GARANTIE VER-
VANGT ENIGE EN ALLE ANDERE, DIRECTE 
OF IMPLICIETE, GARANTIES, INCLUSIEF 
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN 
GESCHIKTHEID VAN HET PRODUCT VOOR 
BIJZONDER GEBRUIK. 

Bestelinformatie
Bij bestellingen voor de DP-1 en vervan-
gingsonderdelen moeten de beschrijving 
en het onderdeelnummer (P/N) vermeld 
worden.

DP-1:
Specificeer: Model DP-
1 Droge detectie-actuator,  
 P/N 52-280-1-001

Reparatiepakket voor DP-1 droge detec-
tie-actuator:
Reparatiepakket voor gebruik met de mo-
del DP-1 droge detectie-actuator, P/N 92-
280-1-001.
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Opmerking: Dit document is een vertaald document.  Vertalingen van materialen in talen anders dan het Engels zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor het publiek dat 
geen Engels leest. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd noch gesuggereerd. Indien zich vragen voordoen in verband met de nauwkeurigheid van 
de informatie zoals deze in de vertaling wordt weergegeven, gelieve dan de Engelse versie van het document TFP1380, de officiële versie van het document, na te slaan. Ie-
dere discrepantie of elk verschil in de vertaalde tekst, is niet bindend en heeft geen juridische gevolgen met betrekking tot de naleving, uitvoering of enig ander doeleinde. 
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