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Charakterystyka 
ogólna
Urządzenie uruchamiające pneumatycz-
ną aktywację pilotową model DP-1 jest to 
pomocnicze urządzenie uruchamiające do 
użytku z zaworami zalewowymi i wstępnie 
sterowanymi produkcji Tyco Fire Products, 
które posiadają systemy pneumatycznej 
aktywacji. Model DP-1 jest używany do 
zaworów wstępnie sterowanych Tyco Fire 
Products uruchamianych pneumatycznie/
elektrycznie z podwójnym blokowaniem 
aktywacji. Model DP-1 uruchamia te au-
tomatyczne wodne zawory kontrolne po 
uwolnieniu ciśnienia powietrza (azotu). W 
przypadku pneumatycznej aktywacji pilo-
towej ciśnienie powietrza jest uwalniane 
na skutek otwarcia tryskacza pilotowego 
lub, w przypadku systemów wstępnie ste-
rowanych z podwójnym blokowaniem ak-
tywacji, ciśnienie jest uwalniane z przewo-
dów rurowych systemu na skutek otwarcia 
automatycznego tryskacza. Gdy urządzenie 
DP-1 zostaje uruchomione umożliwia ono 
uwolnienie ciśnienia wody z komory różni-
cowej zaworu zalewowego lub wstępnego 
sterowania zezwalając tym samym na ot-
warcie zaworu zalewowego lub wstępnego 
sterowania. 

Urządzenie uruchamiające pneumatyczną 
aktywację pilotową model DP-1 jest kon-
strukcją zmienioną w stosunku do Central 
Model DP, Gem Model B-1 i Star Model 
S440.

OSTRZEŻENIE
Opisane tu urządzenie uruchamiające pneu-
matyczną aktywację pilotową model DP-1 
należy instalować i konserwować zgodnie z 
niniejszym dokumentem, a także z obowią-
zującymi normami National Fire Protection 
Association oraz regulacjami wszelkich in-
nych kompetentnych organów. Niezastoso-
wanie się do powyższego może spowodować 
nieprawidłowe działanie przedstawionego 
tu urządzenia. 

Urządzenie uruchamiające pneumatyczną aktywację pilotową 
model DP-1 do systemów zraszaczowych i wstępnie sterowanych 
Obsługa pneumatycznej aktywacji pilotowej
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

Za utrzymywanie swojego systemu i urzą-
dzeń przeciwpożarowych w stanie umożli-
wiającym ich prawidłowe funkcjonowanie 
odpowiada właściciel. Wszelkie zapytania 
należy kierować do wykonawcy instalacji 
lub producenta tryskaczy.

Dane techniczne
Atesty
Umieszczone w wykazach UL i ULC. Za-
twierdzone przez FM i LPCB.

Maksymalne ciśnienie dopływowe wody
17,2 bar (250 psi).

Maksymalne ciśnienie powietrza (azotu)
12,1 bar (50 psi). Patrz Rysunek 2.

Montaż
Korpus i pokrywa na Rysunku 1 wykonane 
są z brązu. Uszczelnienie z elastomeru to 
buna-n, natomiast membrana wykonana 
jest z nylonu z powłoką nitrylową.

Działanie
W sytuacji gdy urządzenie uruchamiające 
pneumatyczną aktywację pilotową model 
DP-1 jest włączone do pracy, odpowiednio, 
ciśnienie linii pilotowej lub linii tryskacza 
(11 - Rysunek 1) utrzymuje membranę (7 
- Rysunek 1) w pozycji wciśniętej, nato-
miast krążek (8 - Rysunek 1) w położeniu 
powstrzymującym ciśnienie wody (12 - Ry-
sunek 1) z komory różnicowej zaworu zale-
wowego lub wstępnie sterowanego. 

Uruchomienie tryskacza, odpowiednio, 
pilotowego lub automatycznego uwalnia 
ciśnienie powietrza z membrany. Wspól-
ne oddziaływanie sprężyny (6 - Rysunek 1) 
oraz ciśnienia wody z komory różnicowej 
zaworu zalewowego lub wstępnie sterowa-
nego wymusza otwarcie urządzenia DP-1, 
które umożliwia przepływ wody przez ot-
wory o średnicy 1/8” umieszczone w ścia-
nie prowadnicy (5 - Rysunek 1). W miarę 

zmniejszania się ciśnienia, wypływ wody z 
urządzenia DP-1 (13 - Rysunek 1) nasila się 
do takiego stopnia, że wypływająca woda 
nie może być uzupełniona przez ograni-
czone zasilanie wodne komory różnicowej 
zaworu zalewowego lub wstępnie sterowa-
nego, co z kolei umożliwia otwarcie zaworu 
zalewowego lub wstępnie sterowanego i 
pozwala na dopływ wody do przewodów 
rurowych systemu. 

Stosunek ciśnienia powietrza, które powin-
no być utrzymywane dla ciśnienia wody w 
systemie wynoszącym do 17,2 bar (250 psi), 
do spadku ciśnienia wymaganego do ot-
warcia urządzenia  uruchamiającego pneu-
matyczną aktywację pilotową model DP-1 
jest pokazany na Rysunku 2.

Montaż
Urządzenie uruchamiające pneumatyczną 
aktywację pilotową model DP-1, które, w 
niektórych przypadkach, dostarczane jest 
jako element osprzętu zaworów zalewo-
wych lub wstępnie sterowanych Tyco Fire 
Products należy montować zgodnie z właś-
ciwą instrukcją dostarczaną wraz ze Specyfi-
kacją techniczną zaworów zalewowych lub 
wstępnie sterowanych Tyco Fire Products.   

UWAGA
Punkt rosy ciśnienia powietrza linii pilotowej 
lub instalacji tryskaczowej musi być utrzy-
mywany poniżej najniższej temperatury 
otoczenia, na której oddziaływanie będzie 
wystawiony system przewodów rurowych. 
Gromadzenie się wody w przyłączu po-
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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

mić stosowne władze oraz poinformować 
wszystkie osoby odpowiedzialne za moni-
torowanie własnych i/lub centralnych stacji 
alarmowych.

PROCEDURA KONTROLI

Urządzenie uruchamiające pneumatyczną 
aktywację pilotową model DP-1 należy 
poddawać kontroli raz na kwartał zgodnie 
z poniższą instrukcją: 
Krok 1. Urządzenie DP-1 otwiera się w okre-
ślonym zakresie ciśnień. 

Krok 2. Wypływ z urządzenia DP-1 osiąga 
takie natężenie, które powoduje urucho-
mienie zaworu zalewowego lub zaworu 
wstępnie sterowanego. 

Step 3. Należy skontrolować przyłącze 
odwodnienia w celu stwierdzenia śladów 
ciągłego przecieku za urządzeniem DP-1. 
Należy, odpowiednio, określić przyczynę 
przecieku i ją usunąć.  

Krok 4. Zaleca się zdjęcie pokrywy i prze-
prowadzenie kontroli membrany przynaj-
mniej raz na pięć lat. Membranę należy 

RYSUNEK 2
CIŚNIENIE POWIETRZA (AZOTU) WYMAGANIA
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wietrznym urządzenia DP-1 spowoduje ob-
niżenie ciśnienia, przy którym otworzy się 
urządzenie DP-1.  

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

Właściciel odpowiada za inspekcję, te-
stowanie oraz konserwowanie instalacji i 
urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z 
niniejszym dokumentem, obowiązującymi 
normami National Fire Protection Associa-
tion (np. NFPA 25), a także z regulacjami 
odnośnych organów. Wszelkie zapytania 
należy kierować do wykonawcy instalacji 
lub producenta urządzenia.

Zaleca się, by inspekcje, testy i konserwacje 
automatycznych instalacji przeciwpożaro-
wych były przeprowadzane przez wykwali-
fikowane służby kontrolne.

UWAGI
Przed wyłączeniem zaworu kontrolnego in-
stalacji przeciwpożarowej w celu przepro-
wadzenia kontroli lub konserwacji systemu, 
należy uzyskać zgodę stosownych władz na 
wyłączenie danego systemu oraz zawiado-
mić wszystkie osoby, których to może doty-
czyć. 

Po włączeniu systemu przeciwpożarowe-
go do pracy o fakcie tym należy powiado-

Nr OPIS SZT. P/N

1 Korpus 1 NW
2 Pokrywa 1 NW
3 Płyta membrany 1 (a)
4 Pierścień gniazda 1 NW
5 Prowadnica 1 (a)
6 Sprężyna 1 (a)
7 Membrana 1 (a)
8 Krążek 1 (a)
9 Śruba z łbem walcowym z gniaz-

dem sześciokątnym,  
5/16”-18 UNC x 1” 8 ZN

10 Nakrętka sześciokątna 5/16”-18 
UNC 8 ZN

11 Przyłącze 1/2” NPT linii pilotowej (powietrze/azot) 
12 Przyłącze wlotowe 1/2” NPT z komory różnicowej 

zaworu zalewowego/wstępnego sterowania  
13 Przyłącze wylotowe do odwodnienia 1/2” NPT

ZN: Zwykłe narzędzia
NW: Niewymienne.
(a): Zestaw naprawczy zawierający części 3, 5, 6, 7 i 8.

P/N 92-280-1-101

ŚREDNICA 130,2 
mm (5-1/8”)

54 mm 
(2-1/8”)

31,8 mm 
(1-1/4”)

85,7 mm 
(3-3/8”)

42,9 mm 
(1-11/16”)

RYSUNEK 1
URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE PNEUMATYCZNĄ AKTYWACJĘ PILOTOWĄ 

MODEL DP-1 
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wymienić, jeżeli widoczne są na niej jakie-
kolwiek ślady starzenia.

Krok 5. Zaleca się usuwanie wilgoci nagro-
madzonej w urządzeniach do filtracji wil-
goci z systemu zasilania powietrzem przy-
najmniej raz na kwartał. Częstsze kontrole 
mogą okazać się konieczne w środowiskach 
o szczególnie wysokiej zawartości wilgoci.

Ograniczona 
gwarancja
Tyco Fire & Building Products udziela wy-
łącznie pierwotnemu nabywcy, na okres 
dziesięciu (10) lat, gwarancji na wyprodu-
kowane przez siebie produkty. Gwarancji 
podlegają wady materiałowe oraz wady wy-
konania, jeśli produkty te zostały opłacone, 
odpowiednio zainstalowane i konserwowa-
ne podczas ich normalnego użytkowania i 
funkcjonowania. Gwarancja traci ważność 
dziesięć (10) lat od daty dostarczenia pro-
duktu przez Tyco Fire & Building Products. 
Nie udziela się żadnej gwarancji na produk-
ty lub komponenty wyprodukowane przez 
firmy nie powiązane własnościowo z Tyco 
Fire & Building Products lub na produk-
ty i komponenty, które były niewłaściwie 
użytkowane, zainstalowane, narażone na 
korozję lub które nie były zainstalowane, 
konserwowane lub naprawiane zgodnie 
z obowiązującymi normami National Fire 
Protection Association i/lub wszelkich in-
nych kompetentnych organów. Materiały 
uznane przez Tyco Fire & Building Products 
za wadliwe będą naprawione lub wymie-
nione według uznania Tyco Fire & Building 
Products. Tyco Fire & Building Products nie 
zobowiązuje siebie ani nie upoważnia in-
nych osób do wzięcia na siebie zobowiązań 
wynikających ze sprzedaży produktów lub 
części produktów. Tyco Fire & Building Pro-
ducts nie odpowiada za błędy projektowe 
systemów tryskaczowych lub niedokładne 
bądź niepełne informacje udzielone przez 
nabywcę lub przedstawicieli nabywcy. 

W ŻADNYM WYPADKU TYCO FIRE & BUIL-
DING PRODUCTS NIE PONOSI ODPOWIE-
DZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POSTANOWIEŃ 
UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, 
ABSOLUTNEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI WY-
NIKAJĄCEJ Z INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, ZA 
PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB 
NASTĘPCZE SZKODY, W TYM M.IN. ZA KOSZ-
TY ROBOCIZNY, BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY 
FIRMA TYCO FIRE PRODUCTS ZOSTAŁA PO-
INFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIE-
NIA 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 OKREŚLO-
NEGO CELU. 

Informacje 
dotyczące 
zamawiania
Zamówienia dotyczące DP-1, i części za-
miennych muszą zawierać opis i numer 
części (P/N).

DP-1:
Należy określić: Urządzenie uruchamiające 
pneumatyczną aktywację pilotową model 
DP-1, P/N 52-280-1-001

Zestaw naprawczy do urządzenia uru-
chamiającego pneumatyczną aktywację 
pilotową model DP-1:
Zestaw naprawczy do urządzenia urucha-
miającego pneumatyczną aktywację pilo-
tową model DP-1, P/N 92-280-1-101.
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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 TFP1380, 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.


