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Model
MC-1kézi
Manual
Control
Station
MC-1 típusú
vész-,
indítóegység
For
Deluge
Preaction
Systems
elárasztó
ésAnd
előreagáló
rendszerekhez
Manual
Release Service
kézi vezérlés
Szerelvény
General
Operation
Általános leírás
Az 1. ábrán látható doboz és fedél hőre lágyuló műanyag.
Az elasztomer
víz tömítés
Operating
instructions
are imprinted
Description
Az MC-1 kézi vész-, indítóegység kézzel teflon.
on the Cover, and the Cover is hinged
működtethető
eszköz
a Tyco
Fire ProducThe
Model MC-1
Manual
Control
Stats
cég
elárasztó
és
előreagáló
szelepeinek
tion provides a tamper resistant
means
vészhelyzetben
történő (i.e.
kioldására
(műfor
emergency release
operation)
ködtetésére).
A szelepek
egymáshoz
való
of
Tyco Fire Products
Deluge
and Precsatlakoztatása
lehet közvetlen, hidraulikus
action
Valves. Interconnection
with the
(nedves)may
vezetéken,
vagy via
közvetett,
DP-1
valves
be direct
hydraulic
pneumatikus
indítószerelvényhez
vezető
(wet)
pilot line
or indirect via pneupneumatikus
(száraz)
át. DP-1
matic
(dry) pilot
linevezetéken
to a Model
Dry Pilot Actuator.
Az MC-1 kézi vész-, indítóegység Central
The
Model
Manual
Control
StaModel
MC, aMC-1
Gem Model
F180,
és a Star
Motion
is
a
redesignation
for
the
Central
del S480 típusokhoz újratervezett változat.
Model MC, Gem Model F180, and Star
Model S480.
FIGYELMEZTETÉS
WARNING
Az MC-1
típusú
bemutatott
kézi Stavész-,
The
Model
MC-1ittManual
Control
indítóegységet
jelen dokumentum
előírátion
described aherein
must be installed
and
maintained
in compliance
withésthis
sainak
megfelelően
kell felszerelni
kardocument,
well as with
bantartani, as
ugyanakkor
be the
kell applicatartani a
ble
standards
of the National
Fire ProNational
Fire Protection
Association
(Nemtection
Association,
in addition
to the
zeti Tűzvédelmi
Szövetség),
valamint
valastandards
of any other
authorities
hav-Ha
mennyi rendelkező
hatóság
utasításait.
ing
jurisdiction.
Failure
do so
ezeket
az előírásokat
nemtotartja
be, may
veszéimpair
integrity of
this device.
lyeztetithe
a berendezés
épségét.
The owner is responsible for maintainA tulajdonos
felelős azért,
hogy tűzvédelmi
ing
his fire protection
system
and derendszere
és eszközei
megfelelőcondition.
üzemi körülvices
in proper
operating
mények
között maradjanak.
kérThe
installing
contractor Aorfelmerülő
sprinkler
désekkel a felszerelést
végző
manufacturer
should
be vállalkozóhoz
contacted
vagy a készülék
relative
to any gyártójához
questions. kell fordulni.

Technical
Műszaki adatok
Data
Engedélyek

Approvals
UL és ULC listás. FM és LPCB jóváhagyás.
UL and ULC Listed. FM and LPCB
Üzemi víznyomás
Approved.
1,4 - 17,2 bar (20 - 250 psi)
Working
Water Pressure

20
to 250 psi (1,4környezeti
to 17,2 bar)
Legalacsonyabb
hőmérséklet
Minimum
Ambient
Temperature
Száraz vezérlő
vezetéknél:
-46°C (-50°F)
Dry
Pilotvezérlő
Lines:vezetéknél:
-50F/-46C4°C (40°F)
Nedves
Wet Pilot Lines: 40F/4C
Assembly
The box and cover in Figure 1 are
thermoplastic. The elastomer water
seal is Teflon.
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to the Box and is held up in its normally
closed position by a polystyrene Break
Rod. The Break Rod is inser ted
through corresponding holes in the top
of
the Cover
and interior
of fedelén
the Box,
A kezelési
utasítások
az eszköz
oland
the aBreak
Rod does not
extend
vashatók,
fedél csuklópánttal
kapcsolódik
above
the top
the Cover
so as to
a dobozhoz
és aofnormál
zárt állapotában
prevent unnoticed tampering (i.e., the
egy polisztirol törőpálca tartja. A törőpálca
Cover can only be opened by breaking
a fedél
megfelelő
the
Break
Rod). furatán keresztülvezetve
a fedél felső részén a doboz belsejében taAfter
of túl
thea MC-1,
interferlálható,actuation
nem nyúlik
fedél tetején,
így
ence
between
a boss
the interiorpiszof
nem lehet
hozzáférni
és on
észrevétlenül
the
the csak
Operating
LevereltöréprekálniCover
(tehátand
a fedél
a törőpálca
vents
closingki).
of the Cover, before the
sével nyitható
Operating Lever is raised. As an added
Miután az MC-1the
vezérlőt
működtette,
a feprecaution,
Cover
has been
dél belső részén
a működteweighted
such levő
thatperem
it willésnot
remain
tő kar ütközése
azt,been
hogy
closed
unless megakadályozza
a Break Rod has
placed
position.
a fedeletinlezárja,
mielőtt a működtető kart
felemelné. of
További
elővigyázatossági
intézOpening
the Model
MC-1 Manual
kedésként
a
fedél
kiegyensúlyozása
olyan,
Control Station relieves hydraulic or
hogy addig nem
marad zárva,
amíg a törőpneumatic
pressure,
as applicable,
pálcát
a
helyére
nem
teszi.
which in turn permits the deluge or
preaction
valve
to open
and allow
a
Az MC-1 kézi
vész-,
indítóegység
nyitása
flow
of water
into the system
piping.
kiegyenlíti
a hidraulikus
vagy pneumatikus
nyomást, ami a rendszert vezérli, és ez lehetővé teszi az elárasztó vagy az előreagáló
szelep nyitását és a víz beáramlását a rendszer csővezetékébe.
The
Model MC-1 Manual Control Station is provided as a trim component
for Tyco Fire Products Deluge or Preaction Valves and must be installed in
accordance with the specific instructions provided with the Tyco fire ProdAz MC-1 kézi vész-, indítóegység a Tyco
ucts Deluge or Preaction Valve TechniFire Data
Products
cég elárasztó és előreagáló
cal
Sheets.
szelepeinek szerelvény eleme és a Tyco Fire
When
the
MC-1
is utilized
for remote
Products
cég
elárasztó
és előreagáló
szelelocations
on either
wet orleírt
drymódon
pilot
peinek műszaki
adatlapjában
lines,
the following instructions apply:
kell felszerelni.

Működés

Installation

Felszerelés

Step
Theeszközt
pipingszáraz
to thevagy
MC-1
is to be
Ha az 1.
MC-1
nedves
vesecurely
mounted,
and
the
MC-1
is to
zérlő vezetékeken távolról használja, tartsa
be
4-1/2
to 6 feet above the
be alocated
következő
utasításokat.
floor/ground level.
1. lépés
MC-1-hez
vezető
csővezetékeStep
2. Az
The
MC-1 is
to be
installed
ket
biztonságosan
szerelje
fel
és will
az MC-1
vertically (so that the Cover
fall
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vezérlőt
a talajszint
felett Rod
136-182
cm-rel
open when
the Break
is not
in
helyezze
place), el.
in plain view, and in a readily
accessible location.
Az MC-1-et függőlegesen kell felszerelni
Step 3.
When
withmaradjon
a wet pilot
line,
(tehát
úgy,
hogyused
a fedél
nyitva,
piping
from the
outlet
of thejól
MC-1
is to
ha
a törőpálca
nincs
a helyén)
látható
és
be directed
to a suitable
könnyen
hozzáférhető
helyen. drain such
that there will be no accidental dam3.
lépés
Ha nedvesor
vezérlő
vezetéket
haszage
to property
danger
to persons
nál,
az the
MC-1-től
csővezetéket
when
MC-1a is
operated. vezesse
When
egy
megfelelő
lefolyóba,
nehogy
MC-1
used
on dry pilot
lines, the
outletazpiping
üzemelése
véletlenül
a környezetet
is to be directed
towards
towardskárothe
sítsa
a személyeket
Ha
rearvagy
of the
MC-1 andveszélyeztesse.
away from the
száraz
vezérlő vezetéket használ, a kimenő
operator.
vezetéket irányítsa az MC-1 vezérlő hátoldala felé a kezelővel ellentétes irányba.

Setting
Procedure
Beállítás

The Model MC-1 Manual Control Station
located
the indítóegység
TFP Delugeaor
PreAz
MC-1
kézi at
vész-,
TFP
elaction vagy
Valveelőreagáló
is to be reset
in accordárasztó
szelepeihez
kapance with
theelárasztó
specific
instructions
csolódik
és az
vagy
előreagáló
providedműszaki
with the
TFP Deluge
Preszelepek
adatlapjában
leírtor
módon
action
Valve Technical Data Sheets.
kell
felszerelni.
When
the MC-1
is utilized
for remote
Ha
az MC-1
eszközt
száraz vagy
nedves
locations
on eithertávolról
wet or
dry pilot
vezérlő
vezetékeken
használja,
az
lines, it is reset
by raising
thefel
Operatalaphelyzetbe
állításhoz
emelje
a műing Lever,
Cover,
and inködtető
kart,closing
zárja le athe
fedelet
és helyezzen
serting a replacement Break Rod.
be egy új törőpálcát.
NOTES
In order to ensure the proper maximum
pull open force for the Cover, use only
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2-7/8"
73
mm
(73,0
mm)
(2-7/8”)

3-9/16"
90,5
mm
(90,5
mm)
(3-9/16”)

COVER
HANDLE

1-1/2"
38,1
mm
(38,1
mm)
(1-1/2”)

1/2”
NPT
1/2" NPT
BEÖMLŐINLET
NYÍLÁS

FEDÉLFOGANTYÚ

BREAK
TÖRŐPÁLCA

7-7/16"
188,7
mm
(188,7
mm)
(7-7/16”)

ROD

BOX
DOBOZ
4-1/8"
104,8
mm
(104,8
mm)
(4-1/8”)

MŰKÖDTEOPERATING
TŐ
KAR
LEVER

COVER
FEDÉL
(OPEN)
(NYITOTT)
1-1/2"
38,1
mm
(38,1 mm)
(1-1/2”)

2-1/16"
52,4
mm
(52,4
mm)
(2-1/16”)

4-7/8"
123,8
mm
(123,8
mm)
(4-7/8”)

1/2”
1/2" NPT
NPT
KIMENET
OUTLET
(ÜRÍTÉS)
(DRAIN)
1-3/16"
30,2
mm
(30,2
mm)
(1-3/16”)

1. ÁBRA1
FIGURE
MC-1 TÍPUSÚ
KÉZI VÉSZ-,
INDÍTÓEGYSÉG
MODEL
MC-1 MANUAL
CONTROL
STATION
MEGJEGYZÉSEK
P/N 92-289-1-008 replacement Break
A fedél kinyitásához csak úgy biztosíthatja
Rods.
a megfelelő maximális erőt, ha P/N 92-289It is rendelési
recommended
that atörőpálcákat
supply of
1-008
számú tartalék
spare Break Rods be maintained on
használ.
hand.
Javasoljuk, hogy legyen mindig kéznél tartalék törőpálca.

Care and
Maintenanceés
Karbantartás

The following inspection procedure
szerviz
must be performed as indicated, in ad-

dition to any specific requirements of
NFPA, and megadott
any impairment
must
Athe
következőkben
ellenőrzési
elbe immediately
corrected.
járásokat
a megadott
módon, az NFPA előírásainak
teljesítésén
túlmenően
kell
The owner
is responsible
forvégre
the inhajtani,
és minden
hibát haladékspection,
testing,felmerült
and maintenance
of
their fire
protection
talanul
ki kell
javítani. system and devices in compliance with this docuAment,
tulajdonos
felelős
tűzvédelmi
as well
as azért,
with hogy
the applicable
rendszerét
jelen
National
standardsa of
thedokumentum,
National Firea ProtecFire
Association
(azaz NFPA
tionProtection
Association
(e.g., NFPA
25), 25)
in
valamint
hatóság
előadditionbármely
to therendelkező
standards
of any
authority
having jurisdiction.
Thetartsa
inírásának
megfelelően
vizsgálja felül,
stallingéscontractor
or product
manufackarban
ellenőrizze.
A felmerülő
kérdéturer should
be contacted
relative to
sekkel
a felszerelést
végző vállalkozóhoz
any aquestions.
vagy
termék gyártójához kell fordulni.
It is recommended that automatic
Ajánlatos,
az automatikus
sprinkler
sprinklerhogy
systems
be inspected,
rendszerek
felügyeletét,
ellenőrzését
és kar
tested, and
maintained
by a qualified
bantartását
szakképzett
ellenőrző
szolgálat
Inspection Service.
lássa el.
NOTES
Before closing
a fire protection system
MEGJEGYZÉSEK
controllezárná
valve for
mainteMielőtt
egy inspection
tűzvédelmi or
rendszer
venance
work aonszeleppel
the fire vezérelt
protection
syszérlő
szelepét
tűzvédeltem
that it felülvizsgálata,
controls, permission
to shut
mi
rendszer
vagy karbantardown
the
effected
fire
protection
systása céljából, az érintett rendszer lezárására
tem must first be obtained from the
először engedélyt kell kérnie az illetékes haproper authorities and all personnel
tóságoktól,
személyzet
who may és
beértesítenie
affected kell
by athis
action
minden
olyan
tagját, akit a lezárási művelet
must be
notified.
érinthet.
After placing a fire protection system

A tűzvédelmi rendszer üzembeállítása után
in service,
notify the
proper és
authorities
értesítse
az illetékes
hatóságot,
kezdeméand advise
responsible
for moni-a
nyezze,
hogy those
a felelős
személy ellenőrizze
toring proprietary and/or central stahelyi vagy a központi riasztórendszereket.
tion alarms.
INSPECTION PROCEDURE
FELÜLVIZSGÁLAT
Az
MC-1
kézi vész-,
negyedThe
Model
MC-1indítóegységet
Manual Control
Staévenként
alábbi
utasításoknak
megfeletion mustazbe
inspected
quarterly
in accordance
with the following instruclően
kell felülvizsgálni:
tions:
1. lépés Győződjön meg arról, hogy az MC1. Verifykönnyen
that thenyílik.
MC-1 opens
1Step
működtetéskor
with ease when operated.
2.Step
lépés
Győződjön
megoutarról,
hogy
az
2. Verify
that flow
of the
MC-1
MC-1-ből
kifolyó
sebessége
increases
to a áramlás
rate which
will tripolyan,
the
hogy
működésbe
hozza
az elárasztó vagy
deluge
or preaction
valve.
az
előreagáló
szelepet.
Step
3. Inspect
the drain for evidence
continued
leakage
past the
MC-1.
3.oflépés
Ellenőrizze
a lefolyót,
nincs-e
sziDetermine
and
correct
the
cause
of the
várgás a DP-1 után. Ha szükséges határozza
leakage
problem,
as applicable.
meg
és javítsa
ki a szivárgás
okát.
Step 4. Verify that the MC-1 is reset
4.properly
lépés Győződjön
megaarról,
az MCusing only
P/N hogy
92-289-11008
megfelelően
visszaáll alapállapotba, és a a
Break Rod.
P/N 92-289-1-008 rendelési számú törőpálcát alkalmazta.

Limited

Korlátozott
Warranty
garancia
Products manufactured by Tyco Fire

Products are warranted solely to the
Aoriginal
Tyco FireBuyer
& Building
általa
for Products
ten (10)azyears
gyártott
gyártási and
és anyaghiagainsttermékekre
defects in amaterial
workbából
eredőwhen
meghibásodások
esetén
10 év
manship
paid for and
properly
garanciát
az eredeti vásárló
ha az
installedvállal
and maintained
underfelé,
normal
ause
terméket
kifizette,This
megfelelően
and service.
warrantyfelszerelwill exte,
és elvégezte
szokásos
járó
pire
ten (10) ayears
fromhasználattal
date of shipment by Tyco
Products.
warkarbantartást
és Fire
javításokat.
Ez aNo
garancia
is & given
products
aranty
Tyco Fire
Buildingfor
Products
termék or
kicomponents
manufactured
szállításától
számított
tíz (10) by
év compaután jár
nies
not
affiliated
by ownership
with
le.
Nem
érvényes
a garancia
olyan terméTyco vagy
Fire Products
or foramelyeket
products and
kekre
alkatrészekre,
nem
which have
beenfennhatósubject
acomponents
Tyco Fire & Building
Products

sága alá eső cégnél készítettek, amelyeket
to misuse, improper installation, corrohelytelenül
használtak,
rosszul
szereltek
fel,
sion, or which
have not
been
installed,
amelyek
megrozsdásodtak,
vagy amelyek
maintained,
modified or repaired
in acfelszerelését,
karbantartását,
módosítását
cordance with
applicable Standards
of
vagy
javítását nem
National Fire
Protecthe National
Fire aProtection
Association
bármely
másother
rention,Association,
and/or the illetve
standards
of any
delkező
hatóság
előírásai
szerint végezték.
Authorities
Having
Jurisdiction.
MateArials
Tycofound
Fire & by
Building
Products
által hibásTyco Fire
Products
to be
nak
talált anyagokat
a Tyco Fireor&
defective
shall bekizárólag
either repaired
Building
Products
cégFire
által Products’
javasolt módon
replaced,
at Tyco
sole
option.javítani
Tyco Fire
as-&
szabad
vagyProducts
cserélni. Aneither
Tyco Fire
sumes, Products
nor authorizes
anykötelezettséperson to
Building
nem vállal
assume
foris it,jogosít
any other
obligation
in
get,
és nem
fel senkit,
hogy heconnection
with the vállaljon
sale of products
or
lyette
kötelezettséget
a termékek
partsalkatrészek
of products.
Tyco Fire
Products
vagy
eladásával
kapcsolatban.
shall
not
be
responsible
for
sprinkler
A Tyco Fire Products nem vállal felelősséget
errors
or inaccurate
or
asystem
sprinklerdesign
rendszer
tervezési
hibáiért, vaincomplete
information
supplied
by
lamint a vásárló, vagy a vásárló képviselője
Buyer
or Buyer’s
representatives.
által
szolgáltatott
pontatlan,
vagy elégtelen
IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
felvilágosításért.
PRODUCTS BE LIABLE, IN CONATRACT,
TYCO FIRE
& BUILDING
PRODUCTSOR
-T
TORT,
STRICT LIABILITY
SEMMILYEN
SZERZŐDÉSES,
KÁRTÉRÍTÉSI,
UNDER ANY OTHER LEGAL THEKÖZVETLEN
, VAGY
ORY, FOR FELELŐSSÉGVISELÉSI
INCIDENTAL, INDIRECT,
EGYÉB
TÖRVÉNYI
NEM TERHESPECIAL
ORFELELŐSSÉG
CONSEQUENTIAL
LIDAMAGES,
A VÉLETLEN, KÖZVETETT,
SPECIÁLIS
INCLUDING
BUT VAGY
NOT
JÁRULÉKOS
KÁROKÉRT,
MUNKABÉREKET
LIMITED TO
LABOR ACHARGES,
REISGARDLESS
BELEÉRTVE, DEOF
ARRA
NEM KORLÁTOZVA,
WHETHER
TYCO
FIRE PRODUCTS
FÜGGETLENÜL
ATTÓL, WAS
HOGY INFORMED
A TYCO FIRE
THE
POSSIBILITY
SUCH
&ABOUT
BUILDING
PRODUCTS
CÉGET OF
ÉRTESÍTETDAMAGES,
AND IN NO
EVENT
TÉK-E
EZEN KÁRESEMÉNY
LEHETŐSÉGÉSHALL
TYCO, AFIRE
LIRŐL,
TOVÁBBÁ
TYCOPRODUCTS’
FIRE & BUILDING
ABILITY KÁRTÉRÍTÉSI
EXCEED KÖTELEZETTSÉGÉAN AMOUNT
PRODUCTS
EQUAL
TO THE
PRICE.
NEK
MÉRTÉKE
NEMSALES
HALADHATJA
MEG AZ
ELADÁSI
ÁRAT.
THE FOREGOING
WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
A JELEN GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
MÁS
KIFEJEZETT
ÉS HALLGATÓLAGOS
GAIMPLIED,
INCLUDING
WARRANTIES
RANCIAFELTÉTELT,
BELEÉRTVE
A
KERESOF MERCHANTABILITY AND FITKEDELMI
ÉS KÜLÖNLEGES
CÉLÚ GARANNESS FOR
A PARTICULAR
PURCIÁT
IS.
POSE.

Ordering
Megrendelési
Information
tájékoztató
Orders for the MC-1 and replacement
Az
MC-1-re
ésinclude
a pótalkatrészekre
vonatkozó
parts
must
the description
and
megrendeléseknek
tartalmazniuk kell a lePart Number (P/N).
írást és az alkatrész számát (P/N).
MC-1:
MC-1:
Specify: Model MC-1 Manual Control
Adatok:
típusú
kézifittings,
vész-, indítóegyStationMC-1
w/black
steel
ség
acél csatlakozó szerelvényekkel,
P/Nfekete
52-289-1-001.
P/N 52-289-1-001.
Specify: Model MC-1 Manual Control
StationMC-1
w/galvanized
fittings,
Adatok:
típusú kézisteel
vész-,
indítóegyP/Ngalvanizált
52-289-2-001.
ség
acél csatlakozó szerelvényekkel,
P/N
52-289-2-001.
Specify:
Model
MC-1 Manual Control
Station
w/brass
fittings,
Adatok: MC-1 típusú
kézi vész-, indítóegyP/N
52-289-3-001.
ség sárgaréz csatlakozó szerelvényekkel,
P/N 52-289-3-001.
Replacement Break Rod:
Replacement
Break Rod for Model
Tartalék
törőpálca:
MC-1 Manual Contriol Station,
Tartalék törőpálca MC-1 típusú kézi vezérlő
P/N 92-289-1-008.
állomáshoz, P/N 92-289-1-008.
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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 TFP1382 dokumentum 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.
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