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Descrição Geral
O Actuador Piloto Pneumático Modelo 
DP-1 é um dispositivo de actuação auxiliar 
concebido para utilização com Válvulas de 
Dilúvio e de Pré-acção da Tyco Fire Products 
que tenham sistemas de actuação piloto hi-
dráulica. O Modelo DP-1 também é utiliza-
do com Válvulas de Pré-acção da Tyco Fire 
Products que tenham actuação de interblo-
queio duplo eléctrica/pneumática. O Mo-
delo DP-1 actua estas válvulas de controlo 
automático de água após a libertação de 
pressão de ar (nitrogénio). No caso de ac-
tuação piloto pneumática, a pressão do ar é 
libertada devido à abertura de um sprinkler 
piloto ou, no caso de sistemas de pré-acção 
de interbloqueio duplo, a pressão do ar é 
libertada da tubagem do sistema devido 
à abertura de um sprinkler automático. 
Quando o Modelo DP-1 é actuado, permite 
que a pressão da água seja libertada da câ-
mara diferencial da válvula de dilúvio ou de 
pré-acção, permitindo a abertura da válvula 
de dilúvio ou de pré-acção. 

O Actuador Piloto Pneumático Modelo DP-1 
é uma nova designação do Modelo Central 
DP, Modelo Gem B-1 e Modelo Star S440.

AVISO
O Actuador Piloto Pneumático Modelo DP-1 
aqui descrito tem de ser instalado e mantido 
em conformidade com este documento, bem 
como com as normas aplicáveis da NFPA, 
para além das normas de quaisquer outras 
autoridades competentes. O incumprimento 
das normas pode pôr em causa a integrida-
de deste dispositivo. 

O proprietário é responsável pela manu-
tenção do seu sistema e dispositivos de 
protecção contra incêndios em condições 
adequadas de funcionamento. A empresa 
de instalação ou o fabricante do sprinkler 
devem ser contactados em caso de dúvidas.

Actuador Piloto Pneumático Modelo DP-1
Para Sistemas de Dilúvio e Pré-acção
Actuação Piloto Pneumática
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

Dados Técnicos
Homologações
Listado por UL e ULC. Homologação FM e 
LPCB.

Pressão Máxima de Entrada da Água
17,2 bar (250 psi).

Pressão Máxima do Ar (Nitrogénio)
12,1 bar (50 psi). Consulte a Figura 2.

Montagem
O corpo e a tampa na Figura 1 são de bron-
ze. O vedante hidráulico de elastómero é 
Buna-N, e o diafragma é de nylon com re-
vestimento de nitrilo.

Operação
Quando o Actuador Piloto Pneumático Mo-
delo DP-1 está em funcionamento, a pres-
são da tubagem piloto ou da tubagem de 
sprinklers (11 - Fig. 1), consoante aplicável, 
mantém o Diafragma (7 - Fig. 1) pressionado 
e o Disco (8 - Fig. 1) assente contra a pressão 
da água (12 - Fig. 1) da câmara diferencial 
da válvula de dilúvio ou de pré-acção. 

O funcionamento de um sprinkler piloto 
ou de um sprinkler automático, consoante 
aplicável, liberta a pressão do ar do diafrag-
ma. A Mola (6 - Fig. 1) e a pressão da água 
da câmara diferencial da válvula de dilúvio 
ou de pré-acção combinam para forçar a 
abertura do Modelo DP-1, o que permite 
a entrada da água através dos orifícios de 
diâmetro 1/8” situados na parede da Guia 
(5 -Fig. 1). À medida que a pressão do ar 
continua a descer, o fluxo que sai do Mode-
lo DP-1 (13 - Fig. 1) aumenta mais depressa 
do que o seu reabastecimento através da 
restrição do fornecimento de água para a 
câmara diferencial da válvula de dilúvio ou 
de pré-acção, o que permite a abertura da 
válvula de dilúvio ou de pré-acção, que por 
sua vez permite um fluxo de água na tuba-
gem do sistema. 

A relação da pressão do ar, que deve ser 
mantida para pressões de água de sistema 
a 17,2 bar (250 psi), e a queda de pressão 
de abertura, necessária para a abertura do 
Actuador Piloto Pneumático Modelo DP-1, 
estão representadas na Figura 2.

Instalação
O Actuador Piloto Pneumático Modelo 
DP-1 que, consoante aplicável, é fornecido 
como um componente dos acessórios auxi-
liares de Válvulas de Dilúvio e de Pré-acção 
da Tyco Fire Products, deve ser instalado de 
acordo com as instruções específicas for-
necidas com as Fichas Técnicas das Válvu-
las de Dilúvio ou de Pré-acção da Tyco Fire 
Products.

NOTA
O ponto de condensação da pressão do ar 
da tubagem piloto ou do sistema de sprink-
lers deve ser mantido abaixo da temperatu-
ra ambiente mais baixa a que a tubagem do 
sistema vai estar exposta. A acumulação de 
água na ligação do ar ao Modelo DP-1 vai 
baixar a pressão do ar à qual o Modelo DP-1 
vai ser aberto. 
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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

competentes, e todo o pessoal afectado por 
esta acção deve ser notificado. 

Depois de colocar um sistema de protecção 
contra incêndios em funcionamento, notifi-
que as autoridades competentes e informe 
todos os responsáveis pela monitorização 
de alarmes privados e/ou de estações cen-
trais de alarmes.

PROCEDIMENTO DE INSPECÇÃO

O Actuador Piloto Pneumático Modelo DP-
1 deve ser inspeccionado trimestralmente 
de acordo com as seguintes instruções, 
e qualquer deficiência deve ser corrigida 
substituindo o DP-1.
Passo 1. Na posição armada, não deve exis-
tir qualquer fuga de ar ou água da ligação 
de saída ao dreno.

Passo 2. Durante o teste trimestral dos dis-
positivos de actuação, verifique se o Mode-
lo DP-1 é aberto dentro do intervalo espe-

FIGURA 2
REQUISITO DE PRESSÃO DE AR (NITROGÉNIO)
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Cuidados e 
Manutenção 
O seguinte procedimento de inspecção 
deve ser efectuado como indicado, para 
além de quaisquer requisitos específicos da 
NFPA, e quaisquer deficiências devem ser 
imediatamente corrigidas. 

O proprietário é responsável pela inspec-
ção, verificação e manutenção do respec-
tivo sistema e dispositivos de protecção 
contra incêndios em conformidade com 
este documento, bem como com as normas 
aplicáveis da NFPA (ex., NFPA 25), para além 
das normas de quaisquer outras autorida-
des competentes. A empresa de instalação 
ou o fabricante do produto devem ser con-
tactados em caso de dúvidas.

Recomenda-se que os sistemas de sprink-
lers automáticos sejam inspeccionados, 
testados e mantidos por um Serviço de Ins-
pecção qualificado.

NOTAS
Não deve ser efectuada nenhuma tentativa 
de reparação de um Actuador Piloto Pneu-
mático Modelo DP-1 avariado. Todo o con-
junto deve ser substituído se existir indica-
ção de avaria.

Antes de fechar a válvula de controlo de 
um sistema de protecção contra incêndios 
para efectuar inspecção ou manutenção 
nesse sistema, deve ser obtida autorização 
para encerrar o sistema de protecção contra 
incêndios afectado junto das autoridades 

Nº DESCRIÇÃO QTD

1 Corpo 1
2 Tampa 1
3 Placa do Diafragma 1
4 Vedante da Sede 1
5 Guia 1
6 Mola 1
7 Diafragma 1
8 Disco 1
9 Parafuso de Cabeça Sextavada 8

10 Porca Sext. 8
11 Ligação de Tubagem Piloto 1/2” NPT (Ar/Nitrogénio)
12 Ligação de Entrada 1/2” NPT da Câmara Diferencial 

da Válvula de Dilúvio/Pré-acção
13 Ligação de Saída 1/2” NPT para Dreno

NOTA: Não é possível efectuar reparações na unidade no 
local; não estão disponíveis peças de substituição.

130,2 mm 
(5-1/8”) DIÂ.

54 mm 
(2-1/8”)

31,8 mm 
(1-1/4”)

85,7 mm 
(3-3/8”)

42,9 mm 
(1-11/16”)

FIGURA 1
ACTUADOR PILOTO PNEUMÁTICO MODELO DP-1
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cificado de pressões e se o fluxo que sai do 
Modelo DP-1 aumenta a uma velocidade 
que faz disparar a válvula de dilúvio ou de 
pré-acção.

Passo 3. Recomenda-se que a humidade 
acumulada seja removida do equipamento 
de filtração de humidade do fornecimento 
de ar, pelo menos trimestralmente. Podem 
ser necessárias inspecções mais frequentes, 
especialmente em ambientes húmidos.

Garantia 
Limitada
Os produtos fabricados pela Tyco Fire & 
Building Products (TFBP) são garantidos 
apenas ao Comprador original durante 
dez (10) anos contra defeitos de fabrico e 
de material quando pagos, correctamente 
instalados e mantidos em condições nor-
mais de utilização e serviço. Esta garantia 
expira dez (10) anos após a data de envio 
pela TFBP. Não é dada nenhuma garantia 
para produtos ou componentes fabricados 
por empresas não afiliadas por proprieda-
de com a TFBP ou para produtos e com-
ponentes sujeitos a utilização incorrecta, 
instalação incorrecta, corrosão ou que não 
tenham sido instalados, mantidos, modifi-
cados ou reparados de acordo com as nor-
mas aplicáveis da NFPA, e/ou as normas de 
outras Autoridades Competentes. Os mate-
riais considerados defeituosos pela TFBP se-
rão reparados ou substituídos, à descrição 
exclusiva da TFBP. A TFBP não assume, nem 
autoriza ninguém a assumir por si, qualquer 
obrigação relativa à venda de produtos ou 
peças de produtos. A TFBP não será respon-
sável por erros de projecção do sistema de 
sprinklers ou de informações imprecisas ou 
incorrectas fornecidas pelo Comprador ou 
representantes do mesmo. 

Em caso algum será a TFBP responsável, 
por contrato, danos, responsabilidade civil 
ou qualquer outra teoria legal, por danos 
acidentais, indirectos, especiais ou conse-
quenciais, incluindo mas não limitado a ta-
xas de mão-de-obra, independentemente 
se a TFBP estava ou não informada da pos-
sibilidade de tais danos, e em caso algum 
a responsabilidade da TFBP excederá um 
montante igual ao preço de venda. 

A garantia precedente substitui todas as 
outras garantias, expressas ou implícitas, 
incluindo quaisquer garantias de comer-
cialização e adequação a um determina-
do fim. 

Esta garantia limitada estabelece o único 
recurso de reivindicações baseadas na fa-
lha ou defeito de produtos, materiais ou 
componentes, seja ou não a reivindicação 
fundamentada por contrato, danos, res-
ponsabilidade civil ou qualquer outra teo-
ria legal.

Esta garantia aplicar-se-á até ao limite má-
ximo previsto na lei. A invalidade, total ou 
parcial, de qualquer parte desta garantia 
não afectará o restante.

Informações de 
Encomenda
As encomendas de DP-1 devem incluir a 
descrição e o Número de Peça (P/N).

DP-1:
Especifique: Actuador Piloto Pneumático 
Modelo DP-1, P/N 52-280-1-001
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TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Nota: Este documento é uma tradução.  A tradução de materiais em idiomas que não o Inglês destina-se unicamente a facilitar a leitura do público não Inglês. A precisão da tra-
dução não está garantida nem implícita. Se tiver dúvidas relativas à precisão das informações contidas na tradução, consulte a versão em Inglês do documento TFP1380, que é 
a versão oficial do documento. Quaisquer discrepâncias ou diferenças criadas na tradução não são vinculativas e não têm quaisquer efeitos legais relativamente a conformida-

de, cumprimento ou quaisquer outros fins. www.quicksilvertranslate.com.


