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Allmän 
beskrivning
Modellen MC-1 manuell utlösningsenhet 
ger ett motståndskraftigt sätt för nöd-
utlösning (d.v.s. drift) av Tyco Fire Products 
deluge- och preactionventiler. Samman-
koppling med ventilerna kan vara direkt via 
hydraulisk (våt) pilotledning eller indirekt 
via pneumatisk (torr) pilotledning till en 
modell DP-1 torrpilotaktivering. 

Modellen MC-1 manuell utlösningsenhet är 
ny betäckning för Central modell MC, Gem 
modell F180 och Star modell S480.

VARNING
Modellen MC-1 manuell utlösningsenhet 
som beskrivs här måste installeras och 
underhållas i enlighet med detta dokument, 
såväl som med ”National Fire Protection As-
sociations” tillämpliga normer, samt i enlig-
het med andra kravställares normer. Miss-
lyckande med detta kan försämra denna 
anordnings oskadade tillstånd. 

Ägaren är ansvarig för att hålla sina system 
och anordningar för brandskydd i anständigt 
skick. Installatören eller sprinklertillverkaren 
skall kontaktas vid eventuella frågor.

Teknisk 
information
Godkännanden
UL- och ULC-listad. FM- och LPCB-godkänd.

Arbetande vattentryck
1,4 till 17,2 bar (20 till 250 psi)

Minsta omgivande temperatur

Torrpilotledningar: -46°C(-50°F)
Våtpilotledningar: 4°C(40°F)

Montering
Lådan och locket i figur 1 är av termoplast. 
Elastomer gummitätningen är av Teflon. 

Modell MC-1 manuell utlösningsenhet
För deluge- och preactionsystem
Manuell utlösartjänst
General
Description
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion provides a tamper resistant means
for emergency release (i.e. operation)
of Tyco Fire Products Deluge and Pre-
action Valves. Interconnection with the
valves may be direct via hydraulic
(wet)  pilot  line  or  indirect via pneu-
matic (dry) pilot line to a Model DP-1
Dry Pilot Actuator.
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion is a redesignation for the Central
Model MC, Gem Model F180, and Star
Model S480.

WARNING
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion described 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 his 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.

Working Water Pressure
20 to 250 psi (1,4 to 17,2 bar)

Minimum Ambient Temperature
Dry Pilot Lines: -50F/-46C
Wet Pilot Lines: 40F/4C

Assembly
The box and cover in Figure 1 are
thermoplastic. The elastomer water
seal is Teflon.

Operation
Operating instructions  are  imprinted
on the Cover, and the Cover is hinged
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 the Box,
and the Break Rod does not extend
above the top of the Cover so as to
prevent unnoticed tampering (i.e., the
Cover can only be opened by breaking
the Break Rod).

After actuation of the MC-1, interfer-
ence between a boss on the interior of
the Cover and the Operating Lever pre-
vents closing of the Cover, before the
Operating Lever is raised. As an added
precaution, the Cover has been
weighted such that it will not remain
closed unless a Break Rod has been
placed in position.

Opening of the Model MC-1 Manual
Control  Station  relieves hydraulic  or
pneumatic pressure, as applicable,
which in turn permits the deluge or
preaction valve to open and allow a
flow of water into the system piping.

Installation
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion is provided as a trim component
for Tyco Fire Products Deluge or Pre-
action Valves and must be installed in
accordance with the specific instruc-
tions provided with the Tyco fire Prod-
ucts Deluge or Preaction Valve Techni-
cal Data Sheets.

When the MC-1 is utilized for remote
locations on either wet  or dry pilot
lines, the following instructions apply:

Step 1. The piping to the MC-1 is to be
securely mounted, and the MC-1 is to
be located 4-1/2 to 6 feet above the
floor/ground level.

Step 2. The MC-1 is to be installed
vertically (so that the Cover will fall

open when the Break Rod is not in
place), in plain view, and in a readily
accessible location.

Step 3. When used with a wet pilot line,
piping from the outlet of the MC-1 is to
be directed to a suitable drain such
that there will be no accidental dam-
age to property or danger to persons
when the MC-1 is operated. When
used on dry pilot lines, the outlet piping
is to be directed towards towards the
rear of the MC-1 and away from the
operator.

Setting
Procedure
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion located at the TFP Deluge or Pre-
action Valve is to be reset in accord-
ance with the specific instructions
provided with the TFP Deluge or Pre-
action Valve Technical Data Sheets.

When the MC-1 is utilized for remote
locations on either wet  or dry pilot
lines, it is reset by raising the Operat-
ing Lever, closing the Cover, and in-
serting a replacement Break Rod.

NOTES
In order to ensure the proper maximum
pull open force for the Cover, use only
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Model MC-1 Manual Control Station
For Deluge And Preaction Systems
Manual Release Service

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

Close

Funktion
Driftsinstruktioner finns tryckta på locket 
och locket är fäst med gångjärn till lådan 
och hålls upp i sin normalt stängda position 
av en brytstång av polystyren. Brytstången 
sätts in genom motsvarande hål på lockets 
ovansida och inuti lådan och brytstången 
går inte ovanför lockets topp för att hindra 
ouppmärksammade ändringar (d.v.s. locket 
kan endast öppnas genom att bryta av 
brytstången). 

Efter aktivering av MC-1 hindrar samverkan 
mellan en lagringspunkt på insidan av lock-
et och hävarmen att locket stängs, innan 
hävarmen lyfts. Som en extra försiktighets-
åtgärd har locket tyngts så att det inte kom-
mer att förbli stängt såvida en brytstång 
har placerats i position.

Att öppna modellen MC-1 manuell utlös-
ningsenhet frigör hydrauliskt eller pneuma-
tiskt tryck som i sin tur tillåter deluge- eller 
preactionventilen att öppna och tillåta ett 
vattenflöde in i systemrören. 

Installation
Modellen MC-1 manuell utlösningsenhet le-
vereras som en trimkomponent för Tyco Fire 
Products deluge- eller preactionventiler, 
och måste installeras i enlighet med speci-
fika instruktioner levererade med Tyco Fire 
Products tekniska datablad för deluge- eller 
preactionventiler. 

När MC-1 används för avlägsna platser på 
antingen våta eller torra pilotledningar gäl-
ler följande instruktioner: 

Steg 1. Rören till MC-1 skall vara säkert 
monterade och MC-1 skall placeras 4-1/2 
till 6 fot ovanför marknivå. 

Steg 2. MC-1 skall installeras vertikalt (så 
att locket kommer att falla upp när bryt-
stången inte är på plats), på en tydlig plats 
och på en enkelt tillgänglig plats.

Steg 3. När använd med en våtpilotledning, 
skall ledningar från utgången av MC-1 rik-
tas till en lämplig dränering så att det inte 
kommer att förekomma oavsiktlig skada på 
egendom eller personskada när MC-1 är i 
drift. När använd på torrpilotledningar skall 
de utgående rören riktas mot den bakre de-
len av MC-1 och bort från operatören.

Inställnings-
förfarande
Modellen MC-1 manuell utlösningsenhet 
 placerad på en TFP deluge- eller preaction-
ventil skall återställas i enlighet med speci-
fika instruktioner levererade med tekniskt 
datablad för TFP deluge- eller preaction-
ventiler. 

När MC-1 används för avlägsna platser på 
antingen våta eller torra pilotledningar 
återställs den genom att lyfta hävarmen, 
stänga locket och sätta i en ny brytstång.

NOTERINGAR
För att försäkra korrekt maximal öppnings-
styrka för locket, använd endast brytstång 
delnummer 92-289-1-008.

Det rekommenderas att ett lager av reserv-
brytstångar has tillgängligt.
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P/N 92-289-1-008 replacement Break
Rods.
It is  recommended  that a supply of
spare Break Rods be maintained on
hand.

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 that it controls, permission to shut
down the effected fire protection sys-
tem 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 MC-1 Manual Control Sta-
tion must be inspected quarterly in ac-
cordance with the  following instruc-
tions:
Step 1. Verify that the MC-1 opens
with ease when operated.
Step 2. Verify that flow out of the MC-1
increases to a rate which will trip the
deluge or preaction valve.
Step 3. Inspect the drain for evidence
of continued leakage past the MC-1.
Determine and correct the cause of the
leakage problem, as applicable.
Step 4. Verify that the MC-1 is reset
properly using only a P/N 92-289-1-
008 Break Rod.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject

to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Information
Orders for the MC-1 and replacement
parts must include the description and
Part Number (P/N).

MC-1:
Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/black steel fittings,
P/N 52-289-1-001.

Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/galvanized steel fittings,
P/N 52-289-2-001.

Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/brass fittings,
P/N 52-289-3-001.

Replacement Break Rod:
Replacement Break Rod for Model
MC-1 Manual Contriol Station,
P/N 92-289-1-008.
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FIGURE 1
MODEL MC-1 MANUAL CONTROL STATION

1/2" NPT
INLET

3-9/16"
(90,5 mm)

2-7/8"
(73,0 mm)

4-7/8"
(123,8 mm)

1-1/2"
(38,1 mm)

2-1/16"
(52,4 mm)

1-3/16"
(30,2 mm)

1-1/2"
(38,1 mm)

4-1/8"
(104,8 mm)

1/2" NPT
OUTLET
(DRAIN)

OPERATING
LEVER

COVER
HANDLE

BREAK
ROD

COVER
(OPEN)

7-7/16"
(188,7 mm)

BOX

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Steg 1. Kontrollera att MC-1 öppnar enkelt 
när den är i bruk. 

Steg 2. Kontrollera att utflöde från modell 
MC-1 ökar till en hastighet som kommer att 
utlösa deluge- eller preactionventilen. 

Steg 3. Kontrollera dräneringen för tecken 
på fortsatt läckage förbi modellen MC-1. 
Fastställ och korrigera läckagets orsak så-
som tillämpligt. 

Steg 4. Kontrollera att MC-1 återställs kor-
rekt genom att använda endast brytstång 
med delnummer 92-289-1-008.

Begränsad 
garanti
Produkter som tillverkats av Tyco Fire & 
Building Products försäkras enbart till den 
ursprunglige köparen under tio (10) år mot 
defekter i material och utförande då betala-
de för och riktigt installerade och underhåll-
na under normalt bruk och service. Denna 
garanti går ut om tio (10) år från datum för 
leverans från Tyco Fire & Building Products. 
Ingen garanti ges för produkter eller kom-
ponenter som är tillverkade av företag som 
inte är förenade genom ägarskap av Tyco 
Fire & Building Products eller för produkter 
och komponenter som har varit utsatta för 
felaktig användning, felaktig installation, 
korrosion eller som inte har installerats, 
underhållits, modifierats eller reparerats i 
enlighet med ”National Fire Protection As-
sociations” tillämpliga normer och/eller i 
enlighet med andra kravställares normer. 
Material som Tyco Fire & Building Products 
finner vara felaktiga skall antingen repa-
reras eller bytas ut på Tyco Fire & Building 
Products egenmäktiga beslut. Tyco Fire & 

Building Products åtar sig inte, och rättfär-
digar heller inte personer att åta sig för dess 
räkning, andra åligganden i samband med 
försäljning av produkter eller delar av pro-
dukter. Tyco Fire & Building Products skall 
inte hållas ansvarig för fel i utformningen av 
sprinklersystem eller för felaktig eller ofull-
ständig information lämnad av köparen el-
ler köparens representanter. 

UNDER INGA ANDRA OMSTÄNDIGHETER 
SKALL TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS 
HÅLLAS ANSVARIG I KONTRAKT, ÅTALBAR 
HANDLING, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER 
UNDER NÅGON ANNAN LAGLIG TEORI FÖR 
OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, SPECIELLA EL-
LER FÖLJDSKADOR INKLUSIVE, MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL, AVGIFTER FÖR ARBETE, 
OAVSETT OM TYCO FIRE & BUILDING PRO-
DUCTS BLEV INFORMERADE OM MÖJLIG-
HETEN AV SÅDANA SKADOR, OCH I INGET 
FALL SKALL TYCO FIRE & BUILDING PRO-
DUCTS ANSVARSSKYLDIGHET ÖVERSTIGA 
ETT BELOPP SOM ÄR LIKA STORT SOM FÖR-
SÄLJNINGSPRISET. 

OVANNÄMNDA GARANTI ÄR UTFORMAD 
I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA EXPLICITA 
OCH IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE 
GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNING OCH 
FUNKTIONSDUGLIGHET FÖR ETT SPECI-
FIKT SYFTE. 

Beställnings-
information
Beställningar för MC-1 och reservdelar mås-
te innefatta beskrivning och delnummer 
(P/N). 

MC-1:
Specificera: Modell MC-1 manuell utlös-
ningsenhet med svarta stålfästen, P/N 52-
289-1-001.

Specificera: Modell MC-1 manuell utlös-
ningsenhet med galvaniserade stålfästen, 
P/N 52-289-2-001.

Specificera: Modell MC-1 manuell utlös-
ningsenhet med mässingstålfästen, P/N 52-
289-3-001.

Reservdel brytstång:
Reservdel brytstång för modell MC-1 ma-
nuell utlösningsenhet, P7N 92-289-1-008.

BILD 1
MODELL MC-1 MANUELL UTLÖSNINGSENHET

Skötsel och 
underhåll
Följande inspektioner måste utföras såsom 
anvisas, samt i enlighet med specifika krav 
från NFPA och eventuella försämringar 
måste omedelbart korrigeras. 

Ägaren är ansvarig för besiktning, testning 
och underhåll av sina brandskyddssystem 
och anordningar i enlighet med detta do-
kument, såväl som med ”National Fire Pro-
tection Associations” tillämpliga normer 
(t.ex. NFPA 25), samt i enlighet med eventu-
ella kravställares normer. Installatören eller 
tillverkaren skall kontaktas vid eventuella 
frågor.

Det rekommenderas att automatiska 
sprinklersystem inspekteras, testas och un-
derhålls av kvalificerad underhållspersonal.

NOTERINGAR
Innan en avstängningsventil på sprinkler-
systemet stängs för inspektion eller under-
hållsarbete av det sprinklersystem som den 
kontrollerar, måste tillstånd att stänga be-
rört sprinklersystem erhållas från lämpliga 
myndigheter och all personal som kan på-
verkas av denna handling måste meddelas. 

Efter att ha installerat ett brandskydds-
system skall lämpliga myndigheter med-
delas och ansvariga för övervakning av 
egendomen och/eller centralstationslarm 
underrättas. 

INSPEKTIONSFÖRFARANDE
Modellen MC-1 manuell utlösningsenhet 
måste inspekteras kvartalsvis i enlighet 
med följande instruktioner: 
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OBS: Detta dokument är ett översatt dokument. Översättningar av material till andra språk än engelska är enbart avsedda som förmån för människor som inte kan läsa på 
engelska. Översättningens exakthet är varken garanterad eller implicerad. Se den engelska versionen av dokumentet TPF1382, som är den officiella versionen av dokumentet, 

om eventuella frågor uppkommer som är relaterade till exaktheten av i översättningen innefattad information. Eventuella avvikelser eller skillnader skapade i översättningen är 
inte bindande och har ingen laglig verkan för tillmötesgående, verkställande eller andra syften. www.quicksilvertranslate.com.


