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Generell 
beskrivelse
Modell DP-1 pneumatisk aktivering er en 
ekstra utløsningsenhet designet for bruk 
med deluge- og pneumatisk aktiverte ven-
tiler fra Tyco Fire Products som har utløs-
ningssystemer for tørrpilot. Modellen DP-1 
brukes også for pneumatisk aktiverte ven-
tiler fra Tyco Fire Products som har dobbel 
elektrisk/pneumatisk utløsning for sikker-
hetsbryter. Modell DP-1 aktiverer disse au-
tomatiske vannkontrollventiler ved utløs-
ning av luft(nitrogen) trykk. Når det gjelder 
pneumatisk aktivering frigjøres lufttrykk 
på grunn av åpning av en pilotsprinkler, 
eller når det gjelder doble pneumatisk ak-
tiverte systemer for sikkerhetsbryter frigjø-
res lufttrykket fra rørsystemet på grunn av 
åpningen av en automatisk sprinkler. Når 
modellen DP-1 aktiveres, tillater den vann-
trykket å bli utløst fra differensialkammeret 
for deluge- eller den pneumatisk aktiverte 
ventilen, og lar således deluge- og den 
pneumatisk aktiverte ventilen bli åpnet. 

Modellen DP-1 pneumatisk aktivering er en 
ny typebetegnelse for den sentrale model-
len DP, Gem modellen B-1, og Star model-
len S440.

ADVARSEL
DP-1 modellen av pneumatisk aktivering 
som er beskrevet her må installeres og ved-
likeholdes i henhold til dette dokumentet 
foruten i henhold til gjeldende regler fra 
the National Fire Protection Association og 
regelverket fra eventuelle andre ansvars-
havende myndigheter. Unnlater man å følge 
dette, kan det svekke integriteten til dette 
utstyret. 

Eieren har ansvaret for å vedlikeholde 
brannbeskyttelsessystemet og utstyret i be-
hørig funksjonell stand. Leverandøren eller 
sprinklerprodusenten må konsulteres om 
det oppstår spørsmål.

Modell DP-1 pneumatisk aktivering 
For deluge- og pneumatisk aktiverte system
Utløsningsservice for tørrpilot
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

Tekniske data
Godkjennelser
UL og ULC registrert. FM og LPCB godkjent.
Maksimalt innløpsvanntrykk
17,2 bar (250 psi).

Maksimalt luft (nitrogen)trykk
12,1 bar (50 psi). Se figur 2.

Sett
Huset og deksel i figur 1 er av bronse. Pak-
ningen for elastometer er Buna-N, og mem-
branen er nitrilbelagt nylon.

Drift
Når modellen DP-1 av pneumatisk aktive-
ring er i drift, holder trykket for pilotled-
ningen eller sprinklerledningen (11 - fig. 1), 
som relevant, membranen (7 - fig. 1) trykket 
ned og disken (8 - fig. 1) plassert mot vann-
trykket (12 - fig. 1) fra differensialkammeret 
til deluge- eller den pneumatisk aktiverte 
ventilen. 

Drift av en pilotsprinkler eller automatisk 
sprinkler, som relevant, avlaster lufttryk-
ket fra membranen. Fjæren (6 - figur 1) 
og vanntrykket fra differensialkammeret 
til deluge- eller den pneumatisk aktiverte 
ventilen tvinger da den kombinerte model-
len DP-1 til å åpne, noe som tillater at van-
net begynner å strømme gjennom hullene 
med en diameter på 1/8” som er plassert i 
veggen til kanalen (5 - figur 1). Etter hvert 
som lufttrykket fortsetter å minke, øker 
strømmen ut av modellen DP-1 (13 - figur 1) 
til en hastighet som er større enn den som 
kan etterfylles gjennom den tilstoppete 
vanntilførselen til differensialkammeret til 
deluge- eller den pneumatisk aktiverte ven-
tilen, som i sin tur tillater deluge- eller den 
pneumatisk aktiverte ventilen å åpne og til-
later en vannstrøm inn i rørsystemet. 

Forbindelsen til lufttrykket som bør opp-
rettholdes for systemvanntrykkene på 
17,2 bar (250 psi) og åpningstrykkfallet 

som er nødvendig for å åpne modellen DP-
1 pneumatisk aktivering er vist i figur 2.

Installasjon
Modellen DP-1 pneumatisk aktivering, som 
når relevant er inkludert som en utstyr-
skomponent for deluge- eller pneumatisk 
aktiverte ventiler fra Tyco Fire Products, 
må installeres i overensstemmelse med de 
spesifikke instruksjonene gitt i de tekniske 
dataarkene om deluge- eller pneumatisk 
aktiverte ventiler fra Tyco Fire Products.

ADVARSLER
Duggpunktet til systemlufttrykket for pi-
lotledningen eller sprinklersystemet må 
vedlikeholdes under laveste omgivelsestem-
peratur som rørsystemet vil bli utsatt for. 
Oppsamlinger av vann i koblingen for luft til 
modellen DP-1 vil senke lufttrykket på hvil-
ket modellen DP-1 vil åpne. 
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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

PROSEDYRE FOR INSPEKSJON

Modellen DP-1 pneumatisk aktivering må 
kontrolleres kvartalsvis i overensstemmel-
se med de følgende instruksjonene: 
Trinn 1. Modellen DP-1 åpner innenfor det 
spesifiserte utvalg av trykk. 

Trinn 2. Strøm ut av modellen DP-1 øker til 
en hastighet som vil utløse deluge- og den 
pneumatiske aktiveringsventilen. 

Trinn 3. Kontroller dreneringen etter spor 
av fortsatt lekkasje utenfor modellen DP-

1. Avgjør og korriger årsaken til lekkasje-
problemet, som relevant. 

Trinn 4. Det anbefales at membrandekse-
let fjernes og at membranen kontrolleres 
minst hvert 5. år. Membranen bør skiftes ut 
dersom det er noen tegn til forringelse på 
grunn av alder.

Trinn 5. Det anbefales at akkumulert fuk-
tighet fjernes fra utstyret for fuktighets-
filtrering for lufttilførsel minst en gang per 
kvartal. Flere kontroller kan være nødven-
dige i spesielt fuktig miljøer.

FIG. 2
LUFT (NITROGEN) TRYKKRAV
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Service og 
vedlikehold
Den følgende kontrollprosedyren må fore-
tas, som angitt, i tillegg til alle spesifikke 
krav fra NFPA, og alle feil og avvik må kor-
rigeres umiddelbart. 

Eieren er ansvarlig for å kontrollere, teste og 
vedlikeholde sitt brannvernsystem og tilbe-
høret i overensstemmelse med dette doku-
mentet, samt gjeldende regelverk fra the 
National Fire Protection Association (f.eks., 
NFPA 25), i tillegg til gjeldende normer fra 
eventuelle ansvarshavende myndigheter. 
Installatøren eller produsenten må rådspør-
res mht. alle uklarheter og spørsmål.

Det anbefales at automatiske sprinkler-
systemer kontrolleres, testes og vedlikehol-
des av en kvalifisert kontrollinstans.

ANMERKNINGER
Før en hovedstengeventil for brannvernsys-
tem stenges for å utføre kontroll eller vedli-
keholdsarbeide på brannvernsystemet som 
den kontrollerer, må det innhentes tillatelse 
fra rette myndigheter til avstengning, og alt 
personell, som kan bli berørt av dette må få 
beskjed. 

Etter å ha satt et brannvernsystem i drift un-
derrett de rette myndighetene og informere 
de ansvarlige for overvåking av eiendoms- 
og / eller sentrale stasjonsalarmer.

NR. BESKRIVELSE ANTALL P/N

1 Ventilhus 1 IU
2 Deksel 1 IU
3 Membranplate 1 (a)
4 Setering 1 IU
5 Styre 1 (a)
6 Fjæring 1 (a)
7 Membran 1 (a)
8 Disk 1 (a)
9 Sylinderskrue med innvendig 

sekskant, 5/16”-18 UNC x 1” 8 VM
10 Sekssidig mutter, 5/16”-18 UNC 8 VM
11 1/2” NPT Kobling for pilotledning (luft/nitrogen)
12 1/2” NPT Innløpskobling fra differensialkammeret 

for deluge/pneumatisk aktivert ventil
13 1/2” NPT Utløpskobling til drenering

VM: Vanlig maskinvare
IU: Ikke utbyttbar
(a): Reparasjonssett inklusiv deler 3, 5, 6, 7 og 8.

P/N 92-280-1-101
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FIG. 1
Modell DP-1 PNEUMATISK AKTIVERING
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Begrenset garanti
Produkter som produseres av Tyco Fire & 
Building Products innrømmes garantifor-
sikring kun overfor den originale kjøperen 
i ti (10) år mot defekter i materialet eller 
utførelsen etter at de er betalt og har blitt 
forskriftsmessig installert og vedlikeholdt 
under normal bruk og behandling. Denne 
garantien utløper ti (10) år etter dato for ut-
sendelse av Tyco Fire & Building Products. 
Ingen garanti gis for produkter eller kom-
ponenter produsert av selskaper som ikke 
er i eierskap med Tyco Fire & Building Pro-
ducts eller for produkter eller komponenter 
som har vært utsatt for feilbruk, ukorrekt 
installasjon, korrosjon, eller som ikke har 
blitt installert, vedlikeholdt, eller reparert 
i henhold til gjeldende standarder fra ”the 
National Fire Protection Association”, og 
regelverket fra ansvarshavende myndighe-
ter, som relevant. Materiell som Tyco Fire & 
Building Products klassifiserer som defekte 
må enten repareres eller byttes ut på Tyco 
Fire & Building Products direkte henstilling. 
Tyco Fire & Building Products verken påtar 
seg eller autoriserer noen annen person til 
å påta seg noen annen forpliktelse i forbin-
delse med salg av produkter eller deler av 
produkter. Tyco Fire & Building Products 
skal ikke kunne holdes ansvarlige for de-
signfeil i sprinklersystemet eller for feilaktig 
eller ufullstendig informasjon formidlet av 
Kjøperen eller Kjøperens representanter. 

IKKE I NOE TILFELLE SKAL TYCO FIRE & 
BUILDING PRODUCTS HOLDES ANSVAR-
LIGE AV KONTRAKT, STRAFFEFORFØLGEL-
SE, ANSVARSFORPLIKTELSE ELLER UNDER 
NOEN ANNEN JURIDISK TEORI FOR TILFEL-
DIGE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGE-
SKADER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRENSET 
TIL KRAV OM ERSTATNING FOR ARBEIDE, 
UTEN HENSYN TIL HVORVIDT TYCO FIRE & 
BUILDING PRODUCTS BLE INFORMERT OM 
MULIGHETENE FOR SLIKE KRAV, OG IKKE 
UNDER NOEN FORHOLD SKAL TYCO FIRE & 
BUILDING PRODUCTS ANSVAR OVERSTIGE 
ET BELØP TILSVARENDE SALGSPRISEN. 

NEVNTE GARANTI GJELDER I STEDET FOR 
ALLE ANDRE EKSPLISITTE ELLER IMPLISIT-
TE GARANTIER, INKLUSIVE GRARANTIER 
OM OMSETTELIGHET OG EGNETHET FOR 
NOE SPESIFIKT FORMÅL. 

Bestillings-
informasjon
Bestillinger på DP-1 og reservedeler må in-
kludere beskrivelse og delenummer (P/N).

DP-1:
Oppgi: Modell DP-1 pneumatisk aktivering,  
P/N 52-280-1-001

Reparasjonssett for DP-1 pneumatisk 
aktivering 
Reparasjonssett for bruk med modell DP-1 
pneumatisk aktivering, P/N 92-280-1-101.
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

NB: Dette er et oversatt dokument. Oversettelser av alle typer materiell til andre språk enn engelsk er kun ment å være en støtte til et ikke-engelsktalende publikum. Nøyaktig-
heten av oversettelsen er hverken garantert eller implisert. Om det oppstår spørsmål eller noen form for tvil om nøyaktigheten av informasjonen i denne oversettelsen, ber vi 

Dem vennligst å konsultere den engelske versjonen av dokument TFP1380, som er den offisielle versjonen av dokumentet. Uoverensstemmelser eller forskjeller som har oppstått 
under oversettelsen er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for overensstemmelser, gjennomføring, eller noen andre forhold. www.quicksilvertranslate.com.


