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Algemene 
Beschrijving
De model MC-1 handbedieningseenheid 
biedt een sabotagebesteding middel voor 
noodaansturing (d.w.z. activering) van Tyco 
Fire Products deluge- en preactionkleppen. 
Onderlinge aansluiting met de kleppen kan 
direct via hydraulische (natte detectielei-
ding) of indirect via pneumatische (droge) 
detectieleiding naar een model DP-1 droge 
detectie-actuator. 

De handbedieningseenheid model MC-1 is 
een vervanging voor de Central Model MC, 
Gem Model F180 en Star Model S480.

WAARSCHUWING
De hier beschreven model MC-1 handbedie-
ningseenheid moet worden geïnstalleerd 
en onderhouden conform dit document, als 
conform de van toepassing zijnde richtlijnen 
van de National Fire Protection Association 
en de richtlijnen van enig ander bevoegd 
gezag. Niet-nakoming van deze verplichting 
kan schadelijk zijn voor de integriteit van dit 
apparaat. 

De eigenaar is verantwoordelijk voor het on-
derhoud van zijn brandbeveiligingssysteem 
en voor het in goede staat houden van de 
apparatuur. In geval van vragen dient met 
de installateur of de sprinklerfabrikant con-
tact te worden opgenomen.

Technische 
gegevens
Goedkeuringen
UL en ULC Listed. FM- en LPCB-goedge-
keurd

Werkwaterdruk
1,4 tot 17,2 bar (20 tot 250 psi)

Minimale omgevingstemperatuur

Droge detectieleidingen: -46°C(-50°F)

Model MC-1 Handbedieningseenheid
Voor deluge- en preactionsystemen
Handmatige aansturing
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

Natte detectieleidingen: 4°C(40°F)

Montage
De omhulling en het deksel in afbeelding 1 
zijn van thermoplastic. De elastomeren wa-
terafdichting is van Teflon.

Werking
Bedieningsinstructies staan afgedrukt op 
het deksel. Het deksel is via een scharnier 
verbonden aan de omhulling en wordt door 
een polystyreen breekpen in de normaal 
gesloten positie omhoog gehouden. De 
breekpen wordt door de corresponderende 
gaten in de bovenzijde van het deksel en de 
binnenzijde van de omhulling gestoken. De 
breekpen steekt niet boven de bovenzijde 
van het deksel uit om ongemerkte bescha-
diging te voorkomen. (d.w.z. het deksel kan 
alleen worden geopend door de breekpen 
te breken).

Na activering van de MC-1, voorkomt be-
lemmering tussen een naaf aan de binnen-
zijde van het deksel en de bedieningshen-
del dat het deksel gesloten wordt voordat 
de bedieningshendel omhoog wordt gezet. 
Als bijkomende voorzorgsmaatregel is het 
deksel verzwaard zodat het niet gesloten 
blijft zonder dat de breekpen op zijn plaats 
is gezet.

Opening van de handbedieningseenheid 
model MC-1 geeft hydraulische of pneuma-
tische druk vrij. Hierdoor kan de deluge- of 
preactionklep openen en kan het water in 
het leidingwerk van het systeem stromen.

Installatie
De model MC-1 handbedieningseenheid 
wordt geleverd als een ombouwonderdeel 
voor de Tyco Fire Products deluge- of preac-
tionkleppen en moet worden geïnstalleerd 
conform de specifieke instructies die wor-
den geleverd bij de technische gegevens-
bladen van de Tyco Fire Products deluge- of 
preactionkleppen. 

Wanneer de MC-1 wordt gebruikt op loca-
ties op afstand op hetzij natte of droge de-
tectieleidingen, zijn de volgende instructies 
van toepassing: 

Stap 1. Het leidingwerk naar de MC-1 moet 
stevig zijn gemonteerd. De MC-1 moet op 
4-1/2 tot 6 voet boven het vloer- of grond-
niveau worden geplaatst. 

Stap 2. De MC-1 moet verticaal worden 
 geïnstalleerd (zodat het deksel openvalt 
wanneer de breekpen zich niet op zijn 
plaats bevindt), duidelijk in het zicht en op 
een eenvoudig toegankelijke locatie.

Stap 3. Wanneer toegepast met een natte 
detectieleiding, moet het leidingwerk van 
de uitlaat van de MC-1 naar een geschikte 
afvoer worden geleid zodat er geen on-
bedoelde schade aan eigendommen of 
gevaar voor personen bestaat wanneer de 
MC-1 wordt bediend. Wanneer gebruikt op 
droge detectieleidingen, moet het leiding-
werk van de uitlaat worden geleid naar de 
achterzijde van de MC-1 en weg van de 
operator.

Instelprocedure
De model MC-1 handbedieningseenheid 
die zich bij de TFP deluge- of preactionklep-
pen bevindt, moet worden teruggesteld 
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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
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

de inspectiedienst te laten inspecteren, tes-
ten en onderhouden.

OpmeRkINGeN
Voordat de afsluiter van een brandbeveili-
gingssysteem wordt afgesloten ten behoeve 
van inspectie- of onderhoudswerkzaam-
heden aan het systeem dat door deze klep 
wordt geregeld, moet voor het afsluiten van 
het betreffende systeem eerst goedkeuring 
worden verkregen van de juiste autoriteiten. 
Daarnaast dient al het personeel dat door 
deze actie beïnvloed kan worden hiervan op 
de hoogte worden gesteld. 

Breng, na inschakeling van het brandbe-
veiligingssysteem, de juiste autoriteiten op 
de hoogte en informeer de personen die 
verantwoordelijk zijn voor de controle van 
individuele en/of centrale alarmen.

INSPECTIEPROCEDURE
De model MC-1 handbedieningseenheid 
moet ieder kwartaal conform de volgende 
instructies worden geïnspecteerd: 

Stap 1. Controleer of de MC-1 eenvoudig 
opent wanneer deze wordt bediend. 

Stap 2. Controleer of de uitstroming van de 
MC-1 toeneemt tot een niveau waarop de 
deluge- of preactionklep zal doorslaan. 

Stap 3. Inspecteer de afvoer op tekenen 
van constante lekkage voorbij de MC-1. Stel 
indien van toepassing de oorzaak van het 
lekkageprobleem vast en corrigeer dit. 

Stap 4. Controleer of de MC-1 correct wordt 
teruggesteld en gebruik hierbij alleen een 
PN 92-289-1-008 breekpen.

Beperkte 
Garantie
De producten van Tyco Fire & Building Pro-
ducts hebben, alleen aan de oorspronkelijke 
koper, een garantie van tien (10) jaar tegen 
defecten in materiaal en arbeid, vooropge-
steld dat voor deze producten is betaald en 
dat deze op juiste wijze zijn geïnstalleerd 
en onderhouden onder normale gebruiks- 
en serviceomstandigheden. Deze garantie 
vervalt tien (10) jaar na datum van verzen-
ding door Tyco Fire & Building Products. In 
de volgende gevallen wordt geen garantie 
gegeven op de producten of componen-
ten: wanneer deze door andere bedrijven, 
die niet tot Tyco Fire & Building Products 
behoren, zijn gefabriceerd; wanneer de pro-
ducten of componenten zijn blootgesteld 
aan misbruik, onjuiste installatie, corrosie 
of wanneer deze niet zijn geïnstalleerd, on-
derhouden, aangepast of gerepareerd in 
overeenstemming met de van toepassing 
zijnde normen van de National Fire Protec-
tion Association, en/of de normen van enig 
ander bevoegd gezag. Materialen die door 
Tyco Fire & Building Products defect geacht 
worden, zullen – naar oordeel van alleen 
Tyco Fire & Building Products - worden ge-
repareerd of vervangen. Tyco Fire & Buil-
ding Products neemt geen enkele andere 
verplichting op zich, noch geeft het toe-
stemming aan andere personen om deze 
verplichting op zich te nemen, in verband 
met de verkoop van producten of product-
onderdelen. Tyco Fire & Building Products is 
niet verantwoordelijk voor ontwerpfouten 
in het sprinklersysteem of voor, door de ko-
per of zijn vertegenwoordigers geleverde, 
foutieve of onvolledige informatie. 

TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS KAN ON-
DER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, NOCH 
DOOR CONTRACT, UIT ONRECHTMATIGE 
DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF 
ONDER ENIGE ANDERE WETTELIJKE DOC-
TRINE VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN 
WORDEN VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, 
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLU-
SIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSONEELS-
KOSTEN, ONGEACHT OF TYCO FIRE & BUIL-
DING PRODUCTS WERD GEÏNFORMEERD 
OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE 
SCHADE, EN IN GEEN ENKEL GEVAL OVER-
STIJGT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TYCO 
FIRE & BUILDING PRODUCTS HET BEDRAG 
DAT OVEREENKOMT MET DE VERKOOPS-
PRIJS. 

De VOORAFGAANDe GARANTIe VeR-
VANGT eNIGe eN ALLe ANDeRe, DIReCTe 
OF ImpLICIeTe, GARANTIeS, INCLUSIeF 
GARANTIeS VAN VeRkOOpBAARHeID eN 
GeSCHIkTHeID VAN HeT pRODUCT VOOR 
BIJZONDeR GeBRUIk. 

FIGUUR 1
mODeL mC-1 HANDBeDIeNINGSeeNHeID

conform de specifieke instructies die wor-
den geleverd bij de technische gegevens-
bladen van de Tyco Fire Products deluge- of 
preactionkleppen. 

Wanneer de MC-1 wordt gebruikt op lo-
caties op afstand op hetzij natte of droge 
detectieleidingen, wordt deze teruggesteld 
door de bedieningshendel naar boven te 
drukken, het deksel te sluiten en een ver-
vangende breekpen te plaatsen.

OpmeRkINGeN
Gebruik, om de juiste maximale trekkracht 
voor het openen van het deksel te waarbor-
gen, alleen P/N 92-289-1-008 vervangende 
breekpennen.

Het wordt aanbevolen om een voorraad 
breekpennen bij de hand te hebben.

Beheer en 
Onderhoud
De hiernavolgende inspectieprocedure 
dient te worden uitgevoerd zoals aangege-
ven, naast alle overige specifieke vereisten 
van de NFPA. Iedere storing dient onmid-
dellijk te worden gecorrigeerd. 

De eigenaar is verantwoordelijk voor de in-
spectie, het testen en het onderhoud van 
zijn brandbeveiligingssysteem en appara-
tuur conform dit document, als ook con-
form de van toepassing zijnde richtlijnen 
van de National Fire Protection Association 
(bijv. NFPA25) en de richtlijnen van enig 
ander bevoegd gezag. In geval van vragen 
dient met de installateur of de productfa-
brikant contact te worden opgenomen.

Het wordt aanbevolen om de automatische 
sprinklersystemen door een gekwalificeer-
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Bestelinformatie
Bij bestellingen voor de MC-1 en vervan-
gingsonderdelen moeten de beschrijving 
en het onderdeelnummer (P/N) vermeld 
worden.

MC-1:
Specificeer: Model MC-1 Handbedienings-
eenheid met zwarte stalen fittingen, P/N 
52-289-1-001

Specificeer: Model MC-1 Handbedienings-
eenheid met gegalvaniseerde stalen fittin-
gen, P/N 52-289-2-001.

Specificeer: Model MC-1 Handbedienings-
eenheid met messing fittingen, P/N 52-289-
3-001.

Vervangende breekpen:
Vervangende breekpen voor model MC-1 
Handbedieningseenheid, P/N 92-289-1-
008.
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Opmerking: Dit document is een vertaald document.  Vertalingen van materialen in talen anders dan het Engels zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor het publiek dat 
geen Engels leest. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd noch gesuggereerd. Indien zich vragen voordoen in verband met de nauwkeurigheid van 
de informatie zoals deze in de vertaling wordt weergegeven, gelieve dan de Engelse versie van het document TFP1382, de officiële versie van het document, na te slaan. Ie-
dere discrepantie of elk verschil in de vertaalde tekst, is niet bindend en heeft geen juridische gevolgen met betrekking tot de naleving, uitvoering of enig ander doeleinde. 
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