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Charakterystyka  
ogólna
Stanowisko ręcznego sterowania model 
MC-1 stanowi zabezpieczony przed mani-
pulacją przez osoby niepowołane środek 
do uruchamiania zaworów zalewowych i 
wstępnego sterowania Tyco Fire Products w 
sytuacji zagrożenia. Połączenie z zaworami 
może być bezpośrednie poprzez hydrau-
liczną (mokrą) linię pilotową lub pośrednie 
poprzez pneumatyczną (suchą) linię piloto-
wą do urządzenia uruchamiającego pneu-
matyczną aktywację pilotową model DP-1. 

Stanowisko ręcznego sterowania model 
MC-1 jest konstrukcją zmienioną w stosun-
ku do Central Model MC, Gem Model F180 i 
Star Model S480.

OSTRZEŻENIE
Opisane tu stanowisko ręcznego sterowania 
model MC-1 należy instalować i konserwo-
wać zgodnie z niniejszym dokumentem, a 
także z obowiązującymi normami National 
Fire Protection Association oraz regulacjami 
wszelkich innych kompetentnych organów. 
Niezastosowanie się do powyższego może 
spowodować nieprawidłowe działanie 
przedstawionego tu urządzenia. 

Za utrzymywanie swojego systemu i urzą-
dzeń przeciwpożarowych w stanie umożli-
wiającym ich prawidłowe funkcjonowanie 
odpowiada właściciel. Wszelkie zapytania 
należy kierować do wykonawcy instalacji 
lub producenta tryskaczy.

Dane techniczne
Atesty
Umieszczone w wykazach UL i ULC. Za-
twierdzone przez FM i LPCB.

Zakres ciśnienia roboczego wody
1,4 do 17,2 bar (20 do 250 psi)

Minimalna temperatura otoczenia 

Stanowisko ręcznego sterowania model MC-1
Do systemów zraszaczowych i wstępnie sterowanych
Obsługa aktywacji ręcznej
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

Pneumatyczne sieci pilotowe: -46°C(-50°F)
Hydrauliczne sieci pilotowe: 4°C(40°F)

Montaż
Korpus i pokrywa na Rysunku 1 są termo-
plastyczne. Uszczelnienie z elastomeru to 
teflon.

Działanie
Instrukcja obsługi wydrukowana jest na 
pokrywie, która przymocowana jest na za-
wiasach do obudowy. Pokrywa podtrzymy-
wana jest w pozycji normalnie zamkniętej 
przez pręt zabezpieczający z polistyrenu 
przeznaczony do wyłamania. Pręt zabez-
pieczający z polistyrenu przeznaczony do 
wyłamania wsunięty jest w odpowiadające 
sobie otwory w górnej i dolnej części obu-
dowy. Pręt zabezpieczający nie wystaje po-
nad obudowę w celu zabezpieczenia przed 
przypadkowym manipulowaniem (czyli 
pokrywę można otworzyć wyłącznie przez 
wyłamanie pręta zabezpieczającego).

Po uruchomieniu stanowiska MC-1 zgrubie-
nie w dolnej części pokrywy blokowane jest 
przez dźwignię roboczą, ktora uniemoż-
liwia zamknięcie pokrywy bez uniesienia 
dźwigni roboczej. Jako dodatkowy środek 
bezpieczeństwa pokrywa została wyważo-
na w taki sposób, że nie pozostanie ona w 
pozycji zamkniętej, dopóki pręt zabezpie-
czający nie będzie umieszczony na swoim 
miejscu.

Otwarcie stanowiska ręcznego sterowania 
model MC-1 uwalnia, odpowiednio, ciśnie-
nie hydrauliczne lub pneumatyczne, co z 
kolei umożliwia otwarcie zaworu zalewo-
wego lub wstępnego sterowania i pozwala 
na dopływ wody do przewodów rurowych 
systemu.

Montaż
Stanowisko ręcznego sterowania model 
MC-1 dostarczane jest jako element osprzę-
tu zaworów zalewowych lub wstępnie 

sterowanych Tyco Fire Products i należy je 
montować zgodnie z właściwą instrukcją 
dostarczaną wraz ze specyfikacją technicz-
ną zaworów zalewowych lub wstępnie ste-
rowanych Tyco Fire Products.    

W przypadku gdy urządzenie MC-1 jest za-
instalowane w oddalonych miejscach na 
hydraulicznych lub pneumatycznych sie-
ciach pilotowych, należy zastosować się do 
następujących instrukcji: 

Krok 1. Przewody rurowe muszą być moc-
no przykręcone do urządzenia MC-1, nato-
miast samo urządzenie musi być umiesz-
czone na wysokości od 1,35 do 1,80 metra 
(4-1/2 do 6 stóp) ponad poziomem podło-
gi/gruntu. 

Krok 2. Urządzenie MC-1 ma być instalowa-
ne pionowo, (tak aby pokrywa otworzyła się 
po wyłamaniu pręta zabezpieczającego), w 
widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Krok 3. Jeżeli urządzenie użytkowane jest 
z hydrauliczną siecią pilotową, przewody 
rurowe z przyłącza wylotowego urządzenia 
muszą być skierowane w taki sposób, by nie 
spowodować przypadkowego uszkodzenia 
mienia lub zagrożenia dla ludzi. W przypad-
ku użytkowania urządzenia z pneumatycz-
ną siecią pilotową, przewody rurowe z przy-
łącza wylotowego urządzenia muszą być 
skierowane w kierunku jego tylnej części, w 
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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

Obsługa i 
konserwacja
Niezależnie od poszczególnych wymogów 
NFPA konieczne jest stosowanie zalecanych 
procedur i inspekcji, a także niezwłoczne 
usuwanie wszelkich uchybień. 

Właściciel odpowiada za inspekcję, te-
stowanie oraz konserwowanie instalacji i 
urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z 
niniejszym dokumentem, obowiązującymi 
normami National Fire Protection Associa-
tion (np. NFPA 25), a także z regulacjami 
odnośnych organów. Wszelkie zapytania 
należy kierować do wykonawcy instalacji 
lub producenta urządzenia.

Zaleca się, by inspekcje, testy i konserwacje 
automatycznych instalacji przeciwpożaro-
wych były przeprowadzane przez wykwali-
fikowane służby kontrolne.

UWAGI
Przed wyłączeniem zaworu kontrolnego in-
stalacji przeciwpożarowej w celu przepro-
wadzenia kontroli lub konserwacji systemu, 
należy uzyskać zgodę stosownych władz na 
wyłączenie danego systemu oraz zawiado-
mić wszystkie osoby, których to może doty-
czyć. 

Po włączeniu systemu przeciwpożarowe-
go do pracy o fakcie tym należy powiado-
mić stosowne władze oraz poinformować 
wszystkie osoby odpowiedzialne za moni-
torowanie własnych i/lub centralnych stacji 
alarmowych.

PROCEDURA KONTROLI
Stanowisko ręcznego sterowania model 
MC-1 należy poddawać kontroli raz na 
kwartał zgodnie z poniższą instrukcją: 

Krok 1. Należy sprawdzić, czy urządzenie 
MC-1 łatwo się otwiera przy uruchamianiu. 

Krok 2. Należy sprawdzić, czy wypływ z 
urządzenia MC-1 osiąga takie natężenie, 
które spowoduje uruchomienie zaworu 
zalewowego lub zaworu wstępnie sterowa-
nego. 

Step 3. Należy skontrolować przyłącze 
odwodnienia w celu stwierdzenia śladów 
ciągłego przecieku za urządzeniem MC-1. 
Należy, odpowiednio, określić przyczynę 
przecieku i ją usunąć.  

Krok 4. Należy sprawdzić, czy urządzenie 
MC-1 zostało prawidłowo nastawione przy 
użyciu pręta zabezpieczającego przezna-
czonego do wyłamania P/N 92-289-1-008.

Ograniczona 
gwarancja
Tyco Fire & Building Products udziela wy-
łącznie pierwotnemu nabywcy, na okres 
dziesięciu (10) lat, gwarancji na wyprodu-
kowane przez siebie produkty. Gwarancji 
podlegają wady materiałowe oraz wady wy-
konania, jeśli produkty te zostały opłacone, 
odpowiednio zainstalowane i konserwowa-
ne podczas ich normalnego użytkowania i 
funkcjonowania. Gwarancja traci ważność 
dziesięć (10) lat od daty dostarczenia pro-
duktu przez Tyco Fire & Building Products. 
Nie udziela się żadnej gwarancji na produk-
ty lub komponenty wyprodukowane przez 
firmy nie powiązane własnościowo z Tyco 
Fire & Building Products lub na produk-
ty i komponenty, które były niewłaściwie 
użytkowane, zainstalowane, narażone na 
korozję lub które nie były zainstalowane, 
konserwowane lub naprawiane zgodnie 
z obowiązującymi normami National Fire 
Protection Association i/lub wszelkich in-
nych kompetentnych organów. Materiały 
uznane przez Tyco Fire & Building Products 
za wadliwe będą naprawione lub wymie-
nione według uznania Tyco Fire & Building 
Products. Tyco Fire & Building Products nie 
zobowiązuje siebie ani nie upoważnia in-
nych osób do wzięcia na siebie zobowiązań 
wynikających ze sprzedaży produktów lub 
części produktów. Tyco Fire & Building Pro-
ducts nie odpowiada za błędy projektowe 
systemów tryskaczowych lub niedokładne 
bądź niepełne informacje udzielone przez 
nabywcę lub przedstawicieli nabywcy. 

W ŻADNYM WYPADKU TYCO FIRE & BUIL-
DING PRODUCTS NIE PONOSI ODPOWIE-
DZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POSTANO-
WIEŃ UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI 
DELIKTOWEJ, ABSOLUTNEJ LUB ODPOWIE-

RYSUNEK 1
STANOWISKO RĘCZNEGO STEROWANIA MODEL MC-1

stronę przeciwną niż miejsce przebywania 
osoby uruchamiającej urządzenie. 

Procedura 
nastawiania 
Stanowisko ręcznego sterowania model 
MC-1 umieszczone na zaworze zalewowym 
lub wstępnie sterowanym TFP należy na-
stawiać zgodnie z właściwą instrukcją do-
starczaną wraz ze specyfikacją techniczną 
zaworów zalewowych lub wstępnie stero-
wanych Tyco Fire Products. 

W przypadku gdy urządzenie MC-1 jest za-
instalowane w oddalonych miejscach na 
hydraulicznych lub pneumatycznych sie-
ciach pilotowych, ponownego nastawienia 
dokonuje się poprzez podniesienie dźwigni 
roboczej, zamknięcie pokrywy i umieszcze-
nie na swoim miejscu pręta zabezpieczają-
cego.

UWAGI
W celu zapewnienia właściwej maksymalnej 
siły niezbędnej do otworzenia pokrywy nale-
ży używać wyłącznie prętów zabezpieczają-
cych P/N 92-289-1-008.

Zaleca się posiadanie zapasowych prętów 
zabezpieczających.
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DZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z INNEJ POD-
STAWY PRAWNEJ, ZA PRZYPADKOWE, 
POŚREDNIE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE 
SZKODY, W TYM M.IN. ZA KOSZTY ROBO-
CIZNY, BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY FIRMA 
TYCO FIRE PRODUCTS ZOSTAŁA POINFOR-
MOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA 
TAKICH SZKÓD I W ŻADNYM WYPADKU OD-
POWIEDZIALNOŚĆ TYCO FIRE PRODUCTS 
NIE PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI CENY 
SPRZEDAŻY PRODUKTU. 

POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE 
WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNIE 
OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE, W TYM 
GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I 
PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLO-
NEGO CELU. 

Informacje 
dotyczące 
zamawiania
Zamówienia dotyczące MC-1 i części za-
miennych muszą zawierać opis i numer 
części (P/N).

MC-1:
Należy określić: Stanowisko ręcznego stero-
wania model MC-1 z osprzętem stalowym 
czarnym, P/N 52-289-1-001. 

Należy określić: Stanowisko ręcznego stero-
wania model MC-1 z osprzętem stalowym 
galwanizowanym, P/N 52-289-2-001. 

Należy określić: Stanowisko ręcznego ste-
rowania model MC-1 z osprzętem mosięż-
nym, P/N 52-289-3-001. 

Zapasowy pręt zabezpieczający prze-
znaczony do wyłamania:
Zapasowy pręt zabezpieczający przezna-
czony do wyłamania, P/N 92-289-1-001. 



Strona 4 z 4 TFP1382_PL

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

Uwaga: Niniejszy dokument został przetłumaczony.  Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski mają na celu wygodę czytelników nie znających 
języka angielskiego. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana i nie powinno się jej zakładać. W przypadku wątpliwości związanych z dokładnością informacji zawartej w 

tłumaczeniu, prosimy sprawdzić angielską wersję dokumentu TFP1382, która stanowi wersję oficjalną. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące 
i nie mają skutku prawnego dla zgodności z przepisami, ich egzekwowania ani wszelkich innych celów. www.quicksilvertranslate.com.


