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Generell 
beskrivelse
Serie TY-B, 40K, 80K og 115K Stående og 
hengende sprinkler beskrevet i dette data-
arket som standardrespons - standarddek-
ning, er en dekorative 5 mm glassbulbtype 
spray sprinkler designet for bruk i lav, ordi-
nær eller høy fareklasse, kommersielle an-
vendelsesområder slik som banker, hoteller, 
kjøpesentre, fabrikker, raffinerier, kjemiske 
fabrikker etc.

Den innfelte versjonen av serie TY-B hen-
gende sprinklere hvor de er anvendelige, 
er ment for bruk i områder med et nedforet 
tak. Den bruker en type 10 (1/2” NPT) eller 
type 40 (3/4” NPT) todelt dekkskive. Den 
todelte dekkskiven gir 12,5 mm (1/2”) av 
innfelt justering eller opp til 19 mm (3/4”) 
av total justering fra den jevne hengende 
posisjonen: Justeringen gitt av den todelte 
dekkskiven tillater røret ned til sprinkleren 
å bli kuttet mindre nøyaktig.  

Belegg motstandsdyktig mot korrosjon 
hvor det anvendes, brukes til å forlenge 
levetiden til sprinkler av kobberlegering 
utover det som ellers kunne oppnås når de 
utsettes for korrosive atmosfærer. Selv om 
sprinkler med belegg motstandsdyktig mot 
korrosjon har gått igjennom korrosjonsprø-
vene hos gjeldende godkjenningsmyndig-
heter, er prøven ikke representativ for alle 
mulige korrosive atmosfærer. Derfor anbe-

fales det at sluttbrukeren blir konsultert om 
hvorvidt disse beleggene egner seg for de 
spesifikke, korrosive forholdene. Effektene 
av omgivelsestemperaturen, konsentrasjo-
nen av kjemikalier og gass/kjemisk hastig-
het bør vurderes som et minimum sammen 
med den korrosive typen til kjemikaliet som 
sprinklerne vil bli utsatt for. 

En reolsprinkler versjon av serie TY-B hen-
gende sprinkler kan oppnås ved å benytte 
denne i kombinasjon med Modell S2 sprin-
klerbeskytter. 

ADVARSLER
Serie TY-B sprinkler, som er beskrevet her, må 
installeres og vedlikeholdes iht. dette doku-
mentet samt gjeldende regler fra the Natio-
nal Fire Protection Association og regelverket 
fra ansvarshavende myndigheter, som måtte 
være relevant. Unnlater man å følge dette, 
kan det svekke yteevnen hos dette utsty-
ret.

Eieren har ansvaret for  å vedlikeholde brann-
vernsystemet og utstyret i behørig funksjonell 
stand. Installatøren, eller sprinklerprodusen-
ten bør konsulteres om det oppstår spørsmål.

 

Modell/Sprinkler  
identifikasjons
nummer
TY1151 - Stående 40K, 1/2”NPT
TY1251 - Hengende 40K, 1/2”NPT
TY3151 - Stående 80K, 1/2”NPT
TY3251 - Hengende 80K, 1/2”NPT
TY4151 - Stående 115K, 3/4”NPT
TY4251 - Hengende 115K, 3/4”NPT
TY4851 - Stående 115K, 1/2”NPT
TY4951 - Hengende 115K, 1/2”NPT

VIKTIG
Henvis alltid til teknisk dataspesifika-
sjon TFP700 for “INSTALLATØR ADVAR-
SEL”, som gir advarsler med hensyn til 
håndtering og installasjon av sprinkler-
systemer og komponenter. Uriktig hånd-
tering og installasjon kan ødelegge et 
sprinklersystem og dets komponenter 
permanent og forårsake at sprinkleren 
svikter og ikke utløses ved branntilløp, 
eller forsake at den utløses før den skal.

Serie TYB — Stående, hengende og innfelte 
hengende sprinkler, standardrespons, 
standarddekning — Kfaktor 40, 80, og 115

General
Description
The Series TY-B, 2.8, 5.6, and 8.0
K-factor, Upright and Pendent Sprin-
klers described in this data sheet are
standard response - standard cover-
age, decorative 5 mm glass bulb type
spray sprinklers designed for use in
light, ordinary, or extra hazard, com-
mercial occupancies such as banks,
hotels, shopping malls, factories, refin-
eries, chemical plants, etc.

The recessed version of  the Series
TY-B Pendent Sprinkler, where appli-
cable, is intended for use in areas with
a finished ceiling. It uses a two-piece
Style 10 (1/2 inch NPT) or Style 40 (3/4
inch NPT) Recessed Escutcheon. The
Recessed Escutcheon provides 1/2
inch (12,7 mm) of recessed adjust-
ment or up to 3/4 inch (19,1 mm) of
total adjustment from the flush pen-
dent position.The adjustment provided
by the Recessed Escutcheon reduces
the accuracy to which the fixed pipe
drops to the sprinklers must be cut.

Corrosion resistant  coatings, where
applicable, are utilized to extend the
life of copper alloy sprinklers beyond
that which would otherwise be ob-
tained when exposed to corrosive at-
mospheres. Although corrosion resis-
tant coated sprinklers have passed the
standard corrosion tests of the appli-
cable approval agencies, the testing is

not representative of all possible cor-
rosive atmospheres. Consequently, it
is recommended that the end user be
consulted with respect to the suitability
of these coatings for any given corro-
sive environment. The effects of ambi-
ent temperature, concentration of
chemicals, and gas/chemical velocity,
should be considered, as a minimum,
along with the corrosive nature of the
chemical to which the sprinklers will be
exposed.

An intermediate level version of the
Series TY-B Pendent Sprinkler can be
obtained by utilizing the Series TY-B
Pendent Sprinkler in combination with
the Model S2 Shield.

WARNINGS
The Series TY-B Sprinklers described
herein must be  installed and  main-
tained in compliance with this docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the performance of these de-
vices.

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
with any questions.

Model/Sprinkler
Identification
Numbers
TY1151 - Upright 2.8K, 1/2"NPT
TY1251 - Pendent 2.8K, 1/2"NPT
TY3151 - Upright 5.6K, 1/2"NPT
TY3251 - Pendent 5.6K, 1/2"NPT
TY4151 - Upright 8.0K, 3/4"NPT
TY4251 - Pendent 8.0K, 3/4"NPT
TY4851 - Upright 8.0K, 1/2"NPT
TY4951 - Pendent 8.0K, 1/2"NPT
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Series TY-B — 2.8, 5.6, and 8.0 K-factor
Upright, Pendent, and Recessed Pendent Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage
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Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

IMPORTANT
Always refer to Technical Data
Sheet TFP700 for the “INSTALLER
WARNING” that provides cautions
with respect to handling and instal-
lation of sprinkler systems and com-
ponents. Improper handling and in-
stallation can permanently damage
a sprinkler system or its compo-
nents and cause the sprinkler to fail
to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.
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FIGURE 1
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY1151) AND PENDENT (TY1251) SPRINKLERS

2.8 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector
7 - Bushing

* Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.

FIGURE 2
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY3151) AND PENDENT (TY3251) SPRINKLERS

5.6 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector * Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.
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PENDENT CROSS SECTION

(55,6 mm)
2-3/16"

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

PLATE SEATING
ESCUTCHEON 7/16" (11,1 mm)

NOMINAL
MAKE-IN

FLATS
WRENCH

SURFACE

1

3

NPT
1/2"

RECESSED PENDENT UPRIGHT
2-7/8" (73,0 mm) DIA.

(11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-IN

7/16"

RECESSED
STYLE 10

ESCUTCHEON

(55,6 mm)
2-3/16"

1/2" NPT

DEFLECTOR
SSU

SSP DEFLECTOR

**

**

*

*

*
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5

6

7
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PLATE SEATING
ESCUTCHEON

(57,2 mm)
2-1/4"

WRENCH
(39,7 mm)

1-9/16"
FLATS

7/16" (11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-INSURFACE

NPT
1/2"

2-3/16"
(55,6 mm)

SSU
DEFLECTOR

DEFLECTOR
SSP

1

SECTIONPENDENT UPRIGHT
CROSS

** *

*
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STÅENDE

FIGUR 1
STANDARDRESPONS SERIE TY-B STÅENDE (TY1151) OG HENGENDE (TY1251) SPRINKLERE K40,  1/2” NPT

HENGENDE TVERRSNITT

SPRINKLER-
NØKKEL-

FLATE

57 mm 
(2-1/4”)

56 mm 
(2-3/16”)

NOMINELL 
INNSKRUINGS-

DYBDE
11 mm (7/16”)

40 mm 
(1-9/16”)

DEKKSKIVENS 
ANLEGGSFLATE

SSU * 
DEFLEKTOR

1 - Ramme
2 - Knapp

3 - Tetnings-
montasje

* Temperaturgradering er angitt på deflektoren, eller 
ved siden av åpningssetet på rammen.

** Rørgjengekoblinger iht. ISO 7/1 kan 
leveres på spesiell forespørsel.

4 - Bulb
5 - Kompresjons-

skrue

6 - Deflektor
7 - Foring

SSP DEFLEKTOR *

STÅENDE

FIGUR 2
STANDARDRESPONS SERIE TY-B STÅENDE (TY3151) OG HENGENDE (TY3251) SPRINKLERE  K80,  1/2” NPT

HENGENDE TVERRSNITT

SPRINKLER-
NØKKEL-

FLATE

56 mm 
(2-3/16”)

56 mm 
(2-3/16”)

 INNFELT HENGENDE

38 mm 
(1-1/2”)

NOMINELL 
INNSKRUINGS-

DYBDE
11 mm (7/16”)

73 mm (2-7/8”) DIA.

DEKKSKIVENS 
ANLEGGSFLATE

TYPE 10 
TODELT 

DEKKSKIVE
SSU * 

DEFLEKTOR

SSP DEFLEKTOR *

1 - Ramme
2 - Knapp

3 - Tetnings-
montasje

* Temperaturgradering er angitt på deflektoren, eller 
ved siden av åpningssetet på rammen.

** Rørgjengekoblinger iht. ISO 7/1 kan 
leveres på spesiell forespørsel.

4 - Bulb
5 - Kompresjons-

skrue

6 - Deflektor

NOMINELL 
INNSKRUINGS-

DYBDE
11 mm (7/16”)
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PLATE SEATING
ESCUTCHEON

(57,2 mm)
2-1/4"

WRENCH
(39,7 mm)

1-9/16"
FLATS

7/16" (11,1 mm)
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FIGURE 4
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY4851) AND PENDENT (TY4951) SPRINKLERS

8.0 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector * Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.

PENDENT
SSP DEFLECTOR

2-5/16"
(58,7 mm)

*

(39,7 mm)
1-9/16"

PLATE SEATING
SURFACE

ESCUTCHEON

3/4"
NPT

2-7/8" (73,0 mm) DIA.
RECESSED PENDENT

WRENCH
FLATS

MAKE-IN
NOMINAL

1/2" (12,7 mm)

** ESCUTCHEON

STYLE 40
RECESSED

CROSS SECTION

MAKE-IN
NOMINAL
(12,7 mm)

**3/4" NPT
UPRIGHT

1/2"

2-1/4"
(57,2 mm)

SSU
DEFLECTOR

*

3

1

2

5

4

*6

FIGURE 3
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY4151) AND PENDENT (TY4251) SPRINKLERS

8.0 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector * Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.
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STÅENDE

FIGUR 3
STANDARDRESPONS SERIE TY-B STÅENDE (TY4151) OG HENGENDE (TY4251) SPRINKLERE K115,  3/4” NPT

HENGENDE TVERRSNITT

SPRINKLER-
NØKKEL-

FLATE

57 mm 
(2-1/4”)

59 mm 
(2-5/16”)

NOMINELL 
INNSKRUINGS-

DYBDE
12,5 mm (1/2”)

 INNFELT HENGENDE

40 mm 
(1-9/16”)

NOMINELL 
INNSKRUINGS-

DYBDE
12,5 mm (1/2”)

73 mm (2-7/8”) DIA.

DEKKSKIVENS 
ANLEGGSFLATE

TYPE 40 
TODELT 

DEKKSKIVE
SSU * 

DEFLEKTOR

SSP DEFLEKTOR *

1 - Ramme
2 - Knapp

3 - Tetnings-
montasje

* Temperaturgradering er angitt på deflektoren, eller 
ved siden av åpningssetet på rammen.

** Rørgjengekoblinger iht. ISO 7/1 kan 
leveres på spesiell forespørsel.

4 - Bulb
5 - Kompresjons-

skrue

6 - Deflektor

STÅENDE

FIGUR 4
STANDARDRESPONS SERIE TY-B STÅENDE (TY4851) OG HENGENDE (TY4951) SPRINKLERE K115,  1/2” NPT

HENGENDE
TVERRSNITT

SPRINKLER-
NØKKEL-

FLATE

57 mm 
(2-1/4”)

56 mm 
(2-3/16”)

NOMINELL 
INNSKRUINGS-

DYBDE
11 mm (7/16”)

40 mm 
(1-9/16”)

DEKKSKIVENS 
ANLEGGSFLATE

SSU * 
DEFLEKTOR

1 - Ramme
2 - Knapp

3 - Tetnings-
montasje

* Temperaturgradering er angitt på deflektoren, eller 
ved siden av åpningssetet på rammen.

** Rørgjengekoblinger iht. ISO 7/1 kan 
leveres på spesiell forespørsel.

4 - Bulb
5 - Kompresjons-

skrue

6 - Deflektor

SSP DEFLEKTOR *
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SPRINKLER FINISH (Se note 8)

K TYPE TEMP. BULB-
VÆSKE MESSING FOR-

KROMMET
HVIT***  

 POLYESTER BLYBELAGT VOKSBELAGT VOKS OVER 
BLYBELAGT

40 
1/2” 
NPT

HENGENDE 
(TY1251) og 

STÅENDE 
(TY1151)

57°C (135°F) Oransje

1,2,3
I/T

68°C (155°F) Rød

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå

182°C (360°F) Lilla 1,2

80 
1/2” 
NPT

HENGENDE 
(TY3251) og 

STÅENDE 
(TY3151)

57°C (135°F) Oransje

1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,5

1,2,3,5 1,2,3,5
68°C (155°F) Rød

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå 1**,2**,3**,5** 1**,2**,3**,5**

182°C (360°F) Lilla I/T

INNFELT 
HENGENDE 
(TY3251)* 

Figur 4

57°C (135°F) Oransje

1,2,3,4,5 1,2,4,5
I/T

68°C (155°F) Rød

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå 1,2

115 
3/4” 
NPT

HENGENDE 
(TY4251) og 

STÅENDE 
(TY4151)

57°C (135°F) Oransje

1,2,3,4,5,6,7 1,2,5

1,2,3,5 1,2,5
68°C (155°F) Rød

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå 1**,2**,3**,5** 1**,2**,5**

182°C (360°F) Lilla I/T

INNFELT 
HENGENDE 
(TY4251)* 

Figur 5

57°C (135°F) Oransje

1,2,3,4,5
I/T

68°C (155°F) Rød

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå 1,2

115 
1/2” 
NPT

HENGENDE 
(TY4951) og 

STÅENDE 
(TY4851)

57°C (135°F) Oransje

1,2,3,5 I/T

68°C (155°F) Rød

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå

182°C (360°F) Lilla

Merknader:
1. Listet av Underwriters Laboratories, Inc. (UL)
2. Listet av Underwriters Laboratories, Inc. for bruk i Canada (C-UL)
3. Godkjent av Factory Mutual Research Corporation (FM)
4. Godkjent av Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. No. 007k/03)
5. Godkjent av New York City iht. MEA 354-01-E
6. Vds godkjent ( For detaljer ta kontakt med Tyco Fire & Building Products, Enschede, Nederlands, Tel. +31-53-428-4444/Faks +31-53-428-3377)
7. Godkjent av Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. Nr. 094a/05)
8. Der hvor polyesterbelagt,blybelagt, voksbelagt og voks over blybelagt sprinklere har blitt listet til å være  UL og C-UL-listet er sprinklerne UL og C-UL-
listet som sprinklere motstandsdyktige mot korrosjon. Der hvor blybelagt, voksbelagt og voks over blybelagte sprinklere er notert til å være FM godkjent, 
er sprinklerne FM godkjente som sprinklere motstandsdyktige mot korrosjon
* Installert med type 10 (1/2” NPT) eller type 40 (3/4” NPT) 19 mm (3/4”) total justering todelt dekkskive, som relevant.
** 66°C (150°F) Maksimum taktemperatur
I/T: Ikke tilgjengelig

TABELL A, LABORATORIENOTATER OG GODKJENNELSER
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SPRINKLER FINISH

K TYPE MESSING FORKROMMET HVIT  
 POLYESTER BLYBELAGT VOKSBELAGT VOKS OVER 

BLYBELAGT

40 
1/2” 
NPT

HENGENDE (TY1251) og 
STÅENDE (TY1151) I/T

12,1 bar (175 psi) 

80 
1/2” 
NPT

HENGENDE (TY3251) og 
STÅENDE (TY3151)

17,2 bar (250 psi) ELLER  12,1 bar (175 psi)  
 (SE MERKNAD 1)

12,1 bar (175 psi) 

INNFELT HENGENDE 
(TY3251) I/T

115 
3/4” 
NPT

HENGENDE (TY4251) og 
STÅENDE (TY4151) 12,1 bar (175 psi) 

INNFELT HENGENDE 
(TY4251) 12,1 bar (175 psi) I/T

115 
1/2” 
NPT

HENGENDE (TY4951) og 
STÅENDE (TY4851) 12,1 bar (175 psi) 

MERKNAD: 
1. Det maksimale arbeidstrykket på 17,2 bar (250 psi) gjelder kun for de som er godkjent  av  Underwriters Laboratories, Inc. (UL); forteg-
nelsen fra  Underwriters Laboratories, Inc. for bruk i Canada (C-UL); og, godkjennelsen av New York City

Teknisk 
Beskrivelse
Godkjennelser
UL og C-UL registrert
FM, LPCB, VdS, og NYC godkjent.
(Se tabell A for komplett informasjon om 
godkjennelse inklusiv status til motstands-
dyktighet mot korrosjon.)

Maksimalt arbeidstrykk
Se tabell B
K- faktor
40,3 l/min.bar0,5 (2.8 usgpm/psi0,5)
80,6 l/min.bar0,5 (5.6 usgpm/psi0,5)
115,2 l/min.bar0,5 (8.0 usgpm/psi0,5)
Temperaturklassifiseringer
Se tabell A
Utførelser
Sprinkler: Se tabell A. 
Todelt dekkskive: Hvitlakkert, forkrommet, 
messing
Fysiske karakteristika
Ramme ........................................................Bronse
Tetningshode ........................ Messing/Kobber
Pakningsenhet.......................................................
.................................Berylium-nikkel m/Teflon*
Bulb .................................................................Glass
Kompresjonsskrue ...............................Messing
Deflektor ....................................................Kopper
Foring (K40) ...............................................Bronse
*DuPonts registrerte varemerke 

Drift
Glassbulben inneholder en væske, som ek-
spanderer, når den utsettes for oppvarming. 
Når den bestemte temperaturen nås, har 
væsken utvidet seg tilstrekkelig til å knuse 
glassbulben, hvilket gjør at sprinkleren akti-
veres og tillater vannet å strømme ut.

Bruksområder
Serie TY-B stående og hengende sprinkler 
er ment for for brannvernssystemer som 
har blitt designet i overensstemmelse med 
installasjonsreglene godkjent av sertifise-
ringsinstitusjon (f.eks. UL basert på  kravene 
i  NFPA 13, og FM godkjennelse basert på 
kravene til FM’s Loss Prevention Data She-
ets). Kun type 10 eller 40 todelt dekkskive, 
som relevant skal benyttes for innfelt hen-
gende installasjoner.

TABELL B, MAKSIMALT ARBEIDSTRYKK



Installation
The Series TY-B Sprinklers must be
installed in accordance with the follow-
ing instructions:

NOTES
Do not install any bulb type sprinkler if
the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
held horizontally, a small air bubble
should be present. The diameter of the
air bubble is approximately 1/16 inch
(1,6 mm) for the 135°F/57°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 360°F/182°C
temperature ratings.
A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 7
to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maxi-
mum of 21 ft. lbs. (28,5 Nm) of torque
may be used to install sprinklers with
1/2 NPT connections. A leak tight 3/4
inch NPT sprinkler joint should be ob-
tained with a torque of 10 to 20 ft.lbs.
(13,4 to 26,8 Nm). A maximum of 30
ft.lbs. (40,7 Nm) of torque is to be used
to install sprinklers with 3/4 NPT con-
nections. Higher levels of torque may
distort the sprinkler inlet and cause
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FIGURE 5
SERIES TY-B RECESSED PENDENT SPRINKLER ASSEMBLY

WITH TWO-PIECE 3/4 INCH TOTAL ADJUSTMENT
STYLE 10 RECESSED ESCUTCHEON

5.6 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

FIGURE 7
W-TYPE 6 SPRINKLER

WRENCH

FIGURE 8
W-TYPE 7 RECESSED
SPRINKLER WRENCH

FIGURE 6
SERIES TY-B RECESSED PENDENT SPRINKLER ASSEMBLY

WITH TWO-PIECE 3/4 INCH TOTAL ADJUSTMENT
STYLE 40 RECESSED ESCUTCHEON

8.0 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT

(57,2 mm)
2-1/4" DIA.

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

SPRINKLER

MOUNTING

CLOSURE

SURFACE

FACE OF

FITTING

(15,9±6,4 mm)
5/8±1/4"

(3,2 mm)

3/4" (19,1 mm)
1-1/4" (31,8 mm)

PLATE
MOUNTING

1/8"

1/4" (6,4 mm)
3/4" (19,1 mm)

SERIES
TY-B

WRENCH RECESS
(END "A" USED FOR
1/2" NPT MODELS)

WRENCH RECESS
(END "B" USED FOR
3/4" NPT MODELS)

RECESS
WRENCH

WITH SPRINKLER
ENGAGEMENT
IN TO ENSURE

WRENCHING AREA

PUSH WRENCH

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

2-1/4" DIA.
(57,2 mm)

MOUNTING

SPRINKLER

CLOSURE

SURFACE

FITTING

FACE OF

(15,9±6,4 mm)
5/8±1/4"

MOUNTING
PLATE

1-5/16" (33,3 mm)
13/16" (20,6 mm)

(3,2 mm)
1/8"

3/4" (19,1 mm)
1/4" (6,4 mm)

SERIES
TY-B
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Installasjon
Serie TY-B-sprinklere må installeres i overens-
stemmelse med følgende instruksjoner: 

MERKNADER
Installer ikke noen bulb-type sprinkler om 
bulben har sprekker, eller det er væsketap fra 
bulben. Når bulben holdes horisontalt, skal 
det finnes en liten luftboble. Luftbobledia-
meteren er omtrent 1,5 mm (1/16”) for 57°C 
(135°F) til 2,5 mm (3/32”) for 182°C (360°F) 
temperaturklassifiseringene. 

En lekkasjefri 1/2” NPT gjengeanslutning kan 
oppnås ved et dreiemoment på 10 til 19 Nm 
(7 til 14 ft.lbs.). Et dreiemoment på maksimalt 
29 Nm (21 ft.lbs.) kan benyttes til å installere 
sprinklere med 1/2” NPT-gjenger. En lekka-
sjefri 3/4” NPT gjengeanslutning kan opp-
nås ved et dreiemoment på 13 til 37 Nm (10 
til 20 ft.lbs.). Et dreiemoment på maksimalt 
41 Nm (30 ft.lbs.) skal benyttes til å instal-
lere sprinklere med 3/4” NPT-gjenger. Høyere 

SKRUNØKKELSSPOR 
(”A” ENDE BRUKT FOR 
1/2” NPT MODELLER)

FIGUR 7
W-TYPE 6 

SPRINKLERNØKKEL

SKRUNØKKELSSPOR 
(”B” ENDE BRUKT FOR 
3/4” NPT MODELLER)

FIGUR 8
W-TYPE 7 INNFELT 

SPRINKLERNØKKEL

SKRUNØKKELSSPOR

TRYKK SKRUNØKKELEN 
INN FOR Å SIKRE 
AT DEN ER I TAK 

MED SPRINKLERENS 
SKRUFLATE.

FIGUR 5
SERIE TY-B INNFELT HENGENDE SPRINKLER MONTERING MED 
19 mm (3/4”) TOTAL JUSTERING TYPE 10 TODELT DEKKSKIVE 

K80,  1/2” NPT

FIGUR 6
SERIE TY-B INNFELT HENGENDE SPRINKLER MONTERING MED 
19 mm (3/4”) TOTAL JUSTERING TYPE 40 TODELT DEKKSKIVE 

K115,  3/4” NPT

3,2 mm  
(1/8”)

MONTERINGS-
FLATE

SPRINKLER-
MONTERINGENS 

FREMSIDE

AVSLUTNING SERIE TY-B

73 mm DIA. 
(2-7/8”)

57 mm DIA. 
(2-1/4”)

19 mm (3/4”)

6 mm (1/4”)

MONTASJE-
PLATE

33 mm (1-5/16”)

21 mm (13/16”)

16 ± 6 mm

(5/8  ± 1/4”)

3,2 mm  
(1/8”)

MONTERINGS-
FLATE

SPRINKLER-
MONTERINGENS 

FREMSIDE

AVSLUTNING SERIE TY-B

73 mm DIA. 
(2-7/8”)

57 mm DIA. 
(2-1/4”)

19 mm (3/4”)

6 mm (1/4”)

MONTASJE-
PLATE

32 mm (1-1/4”)

19 mm (3/4”)

16 ± 6 mm

(5/8  ± 1/4”)
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Serie TY-B innfelte hengende sprinkler 
må installeres i overensstemmelse med føl-
gende instruksjoner. 

Trinn A. Innerdel av den todelte dekkskiven 
skrus helt inn på sprinklerens gjenger. Skru 
deretter sprinkleren inn i rørdelen for hånd. 

Trinn B. Skru til sprinkleren inn i rørdelen 
ved å bruke kun W-Type 7 skiftenøkkel for 
innfelte sprinklere (jfr. figur 8). Med henvis-
ning til figur 3 eller 4 skal W-Type 7 skifte-
nøkkel for innfelte sprinklere brukes på 
sprinklernøkkelflatene. 

Trinn C. Etter at det nedfelte taket er mon-
tert ferdig og eventuelt malt skyves til-
hørende ytterring type 10 eller 40 på den 
todelte dekkskiven TY-B på plass mot taket. 
Juster ytterring for å få en tett forbindelse 
mellom dekkskiven og taket.

Service og 
vedlikehold
Serie TY-B-sprinklere må vedlikeholdes og 
betjenes i overensstemmelse med følgen-
de instruksjoner: 

MERKNADER
Før det stenges en hovedventil for å utføre 
vedlikeholdsarbeide på brannvernsystemet, 
som den kontrollerer, må det innhentes tilla-
telse fra rette myndigheter til nedstengning, 
og alt personell, som kan bli berørt av dette 
må få beskjed. 

Eieren må sørge for at det ikke henges noen 
objekter på sprinklerne; ellers kan det føre til 
at sprinkleranlegget ikke fungerer, eller ikke 
fungerer som det skal, hvis det skulle oppstå 
brann.

Fravær av en dekkskive, som benyttes for å 
dekke et klaringshull, kan forlenge tiden det 
tar for sprinkleren bli utløst i en brannsitua-
sjon.

Sprinklere, som viser seg å lekke eller som 
viser tydelige tegn på korrosjon må byttes 
ut. 

Automatiske sprinklere, må aldri males, be-
legges med plater, tildekkes, eller på noen 
annen måte forandres, etter å ha blitt levert 
fra fabrikken. Modifiserte sprinklere må byt-
tes ut. Sprinklere, som har vært eksponert 
mot korroderende brannprodukter, men 
ikke har vært aktivert i brannslukning, bør 
byttes ut om de ikke kan rengjøres fullsten-
dig gjennom å bli tørkes av med en klut, el-
ler børstes med en myk kost. 

Varsomhet må utøves for ikke å påføre 
sprinklerne skade  - før, under og etter in-
stallasjon. Sprinklere, som skades gjennom 
fall, slag, vridning, eller lignende må byttes 

dreiemoment, enn dette kan deformere sprin-
klerinnløpet og medføre lekkasjer i eller svek-
kelse av sprinkleren. 

Forsøk ikke å kompensere for dårlig passform 
hos dekkskiveplaten gjennom  over-eller-un-
dertiltrekking av sprinkleren. Juster sprinkle-
ren til den passer. 

Serie TY-B hengende og stående sprin-
kler må installeres i overensstemmelse med 
følgende instruksjoner: 

Steg 1. Hengende sprinklere skal installeres 
i hengende posisjon, og stående sprinklere 
i stående posisjon. 

Steg 2. Påfør egnet tetningsprodukt på rør-
gjengene og skru deretter inn sprinkleren i 
rørdelen for hånd. 

Steg 3. Sprinkleren må kun skrues til i rørde-
len ved å bruke en W-Type 6 Sprinklernøk-
kel (jf. fig. 7), unntatt at en 200 eller 250 mm 
(8 eller 10”) justerbar Crescent skiftenøkkel 
skal brukes på voksbelagte sprinklere. Med 
henvisning til figurene 1, 2 3 og 4 skal W-
Type 7 Sprinklernøkkelen eller justerbar 
Crescent skiftenøkkelen, som relevant be-
nyttes på nøkkelflatene. 

Når det installeres voksbelagte sprinklere 
med den justerbare Crescent skiftenøk-
kelen må det utvises stor varsomhet for å 
hindre skade på voksbelegget på sprin-
klernøkkelflatene eller ramme-armene 
og derfor eksponering av rent metall i det 
korrosive miljøet. Skiftenøkkelstangen bør 
åpnes tilstrekkelig bredt for å passere over 
nøkkelflatene uten å skade voksbelegget. 
Før sprinklerne skrues til med skiftenøk-
kelen skal skiftenøkkelstangen justeres slik 
at den kun berører sprinklernøkkelflatene. 
Etter at sprinklerne er skrudd til med skif-
tenøkkelen løsne skiftenøkkelstangen før 
skiftenøkkelen fjernes.

Etter installasjonen må sprinklernøkkel-
flatene og ramme-armene kontrolleres og 
voksbelegget tas på (repareres) hver gang 
belegget har blitt skadet og rent metall ek-
sponeres. Voksbelegget på nøkkelflatene 
kan tas på forsiktig ved å benytte en opp-
varmet 1/8” diameter (M3) stålstang på om-
rådene hvor rent metall er eksponert. 

MERKNADER
Det å ta på voksbelegget gjelder kun på nøk-
kelflatene og ramme-armene, og dette skal 
kun utføres på tidspunktet for den første 
sprinklerinstallasjonen. 

Stålstangen bør kun oppvarmes til det punkt 
som den begynner å smelte voksen på, og 
nødvendige foranstaltninger må tas når den 
oppvarmete stangen tas på for å hindre at 
den som installerer blir brent. 

ut. Dessuten, bytt ut enhver sprinkler, som 
har en sprukket bulb, eller som har mistet 
væske fra bulben. (jf. Installasjonsavsnit-
tet). 

Hyppige visuelle kontroller anbefales utført 
først for sprinkler med belegg motstands-
dyktig mot korrosjon etter at installasjonen 
har blitt fullført for å verifisere integriteten 
til belegget motstandsdyktig mot korro-
sjon. Deretter bør årlige kontroller i hen-
hold til NFPA 25 være nok, imidlertid i ste-
det for å kontrollere fra gulvnivået, bør en 
tilfeldig prøvetaking av avgrensete visuelle 
kontroller foretas for på den måten å avgjø-
re bedre den nøyaktige tilstanden til sprin-
kleren og langtidsintegriteten til belegget 
motstandsdyktig mot korrosjon, da det kan 
bli påvirket av de aktuelle korroderende 
forholdene.

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 
andre myndigheter som har jurisdiksjon på 
området. Leverandøren, eller sprinklerpro-
dusenten må konsulteres om det oppstår 
spørsmål. 

Det anbefales at automatiske sprinklersys-
tem inspiseres, testes og vedlikeholdes av 
et kvalifisert vedlikeholdsfirma iht. lokale 
krav og nasjonale forskrifter.

Begrenset 
garanti
Produkter, som produseres av Tyco Fire & 
Building Products (TFBP) innrømmes ga-
rantiforsikring kun overfor den originale 
kjøperen i ti (10) år, mot defekter i mate-
rialet eller utførelsen, etter at det er betalt 
og har blitt forskriftsmessig installert og 
vedlikeholdt under normal bruk og  be-
handling. Denne garantien utløper ti (10) 
år etter dato for utsendelse av TFBP. Ingen 
garanti gis for produkter og komponenter, 
som har vært utsatt for feilbruk, ukorrekt 
installasjon, korrosjon, eller som ikke har 
blitt installert, vedlikeholdt, eller reparert 
iht.  gjeldende standarder fra ”the National 
Fire Protection Association”, og/eller noen 
annen myndighet som har jurisdiksjon. Ma-
teriell, som TFBP klassifiserer, som defekte 
må enten repareres eller byttes ut på TFBP 
direkte henstilling. TFBP hverken 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. TFBP skal ikke kunne holdes an-
svarlige for designfeil i sprinklersystemet, 
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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. Nøyak-
tigheten 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 TFP151, som er den offisielle versjonen av dokumentet. Uoverensstemmelser eller forskjeller, som har opp-

stått under oversettelsen, er ikke bindende og har ingen juridisk betydning for  overensstemmelser, gjennomføring, eller noen andre forhold. www.quicksilvertranslate.com.

eller for feilaktig, eller ufullstendig informa-
sjon formidlet av Kjøperen, eller Kjøperens 
representanter. 

Ikke i noe tilfelle, skal TFBP holdes ansvar-
lige av kontrakt, straffeforfølgelse, ansvars-
forpliktelse eller under noen annen juridisk 
teori, for  tilfeldige, indirekte, spesielle eller 
følgeskader, inklusive men ikke begrenset 
til  krav om erstatning for arbeide, uten 
hensyn til hvorvidt TFBP ble informert om 
mulighetene for slike krav, og ikke under 
noen forhold skal TFBP ansvar overstige et 
beløp tilsvarende salgsprisen. 

Nevnte garanti gjelder i stedet for alle andre 
eksplisitte eller implisitte garantier, inklusiv 
grarantier om omsettelighet og egnethet 
for noe spesifikt formål.

Denne begrensete garantien fastsetter 
den eneste løsning for krav som er basert 
på  feil eller mangler i produkter, materiale 
eller komponenter enten kravet gjøres i 
kontrakt, erstatningsrettslig forhold, strikt 
erstatningsansvar eller enhver annen legal 
teori.

Denne garantien vil bli brukt i full utstrek-
ning som tillatt etter lov. Ugyldighet helt 
eller delvis av en del av denne garantien vil 
ikke påvirke resten. 

Bestillings
prosedyre
Når det sendes inn bestilling, angi fullt pro-
duktnavn. Jf. prislisten angående en kom-
plett liste over delnummere.

Ta kontakt med den lokale forhandleren 
hva lagerstatus og tilgjengelighet angår

Sprinklermontasjer med NPT gjenge-
koblinger:
Oppgi: (Angi modell/SIN),angi standardre-
spons, (angi K-faktor), (angi temperaturkla
ssifisering),Serie TY-B (angi hengende eller 
stående) Sprinkler med (angi type av over-
flatebehandling eller belegg), P/N (angi fra 
tabell C).

Todelt dekkskive:
Oppgi: Type (angi 10 eller 40) todelte dekk-
skiven med (angi utførelse) P/N (angi*).

Sprinklernøkkel:
Oppgi: W-Type 6 Sprinklernøkkel
................................................. P/N 56-000-6-387.
Oppgi: W-Type 7 Sprinklernøkkel
................................................. P/N 56-850-4-001.

TABELL C
VALG AV DELNUMMER SERIE TY-B HENGENDE OG 

STÅENDE SPRINKLERE

MODELL/SIN

530 K40 STÅENDE (1/2” NPT) TY1151

531 K40 HENGENDE (1/2” NPT) TY1251

570 K80 STÅENDE (1/2” NPT) TY3151

571 K80 HENGENDE (1/2” NPT) TY3251

590 K115 STÅENDE (3/4” NPT) TY4151

591 K115 HENGENDE (3/4” NPT) TY4251

560 K115 STÅENDE (1/2” NPT) TY4851

561 K115 HENGENDE (1/2” NPT) TY4951

UTFØRELSE TEMPERATUR-
GRADERING

1 MESSING 135 57°C (135°F)

4 HVIT POLYESTER 155 68°C (155°F)

3 HVIT   (RAL9010)* 175 79°C (175°F)

9 FORKROMMET 200 93°C (200°F)

7 BLYBELAGT 286 141°C (286°F)

6 VOKSBELAGT 
141°C (286°F) 360 182°C (360°F)

8 VOKS OVER BLYBELAGT 
141°C (286°F) MAKSIMUM

P/N 57 — XXX — X — XXX

* For salg utenfor Nord og Sør 
Amerikas kontinenter
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