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Algemene 
Beschrijving
De “Royal Flush II” verdekte hangende 
sprinklers uit de serie RFII snel aanspre-
kend (3 mm glaspatroon) en standaard 
aansprekend (5 mm glaspatroon) en K-fac-
tor 80, zijn decoratieve sprinklers met een 
vlakke afdekplaat bedoeld om de sprinkler 
te verbergen. Het is de beste keuze voor 
architectuurgevoelige gebouwen zoals 
hotellobby’s, kantoorgebouwen, kerken en 
restaurants. 

Iedere set bevat een decoratieve afdekplaat 
die de werkende onderdelen van de sprin-
kler boven het plafond verbergt. Door het 
tweedelige ontwerp van de afdekplaat en 
het draagbakje, kunnen de sprinklers wor-
den geïnstalleerd en kan de druk van het 
brandbeveiligingssysteem worden getest 
vóór de plaatsing van een hangend plafond 
of voordat de afwerklaag op een vast pla-
fond wordt aangebracht.  Het is hierdoor 
ook mogelijk om de panelen van een han-
gend plafond te verwijderen en zo toegang 
te krijgen tot de serviceapparatuur van het 
gebouw zonder dat eerst het brandbeveili-
gingssysteem moet worden afgesloten en 
de sprinklers moeten worden verwijderd. 

Daarnaast zorgt het tweedelige ontwerp 
dat de sprinkler verticaal 12,5 mm (1/2”) 

kan worden afgesteld. Hierdoor hoeft de 
lengte van het vaste leidingwerk naar de 
sprinklers minder nauwkeurig te worden 
afgesneden. 

De sprinklers uit de RFII serie worden gele-
verd met een afvoerbare beschermkap. Tij-
dens de installatie wordt de beschermkap 
tijdelijk verwijderd. Deze kan vervolgens 
worden teruggeplaatst om de sprinkler 
te beschermen wanneer het plafond ge-
plaatst of afgewerkt wordt. Door licht met 
de beschermkap tegen het plafond te druk-
ken, kan de punt van de beschermkap ook 
worden gebruikt om aan te geven waar in 
de gipsplaat,  plafondpanelen enz. een gat 
gemaakt moet worden. Wanneer de plaat-
sing van het plafond is uitgevoerd, wordt 
de beschermkap verwijderd en de afdek-
plaat gemonteerd. 

De mogelijkheid bestaat om de standaard 
aansprekende (5 mm glaspatroon) verdek-
te hangende sprinklers “Royal Flush II” uit 
de serie RFII te plaatsen met een lucht- en 
stofafdichting uit siliconenmateriaal (zie 
figuur 5). De lucht- en stofafdichting is be-
doeld voor gevoelige gebouwen waar het 
raadzaam is om te voorkomen dat lucht en 
stof, afkomstig uit de ruimte boven het pla-
fond, door de afdekplaat vallen.

WAARSCHUWINGEN
De hier beschreven verdekte hangende sprin-
klers uit de RFII serie moeten worden geïnstal-
leerd en onderhouden conform dit document, 
als conform de van toepassing zijnde richtlij-
nen van de NFPA [National Fire Protection 
Association] en de richtlijnen van enig ander 
bevoegd gezag. Niet-nakoming van deze 
verplichting kan schadelijk zijn voor de 
werking van deze apparaten.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het on-
derhoud van zijn brandbeveiligingssysteem 
en voor het in goede staat houden van de ap-
paratuur. Bij vragen dient contact te worden 
opgenomen met de installateur of de sprin-
klerfabrikant .

BELANGRIJK
Zie altijd het Technische Gegevensblad 
TFP700 voor de “WAARSCHUWINGEN 
VOOR INSTALLATEURS” dat de voorzorgs-
maatregelen aangeeft die genomen moe-
ten worden met betrekking tot de hante-
ring en installatie van sprinklersystemen 
en –componenten. Onjuiste hantering 
en installatie kunnen het sprinklersy-
steem of de sprinklercomponenten per-
manent beschadigen en ervoor zorgen 
dat de sprinkler in geval van brand niet 
werkt of vroegtijdig in werking treedt.

Serie RFII —  “Royal Flush II” Verdekte Hangende 
Sprinklers,  Snel & Standaard Aansprekende, 
Standaard Dekking — K-factor 80

 Sprinkler 
Identificatie-
nummers (SIN)
TY3551 (5 mm glaspatroon) & TY3531 
(3 mm glaspatroon): maximaal 12,1 bar 
(175 psi) volgens UL, C-UL, FM, LPCB en de 
stad New York. 
TY3504 (5 mm glaspatroon) & TY3505 
(3 mm glaspatroon): maximaal 17,3 bar 
(250 psi) volgens UL, C-UL en de stad New 
York; maximaal 12,1 bar (175 psi) volgens 
FM.

General
Description
The Series RFII Quick Response
(3 mm bulb) & Standard Response (5
mm bulb), 5.6 K-Factor, “Royal Flush
II” Concealed Pendent Sprinklers are
decorative sprinklers featuring a flat
cover plate designed to conceal the
sprinkler. It is the best choice for archi-
tecturally sensitive areas such as hotel
lobbies, office buildings, churches,
and restaurants.
Each unit includes a Cover Plate As-
sembly that conceals the sprinkler op-
erating components above the ceiling.
The separable two-piece design of the
Cover Plate and Support Cup Assem-
blies allows installation of the sprin-
klers and pressure testing of the fire
protection system prior to installation
of a suspended ceiling or application
of the finish coating to a fixed ceiling.
They also permit removal of sus-
pended ceiling panels for access to
building service equipment without
having to first shut down the fire pro-
tection system and remove sprinklers.
Also, the separable two-piece design
of the the Sprinkler provides for 1/2
inch (12,7 mm) of vertical adjustment,
to reduce the accuracy to which the
length of fixed pipe drops to the sprin-
klers must be cut.
The Series RFII Sprinklers are
shipped with a Disposable Protective

Cap. The Protective Cap is temporarily
removed  for  installation, and  then it
can be replaced to help protect the
sprinkler while the ceiling is being in-
stalled or finished. The tip of the Pro-
tective Cap can also be used to mark
the center of the ceiling hole into plas-
ter board, ceiling tiles, etc. by gently
pushing the ceiling product against the
Protective Cap. When the ceiling in-
stallation is complete the Protective
Cap is removed and the Cover Plate
Assembly installed.
As an option, the Series RFII Standard
Response (5 mm bulb) “Royal Flush II”
Concealed Pendent Sprinklers may be
fitted with a silicone Air and Dust Seal
(Ref. Fig. 5). The Air and Dust Seal is
intended for sensitive areas where it is
desirable to stop air and dust travel
through the cover plate from the area
above the ceiling.

WARNINGS
The Series RFII Concealed Pendent
Sprinklers described herein must be
installed and maintained in compli-
ance with this document, as well as
with the applicable standards of the
National Fire Protection Association,
in addition to  the standards of any
other authorities having  jurisdiction.
Failure to do so may impair the per-
formance of these devices.
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
TY3551 (5mm bulb) & TY3531 (3 mm
bulb): maximum 175 psi (12,1 bar) by
UL, C-UL, FM, LPCB and NYC.
TY3504 (5 mm bulb) & TY3505 (3 mm
bulb): maximum 250 psi (17,3 bar) by

UL, C-UL, and NYC. Maximum 175
psi (12,1 bar) by FM.

Technical
Data
Approvals for Series RFII
UL and C-UL  Listed. FM Approved.
NYC under MEA 353-01-E.LPCB (Ref.
No. 094a/09 for TY3551 & 094a/10 for
TY3531) Approved.
The approvals apply only to the serv-
ice conditions indicated in the Design
Criteria section  and maximum pres-
sure ratings indicated in the
Model/Sprinkler Identification Num-
bers section.
Approvals for Air & Dust Seal
(Part #10908100)
UL and C-UL Listed for use with the
RFII (TY3551 & TY3504) Standard Re-
sponse Concealed Sprinkler.
Temperature Ratings
155F/68C Sprinkler - 135F/57C Plate
200F/93C Sprinkler - 165F/74C Plate
Discharge Coefficient
K = 5.6 GPM/psi1/2 (80,6 LPM/bar1/2)
Adjustment
1/2 inch (12,7 mm)
Finishes
Cover Plate: Chrome Plated,  Brass
Plated, or White Painted (Custom paint
matches and colors other than white
are available on request.)

Series RFII — 5.6 K-factor
“Royal Flush II” Pendent Concealed Sprinklers
Quick & 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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Technische 
gegevens
Goedkeuringen voor de serie RFII
Listed door UL en C-UL, FM-goedgekeurd. 
Goedgekeurd door de stad New York onder 
MEA 353-01-E. LPCB (Refnr. 094a/09 voor 
TY3551 & 094a/10 voor TY3531).

De goedkeuringen zijn alleen van toepas-
sing op de gebruiksomstandigheden zoals 
aangegeven in het deel Ontwerpcriteria en 
met de maximale nominale druk zoals aan-
gegeven in het deel Model/Sprinkler Iden-
tificatienummer.

Goedkeuringen voor lucht- & stofafdich-
ting (Deel #10908100)
Door UL en C-UL Listed voor gebruik met de 
RFII (TY3551 & TY3504) verdekte standaard 
aansprekende sprinkler.

Nominale temperaturen
Sprinkler: 68°C(155°F); Plaat: 57°C(135°F)
Sprinkler: 93°C(200°F); Plaat: 74°C(165°F)

Afvoercoëfficiënt
K = 80 l/min.bar0,5 (5.6 usgpm/psi0,5)

Afstelling
12,5 mm (1/2”)

Afwerkingen
Afdekplaat:  Verchroomd, vermessingd, wit-
gelakt (aangepaste verfkleuren anders dan 
wit zijn op verzoek beschikbaar.)

Fysieke Kenmerken
Lichaam .........................................................Brons
Draagbakje  ......................... Verchroomd staal
Centreerpennen ........................Roestvrij staal
Spreiplaat .....................................................Brons
Drukschroef ............................................Messing
Glaspatroon ....................................................Glas
Kap ................................................ Brons of koper
Afdichting ........ Berylliumnikkel met Teflon*
Afdekplaat ...............................................Messing
Houder  ....................................................Messing
Uitstootveer .................................Roestvrij staal
*Gedeponeerd handelsmerk van DuPont. 

Patenten
U.S.A. 4,014,388

Werking
Wanneer blootgesteld aan hitte afkomstig 
van een brand, valt de afdekplaat, die nor-
maal gesproken op drie punten aan de hou-
der is gesoldeerd, weg en legt de sprinkler 
bloot. Op dat moment valt de spreiplaat, 
die door de centreerpennen wordt onder-
steund, naar beneden in de werkingsposi-
tie. 

Het glaspatroon bevat een vloeistof die 
uitzet wanneer deze aan hitte wordt bloot-
gesteld. Wanneer de nominale tempera-
tuur is bereikt, zet de vloeistof zover uit dat 
het glaspatroon versplintert, waardoor de 
sprinkler wordt geactiveerd en het water 
gaat stromen.

Ontwerpcriteria
De verdekte hangende sprinklers RFII 
(TY3551 & TY3504 met een 5 mm glaspa-
troon, zijn UL en C-UL Listed als standaard 
aansprekende standaard sproeipatroon-
sprinklers, voor gebruik conform de huidige 
NFPA-richtlijn. Ze zijn FM-goedgekeurd als 
standaard aansprekende standaard sproei-
patroonsprinklers voor gebruik conform de 
huidige FM Loss Prevention Data Sheets. 

De verdekte hangende sprinklers RFII 
(TY3551 & TY3504) met een 3 mm glaspa-
troon, zijn UL en C-UL Listed als snel aan-
sprekende en standaard sproeipatroon-
sprinklers voor gebruik conform de huidige 
NFPA-richtlijn. Ze zijn FM-goedgekeurd als 
standaard aansprekende standaard sproei-

patroonsprinklers voor gebruik conform de 
huidige FM Loss Prevention Data Sheets. 

De verdekte hangende sprinklers uit de 
serie RFII zijn alleen opgenomen en goed-
gekeurd met verdekte afdekplaten uit de 
serie RFII met een metaal- of witgelakte af-
werking. 

De serie RFII mag niet worden gebruikt in 
toepassingen waar de luchtdruk boven het 
plafond hoger is dan die onder het plafond. 
Een luchtstroom naar beneden door het 
draagbakje heen zou de werking van de 
sprinkler in geval van brand kunnen vertra-
gen.

Installatie
De sprinklers uit de serie RFII moeten wor-
den geïnstalleerd conform de hiernavol-
gende instructies: 

OPMERKINGEN
Installeer een sprinkler met glaspatroon niet 
wanneer het patroon gebroken is of wanneer 
er vloeistof uit het patroon lekt. Wanneer de 
sprinkler horizontaal wordt gehouden, dient 

Physical Characteristics
Frame . . . . . . . . . . . . . Bronze
Support Cup . Chrome Plated Steel
Guide Pins . . . . . . Stainless Steel
Deflector . . . . . . . . . . . Bronze
Compression Screw . . . . . . Brass
Bulb . . . . . . . . . . . . . . . Glass
Cap . . . . . . . . Bronze or Copper
Sealing Assembly . . . . . . . . . .

. . . . . Beryllium Nickel w/Teflon*
Cover Plate . . . . . . . . . . . Brass
Retainer . . . . . . . . . . . . Brass
Ejection Spring . . . . Stainless Steel

Patents
U.S.A. 4,014,388

Operation
When exposed to heat from a fire, the
Cover Plate, which is normally sol-
dered to the Retainer at three points,
falls away to expose the Sprinkler As-
sembly. At this point the Deflector sup-
ported by the Guide Pins drops down
to its operational position.
The glass Bulb contains a fluid that
expands when exposed to heat. When
the rated temperature is reached, the
fluid expands sufficiently to shatter the
glass Bulb, activating the sprinkler and
allowing water to flow.

Design
Criteria
The RFII (TY3551 & TY3504), 5 mm
Bulb Type, Concealed Pendent Sprin-
klers are UL and C-UL Listed as stand-
ard response - standard spray sprin-
klers for use in accordance with the
current NFPA standard. They are FM
Approved as standard response -
standard spray sprinklers for use in
accordance with the current FM Loss
Prevention Data Sheets.
The RFII (TY3531 & TY3505) 3 mm
Bulb Type, Concealed Pendent Sprin-
klers are UL and C-UL Listed as quick
response - standard spray sprinklers
for use in accordance with the current
NFPA standard. They are FM Ap-
proved as standard response - stand-
ard spray sprinklers for use in accord-
ance with the current FM Loss
Prevention Data Sheets.
The Series RFII Concealed Pendent
Sprinklers are only listed and ap-
proved with the Series RFII Concealed
Cover Plates having a metallic or white
painted finish.
The Series RFII must not be used in
applications where the air pressure
above the ceiling is greater than that
below. Down drafts through the Sup-
port Cup could delay sprinkler opera-
tion in a fire situation.

Installation
The Series RFII must be installed in
accordance with the following instruc-
tions:

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 155°F/68°C and 3/32
inch (2,4 mm) for the 200°F/93°C tem-
perature 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
is to be used to install sprinklers.
Higher levels of torque may distort the
sprinkler inlet with consequent leak-
age or impairment of the sprinkler.
Do not attempt to compensate for in-
sufficient adjustment in the Sprinkler
Assembly by under- or over-tightening
the Sprinkler/Support Cup Assembly.
Readjust the position of the sprinkler
fitting to suit.

Step 1. The sprinkler must only be
installed in the pendent position and
with the centerline of the sprinkler per-
pendicular to the mounting surface.
Step 2. Remove the Protective Cap.
Step 3. With pipe thread sealant ap-
plied to the pipe threads, hand tighten
the sprinkler into the sprinkler fitting.
Step 4. Wrench tighten the sprinkler
using only the RFII Sprinkler Wrench
(Ref. Figure 3). The RFII Sprinkler
Wrench is to be applied to the Sprin-
kler as shown in Figure 3.
Step 5. Replace the Protective Cap
(Ref. Figure 4) by pushing it upwards
until it bottoms out against the Support
Cup. The Protective Cap helps prevent
damage to the Deflector and Arms dur-
ing ceiling installation and/or during
application of the finish coating of the
ceiling. It may also be used to locate
the center of  the clearance hole by
gently pushing the ceiling material up
against the center point of the Protec-
tive Cap.

NOTE
As long as the Protective Cap remains
in place, the system is considered to
be “Out of Service”.
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FIGURE 1
SERIES RFII CONCEALED SPRINKLER
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FIGUUR 1
CONSTRUCTIE SERIE RFII VERDEKTE SPRINKLER
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u een kleine luchtbel te zien. De diameter van 
de luchtbel is ongeveer 1,5 mm (1/16”) voor 
de nominale temperatuur van 68°C (155°F) 
tot 2,4 mm (3/32”) voor de nominale tempe-
ratuur van 93°C (200°F). 

Een lekdichte sluiting van de 1/2” NPT sprin-
kleraansluiting wordt verkregen met een tor-
siekracht van 9,5 tot 19 Nm (7 tot 14 Nm). Een 
maximale torsiekracht van 29 Nm (21 ft. lbs.) 
mag worden gebruikt voor de installatie van 
de sprinklers.  Hogere torsieniveaus kunnen 
de sprinkleraansluiting vervormen met als 
gevolg lekkage of de verminderde werking 
van de sprinkler. 

Probeer een ontoereikende afstelling van de 
sprinkler niet te compenseren door de sprin-
kler of het draagbakje te hard of te zacht aan 
te draaien. U kunt in dit geval beter de positie 
van de sprinklerfitting opnieuw afstellen.

Stap 1. De sprinkler mag alleen in de han-
gende positie worden geïnstalleerd en met 
de hartlijn van de sprinkler loodrecht op 
het montageoppervlak.

Stap 2. Verwijder de beschermkap.

Stap 3. Draai de sprinkler, met afdichtmid-
del op de draadaansluiting, handmatig in 
de sprinklerfitting.

Stap 4. Draai de sprinkler alleen vast met 
de RFII sprinklersleutel (zie figuur 3). De RFII 
sprinklersleutel moet op de sprinkler wor-
den geplaatst zoals wordt aangegeven in 
figuur 3.

Stap 5. Plaats de beschermkap terug (zie 
figuur 4) door deze naar boven te drukken 
totdat deze tegen het draagbakje komt. 
De beschermkap beschermt de spreiplaat 
en het juk tegen beschadiging tijdens de 
plaatsing van het plafond en/of tijdens het 
aanbrengen van de afwerklaag op het pla-
fond. Deze kan ook worden gebruikt om 
het midden van het uitvalgat te markeren 
door het middenpunt van de beschermkap 
tegen het plafondmateriaal te drukken. 

Step 6. After the ceiling has been com-
pleted with the 2-1/2 inch (63,5 mm)
diameter clearance hole and in prepa-
ration for installing the Cover Plate As-
sembly, remove and discard the Pro-
tective Cap, and verify that the
Deflector moves up and down freely. If
the Sprinkler has been damaged and
the Deflector does not move up and
down freely, replace the entire Sprin-
kler assembly. Do not attempt to mod-
ify or repair a damaged sprinkler.
Step 7. When installing an Air and
Dust Seal, refer to Figure 5, otherwise
proceed to Step 8.To attach the Air and
Dust Seal, verify the angle of the out-
side edge of the seal is oriented ac-
cording to Figure 5. Start the edge of
the Retainer in the grooved slot of the
Air and Dust Seal and continue around
the retainer until the entire Air and
Dust Seal is engaged.

NOTE
The Air and Dust Seal is only to be
installed on the periphery of the Re-
tainer.
Step 8. Screw on the Cover Plate/Re-
tainer  Assembly  until the Retainer -
Figure 2 (or Air and Dust Seal - Figure
5) contacts with the ceiling. Do not
continue to screw on the Cover
Plate/Retainer Assembly such that it
lifts a ceiling panel out of its normal
position. If the Cover  Plate/Retainer
Assembly cannot be engaged with the
Support Cup or the Cover Plate/Re-
tainer Assembly cannot be engaged
sufficiently to contact the ceiling, the
Sprinkler Fitting must be repositioned.

Care and
Maintenance
The Series RFII must be maintained
and serviced in accordance with the
following instructions:

NOTES
Absence of the Cover Plate Assembly
may delay sprinkler operation in a fire
situation.
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FIGURE 2
SERIES RFII CONCEALED SPRINKLER
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OPMERKING
Zolang de beschermkap op haar plaats zit, 
wordt het systeem als “buiten dienst” be-
schouwd.  

Stap 6. Verwijder, nadat het plafond is voor-
zien van een uitvalgat met een diameter 
van 64 mm (2-1/2”) en klaar is voor de mon-
tage van de afdekplaat, de beschermkap 
en voer deze af. Controleer of de spreiplaat 
probleemloos naar boven en naar beneden 
kan bewegen. Vervang, indien de sprinkler 
is beschadigd en de spreiplaat niet zonder 
problemen naar boven en beneden kan 
bewegen, de gehele sprinklerconstructie. 
Probeer een beschadigde sprinkler nooit te 
veranderen of te repareren. 

Stap 7. Raadpleeg figuur 5 bij de montage 
van een lucht- en stofafdichting. Ga anders 
door naar Stap 8. Controleer, voor de plaat-
sing van de lucht- en stofafdichting, of de 
hoek van de buitenzijde van de afdichting 
zich in de richting bevindt zoals aangege-
ven in figuur 5. Begin met hoek van de hou-
der in de gegroefde gleuf van de lucht- en 
stofafdichting en ga verder langs de houder 
totdat de hele lucht- en stofafdichting op 
haar plaats zit. 

OPMERKING
De lucht- en stofafdichting mag alleen aan de 
buitenrand van de houder worden geplaatst. 

Stap 8. Schroef de afdekplaat/houder tot 
de houder – figuur 2 (of de lucht- en stof-
afdichting – figuur 5) met het plafond in 
contact komt. Schroef de afdekplaat/hou-
der niet zo ver dat het plafondpaneel uit de 
normale positie gedrukt wordt. Wanneer de 
afdekplaat/houder niet aan het draagbakje 
kan worden gekoppeld of de afdekplaat/
houder niet voldoende in contact met het 
plafond geplaatst komt, moet de sprinkler-
fitting opnieuw geplaatst worden.

Beheer en 
Onderhoud
De sprinklers uit de serie RFII moeten worden 
beheerd en onderhouden conform de volgen-
de instructies:

OPMERKINGEN
Afwezigheid van de afdekplaat kan de wer-
king van de sprinkler in geval van brand ver-
tragen.

Wanneer correct geïnstalleerd, bevindt zich 
tussen de rand van de afdekplaat en het 
plafond een luchtspleet met een nominale 
afmeting van 2,5 mm (3/32”), zoals getoond 
in figuur 2. Deze luchtspleet is nodig voor de 
juiste werking van de sprinkler. Wanneer het 

plafond na de installatie van de sprinkler op-
nieuw geschilderd moet worden, dient men 
erop te letten dat de luchtspleet NIET door de 
nieuwe verf wordt afgedicht. 

Afdekplaten die reeds in de fabriek zijn ge-
schilderd MOGEN NIET opnieuw worden ge-
schilderd. Zij moeten, indien nodig, door in de 
fabriek geschilderde sets worden vervangen. 

Trek de afdekplaat niet in de richting van de 
omhulling. Hierdoor kan een tussenruimte 
ontstaan. 

Voordat de hoofdregelklep van een brand-
beveiligingssysteem wordt afgesloten ten 
behoeve van onderhoudswerkzaamheden 
aan het systeem dat door deze klep wordt 
geregeld, moet voor het afsluiten van de be-
treffende systemen eerst goedkeuring worden 
verkregen van de juiste autoriteiten. Daar-
naast dient al het personeel dat door deze 
actie beïnvloed kan worden hiervan op de 
hoogte worden gesteld. 

Sprinklers die lekken of zichtbare tekenen 
van corrosie vertonen moeten worden ver-
vangen. 

Automatische sprinklers mogen nooit wor-
den beschilderd, bekleed, van een laag 
worden voorzien of op enige andere wijze 
worden veranderd nadat zij de fabriek heb-
ben verlaten. Gemodificeerde sprinklers 
moeten worden vervangen. Sprinklers 
die zijn blootgesteld aan agressieve ver-
brandingsproducten, maar niet hebben 
gewerkt, moeten, indien zij niet volledig 
gereinigd kunnen worden door deze af te 
nemen van de sprinkler met een doek of 
met een borstel met zachte haren af te bor-
stelen, worden vervangen. 

Om schade aan de sprinklers te voorkomen 
dient voorzichtigheid – vóór, tijdens en na 
de installatie – in acht te worden genomen. 
Sprinklers die beschadigd zijn als gevolg 
van vallen, slaan, verkeerd gebruik van de 
sleutel, enzovoort, moeten worden ver-
vangen. Daarnaast dient u iedere sprinkler 
waarvan het patroon is gebroken of met 

When properly installed, there is a
nominal 3/32 inch (2,4 mm) air gap
between the lip of the Cover Plate and
the ceiling, as shown in Figure 2. This
air gap is necessary for proper opera-
tion of the sprinkler. If the ceiling is to
be repainted after the installation of
the Sprinkler, care must be exercised
to ensure that the new paint does NOT
seal off any of the air gap.
Factory painted Cover Plates MUST
NOT be repainted. They should be re-
placed, if necessary, by factory
painted units.
Do not pull the Cover Plate relative to
the Enclosure. Separation may result.
Before closing a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the fire protection system that
it controls, permission to shut down the
affected fire protection system must be
obtained from the proper authorities
and all personnel who may be affected
by this action must be notified.
Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.
Automatic sprinklers must  never be
painted, plated, coated or otherwise
altered after leaving the factory. Modi-
fied sprinklers must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to
corrosive products of combustion, but
have not operated, should be replaced
if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
by brushing it with a soft bristle brush.
Care must be exercised to avoid dam-
age to the sprinklers - before, during,
and after installation. Sprinklers dam-
aged by dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must be re-
placed. Also, replace any sprinkler that
has a cracked bulb or that has lost
liquid from its bulb. (Ref. Installation
Section).
If a sprinkler must be removed, do not
reinstall it  or a  replacement  without
reinstalling the Cover Plate Assembly.
If a Cover Plate Assembly becomes
dislodged during service, replace it im-
mediately.

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 other
authorities having jurisdiction. The in-
stalling contractor or sprinkler manu-
facturer 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 in accordance with
local requirements and/or national
codes.

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
OTHERWARRANTIESEXPRESSOR
IMPLIED, INCLUDINGWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Procedure
When placing an order, indicate the full
product name. Contact your local dis-
tributor for availability.
Sprinkler Assembly:
Specify: (SIN), (specify temperature
rating) Series RFII Concealed Pen-
dent Sprinkler, P/N (specify).

155F/68C 200F/93C
TY3551 51-790-1-155 51-790-1-200
TY3504 51-796-1-155 51-796-1-200
TY3531 51-792-1-155 51-792-1-200
TY3505 51-797-1-155 51-797-1-200

Separately Ordered Cover Plate:
Specify: (specify temperature rating)
Series RFII  Concealed Cover Plate
with (specify finish), P/N (specify).

135F/57C(a) 165F/74C*(b)
Brass 56-792-1-135 56-792-1-165
Bright Brass 56-792-2-135 56-792-2-165
Chrome 56-792-9-135 56-792-9-165
Brushed Chrome 56-792-8-135 56-792-8-165
White 56-792-0-135 56-792-0-165
White (RAL9010)* 56-792-3-135 56-792-3-165
Bright White 56-792-4-135 56-792-4-165
Off White 56-792-5-135 56-792-5-165
Black 56-792-6-135 56-792-6-165
Custom 56-792-X-135 56-792-X-165

(a) For use with 155F/68C sprinklers.
(b) For use with 200F/93C sprinklers.
* Eastern Hemisphere sales only.

Sprinkler Wrench:
Specify: RFII Sprinkler Wrench,
P/N 56-000-1-075.
Air and Dust Seal:
Specify: Air and Dust Seal,
P/N 56-908-1-001.
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FIGURE 5
OPTIONAL AIR AND DUST SEAL FOR SERIES RFII (TY3551 & TY3504)
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FIGUUR 5
OPTIONELE LUCHT- EN STOFAFDICHTING VOOR SERIE RFII (TY3551 & TY3504)

een patroon waaruit vloeistof weglekt te 
vervangen. (zie Deel Installatie) 

Wanneer een sprinkler verwijderd moet 
worden, installeer deze of een vervangen-
de sprinkler dan niet zonder het opnieuw 
plaatsen van de afdekplaat. Indien een af-
dekplaat van haar plaats komt, moet deze 
onmiddellijk worden vervangen. 

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. NFPA 25) en de richtlijnen van enig 
ander bevoegd gezag. In geval van vragen 
dient met de installateur of de sprinklerfa-
brikant contact te worden opgenomen. 

Het wordt aanbevolen om de automatische 
sprinklersystemen door een gekwalificeer-
de Inspectiedienst te laten inspecteren, tes-
ten en onderhouden, in overeenstemming 
met de lokale voorschriften en/of nationale 
bepalingen.
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Beperkte 
Garantie
De producten van Tyco Fire Products heb-
ben, alleen aan de oorspronkelijke koper, 
een garantie van tien (10) jaar tegen defec-
ten in materiaal en arbeid, vooropgesteld 
dat voor deze producten is betaald en dat 
deze op juiste wijze zijn geïnstalleerd en 
onderhouden onder normale gebruiks- en 
serviceomstandigheden. Deze garantie ver-
valt tien (10) jaar na datum van verzending 
door Tyco Fire Products. In de volgende ge-
vallen wordt geen garantie gegeven op de 
producten of componenten: wanneer deze 
door andere bedrijven, die niet tot Tyco 
Fire Products behoren, zijn gefabriceerd; 
wanneer de producten of componenten 
zijn blootgesteld aan misbruik, onjuiste in-
stallatie, corrosie of wanneer deze niet zijn 
geïnstalleerd, onderhouden, aangepast of 
gerepareerd in overeenstemming met de 
van toepassing zijnde normen van de Na-
tional Fire Protection Association, en/of de 
normen van enig ander bevoegd gezag. 
Materialen die door Tyco Fire Products de-
fect geacht worden, zullen – naar oordeel 
van alleen Tyco Fire Products - worden ge-
repareerd of vervangen. Tyco Fire Products 
neemt geen enkele andere verplichting 
op zich, noch geeft het toestemming aan 
andere personen om deze verplichting op 
zich te nemen, in verband met de verkoop 
van producten of productonderdelen. Tyco 
Fire Products is niet verantwoordelijk voor 
ontwerpfouten in het sprinklersysteem of 
voor, door de koper of zijn vertegenwoor-
digers geleverde, foutieve of onvolledige 
informatie. 

TYCO FIRE PRODUCTS KAN ONDER GEEN 
ENKELE OMSTANDIGHEID, NOCH DOOR 
CONTRACT, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, 
STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONDER 
ENIGE ANDERE WETTELIJKE DOCTRINE 
VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WOR-
DEN VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJ-
ZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF 
MAAR NIET BEPERKT TOT PERSONEELSKOS-
TEN, ONGEACHT OF TYCO FIRE PRODUCTS 
WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJK-
HEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN IN GEEN 
ENKEL GEVAL OVERSTIJGT DE AANSPRAKE-
LIJKHEID VAN TYCO FIRE PRODUCTS HET 
BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET DE VER-
KOOPSPRIJS. 

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.

Bestelprocedure
Bij het plaatsen van een bestelling, moet de 
volledige productnaam opgegeven wor-
den. Neem contact op met uw lokale distri-
buteur voor leverbaarheid.

Sprinklerconstructie:
Specificeer: (SIN), (specificeer nominale 
temperatuur) Serie RFII Verdekte Hangende 
Sprinkler, P/N (specificeer).

68°C(155°F) 93°C(200°F)
TY3551 51-790-1-155 51-790-1-200
TY3504 51-796-1-155 51-796-1-200
TY3531 51-792-1-155 51-792-1-200
TY3505 51-797 - 1-155 51-797 - 1-200

 

Afdekplaat in aparte bestelling:
Specificeer: (specificeer nominale tempe-
ratuur) Serie RFII Verdekte Afdekplaat met 
(specificeer afwerking), P/N (specificeer).

57°C(135°F)(a) 74°C(165°F)*(b)
Messing 56-792-1-135 56-792-1-165
Glanzend messing 56-792-2-135 56-792-2-165
Chroom 56-792-9-135 56-792-9-165
Mat chroom 56-792-8-135 56-792-8-165
Wit 56-792-0-135 56-792-0-165
Wit (RAL9010)* 56-792-3-135 56-792-3-165
Glanzend wit 56-792-4-135 56-792-4-165
Off-white 56-792-5-135 56-792-5-165
Zwart 56-792-6-135 56-792-6-165
Aangepast 56-792-X-135 56-792-X-165

(a) Voor gebruik met 68°C (155°F) sprinklers.
(b) Voor gebruik met 93°C (200°F) sprinklers.
* Met uitzondering van het Amerikaanse continent.
  

Sprinklersleutel: 
Specificeer: RFII Sprinklersleutel 
................................................. P/N 56-000-1-075.

Lucht- en stofafdichting:
Specificeer: Lucht- en stofafdichting
................................................. P/N 56-908-1-001.
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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 TFP181, de officiële versie van het document, na te slaan. Iedere 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. www.quicksilvertranslate.com


