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General
Description
The Solenoid Valves For Releasing
Service are intended for use with Tyco
Fire Products Deluge and Preaction
Valves which are to be electrically ac-
tuated. The Solenoid Valves are used
in conjunction with an electric releas-
ing panel that is listed or approved (as
appropriate) for fire protection releas-
ing service, and where the releasing
panel is operated by listed or approved
(as appropriate) electric fire detectors.

WARNING
The Solenoid Valves described herein
must be installed and maintained in
compliance with this document, as
well as with the applicable standards
of the National Fire Protection Asso-
ciation, in addition to the standards of
any other authorities having jurisdic-
tion. Failure to do so may impair the
integrity of this device.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
relative to any questions.

Technical
Data
Approvals
UL Listed and CSA Certified under the
name of Parker Hannifin Corporation,
Skinner Valve Division. P/N 52-287-1-
024 (175 psi) and P/N 52-287-1-124
(250 psi) are FM Approved for release
of Tyco Fire Products Deluge and Pre-
action Valves.

Working Water Pressure
Refer to Figure 1.

Physical Characteristics
The body is brass, and the seal is
Nitrile rubber.

Operation
Operation of an electrical device such
as a heat sensitive thermostat, smoke
detector, or electric manual pull station
signals the releasing panel to energize
the releasing circuit. Energizing the re-
leasing circuit opens the normally
closed de-energized Solenoid Valve to
release water pressure from the differ-
ential chamber of the deluge or preac-
tion valve, which in turn permits the
deluge or preaction valve to open and
allow a flow of water into the system
piping.

Installation
The Solenoid Valves For Releasing
Service are to be installed in accord-
ance with the following instructions:

Step 1. Check the nameplate for the
correct catalog number, NEMA classi-
fication, and voltage.

Step 2. The Solenoid Valves are to be
installed as part of the deluge or pre-
action valve trim in accordance with
the applicable instructions provided for
the deluge valve or preaction valve.

The inlet port of the Solenoid Valve is
to be connected to the differential

chamber  of  the deluge  or preaction
valve, and the outlet port of the Sole-
noid Valve is to piped to an open drain.
For best life and optimum perform-
ance the  Solenoid Valve should  be
mounted vertically upright, as illus-
trated in Figure 2, so as to minimize
wear and reduce the possibility of ac-
cumulating foreign matter.

Step 3. Only apply pipe thread sealant
sparingly to the male pipe threads of
the connecting pipe nipples.

Step 4. To  prevent distortion  of  the
Solenoid Valve body, always wrench
on the portion adjacent to the pipe to
which it is being connected. Do not use
the Solenoid Valve to force a pipeline
into position. Doing so may result in
distortion of the valve.

Step 5. Conduit and electrical connec-
tions are to be made in accordance
with the requirements of the authority
having jurisdiction and/or the National
Electric Code. The coil assembly may
be reoriented, as necessary, by first
loosening the nut on top of the coil.
After repositioning the coil assembly,
tighten the nut with a torque of 43 to 53
inch-pounds (4,9 to 6,0 Nm).

NOTE
Turn off electrical power before con-
necting the Solenoid Valve to the
power source.
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Válvulas electromagnéticas
para sistemas de dilúvio e pré-acção
Serviço de abertura eléctrica

Descrição  
geral
As válvulas electromagnéticas para 
o serviço de abertura destinam-se à 
utilização com as Válvulas de Dilúvio e 
pré-acção da  Tyco Fire Products, que 
devem ser actuadas electricamente. As 
válvulas electromagnéticas são utili-
zadas em conjunto com um painel de 
abertura eléctrico que está listado ou 
homologado (conforme adequado) para 
o serviço de abertura de protecção 
contra incêndios, e onde o painel de 
abertura é accionado pelos detec-
tores eléctricos de incêndios listados 
ou homologados (conforme adequado).

AVISO

As válvulas electromagnéticas aqui 
descritas têm de ser instaladas e 
mantidas em conformidade com este 
documento, bem como com as normas 
aplicáveis da NFPA, para além das 
normas de quaisquer outras autori-
dades competentes. O incumprimento 
das normas pode pôr em causa a inte-
gridade deste dispositivo. 

O proprietário é responsável pela 
manutenção do seu sistema e dispo-
sitivos de protecção contra incêndios 
em condições adequadas de funcio-
namento. A empresa de instalação ou 
o fabricante do sprinkler devem ser 
contactados em caso de dúvidas.

  

Dados  
técnicos
Homologações
Listados por UL e certificados por 
CSA sob o nome de Parker Hannifin 
Corporation, Skinner Valve Division. 
Os P/N 52-287-1- 024 (175 psi) e P/N 
52-287-1-124 (250 psi) estão homolo-
gados por FM para o lançamento das 
Válvulas de Dilúvio e pré-acção da 
Tyco Fire Products.

Pressão de funcionamento da água 
Consulte a Figura 1. 

Características físicas
O corpo é de latão e o vedante é de 
borracha de nitrilo.

Operação
A operação de um dispositivo eléctrico, 
como um termóstato sensível ao calor, 
um detector de fumos ou uma estação 
de extracção manual eléctrica avisa 
o painel de abertura para activar o 
circuito de abertura. A activação do 
circuito de abertura abre a válvula elec-
tromagnética sem tensão normalmente 
fechada para libertar a pressão de 
água da câmara diferencial da válvula 
de dilúvio ou pré-acção o que, por sua 
vez, possibilita a abertura da válvula de 
dilúvio ou pré-acção e permite um fluxo 
de água na tubagem do sistema.

Instalação
As válvulas electromagnéticas para o 
serviço de abertura devem ser insta-
ladas de acordo com as seguintes 
instruções:
Passo 1. Verifique a placa de identifi-
cação quanto ao número de catálogo 
correcto, à classificação NEMA e à 
tensão.

Passo 2. As válvulas electromag-
néticas devem ser instaladas como 
parte do trim da válvula de dilúvio 
ou de pré-acção, de acordo com 
as instruções aplicáveis fornecidas 
para a válvula de dilúvio ou a válvula 
de pré-acção. A porta de entrada da 
válvula electromagnética deve ser 
ligada à câmara diferencial da válvula 
de dilúvio ou de pré-acção e a porta de 
saída da válvula electromagnética deve 
ser feita para uma drenagem aberta. 
Para uma vida útil e um desempenho 
ideal, a válvula electromagnética deve 
ser montada verticalmente a montante, 
conforme é ilustrado na figura 2, de 
modo a minimizar o desgaste e a 
reduzir a possibilidade de acumulação 
de substâncias estranhas.

Passo 3. Aplique vedante de rosca de 
tubagem com moderação apenas nas 
macho das uniões tubulares de ligação.

Passo 4. De modo a impedir a 
distorção do corpo da válvula elec-
tromagnética, aperte sempre a parte 
adjacente à tubagem à qual está a ser 
ligada. Não utilize a válvula electromag-
nética para forçar uma tubagem para 
a sua posição. O incumprimento das 
normas pode resultar na distorção da 
válvula.

Passo 5. As ligações de condutas e 
electricidade devem ser efectuadas 
em conformidade com os requisitos 
das autoridades competentes e/ou 
National Electrical Code. O conjunto 
das espirais pode ser reorientado, 
conforme necessário, soltando primeiro 
a porca no topo da espiral. Depois de 
reposicionar o conjunto das espirais, 
aperte a porca com um binário de 43 a 
53 pol-lb (4,9 a 6,0 Nm).

NOTA

Desligue a energia eléctrica antes de 
ligar a válvula electromagnética à fonte 
de energia. 
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2-5/8"
(66,7 mm)

2-9/16"
(65,1 mm)

3-13/16"
(96,8 mm)

4-3/8"
(111,1 mm)

2-3/4"
(69,9 mm)

3-7/8"
(98,4 mm)

4-5/8"
(117,5 mm)

2"
(50,8 mm)

Cuidados e 
manutenção
Os procedimentos e inspecções 
seguintes devem ser efectuados 
conforme indicado, para além de 
quaisquer requisitos específicos da 
NFPA. Qualquer deficiência deve ser 
imediatamente corrigida.

O proprietário é responsável pela 
inspecção, realização de testes e 
manutenção do respectivo sistema 
e dispositivos de protecção contra 
incêndios em conformidade com este 
documento, bem como com as normas 
aplicáveis da NFPA (ex., NFPA 25), 
para além das normas de quaisquer 
outras autoridades competentes. A 
empresa de instalação ou o fabricante 
do produto devem ser contactados em 
caso de dúvidas.

Recomenda-se que os sistemas de 
sprinklers automáticos sejam inspec-
cionados, testados e mantidos por um 
serviço de inspecção qualificado.

NOTAS

Antes de fechar a válvula de controlo 
principal de um sistema de protecção 
contra incêndios para efectuar manu-
tenção nesse sistema, obtenha auto-
rização para encerrar o sistema de 
protecção contra incêndios afectado 
junto das autoridades competentes e 
notifique todo o pessoal afectado por 
essa acção.

TIPO DE CAIXA 
(CLASSIFICAÇÕES 

NEMA)
TENSÃO

PRESSÃO DE 
FUNCIONAMENTO 

DA ÁGUA
psi (bar)

WATTS

VOLT-AMPS CA
AMPS 

CC CATÁLOGO P/N
IRRUPÇÃO (a) ESPERA (b)

LOCALIZAÇÃO 
NORMAL 
(2, 4, e 4X)

120 VCA, 60 Hz 
110 VCA, 50 Hz 

20-175  
(1,4-12,1) 10 31 16 — 73218BN4UNLVN0C111P3 52-287-1-110 

24 VCC 20-175  
(1,4-12,1) 10 — — 0,41 73218BN4UNLVN0C111C2 52-287-1-024 

24 VCC 20-250  
(1,4-17,2) 22 — — 0,83 73212BN4TNLVN0C322C2 52-287-1-124 

48 VCC 20-175  
(1,4-12,1) 10 — — 0,21 73218BN4UNLVN0C111C4 52-287-1-048 

125 VCC 20-175  
(1,4-12,1) 11 — — 0,08 73218BN4UNLVN0C1113N 52-287-1-125 

250 VCC 20-175  
(1,4-12,1) 10 — — 0,04 73218BN4UNLVN0C111N9 52-287-1-015 

LOCALIZAÇÃO 
ELEVADA 

(4, 4X, 7, e 9)

110/120 VCA 20-175  
(1,4-12,1) 10 31 16 73218BN4UNLVN0H111P3 52-287-1-210 

24 VCC 20-175  
(1,4-12,1) 10 — — 0,41 73218BN4UNLVN0H111C2 52-287-1-224 

125 VCC 20-175  
(1,4-12,1) 11 — — 0,08 73218BN4UNLVN0H1113N 52-287-1-225 

250 VCC 20-175  
(1,4-12,1) 10 — — 0,04 73218BN4UNLVN0H111N9 52-287-1-215 

FIGURA 2
VÁLVULAS ELECTROMAGNÉTICAS PARA O SERVIÇO DE ABERTURA

FIGURA 1
CAIxA E TENSõES NOMINAIS

NOTAS:
(a) Corrente para iniciar o movimento do pistão. (b) Corrente para manter o pistão aberto.

LIGAÇÃO DE 
CONDUTA 1/2”

LIGAÇÃO DE 
CONDUTA 1/2”

FIOS 
ELÉCTRICOS

FIOS 
ELÉCTRICOS

1/2” NPT 
(TÍPICO)

1/2” NPT 
(TÍPICO)

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 250 psi (17,2 bar) 

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 175 psi (12,1 bar) 
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Garantia 
limitada
Os produtos fabricados pela Tyco Fire 
Products são garantidos apenas ao 
Comprador original durante dez (10) 
anos contra defeitos de material e de 
fabrico quando pagos, correctamente 
instalados e mantidos em condições 
normais de utilização e serviço. Esta 
garantia expirará dez (10) anos após a 
data de envio pela Tyco Fire Products. 
Não é dada nenhuma garantia para 
produtos ou componentes fabricados 
por empresas não afiliadas por proprie-
dade com a Tyco Fire Products ou para 
produtos e componentes que tenham 
sido sujeitos a utilização incorrecta, 
instalação incorrecta, corrosão ou que 
não tenham sido instalados, mantidos, 
modificados ou reparados de acordo 
com as normas aplicáveis da NFPA, e/
ou as normas de outras Autoridades 
Competentes. Os materiais consi-
derados defeituosos pela Tyco Fire 
Products serão reparados ou substi-
tuídos, à descrição exclusiva da Tyco 
Fire Products. A Tyco Fire Products 
não assume, nem autoriza ninguém 
a assumir por si, qualquer outra 
obrigação relativa à venda de produtos 
ou peças de produtos. A Tyco Fire 
Products não será responsável por 
erros de projecção do sistema de 
sprinklers ou de informações impre-
cisas ou incompletas fornecidas pelo 
Comprador ou representantes do 
mesmo. 

EM CASO ALGUM SERÁ A TYCO FIRE 
PRODUCTS RESPONSÁVEL, POR 
CONTRATO, DANOS, RESPONSABI-
LIDADE CIVIL OU QUALQUER OUTRA 
TEORIA LEGAL, POR DANOS INCI-
DENTAIS, INDIRECTOS, ESPECIAIS 
OU CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO 
MAS NÃO LIMITADOS A TAXAS DE 
MÃO-DE-OBRA, INDEPENDENTE-
MENTE DE A TYCO FIRE PRODUCTS 
TER SIDO OU NÃO INFORMADA DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, E 
EM CASO ALGUM A RESPONSABI-
LIDADE DA TYCO FIRE PRODUCTS 
EXCEDERÁ UM MONTANTE IGUAL AO 
PREÇO DE VENDA. 

A GARANTIA PRECEDENTE 
SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS 
GARANTIAS, ExPRESSAS OU IMPLÍ-
CITAS, INCLUINDO QUAISQUER 
GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
E ADEQUAÇÃO A UM DETERMI-
NADO FIM.

Procedimento 
de encomenda
As encomendas das válvulas electro-
magnéticas devem incluir a descrição 
e o número de peça (P/N).

Válvulas electromagnéticas
Especifique: (especifique a tensão), a 
pressão nominal psi (especifique 175 
ou 250), a válvula electromagnética 
(especifique normal ou elevada) com 
caixa de localização, P/N (especifique 
a partir da figura 1).

Depois de colocar um sistema de 
protecção contra incêndios em 
funcionamento, notifique as autori-
dades competentes e informe todos 
os responsáveis pela monitorização 
de alarmes privados e/ou de estações 
centrais de alarmes.

PROCEDIMENTO DE INSPECÇÃO
As válvulas electromagnéticas devem 
ser inspeccionadas trimestralmente de 
acordo com as seguintes instrucções: 

Verifique a operação da válvula elec-
tromagnética seguindo o procedimento 
descrito na ficha técnica da Válvula de 
Dilúvio ou de pré-acção da Tyco Fire 
Products. 

Em geral, se a tensão para a espiral 
estiver correcta, a operação lenta 
da válvula, as fugas excessivas ou 
o ruído serão sinal de que é neces-
sário efectuar uma limpeza. Limpe a 
válvula electromagnética de acordo 
com os procedimentos descritos pela 
Honeywell, Inc. Skinner Valve.

Causas para uma operação incor-
recta

• Circuito de controlo defeituoso: 
Verifique o sistema eléctrico, acti-
vando o circuito de abertura para 
a válvula electromagnética. Um 
“clique” metálico significa que a 
válvula electromagnética está a 
funcionar. A ausência do “clique” 
indica perda de fornecimento de 
energia. Verifique se existem fusí-
veis soltos ou queimados, espirais 
de circuito aberto ou ligadas à terra, 
fios condutores ou uniões partidas. 

• Espiral queimada: Verifique se existe 
alguma espiral de circuito aberto. 
Limpe-a, se necessário.  Verifique 
a tensão de fornecimento; deve ser 
idêntica à tensão especificada na 
etiqueta ou placa de identificação. 

• Baixa tensão: Verifique a tensão ao 
longo dos fios de espiral. A tensão 
deve ser pelo menos de 85% da 
classificação inscrita na placa de 
identificação.
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Nota: este documento é uma tradução.  A tradução de materiais em idiomas que não o Inglês destina-se unicamente a facilitar a leitura do público não inglês.  A 
precisão da tradução não está garantida nem implícita. Se tiver dúvidas relativas à precisão das informações contidas na tradução, consulte a versão em inglês 
do documento, que é a versão oficial do documento. Quaisquer discrepâncias ou diferenças criadas na tradução não são vinculativas e não têm quaisquer efeitos 

legais relativamente a conformidade, cumprimento ou quaisquer outros fins. www.quicksilvertranslate.com.
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