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Generell 
beskrivelse
240 K-faktoren, Modell K17-231, standar-
drespons, standarddekning, stående og 
hengende sprinklere (Ref. Figur 1) er auto-
matiske sprinklere av den skjøre bulbtypen. 
De er “standardrespons - spraysprinklere” 
som produserer en halvkuleformet  vann-
distribusjonsmønster under deflektoren. 

240 K, K17-231 sprinklerne var utsatt for 
fullskala, høydestablet lagring, brannprøver 
for å kvalifisere deres bruk i stedet for 115 
eller 160 k-faktor standard spraysprinklere 
til vernet av høydestablet lagring. 

Høyere strømningsfrekvenser kan oppnåes 
ved mye lavere trykk med 240 K, K17-231 
sprinklerne - ved å gjøre deres bruk meget 
fordelaktig i høye densitetsanvendelser, slik 
som vernet av høydestablet lagring. 

Anvendelser for 240 K, Modell K17-231 hen-
gende og stående sprinklere utvides utover 
eksisterende fortegnelser/godkjennelser. 
For informasjon angående branntests-
forskning, som kan være akseptabel for 
ansvarlige myndigheter, vennligst kontakt 
avdelingen for teknisk service (Technical 
Services Department).

ADVARSLER
240 K, Modell K17-231 stående og hengende 
sprinklere, som er beskrevet her, må installe-

res og vedlikeholdes i overensstemmelse med 
dette dokumentet samt gjeldende regler fra 
the National Fire Protection Association og 
dessuten regelverket fra alle andre ansvars-
havende myndigheter, som har jurisdiksjon 
hva angår dette området. Unnlater man å 
følge dette, kan det svekke yteevnen hos 
dette utstyret.

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

 

Sprinkler  
Identifikasjons
nummer (SIN)
TY7151 - Stående, 240 K
TY7251 - Hengende, 240 K
TY7151 er en ny typebetegnelse for C7151, 
G1888 og S8040.

TY7251 er en ny typebetegnelse for C7251, 
G1889, og S8041.

Teknisk 
Beskrivelse
Godkjennelser
UL og C-UL registrert FM-og NYC godkjent 
(Spesifikke detaljer om laboratoriumso-
versikter og godkjennelser er gitt i tabell 
A. Godkjennelsene gjelder for servicefor-
holdene angitt i seksjonen for utformings-
normer 
Maksimalt arbeidstrykk
12,1 bar (175 psi)
Gjengekopling i innløp
3/4” NPT eller ISO 7-R3/4
K- faktor
241,9 l/min.bar0,5 (16,8 usgpm/psi0,5)

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.

Modell K17231 — Stående og hengende sprinklere, 
standardrespons, standarddekning  
— 240 Kfaktor 

Temperaturklassifiseringer
Jf. tabell A
Utførelser
Messing
Fysiske karakteristika
Ramme ........................................................Bronse
Tetningshode ............................................Bronse
Pakningsenhet.......................................................
.................................Berylium-nikkel m/Teflon*
Bulb ..................................................Glass (5 mm)
Kompresjonsskrue ...............................Messing
Deflektor ..................................................Messing
*DuPonts registrerte varemerke 

General
Description
The 16.8 K-factor, Model K17-231,
Standard Response, Standard Cover-
age, Upright and Pendent Sprinklers
(Ref. Figure  1) are  automatic  sprin-
klers of the frangible bulb type. They
are “standard response - spray sprin-
klers” which produce a hemispherical
water distribution pattern below the de-
flector.

The 16.8 K-factor, K17-231 Sprinklers
were subjected to full scale, high-piled
storage, fire tests to qualify their use in
lieu of 8.0 or 11.2 K-Factor standard
spray sprinklers for the protection of
high-piled storage.

Higher flow rates can be achieved at
much lower pressures with the 16.8
K-factor, K17-231 Sprinklers — mak-
ing their use highly advantageous in
high density applications, such as the
protection of high-piled storage.

Applications for the 16.8 K-factor,
Model K17-231 Pendent and Upright
Sprinklers are expanding beyond the
current listings/approvals. For informa-
tion regarding research fire tests which
may be acceptable to an Authority
Having Jurisdiction, please contact the
Technical Services Department.

WARNING
The 16.8 K-factor, Model K17-231 Up-

right and Pendent Sprinklers de-
scribed 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 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 manufac-
turer should be contacted with any
questions.

Sprinkler
Identification
Number
TY7151 - Upright, 16.8K
TY7251 - Pendent, 16.8K

TY7151 is a redesignation for C7151,
G1888, and S8040.

TY7251 is a redesignation for C7251,
G1889, and S8041.

Technical
Data
Approvals
UL and C-UL Listed. FM and NYC Ap-
proved. (Specific details for laboratory
listings and approvals given in Table A.
The approvals apply to the service
conditions indicated in the Design Cri-
teria section.)

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Pipe Thread Connection
3/4 inch NPT or ISO 7-R3/4

Discharge Coefficients
K = 16.8 GPM/psi1/2

(241,9 LPM/bar1/2)

Temperature Ratings
Refer to Table A

Finish
Natural Brass

Physical Characteristics
Frame . . . . . . . . . . . . Bronze
Button . . . . . . . . . . . . Bronze
Sealing Assembly . . . . . . . . . .

. . . . . . Beryllium Nickel w/Teflon†
Bulb . . . . . . . Glass (5 mm dia.)
Compression Screw . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . Brass
Deflector . . . . . . . . . . . . Brass

†Registered trademark of DuPont.
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Model K17-231 — 16.8 K-factor
Upright and Pendent Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage

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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Bruksområder
UL og C-UL oversiktskrav
240 K, Modell K17-231 (TY7151 & TY7251) 
Sprinklerne kan installeres i overensstem-
melse med NFPA 13 standard sprinklerpo-
sisjon og areal-vanntetthet krav til strøm-
ningsberegninger lett ordinær eller ekstra 
fareklasse anvendelsesområder med et 
minimum rest (strømnings) trykk på 0.5 bar 
(7 psi) i systemer for våtrørsprinkler eller 
tørrørsprinkler, eller de kan installeres i 
overensstemmelse med NFPA 13 standard 
sprinklerposisjon og areal-vanntetthet 
krav til strømningsberegninger for anven-
delsesområder med høydestablet lagring 
(kompaktlagring, palletert,lagerstativ, søp-
pelkasse og hyllelagring inklusiv men ikke 
begrenset til Klasse I-IV og gruppe A plas-
tikk) med et minimum rest (strømnings) 
trykk på 0,5 bar (7 psi) i systemer for våtrør-
sprinkler eller tørrørsprinkler.

De følgende to eksempler er typiske for ar-
rangementer som er tillatt av NFPA 13. For 
alle kombinasjoner av mindre og større 
bygningshøyder, mindre og større lag-
ringshøyder, lagringsarrangementer, klas-
sifikasjoner av varer, og mindre og større 
nødvendige designdensiteter se NFPA 13 
for detaljer.

Eksempel 1: NFPA 13 gir kun vern for tak (f.eks. 
ingen sprinklere i hyller) kriterium ved å bruke 
åpent rammeverk f.eks ingen lukkede hyller) 
enkle, doble, fler-rads, eller flyttbare lagersta-
tiv (uten behov for vern med sprinklere i hylle) 
i esker eller uten esker som ikke er brettet ut  

gruppe A eller B plastikk eller i esker om er 
brettet ut gruppe A eller B plastikk med:

  • en lagringshøyde på opp til 6,1 m (20 ft);

  • en maksimum takhøyde på 8,2 m (27 ft);

  • en minimum deflektor til toppen av lag-
ringsklaring på 460 mm (18”);

  • en minimum designdensitet på 24,4 mm/
min (0.60 gpm/ft²);

  • et minimum rest (strømnings) trykk på 
0,5 bar (7 psi);

  • et minimum designområde på 186 m² 
(2000 ft²)  for våte systemer eller 242 m² 
(2600 ft²) for tørrørsystemer.

Eksempel 2: NFPA 13 gir kun vern for tak (f.eks. 
ingen sprinklere i hyller) kriterium ved å bruke 
åpent rammeverk f.eks ingen lukkede hyller) 
enkle, doble, fler-rads, eller flyttbare lagersta-
tiv (uten behov for vern med sprinklere i hylle) 
i esker eller uten esker som ikke er brettet ut  
gruppe A eller B plastikk eller i esker om er 
brettet ut gruppe A eller B plastikk med:

  • en lagringshøyde på opp til 7,6 m (25 ft);

  • en maksimum takhøyde på 9,1 m (30 ft);

  • en minimum deflektor til toppen av lag-
ringsklaring på 460 mm (18”);

  • en minimum designdensitet på 32,6 mm/
min (0,80 gpm/ft²);

  • et minimum rest (strømnings) trykk på 
0,5 bar (7 psi);

  • et minimum designområde på 186 m² 
(2000 ft²)  for våte systemer eller 418 m² 
(4500 ft²) for tørrørsystemer.

FM krav for godkjennelse
240 K, Modell K17-231 (TY7151) stående 
sprinkler kan installeres i overensstemmelse 
med gjeldende retningslinjer for “kontrolle-
rende .densitet/område” gitt av Factory Mu-
tual. (Retningslinjene fra FM kan variere fra 
godkjennelseskriteriene til UL og C-UL.

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.

TABELL A
LABORATORIENOTATER OG GODKJENNELSER

(Se avsnittet om Designkriterier)

OVERFLATEUTFØRELSE

TYPE TEMP. BULB-
VÆSKE

MESSING

STÅENDE  
240 K (TY7151)

68°C (155°F) Rød

1,2,3,493°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå

HENGENDE  
240 K (TY7251)

68°C (155°F) Rød

1,2,493°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå

ANMERKNINGER
1. Listet av Underwriters Laboratories, Inc. (UL listet).
2. Listet av Underwriters Laboratories, Inc. for bruk i Canada (C-UL listet)
3. Godkjent av Factory Mutual Research Corporation (FM godkjent).
4. Godkjent av New York City iht. MEA 177-03-E.
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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.

Installation
NOTE

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 horizontal, 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 to 3/32
inch (2,4 mm) for the 286°F/141°C rat-
ing.

The Model K17-231 Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing instructions.

1. With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, hand tighten the
Model K17-231 Sprinkler into the
sprinkler fitting.

2. Using the W-Type 8 Sprinkler
Wrench (Ref. Fig. 2) applied to the
sprinkler Wrench Flats (Ref. Fig. 1),
tighten the Model K17-231 Sprinkler
into the sprinkler fitting.

NOTE
A leak tight 3/4 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 10
to 20 ft.lbs. (13,4 to 26,8 Nm). Higher
levels of torque may distort the sprin-
kler inlet with consequent leakage or
impairment of the sprinkler.

Care and
Maintenance
The Model K17-231 Sprinklers must
be maintained and serviced in accord-
ance with the following instructions:

NOTE
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 systems must
be obtained from the proper authori-
ties 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).

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.
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1 - Frame
2 - Button
3 - Sealing Assembly

* Temperature rating is
indicated on deflector.

4 - Bulb
5 - Compression Screw
6 - Deflector*

** Pipe thread
connections per ISO
7/1 can be provided
on special request.

FIGURE 1
MODEL K17-231 UPRIGHT (TY7151) AND PENDENT (TY7251) SPRINKLERS

FIGURE 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

WRENCH

STÅENDE

1 - Ramme
2 - Knapp
3 - Tetningsmontasje

FIGUR 1
MODEL K17-231 STÅENDE (TY7151) OG HENGENDE (TY7251) SPRINKLERE

Installasjon
ADVARSLER

Installer ikke noen bulb-type sprinkler om 
bulben har sprekker, eller det er væsketap fra 
bulben. Med sprinkleren holdt horisontalt, 
skal det finnes en liten luftboble. Luftbobledi-
ameteren er omtrent 1,5 mm (1/16”) for 68°C 
(155°F) til 2,4 mm (3/32”) for 141°C (286°F) 
klassifiseringen. 

Modell K17-231-sprinklere må installeres i 
overensstemmelse med følgende instruk-
sjoner: 

Steg 1. Med rørgjengeforsegling påsmurt 
gjengene skrues Modell K17-231 sprinkle-
ren til med håndkraft inn i rørdelen. 

Steg 2. Ved å bruke W-Type 8 Sprinklernøk-
kelen (Ref. figur 2) brukt på sprinklernøkkel-
flatene (Ref. figur 1) skrues Modell K17-231 
sprinkleren inn i rørdelen. 

ADVARSLER
En lekkasjefri 3/4” NPT gjengeanslutning kan 
oppnås ved et dreiemoment på 13 til 27 Nm 
(10 til 20 ft.lbs.). Høyere vridningsmoment 
kan deformere sprinklerinnløpet, med lekka-
sjer eller skade på sprinkleren, som resultat.

Service og 
vedlikehold
Modell K17-231 sprinklerne må vedlikehol-
des og behandles i overensstemmelse med 
følgende instruksjoner: 

ADVARSLER
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. 

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 
ut. Dessuten, bytt ut enhver sprinkler, som 
har en sprukket bulb, eller som har mistet 
væske fra bulben. (jf. Installasjonsavsnit-
tet). 
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has a cracked bulb or that has lost
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ment, as well as with the applicable
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FIGURE 1
MODEL K17-231 UPRIGHT (TY7151) AND PENDENT (TY7251) SPRINKLERS

FIGURE 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

WRENCH

FIGUR 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

SKRUNØKKEL

SKRUNØKKELSSPOR

HENGENDE TVERRSNITT

SPRINKLER-
NØKKEL-

FLATE
60,3 mm 
(2-3/8”)

60,3 mm 
(2-3/8”)

NOMINELL 
INNSKRUINGSDYBDE 

12,5 mm (1/2”)

4 - Bulb
5 - Kompresjonsskrue
6 - Deflektor*

* Temperaturklassifiseringen 
er indikert på deflektor.

** Rørgjengekoblinger iht. 
ISO 7/1 kan leveres på 
spesiell forespørsel.
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

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-en-
gelsktalende publikum. Nøyaktigheten 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 TFP332, som er 
den offisielle versjonen av dokumentet. Uoverensstemmelser eller forskjeller, som har oppstått under oversettelsen, er ikke bindende og har ingen 

juridisk betydning for  overensstemmelser, gjennomføring, eller noen andre forhold. www.quicksilvertranslate.com.

Begrenset 
garanti
Produkter, som produseres av Tyco Fire 
Products innrømmes garantiforsikring kun 
overfor den originale kjøperen i ti (10) år, 
mot defekter i materialet eller utførelsen, 
etter at det er betalt og har blitt forskrifts-
messig installert og vedlikeholdt under nor-
mal bruk og  behandling. Denne garantien 
utløper ti (10) år etter dato for utsendelse 
av Tyco Fire Products. 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 myndig-
het som har jurisdiksjon. Materiell, som 
Tyco Fire Products klassifiserer, som defekte 
må enten repareres eller byttes ut på Tyco 
Fire Products direkte henstilling. Tyco Fire 
Products hverken påtar seg eller autorise-
rer noen annen person til å påta seg noen 
annen forpliktelse i forbindelse med salg av 
produkter eller deler av produkter. Tyco Fire 
Products skal ikke kunne holdes ansvarlige 
for designfeil i sprinklersystemet, eller for 
feilaktig, eller ufullstendig informasjon for-
midlet av Kjøperen, eller Kjøperens repre-
sentanter. 

IKKE I NOE TILFELLE, SKAL TYCO FIRE PRO-
DUCTS HOLDES ANSVARLIGE AV KONTRAKT, 
STRAFFEFORFØLGELSE, ANSVARSFORPLIK-
TELSE ELLER UNDER NOEN ANNEN JURIDISK 
TEORI, FOR  TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESI-
ELLE ELLER FØLGESKADER, INKLUSIVE MEN 
IKKE BEGRENSET TIL  KRAV OM ERSTATNING 
FOR ARBEIDE, UTEN HENSYN TIL HVORVIDT 
TYCO FIRE PRODUCTS BLE INFORMERT OM 
MULIGHETENE FOR SLIKE KRAV, OG IKKE 
UNDER NOEN FORHOLD SKAL TYCO FIRE 
PRODUCTS ANSVAR OVERSTIGE ET BELØP 
TILSVARENDE SALGSPRISEN. 

NEVNTE GARANTI GJELDER I STEDET FOR 
ALLE ANDRE EKSPLISITTE ELLER IMPLI-
SITTE GARANTIER, INKLUSIV GRARANTIER 
OM OMSETTELIGHET OG EGNETHET FOR 
NOE SPESIFIKT FORMÅL.

Bestillings
prosedyre
Når det sendes inn bestilling, angi fullt pro-
duktnavn. Vennligst angi sprinkler-iden-
tifikasjonsnummeret (SIN), mengde og 
temperaturklassifisering. Se prislisten for 
fullstendig fortegnelse av delnummer.

Ta kontakt med den lokale forhandleren 
hva lagerstatus og tilgjengelighet angår 
Sprinklermontasjer med NPT gjengekob-
linger:

Oppgi: (angi SIN), 240 K, Modell K17-231, 
(angi temperaturklassifisering), (angi hen-
gende eller stående) sprinkler, P/N (angi).

Stående (SIN TY7151)
68°C (155°C) ......................... P/N 51-888-1-155
93°C (200°C) ........................  P/N 51-888-1-200
141°C (286°C) ...................... P/N 51-888-1-286
Hengende (SIN TY7251)
68°C (155°C) ......................... P/N 51-889-1-155
93°C (200°C) ......................... P/N 51-889-1-200
141°C (286°C) ...................... P/N 51-889-1-286
Sprinklernøkkel:
Oppgi: W-Type 8 Sprinklernøkkel,
................................................. P/N 56-892-1-001.
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