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TY-B, K-factor 80 
Staande, Hangende en Verzonken hangende 
Sprinklers Standaard aansprekend, standaard dekking

Worldwide 
Contacten www.tyco-fire.com

BELANGRIJK
Zie altijd het Technische Gegevensblad 
TFP700 voor de “WAARSCHUWINGEN 
VOOR INSTALLATEURS” dat de 
voorzorgsmaatregelen aangeeft 
die genomen moeten worden met 
betrekking tot de hantering en 
installatie van sprinklersystemen en 
–componenten. Onjuiste hantering en 
installatie kunnen het sprinklersysteem 
of de sprinklercomponenten permanent 
beschadigen en ervoor zorgen dat de 
sprinkler in geval van brand niet werkt 
of vroegtijdig in werking treedt.

Algemene  
Beschrijving
De staande (TY315) en hangende 
(TY325) sprinklers uit de TYCO-serie 
TY-B K-80 beschreven in dit gege-
vensblad, zijn decoratieve standaard 
aansprekend, standaard dekking 
sproeipatroonsprinklers met een  
5 mm glaspatroon. Deze sprinklers zijn 
ontworpen voor gebruik in commerciële 
gebouwen met licht, normaal of hoog 
brandgevaar zoals banken, hotels, 
winkelcentra, fabrieken, raffinaderijen 
en chemische fabrieken.

De verzonken versie van de hangende 
sprinkler uit de TY-B serie is bedoeld 
voor gebruik in gebouwen met een 
afgewerkt plafond. Deze versie maakt 
gebruik van een van de onderstaande 
rozetten:

•	 een tweedelig verzonken rozet type 
15 met verzonken afstelling van maxi-
maal 16 mm (5/8") van de verzonken 
hangende positie;

•	 een tweedelig verzonken rozet type 
20 met verzonken afstelling van maxi-
maal 13 mm (1/2") van de verzonken 
hangende positie.

Door de afstelling via de verzonken 
rozet hoeven de vaste leidingdelen 
naar de sprinkler minder nauwkeurig te 
worden afgesneden.

Varianten van de serie TY-B hangende 
sprinkler met een tussenliggend niveau 
worden beschreven in Technisch Gege-
vensblad TFP352. De beschermkorf 
en -kap voor de sprinklers worden 
beschreven in Technisch Gegevensblad 
TFP780.

mEdEdELiNG
De hier beschreven sprinklers uit de 
TYCO TY-B serie moeten worden 
geïnstalleerd en onderhouden conform 
dit document, maar ook conform de 
van toepassing zijnde richtlijnen van 
de Replace with NFPA (National Fire 
Protection Association) en de richt-
lijnen 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 
onderhoud van zijn brandbeveiligings-
systeem en voor het in goede staat hou-
den van de apparatuur. Bij vragen dient 
contact te worden opgenomen met de 
installateur of de sprinklerfabrikant.

Sprinkler  
Identificatie 
nummers (SIN)
TY315  .............Staand K-80, 1/2" NPT
TY325  .......... Hangend K-80, 1/2˝ NPT

Technische  
gegevens
Goedkeuringen
Listed door UL en C-UL  
Goedgekeurd door FM en VdS  
CE gecertificeerd

Maximale Werkdruk
12,1 bar (175 psi) 
17,2 bar (250 psi)*
*  De maximale werkdruk van 17,2 bar (250 

psi) is alleen van toepassing op de Listing 
door Underwriters Laboratories, Inc. (UL).

Afvoercoëfficiënt
K=80,6 LPM/bar1/2 (5.6 GPM/psi1/2) 

Nominale temperatuur
57°C (135°F) 
68°C (155°F) 
79°C (175°F) 
93°C (200°F) 
141°C (286°F) 
182°C (360°F)†

 †Alleen goedgekeurd door UL, C-UL, en 
VdS 

Afwerklagen
Sprinkler: Natuurlijk koper, ver-
chroomd, helder wit (RAL 9010) en 
signaalwit (RAL 9003). 
Verzonken rozet: Witgelakt,  
verchroomd, vermessingd

Fysieke Kenmerken
Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brons
Knop. . . . . . . . . . . . . . Messing/Koper
Afdichting . . . . . . . . . . . Roestvaststaal

 m/TEFLON
Glaspatroon . . . . . . . . . . . . . . . . . Glas
Drukschroef . . . . . . . . . . . . . . . . Brons
Spreidplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . Brons
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Werking
Het glaspatroon bevat een vloeistof die 
uitzet wanneer deze aan hitte wordt 
blootgesteld. Wanneer de nominale 
temperatuur is bereikt, zet de vloeistof 
zover uit dat het glaspatroon ver-
splintert, waardoor de sprinkler wordt 
geactiveerd en het water gaat stromen.

Ontwerpcriteria
De staande (TY315) en hangende 
(TY325) sprinklers uit de TYCO-serie 
TY-B K-80 zijn bedoeld voor brandbe-
veiligingssystemen die ontworpen zijn 
conform de standaard installatierichtlij-
nen zoals erkend door de toepasselijke 
instantie (bijv. UL Listing is gebaseerd 
op de vereisten van NFPA 13 en FM-
goedkeuring is gebaseerd op de ver-
eisten van FM’s Loss Prevention Data 
Sheets). Voor de verzonken hangende 
installatie mag alleen een verzonken 
type 15 of 20, welke van toepassing, 
gebruikt worden.

Installatie
De staande (TY315) en hangende 
(TY325) sprinklers uit deTYCO-serie 
TY-B K-80 moeten worden geïnstal-
leerd conform de instructies in deze 
paragraaf.

Algemene instructies
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 u een kleine luchtbel 
te zien. De diameter van de luchtbel 
is ongeveer 1,5 mm (1/16”) voor de 
nominale temperatuur van 57°C (135°F) 
tot 2,5 mm (3/32”) voor de nominale 
temperatuur van 182°C (360°F).

Een lekdichte sluiting van de 1/2” NPT 
sprinkleraansluiting wordt verkregen 
met een torsiekracht van 9,5 tot 19,0 
Nm. (7 tot 14 ft.lbs). Hogere torsieni-
veaus kunnen de sprinkleraansluiting 
vervormen met als gevolg lekkage of de 
verminderde werking van de sprinkler.

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

Staande en hangende sprinklers
De staande en hangende sprinklers uit 
de serie TY-B moeten worden geïn-
stalleerd conform de hiernavolgende 
instructies.

Stap 1. Hangende sprinklers moeten 
in de hangende positie en staande 
sprinklers moeten in de staande positie 
worden geïnstalleerd.

Stap 2. Draai de sprinkler, met afdicht-
middel op de draadaansluiting, hand-
matig in de sprinklerfitting.

Stap 3. Draai de sprinkler in de sprin-
klerfitting alleen vast met de W-Type 
6 sprinkler- sleutel (zie figuur 2). De 
W-Type 6 sprinklersleutel dient te wor-
den geplaatst op de uitsparingen, zie 
figuur 1. Torsiekracht sprinklers 9,5 tot 
19,0 Nm. (7 tot 14 ft.-lbs). 

Components:

1/2" NPT

1

5

2

3

4

2"
(50,8 mm)

Frame
Button
Sealing
Assembly

*6

2 -
-3

-1

*-6 De�ector

Compression
Screw

-5
4 - Bulb

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

1-3/8"
(34,9 mm)

2"
(50,8 mm)

WRENCH
FLATS

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

STYLE 15 or 20
RECESSED

ESCUTCHEON
7/16" (11,1 mm)

NOMINAL MAKE-IN

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

** DEFLECTOR *

Temperature rating is
indicated on De�ector.

DEFLECTOR *

*

ESCUTCHEON PLATE
SEATING SURFACE

**

**
1/2"
NPT

UPRIGHTCROSS SECTION PENDENT RECESSED PENDENT

FiGUUR 1 
SERiE TY-B STAANdE (TY315) EN HANGENdE (TY325) SPRiNKLERS 

K-80, 1/2" NPT, SNEL AANSPREKENd

WRENCH
RECESS

PUSH WRENCH
IN TO ENSURE
ENGAGEMENT

WITH SPRINKLER
WRENCHING AREA

FiGUURE 3 
W-TYPE 7 SLEUTEL VOOR  
VERZONKEN SPRiNKLER

WRENCH RECESS
(USE ONLY

END "A")

FiGUUR 2 
W-TYPE 6 

SPRiNKLERSLEUTEL

Componenten:  

1- Frame   

2- Knop   

3-  Afdichting   

4- Glaspatroon  

5- Drukschroef   

6- Spreidplaat* 

*  Nominale temperatuur 
wordt op de spreidplaat 
aangegeven

**  Pijpdraadaansluiting per ISO 7-1 kan op verzoek 
worden geleverd.    

SLEUTELVLAK  

NOMINALE INDRAAI  
11 mm (7/16”) 

TYPE 15 OF 20 
VERZONKEN 

ROZET SPREIDPLAAT* 

ZITTINGOPPERVLAK 
VERZONKEN ROZET 

SPREIDPLAAT* 

NOMINALE 
INDRAAI  

11 mm (7/16”) 

STAAND HANGEND VERZONKEN HANGENDDWARSDOORSNEDE

SLEUTELUITSPARING 
(GEBRUIK ALLEEN 

UITEINDE ”A’) 

SLEUTELUITSPARING

SCHUIF DE SLEUTEL NAAR 
BINNEN EN ZORG VOOR EEN 

GOED CONTACT MET HET 
SLEUTELVLAK VAN DE SPRINKLER 

73 mm (2-7/8”) DIA. 

50,8 mm 
(2”)  

34,9 mm 
(1-3/8”) 

50,8 mm 
(2”)  
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MOUNTING
SURFACE

SERIES
TY-B

CLOSURE MOUNTING
PLATE

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

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

FACE OF
SPRINKLER

FITTING

1/8"
(3,2 mm)

5/16±1/4"
(7,9±6,4 mm)

1/2" (12,7 mm)

1-3/8" (34,9 mm)

FLUSH

7/8" (22,2 mm)

FiGUUR 5 
SERiE TY-B VERZONKEN HANGENdE SPRiNKLERcONSTRUcTiE (TY325) 

mET TWEEdELiG VERZONKEN ROZET TYPE 20 
mET EEN TOTALE AFSTELLiNG VAN 13 mm (1/2")

Verzonken hangende sprinklers

De verzonken hangende sprinklers uit 
de serie TY-B moeten worden geïn-
stalleerd conform de hiernavolgende 
instructies.

Stap A. Na het plaatsen van het 
type 15 of 20 montageplaat over de 
schroefdraad van de sprinklerleiding 
en met afdichtmiddel aangebracht op 
de draadaansluiting, moet de sprinkler 
handmatig in de sprinklerfitting worden 
gedraaid.

Stap B. Draai de sprinkler alleen vast 
in de sprinklerfitting met de W-Type 7 
verzonken sprinklersleutel (zie figuur 
3). De W-Type 7 sleutel voor verzonken 
sprinklers dient te worden geplaatst op 
de sprinkler uitsparingen, zie figuur 1. 
Torsiekracht sprinklers 9,5 tot 19,0 Nm. 
(7 tot 14 ft.-lbs).

Stap C. Schuif, nadat het plafond is 
geïnstalleerd of nadat de afwerklaag is 
aangebracht, het type 15 of 20 afdek-
plaat over de serie TY-B sprinkler en 
druk de afdekplaat op de montageplaat 
totdat de flens contact maakt met het 
plafond.

Beheer en  
Onderhoud
De staande (TY315) en hangende 
(TY325) sprinklers uit de TYCO-serie 
TY-B K-80 moeten worden beheerd en 
onderhouden conform de instructies in 
deze paragraaf.

Voordat de hoofdregelklep van een 
brandbeveiligingssysteem wordt afge-
sloten ten behoeve van onderhouds-
werkzaamheden aan het systeem dat 
door deze klep wordt geregeld, moet 
goedkeuring worden verkregen van 
de juiste autoriteiten. Daarnaast dient 
al het personeel dat door deze actie 
beïnvloed kan worden hiervan op de 
hoogte worden gesteld.

De afwezigheid van het buitenste 
gedeelte van een rozet die gebruikt 
wordt om een doorlaatgat af te dekken, 
kan leiden tot een vertraagde sprinkler-
werking in geval van brand.

De eigenaar moet er voor zorgen dat 
er geen objecten aan de sprinklers 
worden gehangen. Niet-naleving van 
deze aanwijzingen kan leiden tot het 
niet functioneren in geval van brand  of 
onbedoeld afgaan.

Lekkende sprinklers of sprinklers die 
zichtbare tekenen van corrosie verto-
nen, moeten worden vervangen.

Automatische sprinklers mogen nooit  
worden geschilderd, geplateerd, 
gecoat of op een andere manier worden 
aangepast nadat ze de fabriek heb-
ben verlaten. Aangepaste sprinklers 

moeten worden vervangen. Sprinklers 
die zijn blootgesteld aan corroderende 
producten of verbranding, maar niet in 
werking zijn getreden, moeten worden 
vervangen als ze niet volledig kunnen 
worden schoongemaakt door de sprin-
kler schoon te vegen met een doek of 
borstel met zachte haren.

Met de sprinklers dient voorzichtig 
te worden omgegaan om schade te 
voorkomen - voor, tijdens en na de 
installatie. Sprinklers die beschadigd 
zijn na een val, slag, draaien/slippen 
van de sleutel, etc., moeten worden 
vervangen. Ook alle sprinklers die een 
gebarsten glaspatroon hebben of als 
er vloeistof uit het patroon is gelekt, 
moeten worden vervangen. (Ref. 
Installatieparagraaf)

Daarna is een jaarlijkse inspectie con-
form NFPA 25 vereist.; echter in plaats 

van vanaf de grond te inspecteren, 
moet een willekeurig aantal sprinklers 
ook een visuele inspectie van dichtbij 
ondergaan.

De eigenaar is verantwoordelijk voor de 
inspectie, het testen en het onderhou-
den van zijn brandbeveiligingssyteem 
en apparatuur in overeenstemming 
met dit document, maar ook conform 
de van toepassing zijnde richtlijnen van 
de National Fire Protection Association 
(bijv. NFPA 25) en de richtlijnen van 
ander bevoegd gezag. Neem contract 
op met de installateur of producent van 
de sprinkler bij vragen.

Automatische sprinklers moeten 
worden geïnspecteerd, getest en 
onderhouden door een gekwalificeerde 
inspectiedienst in overeenstemming 
met de lokale vereisten en/of nationale 
regelgeving.

MOUNTING
PLATE

MOUNTING
SURFACE

SERIES
TY-B

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

FACE OF
SPRINKLER

FITTING

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

1/8"
(3,2 mm)

CLOSURE

3/8±5/16"
(9,5±7,9 mm)

1-3/8" (34,9 mm)

5/8" (15,9 mm)

3/4" (19,1 mm)

FLUSH

FiGUUR 4 
SERiE TY-B VERZONKEN HANGENdE SPRiNKLERcONSTRUcTiE (TY325) 

mET TWEEdELiG VERZONKEN ROZET TYPE 15 
mET EEN TOTALE AFSTELLiNG VAN 16 mm (5/8")

MONTAGE-
PLAAT

MONTAGE-
OPPERVLAK

SERIE 
TY-B

PASVLAK VAN 
SPRINKLERFITTING

AFDEKPLAAT

VERZONKEN

57 mm (2-1/4”) DIA.

73 mm (2-7/8”) DIA.

9,5 ± 7,9 mm 
(3/8 ± 5/16”)

34,9 mm (1-3/8”)

15,9 mm (5/8”)

3,2 mm 
(1/8”)

19,1 mm (3/4”) 

7,9 ± 6,4 mm 
(5/16 ± 1/4”)

34,9 mm (1-3/8”)

12,7 mm (1/2”)

3,2 mm 
(1/8”)

22,2 mm (7/8”) 

3,2 mm 
(1/8”)

MONTAGE-
PLAAT

MONTAGE-
OPPERVLAK

SERIE 
TY-B

PASVLAK VAN 
SPRINKLERFITTING

AFDEKPLAAT

VERZONKEN

57 mm (2-1/4”) DIA.

73 mm (2-7/8”) DIA.
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TEFLON is een merk van The DuPont Corporation.
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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, 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.

Bestel 
procedure
Neem contact op met uw lokale dis-
tributeur voor leverbaarheid. Bij het 
plaatsen van een bestelling, moet de 
volledige productnaam opgegeven 
worden.

Sprinklerconstructies met NPT-
draadaansluitingen
Specificeer: Serie TY-B (SIN), K=80, 
(Staand of Hangend) Sprinkler Stan-
daard Aansprekend, (specificeer) 
nominale temperatuur, (specificeer) 
afwerking, P/N (Tabel A)

Verzonken rozet
Specificeer: Type 15 of 20 verzonken 
rozet met (specificeer*) afwerking, P/N 
(specificeer *)
* Zie technisch gegevensblad TFP770.

Sprinklersleutel
Specificeer: W-Type 6 Sprinklersleutel 
P/N 56-000-6-387

Specificeer: W-Type 7 Sprinklersleutel 
P/N 56-850-4-001

 P/N*  77  –  XXX  –  X  –  XXX

SIN

570 K-80 STAAND (1/2˝ NPT) TY315

571 K-80 HANGEND (1/2˝ NPT) TY325

** Verkoop alleen in Oostelijke halfrond

* Gebruik achtervoegsel "I" voor ISO 7-1 
verbinding; bijvoorbeeld 77-570-4-175

TABEL A 
SERiE TY-B STAANdE EN HANGENdE SPRiNKLERS 

— ONdERdEEL NUmmER SELEcTiE —

SPRINKLER  
AFWERKING

1 NATUURLIJK KOPER

4 SIGNAALWIT (RAL 9003)

3 HELDERWIT (RAL 9010)**

9 VERCHROOMD

NOMINALE 
TEMPERATUUR

135 57°C (135°F)

155 68°C (155°F)

175 79°C (175°F)

200 93°C (200°F)

286 141°C (286°F)

360 182°C (360°F)


