
Stojaté, závěsné a zapuštěné závěsné protipožární 
trysky řady TY-FRB, faktor K 5,6 
s rychlou reakcí a standardním rozptylem
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DŮLEŽITÉ
Vždy se řiďte Technickými daty 
TFP700, kde najdete UPOZORNĚNÍ 
PRO MONTÁŽ s upozorněním ohledně 
manipulace se systémy protipožárních 
trysek a s jejich součástmi a 
upozorněním ohledně jejich montáže. 
Nesprávnou manipulací a montáží 
může dojít k trvalému poškození 
systému protipožárních trysek nebo 
jeho součástí a k tomu, že protipožární 
tryska nebude v případě požáru 
fungovat nebo se spustí předčasně.

Centrální 
kontakt www.tyco-fire.com

Obecný popis
Stojaté (TY313) a závěsné (TY323) pro-
tipožární trysky TYCO řady TY-FRB 
s faktorem K 5,6, popsané v tomto 
přehledu údajů, jsou dekorativní pro-
tipožární trysky s rychlou reakcí, stan-
dardním rozptylem a 3mm skleněnou 
baňkou, určené k použití v mírně nebo 
běžně rizikových komerčních budo-
vách, například v bankách, hotelech a 
nákupních centrech.

Zapuštěná varianta závěsné protipo-
žární trysky řady TY-FRB je určena pro 
prostory s dekorativními podhledy na 
stropech. Tato zapuštěná protipožární 
tryska využívá jednu z následujících 
konstrukcí:

•	 Dvojdílný zapuštěný ozdobný kryt 
stylu 15 se zapuštěným nastavením 
až do 15,9 mm (5/8") od zapuštěné 
závěsné polohy

•	 Dvojdílný zapuštěný ozdobný kryt 
stylu 20 se zapuštěným nastavením 
až do 12,7 mm (1/2") od zapuštěné 
závěsné polohy

Z důvodu nastavení, které poskytuje 
zapuštěný ozdobný kryt, je řezání pev-
ných krátkých svislých potrubí vedou-
cích k protipožární trysce méně náročné 
na přesnost.

Regálové varianty protipožárních trysek 
řady TY-FRB jsou popsány v technic-
kých údajích TFP357. Chrániče a kryty 
protipožárních trysek jsou popsány v 
technických údajích TFP780.

Poznámka
Protipožární trysky TYCO řady TY-
-FRB, které jsou zde popsány, musí být 
namontovány a udržovány v souladu 
s tímto dokumentem a s příslušnými 
platnými normami National Fire Protec-
tion Association vedle norem jakýchkoli 
jiných příslušných úřadů. Nedodržením 
těchto pokynů může dojít k narušení 
výkonu těchto zařízení.

Majitel nese odpovědnost za to, že jeho 
protipožární systém a zařízení budou v 
náležitém provozním stavu. Pokud máte 
nějaké dotazy, měli byste kontaktovat 
dodavatele, který protipožární trysky 
namontoval, nebo jejich výrobce.

Identifikační 
číslo  
protipožární 
trysky (SIN)

  
TY313  . . . . . . . Stojaté 5,6K, 1/2˝ NPT  
TY323  . . . . . . Závěsná 5.6K, 1/2˝ NPT 

Technické 
údaje
Schválení
Registrace UL a C-UL 
Schválení FM a VdS 
Certifikace CE

Maximální provozní tlak
175 psi (12,1 bar)
250 psi (17,2 bar)*
* Maximální provozní tlak 250 psi (17,2 bar) 

se vztahuje pouze na registraci Underwri-
ters Laboratories, Inc. (UL).

Odtokový součinitel
K = 80,6 l/min.bar1/2 (5,6 gpm/psi1/2)

Jmenovitá teplota
57 °C (135 °F) 
68 °C (155 °F) 
79 °C (175 °F) 
93 °C (200 °F) 
141 °C (286 °F)

Provedení
Protipožární tryska: Přírodní mosaz, 
chromovaná, čistě bílá (RAL 9010) a 
signální bílá (RAL 9003) 
Zapuštěný ozdobný kryt: Bílý povrch, 
chromovaný nebo mosazný povrch

Fyzikální vlastnosti
Rám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bronz
Ucpávka . . . . . . . . . . . . . . Mosaz/měď
Těsnicí sestava . . . . . . . . . . . Nerezová 

ocel s teflonem
Baňka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sklo
Tlakový šroub . . . . . . . . . . . . . . . Bronz
Tříštič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bronz
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oBRázEk 1 
STojaTÉ (TY313) a záVĚSnÉ (TY323) PRoTIPoŽáRnÍ TRYSkY ŘaDY TY-FRB 

FakToR k 5,6, 1/2" nPT, RYCHLá REakCE

Provoz
Skleněná baňka obsahuje kapalinu, 
která expanduje, když je vystavena 
horku. Když je dosaženo jmenovité 
teploty, kapalina expanduje tak, že se 
skleněná baňka roztříští, čímž se pro-
tipožární tryska aktivuje a voda může 
téci.

Projektová  
kritéria
Stojaté (TY313) a závěsné (TY323) pro-
tipožární trysky TYCO řady TY-FRB s 
faktorem K 5,6 se používají v protipo-
žárních systémech, které jsou navrženy 
v souladu se standardními montážními 
pravidly, uznávanými příslušným regis-
tračním nebo schvalovacím úřadem 
(např. registrace u UL se opírá o poža-
davky NFPA 13 a schválení FM se opírá 
o požadavky technických údajů FM pro 
prevenci škod). V zapuštěné závěsné 
poloze se může použít pouze zapuštěný 
ozdobný kryt, styl 15 nebo 20.

Montáž
Stojaté (TY313) a závěsné (TY323) pro-
tipožární trysky TYCO řady TY-FRB s 
faktorem K 5,6 musí být namontovány 
v souladu s touto částí.

Všeobecné pokyny
Nemontujte žádnou protipožární trysku 
s baňkou, pokud je baňka prasklá 
nebo z ní unikla kapalina. V případě, 
že protipožární trysku podržíte ve 
vodorovné poloze, měli byste vidět 
vzduchovou bublinku. Průměr vzdu-
chové bublinky činí přibližně 1,6 mm 
(1/16”) pro teplotu 57 °C (135 °F) až 
2,4 mm (3/32“) pro jmenovitou teplotu 
141 °C (286 °F).

Hermetického utěsnění spoje pro-
tipožární trysky 1/2" NPT by 
mělo být dosaženo utahova-
cím momentem od minimálně 
9,5 do maximálně 19,0 Nm (7 až 14 
ft.lb). Větší utahovací moment by mohl 
poničit vstup protipožární trysky, a způ-
sobit tak následné netěsnění nebo její 
horší funkčnost.

Nezkoušejte vykompenzovat nedosta-
tečné nastavení destičky ozdobného 
krytu tím, než protipožární trysku utáh-
nete příliš málo, nebo naopak příliš 
hodně. Upravte polohu spojky protipo-
žární trysky tak, aby vyhovovala.

Stojaté a závěsné protipožární 
trysky
Stojaté a závěsné protipožární trysky 
řady TY-FRB musí být namontovány v 
souladu s následujícími pokyny.

Krok 1. Namontujte závěsné protipo-
žární trysky do závěsné polohy. Namon-
tujte stojaté protipožární trysky do 
stojaté polohy.

WRENCH
RECESS

PUSH WRENCH
IN TO ENSURE
ENGAGEMENT

WITH SPRINKLER
WRENCHING AREA

oBRázEk 3 
kLÍČ na zaPUŠTĚnÉ 

PRoTIPoŽáRnÍ TRYSkY W-TYPE 7

WRENCH RECESS
(USE ONLY

END "A")

oBRázEk 2 
kLÍČ na PRoTIPoŽáRnÍ TRYSkY 

W-TYPE 6

Součásti:  

1 - Rám  

2 - Ucpávka  

3 -  Těsnicí  
sestava  

4 - Baňka 

5 - Tlakový šroub  

6 -  Tříštíči*

*  Jmenovitá teplota je 
uvedena na tříštíči

**  Na zvláštní žádost lze dodat přípojky s 
trubkovým závitem podle ISO 7-1.

PLOCHÁ 
STRANA KLÍČE 

JMENOVITÉ ZAPUŠTĚNÍ 
11,1 mm (7/16”) 

STYL 15 NEBO 
20, ZAPUŠTĚNÝ 
OZDOBNÝ KRYT TřÍŠTÍČI* 

OZDOBNÝ KRYT PLOCHA 
USAZENÍ DESTIČKY 

JMENOVITÉ 
ZAPUŠTĚNÍ 

11,1 mm 
(7/16”) 

StOJaté   ZÁVĚSNÁ  ZaPUŠtĚNÁ ZÁVĚSNÁ PRŮŘEZ   

OTVOR KLÍČE 
(POUŽÍVEJTE POUZE 

KONEC „A“) 

OTVOR KLÍČE   

ZATLAČTE KLÍČ DOVNITř, ABYSTE 
ZAJISTILI ZACHYCENÍ UTAHOVACÍ 
PLOCHY PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKY 

PRŮM. 73,0 mm (2-7/8”) TřÍŠTÍČI* 

50,8 mm 
(2”) 

50,8 mm  
(2”) 

34,9 mm 
(1-3/8”) 
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Krok 2. Na potrubní závity naneste 
těsnicí prostředek na trubkové závity a 
rukou utáhněte protipožární trysku v její 
spojce.

Krok 3. K utažení protipožární trysky v 
její spojce použijte pouze klíč na pro-
tipožární trysky W-Type 6 (viz obrázek 
2). Podle obrázku 1 nasaďte klíč na pro-
tipožární trysky W-Type 6 na ploché 
strany protipožární trysky. Utáhněte 
protipožární trysky s momentem 9,5 až 
19,0 Nm (7 až 14 ft.lb).

Zapuštěné závěsné protipožární 
trysky
Zapuštěné závěsné protipožární trysky 
řady TY-FRB musí být namontovány v 
souladu s následujícími pokyny.

Krok a. Po namontování montážní des-
tičky stylu 15 nebo 20 na závity trysky a 
potření potrubních závitů těsnicím pro-
středkem na trubkové závity utáhněte 
rukou protipožární trysku v její spojce.

Krok B. K utažení protipožární trysky v 
její spojce použijte pouze klíč na zapuš-
těné protipožární trysky W-Type 7 (viz 
obrázek 3). Podle obrázku 1 nasaďte 
klíč na zapuštěné protipožární trysky 
W-Type 7 na ploché strany protipo-
žární trysky. Utáhněte protipožární 
trysky s momentem 9,5 až 19,0 Nm (7 
až 14 ft.lb).

Krok C. Po instalaci podhledu a natření 
stropu krycím nátěrem nasuňte uzávěr 
stylu 15 nebo 20 na protipožární trysku 
řady TY-FRB a zatlačte ho na montážní 
destičku tak, aby se jeho příruba dotý-
kala stropu.

Péče a údržba
Stojaté (TY313) a závěsné (TY323) pro-
tipožární trysky TYCO řady TY-FRB s 
faktorem K 5,6 musí být udržovány v 
souladu s touto částí.

Před uzavřením hlavního regulač-
ního ventilu protipožárního systému 
z důvodu údržbářských prací na pro-
tipožárním systému, který řídí, musí 
uzavření příslušných protipožár-
ních systémů povolit příslušné úřady 
a všichni pracovníci, na které může 
mít tato skutečnost dopad, musí být 
uvědoměni.

V případě, že chybí ozdobný kryt, který 
se používá k zakrytí volného prostoru, 
může při požáru dojít k opožděnému 
fungování protipožárních trysek.

Majitel musí zajistit, aby se protipožární 
trysky nepoužívaly k zavěšování žád-
ných předmětů a při čištění byly pouze 
oprašovány prachovkou, jinak by v pří-
padě požáru nemusely fungovat, nebo 
by se mohly aktivovat samovolně.

Protipožární trysky vykazující netěsnost 
nebo viditelné známky koroze se musí 

MOUNTING
PLATE

MOUNTING
SURFACE

CLOSURE SERIES
TY-FRB

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

FACE OF
SPRINKLER

FITTING

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

1/8"
(3,2 mm)

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

oBRázEk 4 
SESTaVa zaPUŠTĚnÉ záVĚSnÉ PRoTIPoŽáRnÍ TRYSkY ŘaDY TY-FRB 

(TY323) S DVojDÍLným zaPUŠTĚným ozDoBným kRYTEm S CELkoVým 
naSTaVEnÍm 5/8", STYL 15

MOUNTING
SURFACE

SERIES
TY-FRB

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)

oBRázEk 5 
SESTaVa zaPUŠTĚnÉ záVĚSnÉ PRoTIPoŽáRnÍ TRYSkY ŘaDY TY-FRB 

(TY323) S DVojDÍLným zaPUŠTĚným ozDoBným kRYTEm S CELkoVým 
naSTaVEnÍm 1/2", STYL 20

vyměnit.

Automatické protipožární trysky se 
po opuštění výrobního závodu nikdy 
nesmí malovat, pokovovat, natírat ani 
jinak měnit. Upravené trysky se musí 
vyměnit. Protipožární trysky, které byly 
vystaveny účinkům korozních pro-
duktů spalování, ale nebyly aktivovány, 
se musí vyměnit v případě, že je nelze 
úplně vyčistit otřením látkou nebo kar-
táčem s měkkými štětinami.

Před montáží, během montáže i po 
montáži je nutné dávat pozor, aby 
nedošlo k poškození protipožárních 
trysek. Protipožární trysky poškozené 
v důsledku pádu, úderu, přetažení/pro-
kluzování klíče nebo podobným způ-
sobem se musí vyměnit. Také vyměňte 
každou protipožární trysku, která má 
prasklou baňku nebo z jejíž baňky 
vytekla kapalina. (Viz část Montáž.)

Majitel odpovídá za kontroly, testování 
a údržbu protipožárního systému a zaří-
zení v souladu s tímto dokumentem a 
s příslušnými normami National Fire 
Protection Association (např. NFPA 25) 
vedle norem jakýchkoli jiných přísluš-
ných úřadů. V případě jakýchkoli dotazů 
se obracejte na dodavatele, který pro-
vedl montáž, nebo na výrobce protipo-
žárních trysek.

Doporučuje se svěřit kontroly, testo-
vání a údržbu systémů s automatickými 
protipožárními tryskami kvalifikované 
inspekční službě, která musí dodržo-
vat místní požadavky a/nebo státní 
předpisy.

MONTÁŽNÍ 
DESTIČKA

MONTÁŽNÍ 
POVRCH

řADA  
TY-FRB

PřEDNÍ ČÁST 
SPOJKY

UZÁVĚR

PRŮM. 57,2 mm 
(2-1/4”)

PRŮM. 73,0 mm 
(2-7/8”)

3,2 mm 
(1/8”)

9,5±7,9 mm 
(3/8±5/16”)

15,9 mm (5/8”)

34,9 mm (1-3/8”)

ZAROVNÁNÍ 

19,1 mm (3/4”)

MONTÁŽNÍ 
DESTIČKA

MONTÁŽNÍ 
POVRCH

řADA  
TY-FRB

PřEDNÍ ČÁST 
SPOJKY

UZÁVĚR

PRŮM. 57,2 mm 
(2-1/4”)

PRŮM. 73,0 mm 
(2-7/8”)

3,2 mm 
(1/8”)

7,9±8,4 mm 
(5/16±1/4”)

12,7 mm (1/2”)

34,9 mm (1-3/8”)

ZAROVNÁNÍ 

22,2 mm (7/8”)
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Postup při 
objednávání
Při objednávání uveďte celý název 
výrobku. Při zadávání objednávky 
uveďte úplný název výrobku a katalo-
gové číslo (P/N).

Sestavy protipožárních trysek s 
přípojkami se závitem NPt
Specifikujte: řada TY-FRB (SIN), K=5,6, 
(vzpřímená nebo závěsná) protipožární 
tryska s rychlou reakcí, jmenovitá tep-
lota (specifikujte), povrchová úprava 
(specifikujte), P/N (tabulka A)

Zapuštěný ozdobný kryt
Specifikujte: Zapuštěný ozdobný kryt, 
styl 15, s povrchovou úpravou (specifi-
kujte*), P/N (specifikujte*)

Specifikujte: Zapuštěný ozdobný kryt, 
styl 20, s povrchovou úpravou (specifi-
kujte*), P/N (specifikujte*)
* Viz přehled technických údajů TFP770.

Klíč na protipožární trysky
Specifikujte: Klíč na protipožární trysky 
W-Type 6, P/N 56-000-6-387

Specifikujte: Klíč na protipožární trysky 
W-Type 7, P/N 56-850-4-001

 P/N*  77  –  XXX  –  X  –  XXX

SIN

370 STOJATÉ 5,6K (1/2˝ NPT) TY313

371 ZÁVĚSNÁ 5,6K (1/2˝ NPT) TY323

** Prodej pouze na východní polokouli

* Pro přípojku ISO 7-1 použijte příponu 
„I“, například 77-370-4-175-I

TaBULka a 
STojaTÉ a záVĚSnÉ PRoTIPoŽáRnÍ TRYSkY ŘaDY TY-FRB – VýBĚR kaTaLogoVÉHo ČÍSLa –

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKY

1 MOSAZ, PřÍRODNÍ

4 SIGNÁLNÍ BÍLÁ (RAL 9003)

3 ČISTĚ BÍLÁ (RAL 9010)**

9 CHROMOVANÁ

JMENOVITÉ  
TEPLOTY

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)

Poznámka: Tento dokument je překlad. Překlady jakýchkoli materiálů z angličtiny do jiných jazyků se považují pouze za pomůcku pro čtenáře, kteří neumí anglicky. Přesnost 
překladu není ani garantována, ani implikována. Pokud se objeví nějaké otázky ohledně přesnosti informací obsažených v překladu, použijte prosím anglickou verzi dokumentu, 
která je oficiální verzí dokumentu. Jakékoli rozpory či rozdíly vzniklé v překladu nejsou zavazující a nemají žádný právní účinek, pokud jde o shodu, uplatňování či jakékoli jiné účely.


