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Általános  
leírás
A 240-es K-tényezővel rendelkező, K17-
231 típusú normál reagálású, normál 
szórásfelületű álló és függő sprinklerek (1. 
ábra) törékeny üvegdobos automata sprink-
lerek. Ezek “normál reagálású - szóró sprink-
lerek”, amelyek félgömb alakú víz eloszlást 
alakítanak ki a terelőtányér alatt. 

A K240, K17-231 sprinklerek magasra 
felhalmozott raktárak védelmére szolgálnak, 
az ellenőrző vizsgálatok kimutatták, hogy 
használhatók a 115 vagy 160 K-tényezős 
normál sprinklerek helyett magasra 
felrakott árúk védelmére. 

Sokkal alacsonyabb nyomás mellett 
nagyobb átfolyási sebesség érhető el a K240, 
K17-231 sprinklerek alkalmazásakor — ez 
nagyon előnyös nagy sűrűségű alkalmazás 
esetén, tehát magasra felhalmozott 
raktáraknál. 

A K240, K17-231 típusú függő és álló 
sprinklerek alkalmazási területe túlnyúlik a 
jelenlegi listázásokon és jóváhagyásokon. 
A Rendelkező Hatóság számára további 
vizsgálatokkal kapcsolatos adatokért 
kérjük, forduljon a Műszaki Szolgáltató 
Osztályhoz.

FIGYELMEZTETÉS
A K240, K17-231 típusú itt bemutatott álló 
és függő sprinklereket a jelen dokumentum 
előírásainak megfelelően kell felszerelni és 

karbantartani, ugyanakkor be kell tartani a 
National Fire Protection Association (Nemzeti 
Tűzvédelmi Szövetség), valamint valamennyi 
rendelkező hatóság utasításait. Ha nem 
tartjuk be ezeket az előírásokat, ronthatjuk 
a berendezések teljesítőképességét.

A tulajdonos felelős azért, hogy tűzvédelmi 
rendszere és eszközei megfelelő üzemi 
körülmények között maradjanak. Ha 
bármilyen kérdése merül fel, lépjen 
kapcsolatba a készülék gyártójával, vagy 
azzal a vállalkozóval, aki a berendezést 
felszerelte.

 

Sprinkler 
azonosító 
számok (SIN)
TY7151 - Álló, K240
TY7251 - Függő, K240
a TY7151 a C7151, G1888, és az S8010 
újratervezett változata.

a TY7251 a C7251, G1889, és az S8041 
újratervezett változata.

Műszaki adatok
Engedélyek
UL és C-UL listás. FM és New York City 
jóváhagyás (A laboratóriumi listázások és 
jóváhagyások részletei az “A” táblázatban 
találhatók. A jóváhagyások a Tervezési 
kritériumok szakaszban megadott 
működési feltételekre vonatkoznak.)

Legnagyobb üzemi nyomás
12,1 bar (175 psi)

Bemeneti menetes csatlakozás
3/4” NPT vagy ISO 7-R3/4

Kifolyási tényező
241,9 l/min.bar0,5 (16,8 usgpm/psi0,5)

Hőfokkioldás
Lásd az A. táblázatot.

FONTOS
Mindig tartsuk be a TFP700 műszaki 
adatlap felszerelési utasításait, melyek 
bemutatják a tűzoltó rendszer és az 
alkotóelemek helyes felszerelését és 
kezelését. Ha ezeket nem tartjuk be, 
az tartós károsodásokat okozhat 
a tűzoltó rendszerben vagy annak 
elemeiben, esetleg a készülék idő előtt, 
vagy egyáltalán nem lép működésbe.

K17-231 típusú — 240 K-tényezős 
álló és függő sprinklerek 
normál reagálás, normál szórásfelület

Felületi kivitel
természetes sárgaréz

Fizikai jellemzők
Keret ...............................................................bronz
Gomb .............................................................bronz
Tömítő szerelvény ................................................
.................................beríllium-nikkel teflonnal*
Üvegdob .................................üvegdob (5 mm)
Szorítócsavar ..........................................sárgaréz
Terelőtányér ............................................sárgaréz
*A DuPont cég bejegyzett védjegye 

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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Tervezési 
kritériumok
UL és C-UL lista követelmények.
A K240, K17-231 típusú (TY7151 és TY7251) 
sprinklerek az NFPA 13 szabvány normál 
sprinkler pozícióra és területsűrűségre 
számított áramlás követelményeivel 
összhangban kis-, közepes- vagy extra 
magas kockázati besorolású helységekben 
szerelhetők fel, ahol a vizes vagy száraz 
sprinkler rendszerben a minimális maradék 
(áramlási) nyomás 0,5 bar (7 psi); ezenkívül 
NFPA 13 szabvány normál sprinkler pozícióra 
és területsűrűségre számított áramlás 
követelményeivel összhangban magasan 
felhalmozott anyagokat tartalmazó 
raktárakban (szilárd felhalmozott anyagok, 
raklapon és állványon történő tárolás, 
rekeszek, és polcos tárolás, amely magában 
foglalja az I–IV osztályú és “A” csoportba 
tartozó műanyagokat, de nem korlátozódik 
csak azokra) is felszerelhetők, ahol a 
vizes vagy száraz sprinkler rendszerben a 
minimális maradék (áramlási) nyomás 0,5 
bar (7 psi).

A következő két példa jellemzi, hogy 
milyen elrendezést enged meg az NFPA 
13 szabvány. Kisebb vagy nagyobb 
épületmagasságok, kisebb vagy nagyobb 
raktározási magasságok, tárolt anyag 
elrendezés, árú osztályozás, kisebb vagy 
nagyobb elhelyezési sűrűség összes 
kombinációja megtalálható az NFPA 13 
szabványban.

l. példa: Az NFPA 13 csak mennyezeti 
védelmet ír elő (tehát nem állványba 
beépített sprinklert), nyitott keretes (tehát 
nem zárt polcos) egy, kettő vagy többsoros 
vagy mozgatható állványos tárolást (nincs 
szükség az állványba beépített sprinkler 
védelmére). A tárolt anyag kartondobozban 
vagy anélkül raktározott, nem habosított A 
vagy B műanyag, illetve habosított A vagy B 
műanyag. A feltételek:

  • tárolási magasság legfeljebb 6,1 m 
(20 ft);

  • a legnagyobb mennyezet magasság 
8,2 m (27 ft);

  • a terelőtányér és a tárolt anyag legkisebb 
távolsága 460 mm (18”)

  • a legkisebb tervezett sűrűség 24,4 mm/
min (0.60 gpm/ft²);

  • a legkisebb maradék (áramlási) nyomás 
0,5 bar (7 psi);

  • a legkisebb tervezett terület 186 m² 
(2000 ft²) vizes rendszerekre vagy 
242 m² (2600 ft²) száraz csővezetékes 
rendszerekre

2. példa: (Az NFPA 13 csak mennyezeti 
védelmet ír elő (tehát nem állványba 
beépített sprinklert), nyitott keretes (tehát 
nem zárt polcos) egy, kettő vagy többsoros 
vagy mozgatható állványos tárolást (nincs 
szükség az állványba beépített sprinkler 
védelmére). A tárolt anyag kartondobozban 
vagy anélkül raktározott, nem habosított A 
vagy B műanyag, illetve habosított A vagy B 
műanyag. A feltételek:

  • tárolási magasság legfeljebb 7,6 m 
(25 ft);

  • a legnagyobb mennyezet magasság 
9,1 m (30 ft);

  • a terelőtányér és a tárolt anyag legkisebb 
távolsága 460 mm (18”)

  • a legkisebb tervezett sűrűség 32,6 mm/
min (0,80 gpm/ft²);

  • a legkisebb maradék (áramlási) nyomás 
0,5 bar (7 psi);

  • a legkisebb tervezett terület 186 m² 
(2000 ft²) vizes rendszerekre vagy 
242 m² (2600 ft²) száraz csővezetékes 
rendszerekre

FM jóváhagyás követelményei
A K240, K17-231 típusú (TY7151) álló sprink-
lerek a Factory Mutual által megadott 
“kontroll üzemmód sűrűség/terület” 
irányelveknek megfelelően szerelhetők fel.  
Az FM irányelvek eltérhetnek az UL és C-UL 
listázás kritériumaitól)

Működés
Az üvegdob olyan folyadékot tartalmaz, 
amely hő hatására kitágul. Ha elérjük 
a kioldási hőmérsékletet, a folyadék 
eléggé kiterjed ahhoz, hogy összetörje az 
üvegdobot, ekkor a sprinkler működésbe 
lép, és megindul a vízáram.

A. TÁBLÁZAT
LABORATÓRIUMI LISTÁK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

(Lásd a tervezési kritériumok szakaszt)

KÉSZÜLÉK  BEVONATA

TÍPUS HŐM. ÜVEGDOB 
FOLYADÉK

TERMÉSZETES 
SÁRGARÉZ

ÁLLÓ  
K=240 (TY7151)

68°C (155°F) Vörös

1,2,3,493°C (200°F) Zöld

141°C (286°F) Kék

FÜGGŐ  
K=240 (TY7251)

68°C (155°F) Vörös

1,2,493°C (200°F) Zöld

141°C (286°F) Kék

MEGJEGYZÉSEK:
1. Listás az Underwriters Laboratories, Inc. -cégnél (UL listás)
2. Listás az Underwriters Laboratories, Inc.-cégnél kanadai alkalmazásra (C-UL listás)
3. Jóváhagyta a Factory Mutual Research Corporation (FM jóváhagyás)
4. Jóváhagyta New York városa MEA 177-01-E számon.
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A tulajdonos felelős azért, hogy tűzvédelmi 
rendszerét a jelen dokumentum, a National 
Fire Protection Association (azaz NFPA 
25) valamint bármely más rendelkező 
hatóság előírásának megfelelően vizsgálja 
felül, tartsa karban és ellenőrizze. A 
felmerülő kérdésekkel a felszerelést végző 
vállalkozóhoz vagy a készülék gyártójához 
kell fordulni. 

Javasoljuk, hogy a sprinkler rendszereket 
szakképzett ellenőrző szerviz vizsgálja 
felül, tartsa karban és ellenőrizze a 
helyi követelményeknek és a nemzeti 
előírásoknak megfelelően.

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

ÁLLÓ

1 - Keret
2 - Gomb
3 - Tömítő szerelvény

1. ÁBRA
K17-231 ÁLLÓ (TY7151) ÉS FÜGGŐ (TY7251) SPRINKLEREK

Felszerelés
MEGJEGYZÉS

Ne szereljünk fel olyan üvegdobos sprinklert, 
amelynek üvegdobja repedt, vagy ahol az 
üvegdobban folyadékveszteséget látunk. A 
készüléket vízszintesen tartva az üvegdobban 
egy kis légbuboréknak kell lenni. 1,5 mm 
(1/16”) a 68°C-on (155°F) kioldó készüléknél 
és kb. 2,4 mm (3/32”) a 141°C-on (286°F) 
működésbe lépő eszköznél. 

A K16-231 típusú sprinklereket az alábbi 
utasításoknak megfelelően kell felszerelni. 

1. lépés: A cső csavarmeneténél tömítést 
alkalmazva, kézzel tekerjük be a K17-231 
típusú készüléket a csőcsatlakozásba. 

2. lépés: W-típusú 8-as sprinkler csavarkulcs 
alkalmazásával (2. ábra) a sprinkler 
kulcsfelületén (1. ábra) húzzuk meg a K17-
231 sprinklert a csőcsatlakozáson. 

MEGJEGYZÉS
Szivárgásmentes 3/4” NPT sprinkler csatla-
kozást kell létrehozni 13-27 Nm (10-20 ft.
lbs) meghúzási nyomatékkal. Ha nagyobb 
nyomatékot használ, az sérülést okozhat a 
sprinkler bemenetén, ami szivárgással, vagy 
azzal jár, hogy a készülék tönkremegy.

Karbantartás 
és szerviz
A K17-231 típusú sprinklereket a következő 
utasítások szerint kell karbantartani és 
javítani: 

MEGJEGYZÉS
A karbantartási munkák megkezdésekor, 
mielőtt lezárjuk a tűzvédelmi rendszer fő 
szabályozó szelepét, be kell szerezni az illetékes 
hatóságok erre vonatkozó engedélyét, és 
értesíteni kell minden személyt, akit a lezárási 
művelet érint. 

A szivárgó vagy rozsdásodó készülékeket ki 
kell cserélni. 

A gyárból kijövő automata sprinklereket 
sohasem szabad befesteni, bevonni 
vagy más módon megváltoztatni. Az így 
módosított készülékeket le kell cserélni. 
Azokat a berendezéseket, amelyek oxidáló 
égéstermékekkel szennyeződtek, de még 
nem használták őket, azokat le kell cserélni, 
amennyiben nem lehet teljesen letisztítani 
törlőkendővel vagy puha kefével. 

Ügyelni kell arra, hogy a felszerelés előtt, 
alatt vagy után a sprinkler ne sérüljön meg. 
Ki kell cserélni azokat a sérült készülékeket, 
melyek leestek, megütődtek, megcsúszott 
rajtuk a csavarkulcs, vagy más hasonló 
baleset történt velük. Ugyanígy le kell 
cserélni minden olyan sprinklert, amelynek 
üvegdobja elrepedt vagy amelynek 
üvegdobjából a folyadék elveszett. (Lásd a 
“Felszerelés” szakaszt). 

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

2. ÁBRA
W-TYPE 8-OS SPRINKLER 

CSAVARKULCS

SZERELŐKULCS 
NYÍLÁSA

FÜGGŐ KERESZTMETSZET

KULCS-
FELÜLET

60,3 mm 
(2-3/8”)

60,3 mm 
(2-3/8”)

NÉVLEGES BEILLESZTÉS 
12,5 MM (1/2”)

4 - Üvegdob
5 - Szorítócsavar
6 - Terelőtányér *

*  A hőfokkioldás a 
terelőtányéron látható.

** Külön kérésre lehetőség van arra, 
hogy a menetes csatlakozások 
az ISO 7/1 szabványnak 
megfelelőek legyenek.
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Megjegyzés: Ez a dokumentum egy lefordított anyag.  Bármely anyagunk lefordítása angoltól eltérő nyelvre kizárólag 
az angolul nem beszélő közönség kényelmét szolgálja. A fordítás pontossága nem garantált és nem magától értetődő. 

Ha a fordítás pontosságával kapcsolatban bármiféle kérdés merül fel, kérjük, folyamodjon a TFP332 dokumentum angol 
változatához, amely a dokumentum hivatalos változata. A fordítás bármilyen hibája vagy eltérése nem kötelező jellegű, és 

panasz, per vagy más eljárás alapja nem lehet. www.quicksilvertranslate.com.

Korlátozott 
garancia
A Tyco Fire Products által gyártott 
termékekre a gyártó a gyártási és 
anyaghibából eredő meghibásodásokra 10 
év garanciát vállal az eredeti vásárló felé, ha 
a terméket kifizette, megfelelően szerelte 
fel és elvégezte a szokásos használattal 
járó karbantartást és szervizelést. Ez a 
garancia a Tyco Fire Products termék 
kiszállításától számított tíz (10) év után 
jár le. Nem érvényes a garancia olyan 
termékekre vagy alkatrészekre, amelyeket 
nem a Tyco Fire Products fennhatósága 
alá eső cégnél készítettek, amelyeket 
helytelenül használtak, rosszul szereltek fel, 
amelyek megrozsdásodtak, vagy amelyek 
felszerelését, karbantartását, módosítását 
vagy javítását nem a National Fire Protection 
Association, illetve bármely más rendelkező 
hatóság előírásai szerint végezték. A 
Tyco Fire Products által hibásnak talált 
anyagokat kizárólag a Tyco Fire Products 
cég által javasolt módon szabad javítani 
vagy cserélni. A Tyco Fire Products nem 
vállal és nem is jogosít fel senkit, hogy más 
kötelezettséget vállaljon a termékek vagy 
alkatrészek eladásával kapcsolatban. A 
Tyco Fire Products nem vállal felelősséget a 
tűzoltó rendszer tervezési hibáiért, valamint 
a vásárló, vagy a vásárló képviselője által 
szolgáltatott pontatlan, vagy elégtelen 
felvilágosításért. 

A TYCO FIRE PRODUCTS SEMMILYEN 
ESETBEN NEM FELELŐS SZERZŐDÉSBEN, 
KÁRTÉRÍTÉSBEN, KÖZVETLEN 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSBAN VAGY 
BÁRMILYEN EGYÉB TÖRVÉNYES MÓDON 
A VÉLETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS VAGY 
KÖVETKEZMÉNYKÉNT BEKÖVETKEZETT 
KÁRÉRT, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA 
A MUNKABÉRRE, FÜGGETLENÜL ATTÓL, 
HOGY A TYCO FIRE PRODUCTS CÉGET 
ÉRTESÍTETTÉK-E EZEN KÁRESEMÉNY 
LEHETŐSÉGÉRŐL, TOVÁBBÁ A TYCO FIRE 
PRODUCTS FELELŐSSÉGE SEMMILYEN 
ESETBEN NEM HALADHATJA MEG AZ 
ELADÁSI ÁRAT. 

A JELEN GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN 
MÁS KIFEJEZETT ÉS HALLGATÓLAGOS 
GARANCIA-FELTÉTELT, BELEÉRTVE A 
KERESKEDELMI ÉS KÜLÖNLEGES CÉLÚ 
GARANCIÁT IS.

Megrendelés 
folyamata
Megrendelésében adja meg a termék 
teljes nevét. Kérjük, adja meg a sprinkler 
azonosító számát (SIN), a mennyiséget és 
a hőfokkioldást. Az alkatrész számok az 
árlistában találhatók.

Lépjen kapcsolatba helyi képviselőjével. 
Sprinkler szerelvények NPT menetes 
csatlakozókkal:

Adatok: (adja meg SIN) K240, K17-231 
típusú, (adja meg a hőfokkioldást), (adja 
meg, hogy függő vagy álló) sprinkler, P/N 
(adja meg)

Álló (SIN TY7151)
68°C (155°C) . ...................... PSN 51-888-1-155
93°C (200°C) . .....................  PSN 51-888-1-200
141°C (286°C) . ................... PSN 51-888-1-286

Függő (SIN TY7251)
68°C (155°C) . ...................... PSN 51-889-1-155
93°C (200°C) . ...................... PSN 51-889-1-200
141°C (286°C) . ................... PSN 51-889-1-286

Sprinkler csavarkulcs
Adatok: W-Type 8 Sprinkler csavarkulcs,
................................................. P/N 56-892-1-001.


