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Descrição Geral 
Os Sprinklers Montantes e Pendentes de 
Resposta e Cobertura Padrão Série ELO-
231B, factor K 160, são sprinklers automáti-
cos do tipo ampola quebrável. São “sprink-
lers de pulverização de resposta padrão” 
que produzem um padrão hemisférico de 
distribuição de água abaixo do deflector. 

Os Sprinklers ELO-231B, factor K 160, foram 
submetidos a testes de incêndio em escala 
real de armazenamento em altura para ava-
liar a sua utilização em vez dos sprinklers de 
pulverização padrão factor K 80 ou 115 na 
protecção de armazenamento em altura. 

Podem ser obtidos débitos mais elevados 
a pressões mais baixas com os Sprinklers 
ELO-231B, factor K 160, tornando a sua uti-
lização mais vantajosa em aplicações de 
elevada densidade, como a protecção de 
armazenamento em altura. 

Podem ser utilizados revestimentos de 
cera ou chumbo para prolongar a vida útil 
dos componentes de liga de cobre utiliza-
dos nos sprinklers Série ELO-231B quando 
expostos a atmosferas corrosivas. Embora 
os sprinklers com revestimento de cera, 
chumbo e poliéster tenham passado nos 
testes de corrosão padrão efectuados 
pelas entidades de homologação aplicá-
veis, os testes não são representativos de 
todas as atmosferas corrosivas possíveis. 
Consequentemente, recomenda-se que o 

utilizador final seja consultado em relação 
à adequabilidade destes revestimentos re-
sistentes à corrosão para um determinado 
ambiente corrosivo. Os efeitos da tempera-
tura ambiente, concentração de químicos 
e velocidade de gases/químicos devem ser 
considerados, no mínimo, juntamente com 
a natureza corrosiva do químico a que os 
sprinklers vão estar expostos. 

Pode ser obtida uma versão montante de 
nível intermédio dos Sprinklers Série ELO-
231B para instalações em prateleiras, utili-
zando o Sprinkler Montante Série ELO-231B 
com a Protecção & Escudo WSG-2, e pode 
ser obtida uma versão pendente de nível 
intermédio dos Sprinklers Série ELO-231B 
utilizando o Sprinkler Pendente Série ELO-
231B com o Escudo WS-2. Se existir a pos-
sibilidade de a versão pendente de nível 
intermédio ser exposta a danos mecânicos, 
pode ser adicionada uma protecção G-2.

AVISOS
Os Sprinklers Montantes e Pendentes Série 
ELO-231B, factor K 160 aqui descritos têm de 
ser instalados e mantidos em conformidade 
com este documento, bem como com as nor-
mas aplicáveis da NFPA, para além das nor-
mas de quaisquer outras autoridades com-
petentes. O incumprimento das normas 
pode pôr em causa o funcionamento 
destes dispositivos. 

O proprietário é responsável pela manuten-
ção do seu sistema e dispositivos de protecção 
contra incêndios em condições adequadas de 
funcionamento. A empresa de instalação ou 
o fabricante devem ser contactados em caso 
de dúvidas. 

A instalação de Sprinklers Pendentes Série 
ELO-231B em espelhos embutidos anula to-
das as garantias do sprinkler, bem como as 
Homologações e/ou Listagens do sprinkler.

 

IMPORTANTE
Consulte sempre a Ficha Técnica TFP700 
para obter o “AVISO DE INSTALAÇÃO” 
que contém alertas acerca do manuse-
amento e da instalação de sistemas e 
componentes de sprinklers. O manusea-
mento e a instalação incorrectos podem 
danificar permanentemente um sistema 
de sprinklers ou os respectivos componen-
tes e causar falhas de funcionamento dos 
sprinklers numa situação de incêndio ou 
causar o seu funcionamento prematuro.

Série ELO-231B — factor K 160 
Sprinklers Montantes e Pendentes 
Resposta Padrão, Cobertura Padrão

Número de 
Identificação 
de Modelo/
Sprinkler
TY5151 - Montante K160, 3/4”NPT
TY5251 - Pendente K160, 3/4”NPT
TY5851 - Montante K160, 1/2”NPT
TY5151 é uma nova designação de C5151.

TY5251 é uma nova designação de C5251, 
G1871 e S2531.

TY5851 é uma nova designação de C5851.

General
Description
The 11.2 K-factor, Series ELO-231B,
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” that produce a hemispherical
water distribution pattern below the de-
flector.

The 11.2 K-factor, ELO-231B  Sprin-
klers were subjected to full scale, high-
piled storage, fire tests to qualify their
use in lieu of 5.6 or 8.0 K-factor stand-
ard spray sprinklers for the protection
of high-piled storage.

Higher flow rates can be achieved at
much lower pressures with the 11.2
K-factor, ELO-231B Sprinklers —
making their use highly advantageous
in high density applications, such as
the protection of high-piled storage.

Wax or lead coatings can be used to
extend the life of the copper alloy com-
ponents used in Series ELO-231B
sprinklers beyond that which would
otherwise be obtained when exposed
to corrosive atmospheres. Although
wax, lead, and polyester coated sprin-
klers have passed the standard corro-
sion tests of the applicable approval
agencies, the testing is not repre-

sentative of all possible corrosive at-
mospheres. Consequently, it is recom-
mended that the end user be consulted
with respect to the suitability of these
corrosion resistant coatings for any
given corrosive environment. The ef-
fects of ambient temperature, concen-
tration of chemicals, and gas/chemical
velocity, should be considered, as a
minimum, along with the corrosive na-
ture of the chemical to which the sprin-
klers will be exposed.

An upright intermediate level version
of the Series ELO-231B Sprinklers for
in-rack applications can be obtained
by utilizing the Series ELO-231B Up-
right Sprinkler with the WSG-2 Guard
& Shield, and a pendent intermediate
level version of the Series ELO-231B
Sprinklers can be obtained by utiliz-
ing the Series ELO-231B Pendent
Sprinkler with the WS-2 Shield. If there
is a possibility of the pendent interme-
diate level version being exposed to
mechanical damage, a G-2 Guard can
be added.

WARNINGS
The 11.2 K-factor, Series ELO-231B
Upright 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.

Installation of Series ELO-231B Pen-
dent Sprinklers in recessed escutch-
eons will void all sprinkler warranties,
as well as possibly void the sprinkler’s
Approvals and/or Listings.

Series ELO-231B — 11.2 K-factor
Upright and Pendent Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage
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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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Dados Técnicos
Homologações
Listado por UL e C-UL. Homologação FM e 
NYC.

(Consulte a Tabela A para obter informações 
completas de homologação, incluindo es-
tado de resistência à corrosão. As homolo-
gações aplicam-se às condições de serviço 
indicadas na secção Critérios de Projecto.)

Pressão de Funcionamento Máxima
12,1 bar (175 psi)
Coeficiente de Descarga
161,4 l/min.bar0,5 (11,2 usgpm/psi0,5)
Temperaturas de Actuação
Consulte a Tabela A
Acabamento
Consulte a Tabela A
Características Físicas
Carcaça ........................................................Bronze
Tampa ..........................................................Bronze
Conjunto de Vedação ..........................................
....................................... Níquel Berílio c/Teflon*
Ampola (5mm diâ.) ....................................Vidro
Parafuso de Compressão ......................Bronze
Deflector .....................................................Bronze
*Marca comercial registada da DuPont. 

Critérios de 
Projecto
Requisitos de Listagem UL e C-UL 
Os Sprinklers Modelo ELO-231B, factor K 
160 (TY5151, TY5251 & TY5851), devem 
ser instalados em conformidade com os 
requisitos de NFPA 13 referentes à posição 
de sprinklers padrão e ao cálculo de fluxo 
área/densidade para espaços de risco bai-
xo, normal ou elevado e espaços de arma-
zenamento em altura (pilha sólida, em pale-
tes, armazenamento em prateleiras, caixas 
com separadores e armazenamento em su-
portes, incluindo mas não limitado a Classe 
I-IV e plásticos Grupo A) com uma pressão 
residual mínima (de débito) de 0,5 bar 
(7 psi) em sistemas de tubagem hidráulica 
ou pneumática. 

Requisitos de Homologação FM 
Os Sprinklers Modelo ELO-231B, factor K 
160 (TY5151, TY5251 & TY5851), devem ser 
instalados em conformidade com as direc-
trizes aplicáveis de “modo de controlo de 
área/densidade” fornecidas pela Factory 
Mutual. (as directrizes FM podem diferir dos 
critérios de Listagem UL e C-UL.)

Operação
A ampola de vidro contém um fluido que se 
expande quando exposto ao calor. Quando 
a temperatura de actuação é atingida, o 
fluido expande-se o suficiente para quebrar 
a ampola de vidro, activando o sprinkler e 
permitindo o fluxo da água.

ACABAMENTO SPRINKLER

TIPO TEMPERATURA LÍQUIDO 
AMPOLA

LATÃO 
NATURAL CROMADO REVESTIMENTO 

DE CHUMBO
REVESTIMEN-

TO DE CERA
REVESTIMENTO DE 

CERA SOBRE CHUMBO

MONTANTE 
(TY5151 & 

TY5851)

68°C (155°F) Vermelho

1,2,3,4
3

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Azul 3 3(a)

PENDENTE 
(TY5251)

68°C (155°F) Vermelho

1,2,3,4
3

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Azul 3 3(a)

NOTAS:
1. Listado por Underwriters Laboratories, Inc. (Listado por UL).
2. Listado por Underwriters Laboratories, Inc. para utilização no Canadá (Listado por C-UL).
3. Homologado pela Factory Mutual Research Corporation (Homologação FM).
4. Homologado pela Cidade de Nova Iorque sob MEA 291-04-E.

(a). Homologação FM para temperatura de tecto máxima de 66°C (150°F).

TABELA A
LISTAGENS E HOMOLOGAÇÕES LABORATORIAIS DE SPRINKLERS 

MONTANTES E PENDENTES FACTOR K160 SÉRIES ELO-231B
(Consulte a Secção Critérios de Projecto)
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the need for in-rack sprinkler protec-
tion) of cartoned or uncartoned unex-
panded Group A or B plastics, or, car-
toned expanded Group A or B plastics,
with:

• a storage height of up to 20 feet (6,1
m);

• a maximum ceiling height of 27 feet
(8,2 m);

• a minimum deflector to top of stor-
age clearance of 18 inches (457
mm);

• a minimum design density of 0.60
gpm/ft2 (24,4 mm/min);

• a minimum residual (flowing) pres-
sure of 10 psi (0,7 bar);

• a minimum design area of 2000 ft2
(186 m2) for wet systems or 2600 ft2
(242 m2) for dry pipe systems

FM Approval
Requirements

The 11.2 K-factor, Model ELO-231B
(TY5151, TY5251 & TY5851) Sprin-
klers are to be installed in accordance
with the applicable “control mode den-
sity/area” guidelines provided by Fac-
tory Mutual. (FM guidelines may differ
from UL and C-UL Listing criteria.)

Operation
The glass bulb contains a fluid that
expands when exposed to heat. When
the rated temperature is reached, the
fluid expands sufficiently to shatter the
glass  bulb,  allowing  the  sprinkler  to
activate and water to flow.

Installation
The Series ELO-231B Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing instructions:

NOTES
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 horizontally, 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
temperature ratings.

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). A maxi-
mum of 30 ft.lbs. (40,7 Nm) of torque
is to be used to install sprinklers with
3/4 NPT connections. A leak tight 1/2
inch NPT sprinkler joint should be ob-
tained with a torque of 7 to 14 ft.lbs.
(9,5 to 19,0 Nm). A maximum of 21 ft.
lbs. (28,5 Nm) of torque may be used
to install sprinklers with 1/2 NPT con-
nections. Higher levels of torque may
distort  the  sprinkler inlet  and cause
leakage or impairment of the sprinkler.

Do not attempt to make-up for insuffi-

cient adjustment in the escutcheon
plate by under- or over-tightening the
sprinkler. Readjust the position of the
sprinkler fitting to suit.

The Series ELO-231B Upright and
Pendent Sprinklers must be installed
in  accordance with the  following in-
structions.

Step 1. Pendent sprinklers are to be
installed in the pendent position, and
upright sprinklers are to be installed in
the upright position.

Step 2. With pipe thread sealant ap-
plied to the pipe threads, hand tighten
the sprinkler into the sprinkler fitting.

Step 3. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
3 Sprinkler Wrench  (Ref. Figure 2),
except that an 8 or 10 inch adjustable
Crescent wrench is to be used for wax
coated sprinklers. With  reference  to

TFP342 Page 3 of 6

FIGURE 1
11.2 K-FACTOR SERIES ELO-231B

UPRIGHT - 3/4" NPT (TY5151), UPRIGHT - 1/2" NPT (TY5851), AND PENDENT - 3/4" NPT (TY5251) SPRINKLERS

"FITTING SIDE"

FITTING
TOWARDS SPRINKLER

RECESS
WRENCH

(END "A")

FIGURE 2
W-TYPE 3 SPRINKLER

WRENCH

PENDENT
TY5251

1/2" (12,7 mm)
NOMINAL MAKE-IN

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

Temperature rating is indicated on deflector.

Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on

TYP.

2-13/16"
(71,4 mm)

UPRIGHT
TY5851

special request.
**
*

UPRIGHT
TY5151

NOMINAL MAKE-IN
1/2" (12,7 mm)

**
NPT
1/2"

WRENCH
FLATS

**

RELIEF
THREAD

3/4"
NPT

Deflector
Screw
Compression
Bulb

Components:

Seal

Cap

Frame

-4

2

6

5

4

3

CROSS
SECTION
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-
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NPT
**3/4"

1

2
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1
-
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*

Assembly

FIGURA 1
SPRINKLERS FACTOR K160 SÉRIE ELO-231B MONTANTES - 3/4” NPT (TY5151), MONTANTES - 1/2” NPT (TY5851) E 

PENDENTES - 3/4” NPT (TY5251)

MONTANTE 
TY5851

ENCAIXES 
DA CHAVE

71 mm  
(2-13/16”) 

TYP.

ENTRADA NOMINAL 
DE ROSCA 

12,5 mm (1/2”)

Componentes
1 - Carcaça
2 - Conjunto de 

Vedação
3 - Tampa
4 - Ampola
5 - Parafuso de 

Compressão
6 - Deflector*

* Temperatura de actuação indicada no deflector.
** Ligações de rosca da tubagem segundo ISO 7/1 podem 

ser fornecidas mediante pedido especial.

Instalação
Os Sprinklers Série ELO-231B devem ser 
instalados de acordo com as seguintes ins-
truções: 

NOTAS 
Não instale qualquer sprinkler tipo ampola se 
a ampola estiver partida ou se existir perda de 
líquido na ampola. Com o sprinkler em posi-
ção horizontal, deve ser visível uma pequena 
bolha de ar. O diâmetro da bolha de ar é de 
aproximadamente 1,5 mm (1/16”) para a 
temperatura de actuação de 57°C (135°F), até 
2,5 mm (3/32”) para a temperatura de actua-
ção de 141°C (141,11°C). 

Uma junta estanque de sprinkler 3/4” NPT 
deve ser obtida com um binário de 13 a 27 
Nm (10 a 20 ft.lbs.). Um binário máximo de 41 
Nm (30 ft. lbs.) deve ser utilizado para instalar 
sprinklers com ligações 3/4 NPT. Uma junta 
estanque de sprinkler 1/2” NPT deve ser ob-
tida com um binário de 9,5 a 19 Nm (7 a 14 
ft.lbs.). Um binário máximo de 29 Nm (21 ft. 
lbs.) pode ser utilizado para instalar sprinklers 
com ligações 1/2 NPT. Níveis mais elevados de 
binário podem deformar a entrada do sprink-
ler e causar fuga ou deficiência do sprinkler. 

Não tente compensar um ajuste insuficiente 
na placa do espelho, apertando de menos ou 
de mais o sprinkler. Reajuste a posição do en-
caixe do sprinkler. 

Os Sprinklers Pendentes e Montantes 
Série ELO-231B devem ser instalados de 
acordo com as seguintes instruções. 

cera dos encaixes para chave pode ser reto-
cado aplicando suavemente uma vareta de 
aço aquecida de 1/8" de diâmetro (M3) nas 
áreas de cera danificadas, para alisar a cera 
para as áreas onde exista metal exposto. 

NOTAS 
Apenas é permitido retocar o revestimento de 
cera dos encaixes e braços do corpo do sprink-
ler, e apenas aquando da instalação inicial do 
sprinkler. 

A vareta de aço deve ser aquecida apenas o 
suficiente para derreter a cera, e devem ser to-
madas as precauções adequadas para evitar 
queimaduras. 

Se as tentativas de retocar o revestimento de 
cera para obter uma cobertura total não tive-
rem êxito, pode ser encomendada cera adi-
cional em forma de stick (cuja extremidade 
tem código de cor). Deve ser utilizada apenas 
a cera com código de cor correcto, e o retoque 

MONTANTE 
TY5151

PENDENTE 
TY5251

SECÇÃO 
TRANSVERSAL

ENTRADA NOMINAL DE ROSCA 
12,5 mm (1/2”)

ENTRADA NOMINAL DE ROSCA 
11,1 mm (7/16”)

ALÍVIO 
ROSCADO

the need for in-rack sprinkler protec-
tion) of cartoned or uncartoned unex-
panded Group A or B plastics, or, car-
toned expanded Group A or B plastics,
with:

• a storage height of up to 20 feet (6,1
m);

• a maximum ceiling height of 27 feet
(8,2 m);

• a minimum deflector to top of stor-
age clearance of 18 inches (457
mm);

• a minimum design density of 0.60
gpm/ft2 (24,4 mm/min);

• a minimum residual (flowing) pres-
sure of 10 psi (0,7 bar);

• a minimum design area of 2000 ft2
(186 m2) for wet systems or 2600 ft2
(242 m2) for dry pipe systems

FM Approval
Requirements

The 11.2 K-factor, Model ELO-231B
(TY5151, TY5251 & TY5851) Sprin-
klers are to be installed in accordance
with the applicable “control mode den-
sity/area” guidelines provided by Fac-
tory Mutual. (FM guidelines may differ
from UL and C-UL Listing criteria.)

Operation
The glass bulb contains a fluid that
expands when exposed to heat. When
the rated temperature is reached, the
fluid expands sufficiently to shatter the
glass  bulb,  allowing  the  sprinkler  to
activate and water to flow.

Installation
The Series ELO-231B Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing instructions:

NOTES
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 horizontally, 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
temperature ratings.

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). A maxi-
mum of 30 ft.lbs. (40,7 Nm) of torque
is to be used to install sprinklers with
3/4 NPT connections. A leak tight 1/2
inch NPT sprinkler joint should be ob-
tained with a torque of 7 to 14 ft.lbs.
(9,5 to 19,0 Nm). A maximum of 21 ft.
lbs. (28,5 Nm) of torque may be used
to install sprinklers with 1/2 NPT con-
nections. Higher levels of torque may
distort  the  sprinkler inlet  and cause
leakage or impairment of the sprinkler.

Do not attempt to make-up for insuffi-

cient adjustment in the escutcheon
plate by under- or over-tightening the
sprinkler. Readjust the position of the
sprinkler fitting to suit.

The Series ELO-231B Upright and
Pendent Sprinklers must be installed
in  accordance with the  following in-
structions.

Step 1. Pendent sprinklers are to be
installed in the pendent position, and
upright sprinklers are to be installed in
the upright position.

Step 2. With pipe thread sealant ap-
plied to the pipe threads, hand tighten
the sprinkler into the sprinkler fitting.

Step 3. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
3 Sprinkler Wrench  (Ref. Figure 2),
except that an 8 or 10 inch adjustable
Crescent wrench is to be used for wax
coated sprinklers. With  reference  to
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“LADO DE ENCAIXE”  
PARA ENCAIXE DE 

SPRINKLER

REENTRÂNCIA 
DA CHAVE
(EXT. “A”)

FIGURA 2
CHAVE DE APERTO TIPO 

W-3

Passo 1. Os sprinklers pendentes devem 
ser instalados na posição pendente e os 
sprinklers montantes devem ser instalados 
na posição montante. 

Passo 2. Com vedante de rosca de tubagem 
aplicado nas roscas da tubagem, aperte à 
mão o sprinkler no encaixe do sprinkler. 

Passo 3. Aperte o sprinkler no encaixe do 
sprinkler utilizando apenas uma Chave de 
Aperto Tipo W-3 (Ref. Figura 2), excepto se 
uma chave inglesa ajustável de 200 ou 250 
mm (8 ou 10”) for utilizada para sprinklers 
com revestimento de cera. Relativamente 
à Figura 1, a Chave de Aperto Tipo W-3 ou 
chave inglesa ajustável deve ser aplicada 
nos encaixes para chave, consoante aplicá-
vel. 

Quando instalar sprinklers com revestimen-
to de cera com a chave inglesa ajustável, é 
necessário cuidado extra para não danificar 
o revestimento de cera dos encaixes ou 
braços do corpo do sprinkler e, consequen-
temente, exposição do metal sem revesti-
mento ao ambiente corrosivo. As maxilas 
da chave devem ser abertas o suficiente 
para não danificar o revestimento de cera 
dos encaixes para chave. Antes de apertar 
o sprinkler com a chave, as maxilas devem 
ser ajustadas para estarem apenas em con-
tacto com os encaixes para chave de aper-
to. Depois de apertar o sprinkler, afrouxe as 
maxilas da chave antes de a remover. 

Após a instalação, os encaixes ou braços do 
corpo do sprinkler devem ser inspecciona-
dos e o revestimento de cera retocado (re-
parado), sempre que tenha sido danificado 
ou exista metal exposto. O revestimento de 
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dos encaixes e braços do corpo do sprinkler 
apenas é permitido aquando da instala-
ção inicial do sprinkler. Com a vareta de aço 
aquecida como descrito anteriormente, en-
coste a vareta na área que necessita de cera 
adicional com a vareta inclinada para baixo, 
e depois encoste o stick de cera à vareta, a cer-
ca de 1,5 cm de distância da área a retocar. A 
cera derrete-se e escorre para o sprinkler.

Cuidados e 
Manutenção
Os Sprinklers Série ELO-231B devem ser 
mantidos e revistos de acordo com as se-
guintes instruções: 

NOTAS 
Antes de fechar a válvula de controlo de um 
sistema de protecção contra incêndios para 
efectuar manutenção nesse sistema, deve 
ser obtida autorização para encerrar o siste-
ma de protecção contra incêndios afectado 
junto das autoridades competentes, e todo 
o pessoal afectado por esta acção deve ser 
notificado. 

Os sprinklers que apresentarem fugas ou 
sinais de corrosão visíveis devem ser subs-
tituídos. 

Os sprinklers automáticos nunca devem ser 
pintados, banhados, revestidos ou altera-
dos seja de que forma for depois de saírem 
da fábrica. Os sprinklers modificados de-
vem ser substituídos. Os sprinklers que te-
nham sido expostos a produtos corrosivos 
de combustão, mas que não tenham sido 
utilizados, devem ser substituídos se após 
limpeza dos mesmos com um pano ou es-
cova suave não tenha sido possível limpá-
los completamente. 

Deve tomar-se atenção para evitar danificar 
os sprinklers - antes, durante e após a insta-
lação. Os sprinklers que fiquem danificados 
por queda no chão, deslize/desvio da cha-
ve ou causa semelhante, devem ser subs-
tituídos. Substitua também sprinklers que 
tenham a ampola partida ou cuja ampola 
tenha perdido líquido (ref. nota na secção 
Instalação). 

Após a instalação, recomenda-se efectuar 
inicialmente inspecções visuais frequentes 
a sprinklers resistentes à corrosão para veri-
ficar a potencial integridade a longo prazo 
do revestimento dos sprinklers. Posterior-
mente, será suficiente efectuar inspecções 
anuais em conformidade com NFPA 25; no 
entanto, ao invés de inspeccionar a partir 
do solo, devem ser efectuadas inspecções 
visuais aleatórias ao perto, de forma a de-
terminar melhor a condição exacta dos 
sprinklers e a integridade a longo prazo 

do revestimento resistente à corrosão, pois 
pode ser afectado pelas condições corrosi-
vas existentes. 

O proprietário é responsável pela inspec-
ção, verificação e manutenção do respec-
tivo 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 autorida-
des competentes. A empresa de instalação 
ou o fabricante do sprinkler devem ser con-
tactados em caso de dúvidas. 

Recomenda-se que os sistemas de sprink-
lers automáticos sejam inspeccionados, 
testados e mantidos por um Serviço de 
Inspecção qualificado, de acordo com os re-
quisitos locais e/ou leis nacionais.

Garantia 
Limitada
Os produtos fabricados pela Tyco Fire & 
Building Products (TFBP) são garantidos 
apenas ao Comprador original durante 
dez (10) anos contra defeitos de fabrico e 
de material quando pagos, correctamente 
instalados e mantidos em condições nor-
mais de utilização e serviço. Esta garantia 
expira dez (10) anos após a data de envio 
pela TFBP. Não é dada nenhuma garantia 
para produtos ou componentes fabrica-
dos por empresas não afiliadas por pro-
priedade com a TFBP ou para produtos e 
componentes sujeitos a utilização incor-
recta, instalação incorrecta, corrosão ou 
que não tenham sido instalados, mantidos, 
modificados ou reparados de acordo com 
as normas aplicáveis da NFPA, e/ou as nor-
mas de outras Autoridades Competentes. 
Os materiais considerados defeituosos pela 
TFBP serão reparados ou substituídos, à 
descrição exclusiva da TFBP. A TFBP não as-
sume, nem autoriza ninguém a assumir por 
si, qualquer obrigação relativa à venda de 
produtos ou peças de produtos. A TFBP não 
será responsável por erros de projecção do 
sistema de sprinklers ou de informações 
imprecisas ou incorrectas fornecidas pelo 
Comprador ou representantes do mesmo. 

Em caso algum será a TFBP responsável, por 
contrato, danos, responsabilidade civil ou 
qualquer outra teoria legal, por danos aci-
dentais, indirectos, especiais ou consequen-
ciais, incluindo mas não limitado a taxas de 
mão-de-obra, independentemente se a 
Tyco Fire Products estava ou não informada 
da possibilidade de tais danos, e em caso al-
gum a responsabilidade da TFBP excederá 
um montante igual ao preço de venda. 

A garantia precedente substitui todas as 
outras garantias expressas ou implícitas, in-
cluindo quaisquer garantias de comerciali-
zação e adequação a um determinado fim.

Esta garantia limitada estabelece o único 
recurso de reivindicações baseadas na 
falha ou defeito de produtos, materiais ou 
componentes, seja ou não a reivindicação 
fundamentada por contrato, danos, re-
sponsabilidade civil ou qualquer outra teo-
ria legal.

Esta garantia aplicar-se-à até ao limite 
máximo previsto na lei. A invalidade, total 
ou parcial, de qualquer parte desta garantia 
não afectará o restante.



TFP342_EN  Page 5 de 6

Procedimento 
de Encomenda
Um Número de Peça (P/N) não é especifica-
do ao encomendar sprinklers com ligações 
de rosca segundo ISO 7/1.

Contacte o seu distribuidor local em rela-
ção à disponibilidade.

Conjuntos de Sprinklers com Ligação de 
Rosca NPT:
Especifique: (especifique SIN), K160, (espe-
cifique temperatura de actuação), Sprinkler 
Série ELO-231B de Resposta Padrão (espe-
cifique Pendente ou Montante) com (espe-
cifique acabamento), P/N (especifique pela 
Tabela B).

Chave de Sprinkler:
Especifique: Chave de Aperto Tipo W-3, P/N 
56-895-1-001.

Sticks de Cera: (para retocar revestimen-
to de cera danificado nos encaixes)
Especifique: Stick de Cera com código de 
cor (especifique cor) para retocar Sprinklers 
Série TY-B (especifique temperatura de ac-
tuação), P/N (especifique).

Vermelho para 68°C .......... P/N 56-065-1-155
Azul para 93°C & 141°C .... P/N 56-065-1-286

NOTAS
Cada stick de cera permite retocar até vinte e 
cinco sprinklers. 

A cera utilizada para sprinklers de 141°C 
é igual para sprinklers de 93°C; por isso, o 
sprinkler de 141°C está limitado à mesma 
temperatura de tecto máxima do sprinkler de 
93°C (por ex., 65°C).

TABELA B
SELECÇÃO DO NÚMERO DO SÍMBOLO DO PRODUTO DE 

SPRINKLERS MONTANTES E PENDENTES FACTOR K160 SÉRIE 
ELO-231B DE RESPOSTA PADRÃO

TIPO

510 VERTICAL
3/4” NPT
(TY5151)

512 PENDENTE
3/4” NPT
(TY5251)

501 VERTICAL
1/2” NPT
(TY5851)

ACABAMENTO TEMPERATURA 
DE ACTUAÇÃO

1 LATÃO NATURAL 155 68°C (155°F)

9 CROMADO 200 79°C (93,33°C)

6 REVESTIMENTO DE 
CERA

286 141°C 
(141,11°C)

7 REVESTIMENTO DE 
CHUMBO 

8 CERA SOBRE CHUM-
BO 

P/N 50 — XXX — X — XXX
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TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

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 TFP342, 

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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