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IMPORTANTE
Consulte sempre o "AVISO DE 
INSTALAÇÃO" na Ficha Técnica 
TFP700, que contém avisos sobre 
o manuseio e instalação de siste-
mas e componentes de sprinklers. 
O manuseio inadequado e a instala-
ção imprópria podem danificar per-
manentemente o sistema de sprink-
lers ou seus componentes, fazendo 
com que os sprinklers deixem de 
operar em caso de incêndio ou 
operem prematuramente.

Descrição 
Geral
Os sprinklers automáticos em pé e 
pendentes da linha TY-B – Fator 5,6 K, 
descrita nesta ficha técnica, são mo-
delos de "resposta padrão" com am-
pola de 5 mm. São sprinklers-padrão 
destinados à aplicação em sistemas 
de sprinklers projetados de acordo 
com as normas de instalação reco-
nhecidas pela respectiva organiza-
ção de listagem ou homologação (ex: 
a listagem UL baseia-se nos requisi-
tos da NFPA). Tanto os sprinklers em 
pé quanto os pendentes produzem 
um padrão de distribuição hemisférico 
abaixo do plano do defletor.

Os Sprinklers Automáticos de Nível In-
termediário são projetados para uso 
em sistemas de sprinklers de estrutu-
ras de armazenagem, onde os elemen-
tos termossensíveis devem ser prote-
gidos da descarga de água de outros 
sprinklers, situados em níveis mais 
elevados, que possam ser atuados an-
teriormente em caso de incêndio. Os 
Sprinklers Automáticos de Nível Inter-
mediário também podem ser usados 
em outras aplicações, como abaixo de 
passarelas com grade aberta.

Para outras informações sobre os 
sprinklers da linha TY-B, consulte a Fi-
cha Técnica TFP152. Para outras in-
formações sobre gaiolas e escudos 
de água, consulte a Ficha Técnica 
TFP780.

AVISO
Os sprinklers da linha TY-B devem ser 
instalados e sua manutenção realizada 
conforme descrito neste documento, 
bem como nas respectivas normas da 
National Fire Protection Association ou 
de qualquer outra autoridade compe-
tente. Deixar de fazê-lo poderá preju-
dicar o desempenho do equipamento.

O proprietário é responsável por man-
ter seus sistemas e dispositivos de 
proteção contra incêndio em condi-
ções apropriadas de funcionamento. 
Havendo dúvidas, consulte a empresa 
responsável pela instalação ou o fabri-
cante dos sprinklers.

Números de 
Identificação
TY315 . . . . . . . . . . . Em pé, 5,6K, 1/2” NPT
TY325 . . . . . . . . . Pendente, 5,6K, 1/2” NPT

Dados 
Técnicos
Homologações

Listagem UL e C-UL
Homologação FM
(Para informações completas sobre 
homologações, consulte a Tabela A)

Pressão máxima de operação

175 psi (12,1 bar)
250 psi (17,2 bar)*
* A Pressão Máxima de Operação de 250 psi 

(17,2 bar) aplica-se somente à listagem pela 
Underwriters Laboratory.

Coeficiente de descarga

K=5,6 GPM/psi1/2 (80,6 LPM/bar1/2)

Temperaturas Nominais de Operação

Consulte a Tabela A

Acabamentos
Sprinkler TY-B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latão
Gaiola com Escudo G1/S1. . . . . . Vermelho 

ou Zinco
Gaiola G1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vermelho  

ou Zinco
Escudo S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinco

Características físicas
Corpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bronze
Obturador . . . . . . . . . . . . . . . . .Latão/Cobre
Conjunto de Vedação. . . . . . Aço Inoxidável 

c/TEFLON
Ampola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vidro
Parafuso de compressão Bronze
Defletor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cobre
Gaiola G1 e G1/S1 . . . . . . . Aço Pintado ou 

Banhado
Escudo S2 . . . . . . . . . . . . . . . Aço banhado

Operação
A ampola de vidro contém um fluido 
que se expande quando exposto ao 
calor. Ao ser alcançada a temperatura 
nominal de operação, o fluido se ex-
pande até quebrar a ampola de vidro, 
acionando o sprinkler e liberando a 
descarga de água.
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TY-B2-3/8"
(60,3 mm)

3"
(76,2 mm)

MODEL G1
GUARD

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

GUARD
BAR

GUARD
BASE PLATE

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

3-1/2" DIA.
(88,9 mm)

MODEL S2
SHIELD WITH

O-RING

GUARD CLIP
ENGAGED

AGAINST GUARD
BASE PLATES

SPRINKLER
THREAD RELIEF

ENGAGED BY GUARD
BASE PLATES

1/2"
NPT

TY-B Sprinkler,
G1 Guard, and
S2 Shield with
O-Ring are
ordered seperately.

Temperature
rating is indicated
on De�ector.

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

**

*

**

*

2-3/8"
(60,3 mm)

3"
(76,2 mm)

MODEL G1/S1
GUARD WITH

SHIELD

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

GUARD
BAR

GUARD
BASE PLATE

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

GUARD CLIP
ENGAGED

AGAINST GUARD
BASE PLATES

SPRINKLER
THREAD RELIEF

ENGAGED BY GUARD
BASE PLATES

1/2"
NPT

TY-B Sprinkler
and G1/S1 Guard
with Shield are
ordered seperately.

Temperature
rating is indicated
on De�ector.

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

TY-B

FACTORY ASSEMBLED
SHIELD

4" DIA.
(101,6 mm)

**

**

*

*
7/16" (11,1 mm)

NOMINAL MAKE-IN

3-1/2" DIA.
(88,9 mm)

MODEL S2
SHIELD WITH

O-RING

1/2"
NPT

TY-B Sprinkler
and S2 Shield
with O-Ring are
ordered seperately.

Temperature
rating is indicated
on De�ector.

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

TY-B

2"
(50,8 mm)

SPRINKLER
WRENCH

FLATS

FIGURA 2 
SPRINKLER DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO TY-B PENDENTE (TY325) 

COM ESCUDO S2 E GAIOLA G1

FIGURA 1 
SPRINKLER DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO TY-B EM PÉ (TY315) 

COM GAIOLA/ESCUDO G1/S1

FIGURA 3 
SPRINKLER DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO TY-B PENDENTE (TY325) 

COM ESCUDO S2

GAIOLA MONTADA DE 
FÁBRICA

GAIOLA COM 
ESCUDO 

MODELO G1/S1

76.2 mm 
(3”)

60.3 mm 
(2-3/8”)

TY-B **

ROSCA ÚTIL  
11,1 mm (7/16")

73.0 mm 
(2-7/8”)

DIAM. 4" 
(101,6 mm)

1/2” 
NPT *

BARRA DA 
GAIOLA

CHAPA-BASE DA 
GAIOLA

CLIPE DA GAIOLA 
ASSENTE CONTRA 
AS CHAPAS-BASE

*  Podem ser fornecidas 
conexões com rosca ISO 
7-1 mediante solicitação. 

**  A temperatura nominal de 
operação é indicada no 
Defletor.

    O Sprinkler TY-B e a 
Gaiola com Escudo 
G1/S1 são adquiridos 
separadamente.

CHAPAS-BASE DA 
GAIOLA ASSENTES 

DA SAÍDA DE ROSCA 
DO CHUVEIRO

ROSCA ÚTIL  
11,1 mm (7/16")

76.2 mm 
(3”)

60.3 mm 
(2-3/8”)

TY-B **

DIA. 3-1/2” 
(88,9 mm)

73.0 mm 
(2-7/8”)

1/2” 
NPT *

CLIPE DA GAIOLA 
ASSENTE CONTRA 
AS CHAPAS-BASE

CHAPA-BASE DA 
GAIOLA

BARRA DA 
GAIOLA

ESCUDO 
MODELO S2 COM 

ANEL O-RING

GAIOLA 
MODELO G1

CHAPAS-BASE DA 
GAIOLA ASSENTADA 
NA SAÍDA DE ROSCA 

DO CHUVEIRO

* Podem ser fornecidas 
conexões com rosca ISO 
7-1 mediante solicitação. 

** A temperatura nominal de 
operação é indicada no 
Defletor.

O Sprinkler TY-B, a Gaiola 
G1, e o Escudo S2 com 
anel O-Ring são adquiridos 
separadamente.

ROSCA ÚTIL  
11,1 mm (7/16")

50.8 mm 
(2”)

ESCUDO 
MODELO S2 
COM ANEL 

O-RING

DIA. 3-1/2” 
(88,9 mm)

1/2” 
NPT *

TY-B **

*  Podem ser fornecidas 
conexões com rosca ISO 
7-1 mediante solicitação. 

**  A temperatura nominal de 
operação é indicada no 
Defletor.

    O Sprinkler TY-B e o 
Escudo S2 com anel 
O-Ring são adquiridos 
separadamente.

SUPERFÍCIES 
DE APERTO 

DO CHUVEIRO



K MODELO TEMP.
LÍQUIDO 

DA 
AMPOLA

ACABAMENTO DO CHUVEIRO

LATÃO NATURAL

5,6 
1/2” 
NPT

EM PÉ 
(TY315) 

com Gaiola/ 
Escudo 
(G1/S1)

57°C (135°F) Laranja

1, 2, 3

68°C (155°F) Vermelho

79°C (175°F) Amarelo

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Azul

182°C (360°F) Malva 1, 2

PENDENTE 
(TY325) 

com Gaiola/ 
Escudo 

(G1/S2) ou 
somente 
Escudo 

(S2)

57°C (135°F) Laranja

1, 2, 3

68°C (155°F) Vermelho

79°C (175°F) Amarelo

93°C (200°F) Verde

141°C (286°F) Azul

182°C (360°F) Malva 1, 2

OBSERVAÇÕES:
1. Listado pela Underwriters Laboratories, Inc. (UL).
2. Listado pela Underwriters Laboratories, Inc. para uso no Canadá (C-UL).
3. Homologado pela Factory Mutual Research Corporation (FM).

TABELA A 
LISTAGENS E HOMOLOGAÇÕES LABORATORIAIS
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WITH SPRINKLER PROPERLY INSTALLED,
CAREFULLY SPREAD BASE PLATES APART AND FIT
GUARD ONTO SPRINKLER ENGAGING SPRINKLER

THREAD RELIEF BY BASE PLATES

SWIVEL CLIPS OVER ADJACENT
BARS AND SLIDE TOWARD BASE

PLATES UNTIL SNUG

ADJACENT
BAR

BASE
PLATES

BASE
PLATESFIRST

CLIP FULLY
ENGAGED

FIRST
CLIP FULLY
ENGAGED

INSTALLATION TOOL
(SHIPPED WITH

GUARDS)

BAR
SLOT

INSTALLATION
TOOL

A PLIER
MAY BE
USED

SECOND
CLIP FULLY
ENGAGED

WITH INSTALLATION TOOL APPLIED OVER
ADJACENT BARS, PRESS SECOND CLIP

TOWARD BASE PLATES UNTIL FULLY ENGAGED

INSTALLATION
TOOL

SERIES TY-B
UPRIGHT

SPRINKLER

MODEL
G1 GUARD

MODEL
S2 SHIELD

SERIES TY-B
PENDENT

SPRINKLER

MODEL
G1/S1 GUARD
WITH SHIELD

CLIP

CLIP

CLIP

FIGURA 4 
PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DA GAIOLA MODELO G1 E ESCUDO S2 (SPRINKLER PENDENTE) E GAIOLA 

COM ESCUDO MODELO G1/S1 (SPRINKLER EM PÉ)

ESCUDO 
MODELO S2

PRIMEIRO CLIPE 
COMPLETAMENTE 

ASSENTADAO

CHUVEIRO 
PENDENTE 

TY-B
GAIOLA 

MODELO G1

BARRA 
ADJACENTE

CLIPE

CHAPAS-
BASE

RASGO 
PARA BARRA

FERRAMENTA 
DE INSTALAÇÃO 
(ACOMPANHA AS 

GAIOLAS)

COM A FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO APLICADA 
SOBRE AS BARRAS ADJACENTES, PRESSIONE O 

SEGUNDO CLIPE EM DIREÇÃO ÀS CHAPAS-BASE ATÉ 
ESTAR COMPLETAMENTE ASSENTADO

COM O CHUVEIRO CORRETAMENTE INSTALADO, ABRA 
CUIDADOSAMENTE AS CHAPAS-BASE E ENCAIXE A GAIOLA 

NO CHUVEIRO, COM AS CHAPAS-BASE  ASSENTADA NA 
SAÍDA DE ROSCA DO CHUVEIRO

GAIOLA COM 
ESCUDO 

MODELO G1/S1

CHUVEIRO EM 
PÉ TY-B

PRIMEIRO CLIPE 
COMPLETAMENTE  

ASSENTADAO

 
 

FERRAMENTA DE 
INSTALAÇÃO

CLIPE SEGUNDO CLIPE 
COMPLETAMENTE 

ASSENTE

CHAPAS-
BASE

FERRAMENTA DE 
INSTALAÇÃO

CLIPE

PODE SER 
USADO 
ALICATE

PASSE OS CLIPES SOBRE AS BARRAS 
ADJACENTES E DESLIZE-OS EM DIREÇÃO 
ÀS CHAPAS-BASE ATÉ ASSENTAREM-SE
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Critérios de  
Projeto
Os sprinklers automáticos em pé e 
pendentes de nível intermediário da li-
nha TY-B destinam-se à aplicação em 
sistemas de proteção contra incêndio 
projetados de acordo com as normas 
de instalação reconhecidas pela res-
pectiva organização de listagem ou 
homologação (ex: no caso de Lista-
gem UL, aplica-se a norma NFPA 13; 
já a Homologação FM baseia-se nos 
requisitos das FM Loss Prevention 
Data Sheets).

Instalação
Os sprinklers automáticos em pé e 
pendentes de nível intermediário da li-
nha TY-B, Fator K 5,6 devem ser insta-
lados conforme descrito neste tópico.

Instruções gerais

Os sprinklers com ampola não devem 
ser instalados se a ampola estiver ra-
chada ou apresentar vazamento do lí-
quido interno. Com o sprinkler segura-
do na horizontal, deve aparecer uma 
pequena bolha de ar. O diâmetro da 
bolha de ar varia entre aproximada-
mente 1,6 mm (1/16 pol.) para tempe-
ratura de operação de 57°C (135°F) e 
2,4 mm (3/32 pol.) para temperatura 
de operação de 182°C (360°F).

Para que a conexão NPT de 1/2 pole-
gada do sprinkler fique estanque, apli-
que torque de 7 a 14 lbf.pé. (9,5 a 19,0 
Nm). Torques superiores podem defor-
mar a entrada do sprinkler, causando 
vazamentos ou danos.

Sprinklers em Pé

Os sprinklers em pé de nível interme-
diário da linha TY-B devem ser insta-
lados de acordo com as instruções a 
seguir.

Passo 1. Aplique veda-rosca e, em se-
guida, aperte o sprinkler manualmente 
na conexão.

Passo 2. Para apertar o sprinkler na 
sua conexão, use apenas a Chave 
de Sprinkler Modelo W-6 (Ver Figura 
5). Consultando a Figura 1, aplique a 
Chave de Sprinkler Modelo W-6 na su-
perfície de aperto.

Passo 3. Monte a Gaiola com Escu-
do Modelo G1/S1 no sprinkler. Com os 
Clipes soltos, separe as duas metades 
da Gaiola com abertura suficiente para 
passar pelo defletor do sprinkler pela 
lateral.

Passo 4. Separe as duas metades da 
Chapa-Base com abertura suficiente 
para passar pela Saída de Rosca do 
sprinkler. (Consulte a Figura 1).

Passo 5. Com a Gaiola posicionada 
na Saída de Rosca do sprinkler, enga-
te os Clipes das metades opostas da 
Gaiola nas Barras e, em seguida, des-
lize os Clipes até se assentarem nas 
Chapas-Base, concluindo a instalação 
conforme mostrado nas Figuras 1 e 4.

OBSERVAÇÃO: Para auxiliar no desli-
zamento dos Clipes, use a Ferramen-
ta de Instalação da Gaiola conforme 
mostrado na Figura 4. Pode também 
ser usado alicate para facilitar o as-
sentamento final dos Clipes.

AVISO
Os Clipes devem assentar-se comple-
tamente nas Chapas-Base para con-
cluir a instalação. A Gaiola G1/S1 com 
Escudo pode ser instalada em qual-
quer posição relativa aos braços do 
corpo do sprinkler.

Sprinklers Pendentes

Os sprinklers pendentes de nível inter-
mediário da linha TY-B devem ser ins-
talados de acordo com as instruções 
a seguir.

Passo A. Aparafuse o Escudo S2 na 
rosca do sprinkler com as inscrições 
estampadas voltadas ao defletor e 
apenas até o fim da rosca. O passo fi-
nal da montagem será mais fácil de re-
alizar se o Escudo não for aparafusado 
até se liberar da rosca.

Passo B. Passe o anel O-Ring sobre a 
rosca do sprinkler até se assentar con-
tra o Escudo.

Passo C. Aplique veda-roscas e, em 
seguida, aperte o sprinkler manual-
mente na conexão.

Passo D. Para apertar o sprinkler na 
sua conexão, use apenas a Chave de 
Sprinkler Modelo W-6 (Ver Figura 5). 
Consultando a Figura 2 ou 3, aplique 
a Chave de Sprinkler Modelo W-6 na 
superfície de aperto.

Passo E. Gire o Escudo S2 no sentido 
horário (visto de baixo) até comprimir 
ligeiramente o anel O-Ring entre o Es-
cudo e a conexão do sprinkler.

Observação: Conclui-se neste passo 
a instalação apenas do Escudo S2 (Ver 
Figura 3). Se for instalada a Gaiola G1, 
prossiga ao próximo passo.

Passo F. Monte a Gaiola Modelo G1 
no sprinkler. Com os Clipes soltos, se-
pare as duas metades da Gaiola com 
abertura suficiente para passar pelo 
defletor do sprinkler pela lateral.

Passo G. Separe as duas metades da 
Chapa-Base com abertura suficiente 
para passar pela Saída de Rosca do 
sprinkler. (Consulte a Figura 2).

Passo H. Com a Gaiola posicionada 
na Saída de Rosca do sprinkler, enga-
te os Clipes das metades opostas da 
Gaiola nas Barras e, em seguida, des-
lize os Clipes até se assentarem nas 
Chapas-Base, concluindo a instalação 
conforme mostrado nas Figuras 2 e 4.

OBSERVAÇÃO: Para auxiliar no desli-
zamento dos Clipes, use a Ferramen-
ta de Instalação da Gaiola conforme 
mostrado na Figura 4. Pode também 
ser usado alicate para facilitar o as-
sentamento final dos Clipes.

AVISO
Os Clipes devem assentar-se comple-
tamente nas Chapas-Base para con-
cluir a instalação. A Gaiola Modelo G1 
pode ser instalada em qualquer posi-
ção relativa aos braços do corpo do 
sprinkler.

WRENCH RECESS
(USE ONLY

END "A")

FIGURA 5 
CHAVE DE SPRINKLER 

MODELO W-6

BOCA DA CHAVE 
(USAR SOMENTE A 
EXTREMIDADE "A")
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Cuidados e  
Manutenção
Os sprinklers automáticos em pé e 
pendentes de nível intermediário da 
linha TY-B, Fator K 5,6 devem rece-
ber manutenção de acordo com este 
tópico.

Antes de fechar a válvula de contro-
le do respectivo sistema de proteção 
contra incêndio, deve ser obtida auto-
rização dos respectivos responsáveis 
e autoridades, e todo o pessoal que 
será afetado pela manobra deve ser 
avisado.

Todo sprinkler que apresente indícios 
de vazamento ou corrosão deve ser 
substituído.

Os sprinklers automáticos não devem 
ser pintados, banhados, revestidos, 
ou alterados de outra forma depois 
de recebidos de fábrica. Todo sprink-
ler modificado deve ser substituído. 
Todo sprinkler que tenha sido exposto 
a produtos corrosivos de combustão, 
sem que tenha ocorrido a sua atuação, 
deve ser substituído se não puder ser 
completamente limpo com um pano 
ou escova de cerdas macias. 

É preciso cuidado para não danificar 
os sprinklers, seja antes, durante ou 
depois da instalação. Todo sprinkler 
danificado por queda, impacto, tor-
ção/deslizamento de chave, ou de 
forma similar, deverá ser substituído. 
Além disso, substitua qualquer sprink-
ler que apresente ampola rachada ou 
escoamento do líquido interno. (Con-
sulte o tópico Instalação)

Cabe ao proprietário realizar a inspe-
ção, testes e manutenção de seu sis-
tema de proteção contra incêndio e 

respectivos dispositivos conforme es-
tabelecido neste documento, bem 
como nas respectivas normas da Na-
tional Fire Protection Association (ex: 
NFPA 25) e de qualquer outra autori-
dade competente. Havendo dúvidas, 
consulte a empresa responsável pela 
instalação ou o fabricante do sprinkler.

Recomenda-se que a inspeção, o tes-
te e a manutenção de sistemas de 
sprinklers automáticos fiquem a cargo 
de um serviço de inspeção qualificado 
conforme os requisitos locais e as nor-
mas nacionais.

Procedimento 
para pedidos
Consulte a disponibilidade junto ao 
seu distribuidor local. Ao enviar um 
pedido, informe o nome completo e o 
código (P/N) do produto.

Os sprinklers intermediários da linha 
TY-B são compostos por componen-
tes adquiridos separadamente: Sprink-
ler, Gaiola e/ou Escudo.

Sprinklers em pé com conexão por 
rosca NPT

Especifique: Sprinkler automático em 
pé de nível intermediário TY-B, TY315, 
K=5,6, resposta padrão, temperatu-
ra nominal de operação (especificar), 
acabamento (especificar), P/N (obter 
da Tabela B).

Sprinklers pendentes com conexão 
por rosca NPT

Especifique: Sprinkler Pendente TY-B. 
TY325, K=5.6, resposta padrão, tem-
peratura nominal de operação (es-
pecificar), acabamento (especificar),  
P/N (obter da Tabela B).

Gaiola com Escudo Modelo G1/S1

Especifique: Gaiola de Sprinkler com 
Escudo Modelo G1/S1, acabamento 
(especificar), P/N (especificar).

Pintura Vermelha . . . . . . P/N 56-938-1-066
Cromato de Zinco . . . . . P/N 56-938-9-066

Gaiola de Sprinkler Modelo G1

Especifique: Gaiola de Sprinkler Mo-
delo G1, acabamento (especificar), 
P/N (especificar).

Pintura Vermelha . . . . . . P/N 56-938-1-001
Cromato de Zinco . . . . . P/N 56-938-9-001

Escudo Pendente Modelo S2 com 
anel O-Ring

Especifique: Escudo Pendente Mo-
delo S2 com anel O-Ring, 1/2” 
NPT, Sprinklers Pendentes TY-B,  
P/N 56-070-9-332.

Chave de sprinkler

Especifique: Chave de sprinkler mode-
lo W-6, P/N 56-000-6-387.

Ferramentas Adicionais* para Insta-
lação de Gaiolas

Especifique: Ferramenta de Ins-
talação de Gaiola Modelo G1,  
P/N 56-000-8-597.
* A Ferramenta de Instalação da Gaiola 

acompanha pedidos de caixa fechada.

 P/N  77  –  XXX  –  X  –  XXX

SIN

570 5,6K EM PÉ2 (1/2˝ NPT)1 TY315

571 5,6K PENDENTE3 (1/2˝ NPT)1 TY325

TABELA B 
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS EM PÉ E PENDENTES TY-B SELEÇÃO DE CÓDIGOS (P/N)

ACABAMENTO  
DO CHUVEIRO

1 LATÃO NATURAL

TEMPERATURA NOMINAL 
DE OPERAÇÃO

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)

1. Especifique o sufixo “I” para conexão ISO 7-1, por exemplo: 
77-570-1-175-I

2. O Conjunto de Gaiola com Escudo G1/S1 para sprinkler em pé deve ser 
adquirido separadamente.

3. O Escudo S2 com anel O-Ring para sprinkler pendente e a Gaiola G1 
opcional devem ser adquiridos separadamente.
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