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Charakterystyka  
ogólna
Tryskacze płaskostrumieniowe stojące i 
wiszące model TY-FRFS, TY-FS Special oraz 
TY-FS opisane w niniejszej dokumentacji 
technicznej są przeznaczone do montażu 
odpowiednio zgodnie ze specyfikacjami 
dot. projektowania i instalacji systemów 
tryskaczowych - CEA 4001 (“Sprinkler 
Systems Planning and Installation”) lub 
EN12845 (“Automatic Sprinkler Systems - 
Design, Installation and Maintenance”).  Trys-
kacze te wytwarzają bardziej płaski kształt 
rozpylanej wody niż standardowe tryskacze, 
co umożliwia stosowanie ich w niższych 
przestrzeniach ponad podwieszanymi 
otwartymi sufitami czy w regałach. 

Model TY-FRFS z 3-milimetrową termoczułą 
ampułką to tryskacz szybkiego reagowania, 
model TYFS Special z 4-milimetrową 
termoczułą ampułką to tryskacz specjal-
nego reagowania, a model TY-FS z 5-mili-
metrową termoczułą ampułką to tryskacz 
standardowego reagowania klasy “A”.

CEA 4001 (“Sprinkler Systems Planning and 
Installation”) oraz EN12845 (“Automatic 
Sprinkler Systems - Design, Installation 
and Maintenance”) dopuszczają użycie trys-
kaczy płaskostrumieniowych w schowanych 
miejscach, w zawieszonych otwartych sufi-
tach oraz w regałach. 

OSTRZEŻENIA
Opisane tu tryskacze model ESFR-25 
należy instalować i konserwować zgodnie 
z niniejszym dokumentem, a także 
z obowiązującymi standardami NFPA 
(National Fire Protection Association) 
oraz przepisami i standardami wszelkich 
innych kompetentnych organów i władz 
(np. FM Global). Niezastosowanie się 
do powyższego może spowodować 
nieprawidłowe działanie przedstawionych 
tu urządzeń.

Za utrzymywanie swojego systemu i 
urządzeń przeciwpożarowych w stanie 
umożliwiającym ich prawidłowe funkcjono-
wanie odpowiada właściciel. Wszelkie 
pytania należy kierować do wykonawcy 
systemu lub producenta tryskaczy.

 

Numery 
identyfikacyjne  
tryskacza (SIN)
Model FRFS (ampułka 3 mm) 
TY1236 -  Wiszący  K57 
TY3136 -  Stojący  K80 
TY3236 -  Wiszący  K80 
TY4136 -  Stojący  K115 
TY4236-  Wiszący  K115

Model FS Special (ampułka 4 mm) 
TY1246 -  Wiszący  K57 
TY3146 -  Stojący  K80 
TY3246 -  Wiszący  K80 
TY4146 -  Stojący  K115 
TY4246-  Wiszący  K115

Model FS (ampułka 5 mm) 
TY1256 -  Wiszący  K57 
TY3156 -  Stojący  K80 
TY3256 -  Wiszący  K80 
TY4156 -  Stojący  K115 
TY4256-  Wiszący  K115

UWAGA
Należy zawsze przeczytać „OSTRZEŻENIE 
DLA MONTERA” w dokumentacji tech-
nicznej TFP700, w której znajdują się 
ostrzeżenia dotyczące obsługi i instalacji 
systemów tryskaczy i ich komponentów. 
Niewłaściwa obsługa lub montaż mogą 
trwale uszkodzić system tryskaczy 
lub jego komponenty i spowodować 
niezadziałanie tryskacza w sytuacji 
pożaru lub zadziałanie przedwczesne.

Model TY-FRFS — TY-FS Special oraz TY-FS
Tryskacze płaskostrumieniowe stojące i wiszące 
- współczynnik — K= 57, 80 oraz 115

General
Description
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS, Upright and Pendent, Flat
Spray Sprinklers described in this data
sheet are intended for installation in
accordance with CEA 4001 “Sprinkler
Systems Planning and Installation” or
EN12845 "Automatic Sprinkler Sys-
tems - Design, Installation and Mainte-
nance", as applicable. They produce a
flatter spray pattern than standard
spray sprinklers enabling them to be
used with lower clearance above the
suspended open ceilings and in racks.

The Model TY-FRFS with its 3 mm
diameter heat sensitive bulb element
is rated quick response, the Model TY-
FS Special with its 4 mm diameter heat
sensitive bulb element is rated special
response, and the Model TY-FS with its
5 mm diameter heat sensitive bulb ele-
ment is rated standard response “A”.

CEA 4001 “Sprinkler Systems Plan-
ning and Installation” and EN12845
"Automatic Sprinkler Systems  - De-
sign, Installation and Maintenance"
permits flat spray sprinklers to be used
in concealed spaces, suspended open
ceilings, and in racks.

WARNINGS
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Sprinklers described
herein must be  installed and  main-

tained in compliance with this docu-
ment, as well as with the applicable
standards recognized by the Approval
agency, in addition to the standards of
any other authorities having jurisdic-
tion. Failure to do so may impair the
performance of these devices.

The owner is responsible for maintain-
ing their fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.

Model/Sprinkler
Identification
Numbers
Model FRFS (3 mm Bulb)
TY1236 - Pendent 57K
TY3136 - Upright 80K
TY3236 - Pendent 80K
TY4136 - Upright 115K
TY4236- Pendent 115K

Model FS Special (4 mm Bulb)
TY1246 - Pendent 57K
TY3146 - Upright 80K
TY3246 - Pendent 80K
TY4146 - Upright 115K
TY4246- Pendent 115K

Model FS (5 mm Bulb)
TY1256 - Pendent 57K
TY3156 - Upright 80K
TY3256 - Pendent 80K
TY4156 - Upright 115K
TY4256- Pendent 115K

Model TY-FRFS

Model TY-FS Special

Model TY-FS
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Model TY-FRFS, TY-FS Special, and TY-FS
Flat Spray Sprinklers,
Upright and Pendent — 57, 80, and 115 K-factor
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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.

Model TY-FRFS

Model TY-FS Special

Model TY-FS
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FIGURE 1
57 K-FACTOR, ISO 7/1-R 3/8

PENDENT FLAT SPRAY SPRINKLERS

2

Temperature
rating is indicated

6

*

4

5
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Components:

1

*

WRENCH
FLATS

MAKE-IN
NOMINAL

PENDENT

40 mm

7/1-R 3/8
SURFACE

55 mm

PLATE SEATING
ISO

ESCUTCHEON
10 mm

DEFLECTOR *
CROSS SECTION

TY1256

TY1246

TY1236

-

-

-

-
-

-
2

1

3

5

4

6

Sealing

Deflector

Compression

Bulb (See table
Button

Frame

*

BULB
SIZE

MODEL
SIN

3 mmTY-FRFS

TY-FS SPECIAL 4 mm

TY-FS 5 mm

PENDENT

above)

Screw

on Deflector.

Assembly

FIGURE 2
80 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

UPRIGHT AND PENDENT FLAT SPRAY SPRINKLERS

2

Temperature rating is
indicated on Deflector.

6

*

4
5

3

Components:

1

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

**

request.

*

57 mm

MAKE-IN
NOMINAL

11 mm

WRENCH
FLATS

1/2" NPT **

DEFLECTOR*

UPRIGHT

MAKE-IN
NOMINAL

PENDENT

40 mm

NPT
SURFACE

57 mm

PLATE SEATING
1/2" **

ESCUTCHEON11 mm

DEFLECTOR*
CROSS SECTION

BULB
SIZE

MODEL
SIN

UPRIGHT

TY31363 mmTY-FRFS

TY-FS SPECIAL 4 mm TY3146

TY-FS 5 mm TY3156

PENDENT

TY3256

TY3246

TY3236

Frame

Button
Bulb (See table above)
Compression Screw
Deflector

Sealing Assembly-
-

-
-
-

- * 2

1

3

5

4

6

 Elementy:
1 - Rama
2 - Zestaw uszczelniający
3 - Przycisk
4 - Ampułka (Patrz: 

tabela powyżej)
5 - Śruba napinająca
6 - Deflektor *

  *  temperaturę 
znamionową podano 
na deflektorze

MODEL
ROZMIAR 
AMPUŁKI

SIN

WISZĄCY

TY-FRFS 3 mm TY1236

TY/-FS SPECIAL 4 mm TY1246

TY-FS 5 mm TY1256
ISO 

7/1-R 3/8

NOMINALNA 
DŁUGOŚĆ 
GWINTU 
10 mm

RYSUNEK 1
WSPÓŁCZYNNIK K=57, 3/8” ISO 7/1-R

TryskaczE PŁASKOSTRUMIENIOWE

MIEJSCE 
OSADZENIA 

ROZETY

Deflektor *

RZUT POPRZECZNY WISZĄCY

WYPUST 
NA KLUCZ

MODEL
ROZMIAR 
AMPUŁKI

SIN

STOJĄCY WISZĄCY

TY-FRFS 3 mm TY3136 TY3236

TY/-FS SPECIAL 4 mm TY3146 TY3246

TY-FS 5 mm TY3156 TY3256

STOJĄCY WISZĄCYRZUT POPRZECZNY

RYSUNEK 2
WSPÓŁCZYNNIK K=80, 1/2” NPT

STOJĄCE I WISZĄCE TryskaczE PŁASKOSTRUMIENIOWE

Deflektor *

MIEJSCE 
OSADZENIA 

ROZETY

NOMINALNA 
DŁUGOŚĆ 
GWINTU 
11 mm

Deflektor *

WYPUST 
NA 

KLUCZ

NOMINALNA 
DŁUGOŚĆ 
GWINTU 
11 mm

1/2” NPT **

 Elementy:
1 - Deflektor *
2 - Śruba napinająca
3 - Ampułka (Patrz: 

tabela powyżej)
4 - Przycisk
5 - Zestaw uszczelniający
6 - Rama

  *  temperaturę 
znamionową podano 
na deflektorze

  ** Złącza gwintowane 
wg ISO 7/1 mogą 
być dostarczone na 
specjalne zamówienie
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Technical
Data
Approvals
VdS (000000).

Maximum Working Pressure
12,1 bar

Discharge Coefficient
K = 57 LPM/bar1/2

K = 80 LPM/bar1/2

K = 115 LPM/bar1/2

Temperature Ratings in °C
57, 68, 79, 93, and 141

Finish
Natural Brass.

Physical Characteristics
Frame . . . . . . . . . . . . . Bronze
Button . . . . . . . . . Bronze/Copper
Sealing Assembly . . . . . . . . . .

. . . . . Beryllium Nickel w/Teflon*
Bulb . . . . . . . . . . . . . . . Glass
Compression Screw . . . . . Bronze
Deflector . . . . . . . . . . . Bronze

* Registered trademark of DuPont

Operation
The glass bulb contains a fluid which
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.

Design
Criteria
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Flat Spray Sprinklers are
only intended for installation per CEA
4001 “Sprinkler Systems Planning and
Installation” or EN12845 "Automatic
Sprinkler Systems - Design, Installa-
tion and Maintenance" where flat spray
sprinklers are permitted.

NOTE
In all cases, CEA 4001 “Sprinkler Sys-
tems Planning and Installation” or
EN12845 "Automatic Sprinkler Sys-
tems - Design, Installation and Mainte-
nance" must be referenced and  fol-
lowed to ensure an effective
installation. The Flat Spay Sprinklers
have significantly different water distri-
bution characteristics from that of con-
ventional and spray pattern sprinklers
that has enabled the Flat Spray Sprin-
klers to be used in conformance with
CEA 4001 “Sprinkler Systems Plan-
ning and Installation” or EN12845
"Automatic Sprinkler  Systems  - De-
sign, Installation and Maintenance".

Installation
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Sprinklers must be installed
in  accordance with the  following in-
structions:

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 135°F/57°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 360°F/182°C
temperature ratings.

A leak tight 1/2 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 7
to 14 ft.lbs. (9,5 to 19,0 Nm). A maxi-
mum of 21 ft. lbs. (28,5 Nm) of torque
may be used to install sprinklers with
1/2 NPT connections. A leak tight 3/4
inch NPT sprinkler joint should be ob-
tained with a torque of 10 to 20 ft.lbs.
(13,4 to 26,8 Nm). A maximum of 30
ft.lbs. (40,7 Nm) of torque is to be used
to install sprinklers with 3/4 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 Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Pendent and Upright
Sprinklers must be installed in  ac-
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FIGURE 3
115 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT

UPRIGHT AND PENDENT FLAT SPRAY SPRINKLERS

Temperature rating is
indicated on Deflector.

*

Components:

58 mm

MAKE-IN
NOMINAL

13 mm

WRENCH
FLATS

DEFLECTOR*

UPRIGHT

MAKE-IN
NOMINAL

PENDENT

40 mm

SURFACE

58 mm

PLATE SEATING
ESCUTCHEON13 mm

DEFLECTOR*
CROSS SECTION

BULB
SIZE

MODEL
SIN

UPRIGHT

TY41363 mmTY-FRFS

TY-FS SPECIAL 4 mm TY4146

TY-FS 5 mm TY4156

PENDENT

TY4256

TY4246

TY4236

2

6

4
5

3

1

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

**

request.

*

3/4" NPT **

NPT
3/4" **

Frame

Button
Bulb (See table above)
Compression Screw
Deflector

Sealing Assembly-
-

-
-
-

- * 2

1

3

5

4

6

Dane techniczne
Atesty
VdS (000000).

Maksymalne ciśnienie pracy
12,1 bar 

Współczynnik wypływu
K = 57 l/min.bar0,5

K = 80 l/min.bar0,5

K = 115 l/min.bar0,5

Temperatury znamionowe w °C
57, 68, 79, 93 oraz 141

Rodzaje wykończenia
mosiądz naturalny

Właściwości fizyczne
Rama .........................................................mosiądz
Deflektor ......................................................miedź
Śruba napinająca ...................stal nierdzewna
Przycisk ....................................................mosiądz
Zestaw uszczelniający .........................................
..............................nikiel berylowy z Teflonem*
Ampułka ........................................................ szkło
* Znak handlowy firmy DuPont 

Działanie
Szklana ampułka zawiera ciecz, która 
zwiększa objętość pod wpływem ciepła. 
Gdy osiągnięta zostaje określona wartość 
znamionowa temperatury, ciecz rozszerza 
się, by rozrywając szklaną ampułkę 
uaktywnić tryskacz i spowodować przepływ 
wody.

Kryteria 
projektowe
Tryskacze płaskostrumieniowe model 
TY-FRFS, TY-FS Special oraz TY-FS są 
przeznaczone do montażu odpowiednio 
zgodnie z CEA 4001 (“Sprinkler Systems 
Planning and Installation”) lub EN12845 
(“Automatic Sprinkler Systems - Design, 
Installation and Maintenance”) gdy tryskacze 
płaskostrumieniowe są dopuszczalne.

UWAGA
W każdym wypadku w celu zapewnienia 
prawidłowego i skutecznego montażu 
należy zapoznać się z CEA 4001(“Sprinkler 
Systems Planning and Installation”) lub 
EN12845 (“Automatic Sprinkler Systems 
- Design, Installation and Maintenance”) 
i przestrzegać podanych zaleceń. Trys-
kacze płaskostrumieniowe mają znacząco 
odmienną charakterystykę dystrybucji 
wody w porównaniu z konwencjonalnymi i 
zraszaczowymi tryskaczami, co umożliwia 
stosowanie ich zgodnie z CEA 4001 (“Sprinkler 
Systems Planning and Installation”) lub 
EN12845 (“Automatic Sprinkler Systems - 
Design, Installation and Maintenance”).

Montaż
Tryskacze model TY-FRFS, TY-FS Special 
oraz TY-FS należy instalować zgodnie nastę-
pującymi instrukcjami: 

UWAGI
Nie wolno instalować tryskaczy ampuł-
kowych, jeżeli ampułka jest pęknięta lub 
nastąpił ubytek jej płynu. Trzymając trys-
kacz poziomo, powinien być widoczny mały 
pęcherzyk powietrza. Średnica pęcherzyka 
powietrznego wynosi od około 1,6 mm (1/16”) 
dla tryskacza o temperaturze nominalnej 
57°C (135°F) i 2,4 mm (3/32”) dla tryskacza 
o temperaturze nominalnej 182°C (360°F). 

Szczelne połączenie tryskacza z gwintem 
1/2” NPT należy uzyskiwać dokręcając go 
momentem obrotowym o wartości od 9,5 do 
19,0 Nm (7 do 14 ft.lbs.). Tryskacze z gwintem 
1/2” NPT mogą być dokręcane maksymalnym 
momentem wartości 28,5 Nm (21 ft. lbs.). 
Szczelne połączenie tryskacza z gwintem 
3/4” NPT należy uzyskiwać dokręcając go 
momentem obrotowym o wartości od 13,4 
do 26,8 Nm (10 do 609,60 cm.lbs.). Tryskacze 
z gwintem 3/4” NPT mogą być dokręcane 
maksymalnym momentem wartości 
40,7 Nm (30 ft.lbs.). Większy moment może 
zniekształcić wlot tryskacza, a w konsekwencji 
spowodować nieszczelność lub upośledzenie 
działania tryskacza. 

Nie wolno kompensować niedopasowania 
rozety poprzez zbyt słabe lub zbyt mocne 
dokręcenie tryskacza. Należy skorygować 
ustawienie przyłącza. 

MODEL
ROZMIAR 
AMPUŁKI

SIN

STOJĄCY WISZĄCY

TY-FRFS 3 mm TY4136 TY4236

TY/-FS SPECIAL 4 mm TY4146 TY4246

TY-FS 5 mm TY4156 TY4256

STOJĄCY WISZĄCYRZUT POPRZECZNY

RYSUNEK 3
WSPÓŁCZYNNIK K=115, 3/4” NPT

STOJĄCE I WISZĄCE TryskaczE PŁASKOSTRUMIENIOWE

Deflektor *

MIEJSCE 
OSADZENIA 

ROZETY

NOMINALNA 
DŁUGOŚĆ 
GWINTU 
13 mm

Deflektor *

WYPUST 
NA 

KLUCZ

NOMINALNA 
DŁUGOŚĆ 
GWINTU 
13 mm

3/4” NPT **

3/4” 
NPT **

 Elementy:
1 - Deflektor *
2 - Śruba napinająca
3 - Ampułka (Patrz: 

tabela powyżej)
4 - Przycisk
5 - Zestaw uszczelniający
6 - Rama

  *  temperaturę 
znamionową podano 
na deflektorze

  ** Złącza gwintowane 
wg ISO 7/1 mogą 
być dostarczone na 
specjalne zamówienie
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Tryskacze model TY-FRFS, TY-FS Special 
oraz TY-FS należy instalować zgodnie nastę-
pującymi instrukcjami:

Krok 1. Tryskacze wiszące należy instalować 
w pozycji wiszącej, a tryskacze stojące 
w pozycji stojącej.

Krok 2. Po nałożeniu szczeliwa na gwint 
należy wkręcić ręcznie tryskacz w złączkę. 

Krok 3. Dokręcić tryskacz wyłącznie za 
pomocą klucza do tryskaczy W-TYPE 6 
(Patrz: Rys. 4). Klucz W-TYPE 6 należy 
dokładnie nasadzać na wypusty na trys-
kaczu pokazane na rysunkach 1, 2 oraz 3.

Obsługa  
i konserwacja
Tryskacze model TY-FRFS, TY-FS Special oraz 
TY-FS należy konserwować i obsługiwać 
zgodnie następującymi instrukcjami:

UWAGI
W celu przeprowadzenia konserwacji systemu, 
przed wyłączeniem głównego zaworu 
odcinającego instalacji przeciwpożarowej, 
należy uzyskać zgodę stosownych władz 
na wyłączenie instalacji oraz zawiadomić 
wszystkie osoby, których to może dotyczyć. 

Tryskacze, które okażą się być nieszczelne 
lub wykazują widoczne ślady korozji należy 
wymienić. 

Automatycznych tryskaczy nie wolno 
malować, platerować, powlekać ani 
modyfikować w jakikolwiek inny sposób po 
opuszczeniu fabryki. Zmodyfikowane trys-
kacze należy wymienić. Tryskacze, które były 
narażone na produkty spalania powodujące 
korozję lecz nie były wykorzystane, należy 
wymienić jeśli nie dają się całkowicie 
oczyścić za pomocą szmatki lub miękkiej 
szczotki.  

Należy postępować bardzo ostrożnie, by 
nie uszkodzić tryskacza przed, w trakcie i 
po jego montażu. Tryskacze uszkodzone 
w wyniku upadku, uderzenia, ześlizgu 
klucza itp. należy wymienić. Należy także 
wymienić tryskacz z pękniętą ampułką lub 
z ubytkiem płynu. (Patrz: Montaż). 

Właściciel odpowiada za inspekcję, 
testowanie oraz konserwowanie instalacji 
i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie 
z niniejszym dokumentem oraz obowią-
zującymi normami kompetentnych orga-
nów.  Wszelkie zapytania należy kierować 
do wykonawcy instalacji lub producenta 
tryskaczy. 

Zaleca się, by inspekcje, testy i konserwacje 
automatycznych przeciwpożarowych 
instalacji tryskaczowych przeprowadzały 
wykwalifikowane służby kontrolne zgodnie 
z miejscowymi wymogami i/lub krajowymi 
przepisami.

cordance with the  following instruc-
tions.

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
6  Sprinkler Wrench  (Ref. Figure  4).
With reference to Figures 1, 2, and 3
the W-Type 6 Sprinkler Wrench is to be
applied to the wrench flats.

Care and
Maintenance
The Model TY-FRFS, TY-FS Special,
and TY-FS Sprinklers must be main-
tained and serviced in accordance
with the following instructions:

NOTES
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 system must be
obtained from the proper authorities
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 Authorities Having Ju-
risdiction. The installing contractor or
sprinkler manufacturer should be con-
tacted 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.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire &
Building Products are warranted solely
to the original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire & Building Products.
No warranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire & Building Products or for
products and components which have
been subject to misuse, improper in-
stallation, corrosion, or which have not
been  installed,  maintained, modified
or repaired in accordance with applica-
ble Standards of the the standards of
any other Authorities Having Jurisdic-
tion. Materials found by Tyco Fire &
Building Products to be defective shall
be either repaired or replaced, at Tyco
Fire & Building Products’ sole option.
Tyco Fire & Building Products neither
assumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire & Building
Products shall not be responsible for
sprinkler system design errors or inac-
curate or incomplete information sup-
plied by Buyer or Buyer’s repre-
sentatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE &
BUILDING PRODUCTS BE LIABLE,
IN CONTRACT, TORT, STRICT LI-
ABILITY OR UNDER ANY OTHER LE-
GAL THEORY, FOR INCIDENTAL,
INDIRECT, SPECIAL OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LABOR
CHARGES, REGARDLESS OF
WHETHER TYCO FIRE & BUILDING
PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE & BUILDING
PRODUCTS’ LIABILITY EXCEED AN
AMOUNT EQUAL TO THE SALES
PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHERWARRANTIESEXPRESSOR
IMPLIED, INCLUDINGWARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.
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FIGURE 4
W-TYPE 6 SPRINKLER

WRENCH

WRENCH RECESS
(END "A" USED FOR

ISO 7/1-R 3/8 &

WRENCH RECESS
(END "B" USED FOR
3/4" NPT MODELS)

1/2" NPT MODELS)

RYSUNEK 4
KLUCZ DO TryskaczA 

W-TYPE 6

GNIAZDO  KLUCZA
(STRONA “B” DO MODELI 

Z GWINTEM NPT 3/4”)

GNIAZDO  KLUCZA
(STRONA “A” DO MODELI 

z GWINTEM ISO 7/1-R 
3/8” ORAZ NPT 1/2”)

Ogranicona 
gwarancja
Tyco Fire Products udziela wyłącznie 
pierwotnemu nabywcy, na okres dziesięciu 
(10) lat, gwarancji na wyprodukowane przez 
siebie produkty. Gwarancji podlegają wady 
materiałowe oraz wady wykonania, jeśli 
produkty te zostały opłacone, odpowiednio 
zainstalowane i konserwowane podczas ich 
normalnego użytkowania i funkcjonowania. 
Gwarancja traci ważność dziesięć (10) lat od 
daty dostarczenia produktu przez Tyco Fire 
Products. Nie udziela się żadnej gwarancji na 
produkty lub komponenty wyprodukowane 
przez firmy nie powiązane własnościowo 
z Tyco Fire Products lub na produkty i 
komponenty, które były niewłaściwie 
użytkowane, zainstalowane, narażone na 
korozję lub które nie były zainstalowane, 
konserwowane lub naprawiane zgodnie 
z obowiązującymi normami NFPA (National 
Fire Protection Association) oraz/lub 
wszelkich innych kompetentnych organów. 
Materiały uznane przez Tyco Fire Products za 
wadliwe będą naprawione lub wymienione 
według uznania Tyco Fire Products. Tyco 
Fire Products nie zobowiązuje siebie ani nie 
upoważnia innych osób do wzięcia na siebie 
zobowiązań wynikających ze sprzedaży 
produktów lub części produktów. Tyco Fire 
Products nie odpowiada za błędy projektowe 
systemów tryskaczowych lub niedokładne 
bądź niepełne informacje udzielone przez 
nabywcę lub przedstawicieli nabywcy. 

W ŻADNYM WYPADKU TYCO FIRE PRODUCTS 
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WYNIKAJĄCEJ z POSTANOWIEŃ UMOWY, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, 
ABSOLUTNEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WYNIKAJĄCEJ z INNEJ PODSTAWY 
PRAWNEJ, ZA PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, 
SPECJALNE LUB NASTĘPCZE SZKODY, 
w TYM M.IN. ZA KOSZTY ROBOCIZNY, BEZ 
WZGLĘDU NA FAKT CZY FIRMA TYCO FIRE 
PRODUCTS ZOSTAŁA POINFORMOWANA 
o MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH 
SZKÓD I w ŻADNYM WYPADKU ODPO-
WIEDZIALNOŚĆ TYCO FIRE PRODUCTS NIE 
PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI CENY 
SPRZEDAŻY PRODUKTU. 

POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE 
WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNIE 
OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE, w TYM 
GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ 
I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO 
OKREŚLONEGO CELU.
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Składanie 
zamówień
Składając zamówienie należy podać 
pełną nazwę produktu. Kompletny wykaz 
numerów części podano w cenniku.

O dostępność produktów należy zapytać 
miejscowego dystrybutora.

Tryskacze z gwintowanymi złączami 
NPT:
Należy określić: Tryskacz (Podać Model/
SIN), (Określić: Standardowego reagowania, 
specjalnego reagowania czy szybkiego 
reagowania, (podać wartość współczynnika 
K), (podać: temperaturę znamionową) 
(określić: wiszący czy stojący), P/N (określić 
na podstawie Tabeli A).

Klucz do tryskacza
Należy określić: Klucz do tryskacza 
W-TYPE 6
.................................................. P/N 56-000-6-387

MODEL/SIN

382 TY-FRFS/TY1236 K57 WISZĄCY, ISO 7/1-R 3/8

370 TY-FRFS/TY3136 K80 WISZĄCY, 1/2” NPT

371 TY-FRFS/TY3236 K80 WISZĄCY, 1/2” NPT

390 TY-FRFS/TY4136 K80 STOJĄCY, 3/4” NPT

391 TY-FRFS/TY1236 K115 WISZĄCY, 3/4” NPT

482 TY-FS Special/TY1246 K57 WISZĄCY, ISO 7/1-R 3/8

470 TY-FS Special/TY3146 K80 WISZĄCY, 1/2” NPT

471 TY-FS Special/TY3246 K80 WISZĄCY, 1/2” NPT

490 TY-FS Special/TY4146 K80 STOJĄCY, 3/4” NPT

491 TY-FS Special/TY4246 K115 WISZĄCY, 3/4” NPT

582 TY-FS/TY1256 K57 WISZĄCY, ISO 7/1-R 3/8

570 TY-FS/TY3156 K80 WISZĄCY, 1/2” NPT

571 TY-FS/TY3256 K80 WISZĄCY, 1/2” NPT

590 TY-FS/TY4156 K80 STOJĄCY, 3/4” NPT

591 TY-FS/TY4256 K115 WISZĄCY, 3/4” NPT

TEMPERATURA 
ZNAMIONOWA 
(Kolor cieczy)MATERIAŁ Trys-

kaczA

1 MOSIĄDZ 135 57°C (pomarańcz.)

155 68°C (czerwony)

175 79°C (żółty)

200 93°C (zielony)

286 141°C (niebieski)

TABELA A
WYBÓR NUMERU CZĘŚCI

TryskaczE PŁASKOSTRUMIENIOWE

P/N 51 — XXX — X — XXX
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Uwaga: Niniejszy dokument został przetłumaczony.  Tłumaczenie materiałów informacyjnych na języki inne niż angielski mają na 
celu wygodę czytelników nie znających języka angielskiego. Wierność tłumaczenia nie jest gwarantowana i nie powinno się jej 

zakładać. w przypadku wątpliwości związanych z dokładnością informacji zawartej w tłumaczeniu, prosimy sprawdzić angielską wersję 
dokumentu TFP 635, która stanowi wersję oficjalną. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają 

skutku prawnego dla zgodności z przepisami, ich egzekwowania ani wszelkich innych celów. www.quicksilvertranslate.com.


