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Cautions
IMPROPER HANDLING AND/OR
INSTALLATION CAN PERMA-
NENTLY DAMAGE A SPRIN-
KLER AND CAUSE THE SPRIN-
KLER TO FAIL TO OPERATE IN
A FIRE SITUATION OR CAUSE IT
TO OPERATE PREMATURELY.
ALWAYS REFER TO THE TECH-
NICAL DATA SHEET FOR THE
SPRINKLER THAT IS TO BE IN-
STALLED. THE TECHNICAL
DATA SHEET PROVIDES DE-
SIGN CRITERIA RELATED TO
PROPER APPLICATION OF THE
SPRINKLER (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO SUITABLE
HAZARDS TO WHICH THE
SPRINKLER CAN BE APPLIED,
CEILING CONSTRUCTION, IN-
STALLATION DIMENSIONS,
MINIMUM FLOW RATES, ETC.).
IMPROPER APPLICATION CAN
CAUSE THE SPRINKLER TO
FAIL IN A FIRE SITUATION.

Cautions must be understood by
all disciplines (e.g. sprinkler fitters,
designers, authorities having juris-
diction, material handlers, etc.) in-
volved with the installation of auto-
matic sprinklers. Care must be
exercised during installation, and
the following guidelines must be
followed to ensure that the sprin-
kler will operate properly:

• Store sprinklers properly and
shield them from extreme heat.
Do not store sprinklers in direct
sunlight or in areas of vehicles
that are subject to extreme tem-
peratures. Over-heating will
damage the sprinkler by weaken-
ing the thermal sensing element
resulting in premature activation.

INSTALLER WARNING!!!
Read the following cautions before handling or
installing your sprinklers.
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DO
DO leave sprinklers in their shipping
container until they are installed.

DO
DO install sprinklers in sprinkler fit-
tings after sprinkler pipe is in place.

DO
DO hand-start sprinklers by gently
handling the sprinkler.

DO
DO install sprinklers with the manu-
facturer’s required sprinkler wrench.
DO leave the sprinkler strap, where
provided, on until the sprinkler is to be
placed in service.

DO NOT
DO NOT dump sprinklers into con-

DO NOT
DO NOT slide pipe through structure
with sprinklers in place.

DO NOT
DO NOT install sprinklers by grasping
the thermal sensing element or de-
flector.

DO NOT
DO NOT use improper wrenches.
DO NOT remove the sprinkler strap,
where provided, until the sprinkler is
to be placed in service.
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Alertas
O MANUSEAMENTO E/OU INSTALAÇÃO 
INCORRECTOS PODEM DANIFICAR 
PERMANENTEMENTE UM SPRINKLER E 
CAUSAR FALHA DE FUNCIONAMENTO 
DO SPRINKLER NUMA SITUAÇÃO DE 
INCÊNDIO OU CAUSAR O SEU FUNCIO-
NAMENTO PREMATURO.

CONSULTE SEMPRE A FICHA TÉCNICA 
DO SPRINKLER A SER INSTALADO. A 
FICHA TÉCNICA FORNECE CRITÉRIOS DE 
PROJECTO REFERENTES À APLICAÇÃO 
CORRECTA DO SPRINKLER (INCLUINDO 
MAS NÃO LIMITADA AOS RISCOS 
ADEQUADOS AOS QUAIS PODE SER 
APLICADO O SPRINKLER, CONSTRUÇÃO 
DO TECTO, DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO, 
DÉBITOS MÍNIMOS, ETC.). A APLICAÇÃO 
INCORRECTA PODE CAUSAR FALHA 
DE FUNCIONAMENTO DO SPRINKLER 
NUMA SITUAÇÃO DE INCÊNDIO.

Os alertas devem ser compreendidos 
por todos os intervenientes (como 
instaladores dos sprinklers, projectistas, 
autoridades competentes, transporta-
dores do material, etc.) na instalação 
de sprinklers automáticos. Deve ser 
tomado cuidado durante a instalação, 
e as seguintes directrizes devem ser 
seguidas para garantir o funcionamento 
correcto do sprinkler:

Armazene correctamente os sprink-
lers e proteja-os de calor extremo. 
Não armazene sprinklers à luz solar 
directa ou em área de veículos sujeitas 
a temperaturas extremas. O sobre-
aquecimento danifica o sprinkler, 
enfraquecendo o sensor térmico e 
causando a actuação prematura.

•

AVISO DE INSTALAÇÃO!!! 
Leia os alertas seguintes antes de manusear ou 
instalar os sprinklers.

Deixe os sprinklers na embalagem de 
expedição até que sejam instalados.

NÃO atire os sprinklers para dentro de 
contentores.

Instale os sprinklers nos respectivos encaixes 
depois de colocada a tubagem dos sprinklers.

NÃO faça deslizar tubagem pela estrutura 
depois de colocados os sprinklers.

Enrosque manualmente os sprinklers, 
manuseando-os suavemente.

NÃO instale os sprinklers segurando-os 
pelo sensor térmico ou deflector.

Instale os sprinklers com a chave de 
aperto indicada pelo fabricante.
Deixe ficar o retentor do sprinkler, se 
fornecido, até que o sprinkler seja 
colocado em serviço.

NÃO utilize chaves inadequadas.
NÃO remova o retentor do sprinkler, se 
fornecido, até que o sprinkler seja 
colocado em serviço.
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As caixas dos sprinklers foram espe-
cialmente concebidas para proteger 
os sprinklers durante o transporte. 
Não retire os sprinklers das respec-
tivas caixas para os colocar em sacos 
ou baldes antes da instalação, pois 
pode danificar os sprinklers. Instale 
os sprinklers directamente a partir 
das respectivas caixas.

Excepto se modificação em contrário 
por NFPA 13 “Instalação de sistemas 
de sprinklers”, as temperaturas 
de actuação dos sprinklers são as 
seguintes:

Temperatura 
máxima do 

tecto, °F) (°C)

Temperatura 
nominal do 

sprinkler, °F) (°C)
100 (38) 135-170 (57-77)
150 (66) 175-250 (79-107)
225 (107) 250-300 (121-149)
300 (149) 325-375 (163-191)
375 (191) 400-475 (204-246)
475 (246) 500-575 (260-302)
625 (329) 650 (343)

O sobreaquecimento danifica o 
sprinkler, enfraquecendo o sensor 
térmico e causando a actuação 
prematura.

Não instale qualquer sprinkler que 
apresente sinais de danos. Substitua 
imediatamente todos os sprinklers 
danificados durante a instalação.

Inspeccione a ampola de vidro dos 
sprinklers na altura da instalação 
para garantir que a ampola contém 
fluido. Qualquer ampola de vidro 
que apresente sinais de fuga ou que 
não tenha fluido deve ser rejeitada. 
Não instale qualquer sprinkler tipo 
ampola se a ampola estiver partida 
ou se existir perda de líquido na 
ampola. Segurando o sprinkler na 
horizontal, deve ser visível uma 
pequena bolha de ar. O diâmetro da 
bolha de ar é de aproximadamente 
1,6 mm (1/16”) para a temperatura 
nominal de 57°C (135°F), até 2,4 mm 
(3/32”) para a temperatura nominal 
de 182°C (360°F). A perda de líquido 
de uma ampola pode causar falha de 
funcionamento do sprinkler numa 
situação de incêndio.

•

•

•

•

•

Instale os sprinklers nos encaixes 
com a tubagem ‘no lugar’. Fazer 
deslizar tubagem pelos compo-
nentes estruturais com os sprinklers 
já instalados pode causar graves 
danos nos sprinklers.

Ao ligar a rosca de um sprinkler, não 
aperte demasiado com a mão. O 
aperto excessivo à mão pode causar 
danos no sensor térmico sem o 
instalador se aperceber.

Aperte sempre os sprinklers com a 
chave de aperto especificada para 
utilização com o sprinkler especí-
fico a ser instalado. A utilização da 
chave incorrecta pode danificar o 
sprinkler.

Aplique as chaves de aperto apenas 
nos encaixes adequados para chaves 
de aperto. Não permita que a chave 
de aperto deslize durante o procedi-
mento de aperto. Apertar com chave 
os braços do corpo do sprinkler, 
deflector ou sensor térmico, e/ou 
deslizamento da chave podem dani-
ficar gravemente o sprinkler.

Não aperte demasiado (torque 
máximo é: 1/2” NPT/14 ft.-lb.; 3/4” 
NPT/20 ft.-lb.; 1” NPT/30 ft.-lb.). 
Apertar demasiado pode deformar 
a entrada do sprinkler provocando 
fuga ou incapacidade do sprinkler 
para funcionar correctamente.

Não tente compensar um ajuste 
insuficiente no espelho, apertando 
de menos ou de mais o sprinkler. 
Apertar demasiado pode deformar 
a entrada do sprinkler, provocando 
fuga ou incapacidade do sprinkler 
para funcionar correctamente. 
Apertar de menos pode resultar em 
fuga na rosca da tubagem. Repo-
sicione o sprinkler, se necessário, 
para facilitar o ajuste fornecido pelo 
espelho.

Não remova dispositivos de 
protecção (como retentores de 
sprinkler para sprinklers tipo ampola, 
tampas de protecção para sprinklers 
ocultos, etc.) até que o sprinkler 
esteja completamente instalado e 
pronto para ser colocado em serviço. 
A não manutenção de dispositivos 

•

•

•

•

•

•

•

de protecção onde indicado pode 
causar danos no sensor térmico 
com aumento de risco de falha de 
actuação do sprinkler em caso de 
incêndio ou actuação prematura do 
sprinkler.

Os sprinklers não podem funcionar 
correctamente com dispositivos de 
protecção instalados (como reten-
tores de sprinkler para sprinklers 
tipo ampola, tampas de protecção 
para sprinklers ocultos, etc.). Conso-
ante aplicável, consulte as “Instru-
ções do retentor do sprinkler” forne-
cidas nesta ficha técnica.

Os sprinklers que apresentarem 
fugas ou sinais de corrosão visíveis 
devem ser substituídos. Fugas e/ou 
sinais de corrosão visíveis podem 
causar falha de actuação do sprinkler 
em caso de incêndio ou actuação 
prematura do sprinkler.

Os sprinklers automáticos (incluindo 
placas de tampas de sprinklers 
ocultos) nunca devem ser pintados, 
banhados, revestidos ou alterados 
seja de que forma for depois de 
saírem da fábrica. Os sprinklers 
pintados, revestidos ou alterados 
seja de que forma for podem inter-
ferir com a capacidade do sprinkler 
de actuar em caso de incêndio. Os 
sprinklers modificados devem ser 
substituídos.

Após um incêndio, os sprinklers tipo 
ampola que tenham sido expostos a 
produtos corrosivos de combustão, 
mas que não tenham sido dispa-
rados, devem ser substituídos se, 
após limpeza dos mesmos com um 
pano ou escova suave, não tenha 
sido possível limpá-los completa-
mente.

Após um incêndio, os sprinklers tipo 
solda sobreaquecidos devem ser 
substituídos. O sobreaquecimento 
danifica o sprinkler, enfraquecendo 
o sensor térmico e causando a 
actuação prematura.

Deve ser tomado cuidado para 
evitar danificar os sprinklers - antes, 
durante e após a instalação. Os 
sprinklers que fiquem danificados 

•

•

•

•

•

•



sprinklers) must never be
painted, plated, coated or other-
wise altered after leaving the fac-
tory. Painted, coated, or other-
wise altered sprinklers may
interfere with the sprinkler’s abil-
ity to operate in a fire. Modified
sprinklers must be replaced.

• After a fire, bulb type sprinklers
that have been exposed to corro-
sive products of combustion, but
have not operated, should be re-
placed if they cannot be com-
pletely cleaned by wiping the
sprinkler with a cloth or by brush-
ing it with a soft bristle brush.

• After a fire, overheated solder
type sprinklers must be replaced.
Over-heating will damage the
sprinkler by weakening the ther-
mal sensing element resulting in
premature activation.

• Care must be exercised to avoid
damage to the sprinklers - be-
fore, during, and after installa-
tion. Sprinklers damaged by
dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must
be replaced. Damaged sprin-
klers may cause the sprinkler to
fail to activate in a fire or cause
the sprinkler to activate prema-
turely.

• Treatment of water to counter the
effects of microbiologically influ-
enced corrosion must take into
consideration compatibility with
the materials of construction
used for all of the sprinkler sys-
tem components. Otherwise
leakage and/or deterioration of
components with resulting sys-
tem failure may result.

• Sprinklers, unless otherwise pro-
tected by corrosion resistant
coating or materials of construc-
tion, must be installed in a non-
corrosive environment (internal
and external). The improper use
of corrosive agents such as flux,
other products that contain chlo-
ride ions, whether applied inter-
nally or externally to the sprinkler
system, may result in corrosion
of the sprinkler head, or stress
corrosion cracking, which in turn
may cause the sprinklers heads
to develop leaks, operate unex-
pectedly, or not operate properly.
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SPRINKLER STRAP INSTRUCTIONS
(Protective Device )

• Sprinkler Straps are factory in-
stalled on all bulb type sprinklers
and selected fusible solder type
sprinklers prior to shipping;
therefore, the Sprinkler Straps,
as applicable, will be in place
when the sprinklers are re-
moved from their shipping con-
tainer.

• Hand-start and then wrench-
tighten each sprinkler with the
Sprinkler Strap in place. The
sprinkler may be hand-started
by holding onto the Sprinkler
Strap. Each sprinkler equipped
with a Sprinkler Strap is de-
signed to be installed with the
wrenches designated in the
“Product Packing Sheet”.

• Do not remove the Sprinkler
Strap until the sprinkler is com-
pletely installed (i.e., sprinkler is
to be placed in service).

• IMPORTANT: SPRINKLER
CANNOT OPERATE PROP-
ERLY WITH THE SPRINKLER
STRAP IN PLACE.

• Remove the Sprinkler Strap by
hand and discard. The Sprinkler
Strap can be discarded as a
plastic commodity (High Density
Polyethylene Recycling Cate-
gory 2) in conformance with lo-
cal regulations.

Strap
Sprinkler

Strap
Sprinkler

in place

wrench applied
Designated

ONLY to sprinkler
wrenching area

(Refer to product
packing sheet)

recessed sprinkler wrenches,
insert closed side of Sprinkler
Strap into wrench opening first

opening
Wrench

Closed side of
Sprinkler Strap

When applying

Strap
by hand

Sprinkler
Remove

2

HDPE

Strap
Sprinkler
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por queda no chão, deslize/desvio 
da chave ou causa semelhante, 
devem ser substituídos. Sprinklers 
danificados podem causar falha de 
actuação do sprinkler em caso de 
incêndio ou actuação prematura do 
sprinkler.

O tratamento de água para contra-
riar os efeitos da corrosão com 
influência microbiológica deve ter 
em consideração a compatibilidade 
com os materiais de construção utili-
zados em todos os componentes do 
sistema de sprinklers. Caso contrário, 
pode ocorrer fuga e/ou deterioração 
dos componentes com consequente 
falha do sistema.

Os sprinklers, excepto se prote-
gidos por revestimento resistente 
à corrosão ou materiais de cons-
trução, devem ser instalados num 
ambiente não corrosivo (interno e 
externo). A utilização inadequada de 
agentes corrosivos, como fundente 
ou outros produtos que contenham 
iões de cloreto, aplicados interna ou 
externamente no sistema de sprink-
lers, pode resultar em corrosão da 
cabeça do sprinkler ou em fracturas 
de corrosão por tensão que, por 
sua vez, podem levar a cabeça do 
sprinkler a desenvolver fugas, actuar 
inesperadamente ou actuar incor-
rectamente.

Os revestimentos resistentes à 
corrosão ou materiais de construção, 
onde aplicáveis, são utilizados para 
prolongar a vida útil dos sprinklers 
de liga de cobre quando expostos 
a atmosferas corrosivas. Embora os 
sprinklers com revestimento resis-
tente à corrosão tenham passado 
nos testes de corrosão padrão efec-
tuados pelas entidades de homolo-
gação aplicáveis, os testes não são 
representativos de todas as atmos-
feras corrosivas possíveis. Conse-
quentemente, recomenda-se que o 
utilizador final seja consultado em 
relação à adequabilidade destes 
revestimentos para um determi-
nado ambiente corrosivo. Os efeitos 
da temperatura ambiente, concen-
tração de químicos e velocidade de 
gases/químicos devem ser conside-

•

•

•

INSTRUÇÕES DO RETENTOR DO SPRINKLER 
(Dispositivo de protecção)

Chave indicada 
aplicada APENAS na 
área dos encaixes de 

aperto (consulte o 
folheto informativo do 

produto)

Retentor do 
sprinkler 
instalado

Abertura para 
chave

Lado fechado 
do retentor do 

sprinkler

Ao aplicar a chave de aperto num 
sprinkler embutido, insira primeiro o 
lado fechado do retentor do sprinkler 

na abertura para chave

Remover 
Retentor do 
sprinkler à 

mão

Os Retentores de sprinklers são 
instalados de fábrica em todos 
os sprinklers tipo ampola e em 
sprinklers tipo solda fundível selec-
cionados antes da expedição; por 
isso, os Retentores de sprinklers, 
consoante aplicável, estarão insta-
lados quando os sprinklers forem 
retirados da respectiva embalagem 
de expedição.

Enrosque manualmente e depois 
aperte com chave cada sprinkler 
com o retentor do sprinkler 
instalado. O sprinkler pode ser 
enroscado manualmente, segu-
rando no retentor do sprinkler. 
Cada sprinkler equipado com um 
Retentor do sprinkler foi concebido 
para ser instalado com as chaves 
indicadas no folheto informativo 
do produto.

Não remova o retentor do sprinkler 
até que o sprinkler esteja comple-
tamente instalado (até o sprinkler 
ser colocado em serviço).

IMPORTANTE: O SPRINKLER NÃO 
PODE FUNCIONAR CORRECTA-
MENTE COM O RETENTOR DO 
SPRINKLER INSTALADO.

Remova o retentor do sprinkler 
à mão e elimine-o. O retentor do 
sprinkler pode ser eliminado como 
um resíduo de plástico (polietileno 
de alta densidade, categoria de 
reciclagem 2) em conformidade 
com os regulamentos locais.

•

•

•

•

•

Retentor do 
sprinkler Retentor do 

sprinkler
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rados, no mínimo, juntamente com a 
natureza corrosiva do químico a que 
os sprinklers vão estar expostos. Os 
revestimentos resistentes à corrosão 
ou materiais de construção incor-
rectos podem levar os sprinklers a 
desenvolver fugas, actuar inespe-
radamente ou actuar incorrecta-
mente.

Sempre que for utilizada tubagem 
de cobre em qualquer parte de um 
sistema de sprinklers, a tubagem de 
cobre deve ser instalada em confor-
midade com todas as normas e 
requisitos aplicáveis para tubagem 
de cobre, incluindo: NFPA 13, 13D, 
13R e 25, ASTM B813, ASTM B828 e 
CDA (Copper Development Associa-
tion). A soldadura em qualquer parte 
de um sistema de sprinklers, interna 
ou externa, deve ser efectuada utili-
zando apenas um fundente aprovado 
por ASTM B 813. O fundente residual 
deve ser completamente REMOVIDO 
das superfícies interiores e exte-
riores da tubagem antes da insta-
lação das cabeças dos sprinklers. A 
utilização do fundente incorrecto 
ou a não remoção completa do 
fundente adequado podem resultar 
na corrosão da cabeça do sprinkler 
ou em fracturas por tensão que, por 
sua vez, podem levar a cabeça do 
sprinkler a desenvolver fugas, actuar 
inesperadamente ou actuar incor-
rectamente.

Não permita que o solvente de 
cimento da instalação da tubagem 
CPVC entre no diâmetro interno do 
sprinkler. O solvente de cimento 
seco pode afectar negativamente o 
funcionamento do sprinkler, impe-
dindo o fluxo de água, aumentando 
a pressão de actuação do sprinkler e 
causando a deterioração do vedante 
resultante da acção do solvente e do 
cloro.

Utilize uniões dieléctricas na insta-
lação de sprinklers em sistemas que 
utilizam tubagem de cobre e aço, 
pois podem ocorrer reacções galvâ-

•

•

•

nicas devido à natureza disseme-
lhante dos metais, causando fugas 
e questões de desempenho nos 
componentes metálicos instalados 
no sistema.

Os sprinklers secos devem ser 
instalados na saída de tamanho 
adequado ou na série de juntas 
em T roscadas de ferro maleável 
ou dúctil que cumpram os requi-
sitos de dimensões de ANSI B16.3 
ou juntas em T roscadas de ferro 
fundido que cumpram os requi-
sitos de dimensões de ANSI B16.4 
com o último encaixe do sprinkler 
a ser ligado num ramal. Não utilizar 
o encaixe adequado pode resultar 
em: funcionamento incorrecto do 
sprinkler devido à formação de gelo 
no tampão da entrada ou união 
do mesmo; ou acoplamento insu-
ficiente das roscas de tubagem da 
entrada com consequente fuga.

Ramais, tubagem de distribuição e 
tubagem de abastecimento ligados 
aos sprinklers secos e sujeitos a 
temperaturas negativas devem ter 
declive para drenagem em conformi-
dade com os requisitos da NFPA para 
sistemas de sprinklers de tubagem 
seca. A não inclinação correcta da 
tubagem do sistema para drenagem 
pode resultar em formação de gelo 
na Entrada do sprinkler seco que 
pode causar falha de actuação do 
sprinkler em caso de incêndio ou 
actuação prematura do sprinkler.

 Quando forem utilizados sprinklers 
secos em sistemas de sprinklers de 
tubagem húmida para protecção de 
áreas sujeitas a temperaturas nega-
tivas (por ex., descarga de sprinklers 
em congeladores/frigoríficos), deve 
ser considerado o comprimento 
adequado do sprinkler para evitar a 
congelação da água nas tubagens de 
ligação devido à condução térmica. 
Quando a temperatura em torno do 
sistema de sprinklers de tubagem 
húmida é mantida à temperatura 
mínima de 4°C (40°F), os compri-

•

•

•

mentos mínimos recomendados 
entre a face do encaixe do sprinkler 
e a superfície exterior da área prote-
gida (por ex., comprimento exposto 
à temperatura ambiente mínima de 
4°C (40°F) são os seguintes: 300 mm 
(12”) quando a temperatura da 
área protegida é de -29°C (-20°F) ; 
450 mm (18”) quando a temperatura 
da área protegida é de -40°C (-40°F); 
600 mm (24”) quando a temperatura 
da área protegida é de -51°C (-60°F). 
Para temperaturas de área prote-
gida entre as mencionadas ante-
riormente, o comprimento mínimo 
recomendado entre a face do 
encaixe e o exterior da área prote-
gida pode ser determinado interpo-
lando entre os valores indicados. O 
não fornecimento de comprimento 
suficiente causar falha de actuação 
do sprinkler em caso de incêndio ou 
actuação prematura do sprinkler.

Onde sprinklers secos penetrem 
um tecto ou uma parede numa área 
sujeita a congelação, a distância 
(folga) em torno do corpo do 
sprinkler deve ser completamente 
vedada para evitar a fuga de ar 
húmido para a área de congelação, 
que podia resultar em formação 
de condensação em torno do 
corpo, deflector, sede da ampola 
ou ampola. A formação de conden-
sação podia causar a acumulação de 
gelo em torno dos componentes de 
actuação. Isto podia causar o funcio-
namento inadvertido ou incorrecto 
do sprinkler devido à redução da 
sensibilidade térmica.

Para obter informações adicionais 
acerca da utilização de sprinklers, 
consulte o folheto informativo do 
produto incluído separadamente.

•

•


