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Allmän 
beskrivning
Serie TY-B, K40, K80 och K115 upright- och 
pendentsprinklers som beskrivs i detta 
datablad är spraysprinklers av typen stan-
dardrespons - standardspridning med 
dekorativ 5 mm glasbulb, utformade för 
användning i lågt, normalt eller extremt 
riskfyllda kommersiella inrättningar såsom 
banker, hotell, shoppingcenter, fabriker, raf-
finaderier, kemiska fabriker, etc. 

Den insänkta versionen av serie TY-B 
pendentsprinklers är, där möjligt, avsedda 
för användning i områden med ett ytbe-
handlat tak. De har en insänkt täckbricka 
i två delar typ 10 (1/2” NPT) eller typ 40 
(3/4” NPT).  Den insänkta täckbrickan ger 
12,5 mm (1/2”) insänkt justering eller upp 
till 19 mm (3/4”) total justering från den 
plana pendent positionen. Justeringen som 
den insänkta täckbrickan ger tillåter att de 
nedåtgående rören till sprinklern kan skä-
ras mindre noggrant.    

Korrosionsresistenta ytbehandlingar, där 
detta är möjligt, används för att förlänga 
livslängden på sprinklers av kopparlegering 
bortom den livslängd som annars skulle 
uppnås då de utsätts för korrosiva miljöer.  
Även om korrosionsresistenta ytbehandla-
de sprinklers har klarat tillämpliga godkän-
nande enheters standardtest för korrosion, 
är inte testen representativa för alla möjliga 
korrosionsmiljöer.  Det är således rekom-

menderat att slutanvändaren konsulteras 
angående lämpligheten av dessa ytbe-
handlingar för alla givna korrosionsmiljöer.  
Effekten av miljötemperatur, koncentration 
av kemikalier och gas-/kemikaliehastighet, 
skall åtminstone övervägas, tillsammans 
med den korrosiva naturen av den kemika-
lie som sprinklerna kommer att utsättas för. 

En mellanliggande version av serie TY-B 
pendentsprinkler kan erhållas genom att 
använda serie TY-B pendentsprinkler till-
sammans med skydd av modell S2.

VARNINGAR
Serie TY-B sprinklers som beskrivs här måste 
installeras och underhållas i enlighet med 
detta dokument, såväl som med ”National 
Fire Protection Associations” tillämpliga nor-
mer, samt i enlighet med andra kravställares 
normer. Misslyckande med detta kan för-
sämra dessa anordningars funktionsdug-
lighet.

Ägaren är ansvarig för att hålla sina system 
och anordningar för brandskydd i anständigt 
skick. Installatören eller sprinklertillverkaren 
skall kontaktas vid eventuella frågor.

 

Modell/ Sprinkler 
Identifikations
Nummer
TY1151 - upright 40K, 1/2”NPT
TY1151 - pendent 40K, 1/2”NPT
TY1151 - upright 80K, 1/2”NPT
TY3251 – pendent 80K, 1/2”NPT
TY4151 - upright 115K, 3/4”NPT
TY4251 – pendent 115K, 3/4”NPT
TY4851 - upright 115K, 1/2”NPT
TY4951 – pendent 115K, 1/2”NPT

VIKTIGT
Se alltid det tekniska databladet TFP700 
för “VARNING TILL INSTALLATÖR” som ger 
anvisningar med avseende till hantering 
och installation av sprinklersystemet och 
dess komponenter. Felaktig hantering 
och installation kan skada ett sprinkler-
system eller dess komponenter perma-
nent och orsaka att sprinklern inte fung-
erar vid brand eller att den utlöses i förtid.

Serie TYB — Upright, pendent och insänkta 
pendentsprinklers med standardrespons och 
standardspridning — 40, 80 och 115 Kfaktor

General
Description
The Series TY-B, 2.8, 5.6, and 8.0
K-factor, Upright and Pendent Sprin-
klers described in this data sheet are
standard response - standard cover-
age, decorative 5 mm glass bulb type
spray sprinklers designed for use in
light, ordinary, or extra hazard, com-
mercial occupancies such as banks,
hotels, shopping malls, factories, refin-
eries, chemical plants, etc.

The recessed version of  the Series
TY-B Pendent Sprinkler, where appli-
cable, is intended for use in areas with
a finished ceiling. It uses a two-piece
Style 10 (1/2 inch NPT) or Style 40 (3/4
inch NPT) Recessed Escutcheon. The
Recessed Escutcheon provides 1/2
inch (12,7 mm) of recessed adjust-
ment or up to 3/4 inch (19,1 mm) of
total adjustment from the flush pen-
dent position.The adjustment provided
by the Recessed Escutcheon reduces
the accuracy to which the fixed pipe
drops to the sprinklers must be cut.

Corrosion resistant  coatings, where
applicable, are utilized to extend the
life of copper alloy sprinklers beyond
that which would otherwise be ob-
tained when exposed to corrosive at-
mospheres. Although corrosion resis-
tant coated sprinklers have passed the
standard corrosion tests of the appli-
cable approval agencies, the testing is

not representative of all possible cor-
rosive atmospheres. Consequently, it
is recommended that the end user be
consulted with respect to the suitability
of these coatings for any given corro-
sive environment. The effects of ambi-
ent temperature, concentration of
chemicals, and gas/chemical velocity,
should be considered, as a minimum,
along with the corrosive nature of the
chemical to which the sprinklers will be
exposed.

An intermediate level version of the
Series TY-B Pendent Sprinkler can be
obtained by utilizing the Series TY-B
Pendent Sprinkler in combination with
the Model S2 Shield.

WARNINGS
The Series TY-B Sprinklers described
herein must be  installed and  main-
tained in compliance with this docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion 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 sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.

Model/Sprinkler
Identification
Numbers
TY1151 - Upright 2.8K, 1/2"NPT
TY1251 - Pendent 2.8K, 1/2"NPT
TY3151 - Upright 5.6K, 1/2"NPT
TY3251 - Pendent 5.6K, 1/2"NPT
TY4151 - Upright 8.0K, 3/4"NPT
TY4251 - Pendent 8.0K, 3/4"NPT
TY4851 - Upright 8.0K, 1/2"NPT
TY4951 - Pendent 8.0K, 1/2"NPT
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Series TY-B — 2.8, 5.6, and 8.0 K-factor
Upright, Pendent, and Recessed 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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FIGURE 1
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY1151) AND PENDENT (TY1251) SPRINKLERS

2.8 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector
7 - Bushing

* Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.

FIGURE 2
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY3151) AND PENDENT (TY3251) SPRINKLERS

5.6 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector * Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.
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PENDENT CROSS SECTION

(55,6 mm)
2-3/16"

(38,1 mm)
1-1/2"

PLATE SEATING
ESCUTCHEON 7/16" (11,1 mm)

NOMINAL
MAKE-IN

FLATS
WRENCH

SURFACE

1

3

NPT
1/2"

RECESSED PENDENT UPRIGHT
2-7/8" (73,0 mm) DIA.

(11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-IN

7/16"

RECESSED
STYLE 10

ESCUTCHEON

(55,6 mm)
2-3/16"

1/2" NPT

DEFLECTOR
SSU

SSP DEFLECTOR

**

**

*

*

*

2

4

5

6

7

3

PLATE SEATING
ESCUTCHEON

(57,2 mm)
2-1/4"

WRENCH
(39,7 mm)

1-9/16"
FLATS

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

NPT
1/2"

2-3/16"
(55,6 mm)

SSU
DEFLECTOR

DEFLECTOR
SSP

1

SECTIONPENDENT UPRIGHT
CROSS

** *

*

Sida 2  av 8 TFP151_SV

UPRIGHT

BILD 1
STANDARDRESPONS SERIE TY-B UPRIGHT- (TY1151) OCH PENDENTSPRINKLERS (TY1251) 

K40,  1/2” NPT

PENDENT
TVÄRGÅENDE 

SEKTION

NYCKEL-
FÄSTE

57 mm 
(2-1/4”)

56 mm 
(2-3/16”)

NOMINELLT  
INSKRUV-

NINGSDJUP
11 mm (7/16”)

40 mm 
(1-9/16”)

TÄCKBRICKA
PLÅTENS FÄSTYTA SSU * SPRI-

DARPLATTA

1 - Ram
2 - Knapp

3 - Tätning
4 - Bulb

*  Temperaturskattning visas på spridarplatta el-
ler angränsande till mynningsfäste på ram. 

** Gänganslutning ingång per ISO 7/1 kan er-
hållas vid särskild begäran.

5 - Kompres-
sionsskruv

6 - Spridarplatta
7 - Bussning

SSP SPRIDARPLATTA*

UPRIGHT

BILD 2
STANDARDRESPONS SERIE TY-B UPRIGHT- (TY3151) OCH PENDENTSPRINKLERS (TY3251) 

K80, 1/2” NPT

PENDENT TVÅRGÅENDE SEKTION

NYCKEL-
FÄSTE

56 mm 
(2-3/16”)

56 mm 
(2-3/16”)

 INSÄNKT PENDENT

38 mm 
(1-1/2”)

NOMINELLT  
INSKRUV-

NINGSDJUP
11 mm (7/16”)

73 mm (2-7/8”) DIAM.

TÄCKBRICKA
PLÅTENS FÄSTYTA

TYP 10 INSÄNKT
TÄCKBRICKA SSU * SPRI-

DARPLATTA

SSP SPRIDARPLATTA*

1 - Ram
2 - Knapp

3 - Tätning
4 - Bulb

*  Temperaturskattning visas på spridarplatta el-
ler angränsande till mynningsfäste på ram. 

** Gänganslutning ingång per ISO 7/1 kan er-
hållas vid särskild begäran.

5 - Kompres-
sionsskruv

6 - Spridarplatta

NOMINELLT  
INSKRUV-

NINGSDJUP
11 mm 
(7/16”)
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PLATE SEATING
ESCUTCHEON

(57,2 mm)
2-1/4"

WRENCH
(39,7 mm)

1-9/16"
FLATS

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

NPT
1/2"

2-3/16"
(55,6 mm)

SSU
DEFLECTOR

DEFLECTOR
SSP

SECTIONPENDENT UPRIGHT
CROSS

3
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5

4

6

** *

*

*

FIGURE 4
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY4851) AND PENDENT (TY4951) SPRINKLERS

8.0 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector * Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.

PENDENT
SSP DEFLECTOR

2-5/16"
(58,7 mm)

*

(39,7 mm)
1-9/16"

PLATE SEATING
SURFACE

ESCUTCHEON

3/4"
NPT

2-7/8" (73,0 mm) DIA.
RECESSED PENDENT

WRENCH
FLATS

MAKE-IN
NOMINAL

1/2" (12,7 mm)

** ESCUTCHEON

STYLE 40
RECESSED

CROSS SECTION

MAKE-IN
NOMINAL
(12,7 mm)

**3/4" NPT
UPRIGHT

1/2"

2-1/4"
(57,2 mm)

SSU
DEFLECTOR

*

3

1

2

5

4

*6

FIGURE 3
STANDARD RESPONSE SERIES TY-B UPRIGHT (TY4151) AND PENDENT (TY4251) SPRINKLERS

8.0 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector * Temperature rating is indicated on deflector or adjacent to
orifice seat on frame.
**Pipe thread connections per ISO 7/1 can be provided on
special request.
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UPRIGHT

BILD 3
STANDARDRESPONS SERIE TY-B UPRIGHT- (TY4151) OCH PENDENTSPRINKLERS (TY4251) 

K115, 3/4” NPT

PENDENT TVÅRGÅENDE SEKTION

NYCKEL-
FÄSTE

57 mm 
(2-1/4”)

59 mm 
(2-5/16”)

NOMINELLT  
INSKRUV-

NINGSDJUP
12,5 mm (1/2”)

 INSÄNKT PENDENT

40 mm 
(1-9/16”)

NOMINELLT  
INSKRUV-

NINGSDJUP
12,5 mm (1/2”)

73 mm (2-7/8”) DIAM.

TÄCKBRICKA
PLÅTENS FÄSTYTA

TYP 40 INSÄNKT
TÄCKBRICKA SSU * SPRI-

DARPLATTA

SSP SPRIDARPLATTA*

1 - Ram
2 - Knapp

3 - Tätning
4 - Bulb

*  Temperaturskattning visas på spridarplatta el-
ler angränsande till mynningsfäste på ram. 

** Gänganslutning ingång per ISO 7/1 kan er-
hållas vid särskild begäran.

5 - Kompres-
sionsskruv

6 - Spridarplatta

UPRIGHT

BILD 4
STANDARDRESPONS SERIE TY-B UPRIGHT- (TY4851) OCH PENDENTSPRINKLERS (TY4951) 

K115, 1/2” NPT

PENDENT
TVÄRGÅENDE 

SEKTION

NYCKEL-
FÄSTE

57 mm 
(2-1/4”)

56 mm 
(2-3/16”)

NOMINELLT  
INSKRUV-

NINGSDJUP
11 mm (7/16”)

40 mm 
(1-9/16”)

TÄCKBRICKA
PLÅTENS FÄSTYTA SSU * SPRI-

DARPLATTA

1 - Ram
2 - Knapp

3 - Tätning
4 - Bulb

*  Temperaturskattning visas på spridarplatta el-
ler angränsande till mynningsfäste på ram. 

** Gänganslutning ingång per ISO 7/1 kan er-
hållas vid särskild begäran.

5 - Kompres-
sionsskruv

6 - Spridarplatta

SSP SPRIDARPLATTA*
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SPRINKLER YTBEHANDLING (se notering 8)

K TYP TEMP. BULB-
VÄTSKA MÄSSING KROM-

PLÄTERAD
VIT ***  

POLYESTER
BLYBE-
LAGD VAXBELAGD VAX ÖVER BLY-

BELAGD

40 
1/2” 
NPT

PENDENT 
(TY1251) och 

UPRIGHT 
(TY1151)

57°C (135°F) Orange

1,2,3
E.T.

68°C (155°F) Röd

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grön

141°C (286°F) Blå

182°C (360°F) Lila 1,2

80 
1/2” 
NPT

PENDENT 
(TY3251) och 

UPRIGHT 
(TY3151)

57°C (135°F) Orange

1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,5

1,2,3,5 1,2,3,5
68°C (155°F) Röd

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grön

141°C (286°F) Blå 1**,2**,3**,5** 1**,2**,3**,5**

182°C (360°F) Lila E.T.

INSÄNKT 
PENDENT 
(TY3251)* 

Bild 4

57°C (135°F) Orange

1,2,3,4,5 1,2,4,5
E.T.

68°C (155°F) Röd

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grön

141°C (286°F) Blå 1,2

115 
3/4” 
NPT

PENDENT 
(TY4251) och 

UPRIGHT 
(TY4151)

57°C (135°F) Orange

1,2,3,4,5,6,7 1,2,5

1,2,3,5 1,2,5
68°C (155°F) Röd

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grön

141°C (286°F) Blå 1**,2**,3**,5** 1**,2**,5**

182°C (360°F) Lila E.T.

INSÄNKT 
PENDENT 
(TY4251)* 

Bild 5

57°C (135°F) Orange

1,2,3,4,5
E.T.

68°C (155°F) Röd

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grön

141°C (286°F) Blå 1,2

115 
1/2” 
NPT

PENDENT 
(TY4951) och 

UPRIGHT 
(TY4851)

57°C (135°F) Orange

1,2,3,5 E.T.

68°C (155°F) Röd

79°C (175°F) Gul

93°C (200°F) Grön

141°C (286°F) Blå

182°C (360°F) Lila

ANMÄRKNINGAR:
1. Listad av Underwriters Laboratories, Inc. (UL)
2. Listad av Underwriters Laboratories, Inc. för användning i Kanada (C-UL)
3. Godkänd av Factory Mutual Research Corporation (FM)
4. Godkänd av Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. No. 007k/03)
5. Godkänd av New York stad under MEA 35401-E.
6. VdS-godkänd (för detaljer kontakta Tyco Fire & Building Products, Enschede, Nederländerna, Tel. +31-53-428-4444/Fax +31-53-428-3377)
7. Godkänd av Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. No. 094a/05)
8. Då polyesterbelagda, blybelagda, vaxbelagda och vax över blybelagda sprinklers är UL och C-UL-listade, är sprinklerna UL- Och C-UL-listade som kor-
rosionsresistenta sprinklers. Då blybelagda, vaxbelagda och vax över blybelagda sprinklers är noterade som FM-godkända, är sprinklerna FM-godkända 
som korrosionsresistenta sprinklers. 
* Installerad med typ 10 (1/2” NPT) eller typ 40 (3/4” NPT) 19 mm (3/4”) total justering med insänkt täckbricka, såsom tillämpligt.
** 66°C (150°F) högsta taktemperatur
E.T.: Ej tillgänglig

TABELL A, LABORATORIEFÖRTECKNINGAR OCH GODKÄNNANDEN
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Teknisk 
information
Godkännanden
UL- och C-UL-listad.
FM-, LPCB-, VdS- och NYC-godkänd.
(Se tabell A för fullständig godkännandein-
formation, inklusive status för korrosionsre-
sistens.) 

Maximalt arbetstryck
Se tabell B.
Utströmningskoefficient
40,3 l/min.bar0,5 (2.8 usgpm/psi0,5)
80,6 l/min.bar0,5 (5,6 usgpm/psi0,5)
115,2 l/min.bar0,5 (8,0 usgpm/psi0,5)
Temperaturklassningar
Se tabell A.
Ytbehandling
Sprinkler: Se tabell A. 
Insänkt täckbricka: Vitlackerad, krompläte-
rad, mässingspläterad
Fysisk karaktäristik
Ram.................................................................Brons
Knapp .......................................Mässing/koppar
Tätning ................. Berylliumnickel m/Teflon*
Bulb ...................................................................Glas
Kompressionsskruv..............................Mässing
Spridarplatta ............................................Koppar
Bussning (K40) ............................................Brons
*Registrerat varumärke av DuPont 

Funktion
Glasbulben innehåller en vätska som ex-
panderar när den exponeras för värme. Då 
den skattade temperaturen har uppnåtts 
expanderar vätskan tillräckligt för att splitt-
ra glasbulben vilket aktiverar sprinklern och 
tillåter vatten att flöda.

Konstruktions
kriterier
Serie TY-B pendent- och uprightsprinklers 
är avsedda för användning i brandsprinkler-
system utformade i enlighet med regler för 
standardinstallation godkända av tillämp-
liga enheter för listning eller godkännande 
(t.ex. är UL-listning  baserad på krav i NFPA 
13 och FM-godkännande är baserad på kra-
ven i FM:s datablad för ”Loss Prevention”). 
Endast typ 10 eller 40 insänkt täckbricka 
skall, då tillämpligt, användas för insänkta 
pendent installationer.

Serie TY-B pendent- och uprightsprink-
lers måste installeras i enlighet med följande 
anvisningar. 

Steg 1. Pendentsprinklers skall installeras 
i riktning neråt och uprightsprinklers skall 
installeras i riktning uppåt. 

Steg 2. Applicera för att försegla inlopps-
gängorna och skruva fast sprinklern för 
hand i monteringen. 

Steg 3. Dra åt sprinklern i fästet genom att 
använda sprinklernyckel W-Type 6 (ref. bild 
7), utom då en 200 eller 250 mm (8 eller 10”) 
justerbar skiftnyckel skall användas för vax-
belagda sprinklers.   Med bild 1, 2, 3 och 4 
som referens skall sprinklernyckel W-Type 
7 eller den justerbara skiftnyckeln placeras 
mot motsvarande skåror. 

När vaxbelagda sprinklers installeras med 
den justerbara skiftnyckeln måste extra för-
siktighet vidtas för att förhindra att skada 
åsamkas vaxbeläggningen på sprinklerns 
skåror eller ramarmar vilket leder till expo-
nering av naken metall i den korrosiva mil-
jön.  Nyckelns klykor skall öppnas tillräckligt 
brett för att de skall passa över skårorna 
utan att skada vaxbeläggningen.  Innan du 
drar åt sprinklern skall nyckelns öppning 
justeras att precis ha kontakt med sprink-
lerns skåror.  Efter att du dragit åt sprinklern 
öppnar du nyckelns öppning innan du tar 
bort den. 

SPRINKLER YTBEHANDLING

K TYP MÄSSING KROM-
PLÄTERAD

VIT   
POLYESTER BLYBELAGD VAXBELAGD VAX ÖVER 

BLYBELAGD

40 
1/2” 
NPT

PENDENT (TY1251) och 
UPRIGHT (TY1151) 12,1 bar (175 psi) E.T.

80 
1/2” 
NPT

PENDENT (TY3251) och 
UPRIGHT (TY3151) 17,2 bar (175 psi) ELLER 12,1 bar (175 psi)  

(SE ANMÄRKNING 1)
12,1 bar (175 psi)

INSÄNKT PENDENT 
(TY3251) E.T.

115 
3/4” 
NPT

PENDENT (TY4251) och 
UPRIGHT (TY4151) 12,1 bar (175 psi)

INSÄNKT PENDENT 
(TY4251) 12,1 bar (175 psi) E.T.

115 
1/2” 
NPT

PENDENT (TY4951) och 
UPRIGHT (TY4851) 12,1 bar (175 psi)

ANMÄRKNING:
1. Maximalt arbetstryck på 250 psi (17,2 bar) avser endast listade av Underwriters Laboratories, Inc. (UL); listade av Underwriters Laborato-
ries, Inc. för bruk i Kanada (C-UL); och godkännande av staden New York.

TABELL B, MAXIMALT ARBETSTRYCK



Installation
The Series TY-B Sprinklers must be
installed in accordance with the follow-
ing 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 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
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FIGURE 5
SERIES TY-B RECESSED PENDENT SPRINKLER ASSEMBLY

WITH TWO-PIECE 3/4 INCH TOTAL ADJUSTMENT
STYLE 10 RECESSED ESCUTCHEON

5.6 K-FACTOR, 1/2 INCH NPT

FIGURE 7
W-TYPE 6 SPRINKLER

WRENCH

FIGURE 8
W-TYPE 7 RECESSED
SPRINKLER WRENCH

FIGURE 6
SERIES TY-B RECESSED PENDENT SPRINKLER ASSEMBLY

WITH TWO-PIECE 3/4 INCH TOTAL ADJUSTMENT
STYLE 40 RECESSED ESCUTCHEON

8.0 K-FACTOR, 3/4 INCH NPT

(57,2 mm)
2-1/4" DIA.

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

SPRINKLER

MOUNTING

CLOSURE

SURFACE

FACE OF

FITTING

(15,9±6,4 mm)
5/8±1/4"

(3,2 mm)

3/4" (19,1 mm)
1-1/4" (31,8 mm)

PLATE
MOUNTING

1/8"

1/4" (6,4 mm)
3/4" (19,1 mm)

SERIES
TY-B

WRENCH RECESS
(END "A" USED FOR
1/2" NPT MODELS)

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

RECESS
WRENCH

WITH SPRINKLER
ENGAGEMENT
IN TO ENSURE

WRENCHING AREA

PUSH WRENCH

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

2-1/4" DIA.
(57,2 mm)

MOUNTING

SPRINKLER

CLOSURE

SURFACE

FITTING

FACE OF

(15,9±6,4 mm)
5/8±1/4"

MOUNTING
PLATE

1-5/16" (33,3 mm)
13/16" (20,6 mm)

(3,2 mm)
1/8"

3/4" (19,1 mm)
1/4" (6,4 mm)

SERIES
TY-B
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Installation
Serie TY-B sprinklers måste installeras i enlig-
het med följande anvisningar: 

ANMÄRKNINGAR
Installera inte vilken typ av bulb som helst om 
bulben har spruckit eller läcker. Om sprink-
lern hålls horisontellt skall en liten luftbubbla 
synas. Luftbubblans diameter är ungefär 
1,5 mm (1/16”)  vid 57°C (135°F) och 2,5 mm 
(3/32”) vid 182°C (360°F) temperaturskatt-
ningar. 

En läckagesäker försegling för NPT-gängan 
på 1/2” bör uppnås vid vridmoment på 10 
till 19 Nm (7 to 14 ft.lbs.). Ett högsta vridmo-
ment på 29 Nm (21 ft. lbs.) kan användas för 
att installera sprinklers med 1/2” NPT-anslut-
ningar. En läckagesäker försegling för NPT-
gängan på 3/4” bör uppnås vid vridmoment 
på 13 till 37 Nm (10 to 20 ft.lbs.). Ett högsta 
vridmoment på 41 Nm (30 ft.lbs.) kan använ-
das för att installera sprinklers med 3/4” NPT-
anslutningar. Högre nivåer av vridmoment 
kan snedvrida sprinklerns inlopp och orsaka 
läckage eller försämring av sprinklern. 

Försök inte att kompensera för otillräcklig 
anpassning i en täckbrickeplåt genom att 
spänna sprinklern mer eller mindre. Omjus-
tera sprinklerns montering för att passa in. 

SKÅRA FÖR SKRUV-
NYCKEL (ÄNDE “A” 

ANVÄNDS FÖR 1/2” 
NPT-MODELLER)

BILD 7
W-TYPE 6 

SPRINKLERNYCKEL

SKÅRA FÖR SKRUV-
NYCKEL (ÄNDE “B” 

ANVÄNDS FÖR 3/4” 
NPT-MODELLER)

BILD 8
W-TYPE 7 INSÄNKT 
SPRINKLERNYCKEL

SKÅRA FÖR  
SKRUVNYCKEL

TRYCK IN SKRUV-
NYCKELN FÖR ATT 

FÖRSÄKRA KONTAKT 
MED SPRINKLERNS 

SKRUVOMRÅDE

BILD 5
SERIE TY-B INSÄNKTA PENDENTSPRINKLERS 19 mm (3/4”) TOTAL 
JUSTERING TYP 10 I TVÅ DELAR MED INSÄNKT TÄCKBRICKA K80, 

1/2” NPT

BILD 6
SERIE TY-B INSÄNKTA PENDENTSPRINKLERS 19 mm (3/4”) TOTAL 

JUSTERING TYP 40 I TVÅ DELAR MED INSÄNKT TÄCKBRICKA 
K115, 3/4” NPT

3,2 mm  
(1/8”)

MONTE-
RINGSYTA

MONTERING

TILLSLUTNING SERIE TY-B

73 mm DIAM. 
(2-7/8”)

57 mm DIAM. 
(2-1/4”)

19 mm (3/4”)

6 mm (1/4”)

TÄCKBRICKA

33 mm (1-5/16”)

21 mm (13/16”)

16 ± 6 mm

(5/8  ± 1/4”)

3,2 mm  
(1/8”)

MONTE-
RINGSYTA

MONTERING

TILLSLUTNING SERIE TY-B

73 mm DIAM. 
(2-7/8”)

57 mm DIAM. 
(2-1/4”)

19 mm (3/4”)

6 mm (1/4”)

TÄCKBRICKA

32 mm (1-1/4”)

19 mm (3/4”)

16 ± 6 mm

(5/8  ± 1/4”)
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fall kan det hända att de inte fungerar vid fall 
av brand eller att de utlöses oavsiktligt.

Saknad av en täckbricka vilken används för 
att dölja ett frigående hål, kan försena vat-
tenspridningsfunktionen i en brandsituation.

Sprinkler som läcker eller uppvisar synliga 
tecken på korrosion måste bytas ut. 

Automatiska sprinkler får aldrig målas, plä-
teras, bestrykas eller på annat sätt förändras 
efter att de lämnat fabriken. Modifierade 
sprinklers måste bytas ut. Sprinklers som 
har utsatts för frätande förbränningspro-
dukter men inte har varit i funktion skall by-
tas ut om de inte kan rengöras helt genom 
att torka sprinklern med ett tyg eller genom 
att borsta den med en mjuk borste. 

Skötsel måste utföras för att undvika skada 
– innan, under och efter installationen. 
Sprinkler som är skadade av fall, slag, fel-
aktig användning av skruvnyckeln eller lik-
nande, måste bytas ut. Vidare skall sprink-
lers som har en sprucken bulb eller som har 
förlorat vätska från bulben bytas ut. (Ref. 
Installationsavsnittet). 

Regelbundna visuella inspektioner rekom-
menderas initialt för korrosionsresistenta 
sprinklers efter installationen har slutförts 
för att bekräfta den korrosionsresistenta 
beläggningens oskadade tillstånd.  Däref-
ter bör årliga inspektioner per NFPA 25 vara 
tillräckligt; dock bör ett slumpmässigt urval 
av inspektioner vid nära visuell granskning 
istället för granskning från golvnivå utföras, 
så att sprinklerns tillstånd bättre kan avgö-
ras samt ett långsiktigt oskadat tillstånd av 
den korrosionsresistenta beläggningen då 
denna kan påverkas av rådande korrosiva 
förutsättningar. 

Ägaren är ansvarig för besiktning, testning 
och underhåll av sina brandskyddssystem 
och anordningar i enlighet med detta do-
kument, såväl som med ”National Fire Pro-
tection Associations” tillämpliga normer 
(t.ex. NFPA 25), samt i enlighet med andra 
kravställares normer. Installatören eller 
sprinklertillverkaren skall kontaktas vid 
eventuella frågor. 

Det rekommenderas att automatiska 
sprinklersystem besiktigas, testas och un-
derhålls av kvalificerad granskningsservice 
i enlighet med lokala krav och/eller natio-
nella regler.

Efter installationen måste sprinklerns skåror 
och ramarmar kontrolleras och vaxbelägg-
ningen förbättras (repareras) om belägget 
har skadats och naken metall exponeras.  
Vaxbeläggningen på skårorna kan förbätt-
ras genom att försiktigt applicera upp-
värmd valstråd av stål med 1/8” i diameter 
(M3) på vaxområdena som har skadats för 
att på så sätt jämna ut över områdena där 
den nakna metallen exponeras. 

ANMÄRKNINGAR
Förbättring av vaxbeläggningen är endast 
tillåten på skårorna och ramarmarna och 
förbättringen skall endast utföras vid den ini-
tiala installationen av sprinklern.  

Valstråden av stål skall endast värmas upp till 
den punkt då den kan börja smälta vaxet och 
lämpliga försiktighetsåtgärder skall vidtas 
när den uppvärmda valstråden hanteras för 
att undvika att installatören bränner sig.  

Serie TY-B pendent insänkta sprinklers-
måste installeras i enlighet med följande 
anvisningar. 

Steg A. Efter installation av täckbricka typ 
10 eller 40, såsom tillämpligt, över sprink-
lerrörets gängor och med rörgängans för-
segling fäst på rörgängorna, skall sprinklern 
dras åt för hand på sprinklerfästet. 

Steg B. Dra åt sprinklern i fästet genom att 
använda insänkt sprinklernyckel W-Type 7 
(ref. bild 8). Med bild 3 eller 4 som referens 
skall den insänkta sprinklernyckeln W-Ty-
pe 7 appliceras mot sprinklerskårorna.  

Steg C. Efter att taket har installerats el-
ler ytbehandlingen har applicerats för du 
tillslutning typ 10 eller 40 över serie TY-B 
sprinkler och trycker tillslutningen över 
täckbrickan tills dess fläns kommer i kon-
takt med taket. 

Skötsel och 
underhåll
Serie TY-B sprinklers måste underhållas och 
servas i enlighet med följande instruktio-
ner: 

ANMÄRKNINGAR
Innan en huvudavstängningsventil på sprink-
lersystemet stängs för underhållsar¬bete av 
det sprinklersystem som den kon¬trollerar, 
måste tillstånd att stänga berört sprinklersys-
tem erhållas från lämpliga myndigheter och 
all personal som kan påver¬kas av denna 
handling måste meddelas. 

Ägaren måste försäkra att sprinklerna inte 
används för upphängning av föremål; i annat 

Begränsad 
garanti
Produkter som tillverkats av Tyco Fire & 
Building Products (TFBP) försäkras enbart 
till den ursprunglige köparen under tio (10) 
år mot defekter i material och utförande då 
betalade för och riktigt installerade och un-
derhållna under normalt bruk och service. 
Denna garanti går ut om tio (10) år från 
datum för leverans från TFBP. Ingen garanti 
ges för produkter eller komponenter som är 
tillverkade av företag som inte är förenade 
genom ägarskap av TFBP eller för produkter 
och komponenter som har varit utsatta för 
felaktig användning, felaktig installation, 
korrosion eller som inte har installerats, 
underhållits, modifierats eller reparerats i 
enlighet med ”National Fire Protection As-
sociations” tillämpliga normer och/eller i 
enlighet med andra kravställares normer. 
Material som TFBP finner vara felaktiva skall 
antingen repareras eller bytas ut, på TFBP 
egenmäktiga beslut. TFBP åtar sig inte, och 
rättfärdigar heller inte personer att åta sig 
för dess räkning, andra åligganden i sam-
band med försäljning av produkter eller 
delar av produkter. TFBP skall inte hållas 
ansvarig för fel i utformningen av sprinkler-
system eller för felaktig eller ofullständig in-
foration lämnad av köparen eller köparens 
representanter. 

Under inga andra omständigheter skall TFBP 
hållas ansvarig, i kontrakt, åtalbar handling, 
ansvarsskyldighet eller under någon annan 
laglig teori, för oavsiktliga, indirekta, spe-
ciella eller följdskador, inklusive, men inte 
begränsat till, avgifter för arbete, oavsett 
om TFBP blev informerade om möjligheten 
av sådana skador, och i inget fall skall TFBP 
ansvarsskyldighet överstiga ett belopp som 
är lika stort som försäljningspriset. 

Ovannämnda garanti är utformad i stället 
för alla andra explicita och implicita garan-
tier, inklusive garantier för försäljning och 
funktionsduglighet för ett specifikt syfte.

Denna begränsade garanti framlägger den 
exklusiva gottgörelsen för anspråk base-
rade på fel eller defekter på produkter, ma-
terial eller komponenter, vare sig anspråket 
görs enligt förbindelse, åtalbar handling, 
strikt ansvarskyldighet eller någon annan 
juridisk teori.

Denna garanti gäller i den fulla utsträck-
ning som är lagligen godkänd. Invaliditet, i 
helhet eller delvis, av någon del av denna 
garanti kommer inte att påverka återsto-
den.
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TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

OBS: Detta dokument är ett översatt dokument.  Översättningar av material till andra språk än engelska är enbart avsedda som förmån för människor som inte kan läsa på 
engelska. Översättningens exakthet är varken garanterad eller implicerad. Se den engelska versionen av dokumentet TPF151, som är den officiella versionen av dokumentet, 
om eventuella frågor uppkommer som är relaterade till exaktheten av i översättningen innefattad information. Eventuella avvikelser eller skillnader skapade i översättningen 

är inte bindande och har ingen laglig verkan för tillmötesgående, verkställande eller andra syften. www.quicksilvertranslate.com.

Beställnings
förfarande
Vid beställning skall du ange hela produkt-
namnet. Se prislista för komplett förteck-
ning av delnummer.

Kontakta din lokala återförsäljare för till-
gänglighet.

Sprinklers med NPT-gängade anslut-
ningar:
Specificera: (Ange modell/SIN), stan-
dardrespons, (ange K-faktor), (ange tempe-
raturskattning), serie TY-B (ange pendent 
eller upright) sprinkler med (ange typ av yt-
behandling eller beläggning), delnr. (ange 
från tabell C).

Insänkt täckbricka:
Specificera: Typ (ange 10 eller 40) insänkt 
täckbricka med (ange ytbehandling), delnr. 
(ange*). 

* Se tekniskt datablad TFP770.
Sprinklernyckel:
Specificera: W-Type 6 sprinklernyckel
................................................. P/N 56-000-6-387.
Specificera: W-Type 7 sprinklernyckel
................................................. P/N 56-850-4-001.

TABELL C
DELNUMMERVAL SERIE TY-B PENDENT- OCH 

UPRIGHTSPRINKLERS

MODELL/SIN

530 K40 UPRIGHT (1/2” NPT) TY1151

531 K40 PENDENT (1/2” NPT) TY1251

570 K80 UPRIGHT (1/2” NPT) TY3151

571 K80 PENDENT (1/2” NPT) TY3251

590 K115 UPRIGHT (3/4” NPT) TY4151

591 K115 PENDENT (3/4” NPT) TY4251

560 K115 UPRIGHT (1/2” NPT) TY4851

561 K115 PENDENT (1/2” NPT) TY4951

YTBEHANDLING TEMPERATUR-
KLASSIFICERING

1 NATURLIG MÄSSING 135 57°C (135°F)

4 VIT POLYESTER 155 68°C (155°F)

3 VIT (RAL9010)* 175 79°C (175°F)

9 KROMPLÄTERAD 200 93°C (200°F)

7 BLYBELAGD 286 141°C (286°F)

6 VAXBELAGD  
141°C (286°F) 360 182°C (360°F)

8 VAX ÖVER BLYBELAGD 
141°C (286°F) MAX.

P/N 57 — XXX — X — XXX

* Till försäljning utanför Amerika 
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