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Algemene 
Beschrijving
De horizontale en verticale wandsprinklers 
uit de serie TY-B met K-factor 80, beschre-
ven in dit gegevensblad, zijn decoratieve 
standaard aansprekende en standaard 
dekking sproeipatroonsprinklers met een 
5 mm glaspatroon. Deze sprinklers zijn ont-
worpen voor gebruik in commerciële ge-
bouwen met licht of normaal brandgevaar, 
zoals banken, hotels, winkelcentra, enz. Ze 
zijn ontworpen voor plaatsing op de muur 
of de zijde van een balk en net onder een 
vlak plafond. Wandsprinklers worden nor-
maal gesproken in plaats van hangende of 
staande sprinklers gebruikt om esthetische 
of bouwkundige redenen, in gevallen waar 
een leidingsysteem doorheen het plafond 
niet wenselijk is.  

De verzonken versie van de horizontale zij-
wandsprinkler uit de TY-B serie is bedoeld 
voor gebruik in gebouwen met een afge-
werkte muur. Deze maakt gebruik van een 
tweedelig verzonken rozet stijl 10. De ver-
zonken rozet biedt een verzonken afstelling 
van 12,5 mm (1/2”) maximaal 19 mm (3/4”) 
met betrekking tot het wandniveau. Door 
de afstelling via de verzonken rozet hoeven 
de leidingdelen naar de sprinkler minder 
nauwkeurig te worden afgesneden. 

Indien van toepassing wordt een cor-
rosiebestendige coating gebruikt om de 
levensduur van de koperlegering van de 
sprinklers te verlengen wanneer blootge-
steld aan corrosieve omgevingen. Hoewel 
sprinklers met een corrosiebestendige 
coating de standaard corrosietesten van de 
van toepassing zijnde keurmerkinstanties 
hebben doorstaan, zijn deze testen niet re-
presentatief voor alle denkbare corrosieve 
omgevingen. Het wordt daarom  aanbe-
volen om de eindgebruiker te raadplegen 
met betrekking tot de geschiktheid van 
deze coatings voor een specifieke corro-
sieve omgeving.  Naast de corrosieve aard 
van de chemicaliën waaraan de sprinklers 
worden blootgesteld, dienen op zijn minst 
de invloeden van omgevingstemperatuur, 
concentratie van chemicaliën en snelheid 
van gas/chemicaliën in ogenschouw geno-
men te worden. 

WAARSCHUWINGEN
De hier beschreven sprinklers uit de TY-B serie 
moeten worden geïnstalleerd en onderhou-
den conform dit document, als conform de 
van toepassing zijnde richtlijnen van de NFPA 
[National Fire Protection Association] en de 
richtlijnen van enig ander bevoegd gezag. 
Niet-nakoming van deze verplichting kan 
schadelijk zijn voor de werking van deze 
apparaten.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het on-
derhoud van zijn brandbeveiligingssysteem 
en voor het in goede staat houden van de ap-
paratuur. Bij vragen dient contact te worden 
opgenomen met de installateur of de sprin-
klerfabrikant .

 

Sprinkler 
Identificatie-
nummers (SIN)
TY3351 - Horizontaal
TY3451 - Verticaal

BELANGRIJK
Zie altijd het Technische Gegevensblad 
TFP700 voor de “WAARSCHUWINGEN 
VOOR INSTALLATEURS” dat de voorzorgs-
maatregelen aangeeft die genomen moe-
ten worden met betrekking tot de hante-
ring en installatie van sprinklersystemen 
en –componenten. Onjuiste hantering 
en installatie kunnen het sprinklersy-
steem of de sprinklercomponenten per-
manent beschadigen en ervoor zorgen 
dat de sprinkler in geval van brand niet 
werkt of vroegtijdig in werking treedt.

Serie TY-B — Horizontale en verticale 
wandsprinklers, Standaard Aansprekend, 
Standaard Dekking — K-factor 80

General
Description
The Series TY-B, 5.6 K-factor, Horizon-
tal and Vertical Sidewall Sprinklers de-
scribed in this data sheet are standard
response - standard coverage, deco-
rative 5 mm glass bulb type spray
sprinklers designed for use in light and
ordinary hazard, commercial occupan-
cies such as banks, hotels, shopping
malls, etc.They are designed for instal-
lation along a wall or the side of a beam
and just beneath a smooth ceiling.
Sidewall sprinklers are commonly
used instead of pendent or upright
sprinklers due to aesthetics or building
construction considerations, where
piping across the ceiling is not desir-
able.

The recessed version of  the Series
TY-B Horizontal Sidewall Sprinkler is
intended for use in areas with a fin-
ished wall. It uses a two-piece Style 10
Recessed Escutcheon. The Recessed
Escutcheon provides 1/2 inch  (12,7
mm) of recessed adjustment or up to
3/4 inch (19,1 mm) of total adjustment
from the flush sidewall position. The
adjustment provided by the Recessed
Escutcheon reduces the accuracy to
which the fixed pipe nipples 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.

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
TY3351 - Horizontal
TY3451 - Vertical

Technical
Data
Approvals
UL and C-UL Listed.
FM, LPCB, and NYC Approved.
(Refer to Table A for complete approval
information including corrosion resis-
tant status)

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Discharge Coefficient
K = 5.6 GPM/psi1/2 (80,6 LPM/bar1/2)

Temperature Ratings
Refer to Table A

Finishes
Sprinkler: Refer to Table A
Recessed Escutcheon: White Coated,
Chrome Plated, and Brass Plated

Series TY-B — 5.6 K-factor
Horizontal and Vertical Sidewall Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage

Page 1 of 6 TFP161JULY, 2004

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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SPRINKLERAFWERKING (Zie opm. 10)

K TYPE TEMP. GLAS-
PATROON MESSING VER-

CHROOMD
WIT *** 

POLYESTER 
MET LOOD 

BEDEKT
MET WASLAAG 

BEDEKT
WASOVER-
LOODLAAG

80 
1/2” 
NPT

HORIZ. WAND 
(TY3351)

57°C (135°F) Oranje

1,2,3,4,9 1,2,3,9
1,2,3,9

1,2,3,9 1,2,3,9
68°C (155°F) Rood

79°C (175°F) Geel

93°C (200°F) Groen

141°C (286°F) Blauw 1**,2**,3**,9** 1**,2**,3**,9**

182°C (360°F) Paars 1,2,4,9 1,2,9 N.L.

VERZONKEN 
HORIZ. WAND 

(TY3351)* 
Figuur 3

57°C (135°F) Oranje

1,2,3,9 N.L.
68°C (155°F) Rood

79°C (175°F) Geel

93°C (200°F) Groen

80 
1/2” 
NPT

VERTICALE 
WAND 

(TY3451) 
hangend 
of staand 

geïnstalleerd 

57°C (135°F) Oranje

4,5,6,7,8,9
5,6,7,9

5,6,7,9 5,6,7,9
68°C (155°F) Rood

79°C (175°F) Geel

93°C (200°F) Groen

141°C (286°F) Blauw 5**,6**,7**,9** 5**,6**,7**,9**

182°C (360°F) Paars 4,5,6,8,9 N.L.

Opmerkingen:
1. Listed door  Underwriters Laboratories, Inc. (UL) voor gebruik in gebouwen met licht of normaal brandgevaar met een afstand tussen de bovenzijde 
van spreiplaat en het plafond van 100 tot 300 mm (4” tot 12”).
2. Listed door  Underwriters Laboratories, Inc. voor gebruik in Canada (C-UL) voor gebruik in gebouwen met licht of normaal brandgevaar met een 
afstand tussen de bovenzijde van de spreiplaat en het plafond van 100 tot 300 mm (4” tot 12”).
3. Goedgekeurd door Factory Mutual Research Corporation (FM) voor gebruik in gebouwen met licht brandgevaar met een afstand tussen de bovenzijde 
van de spreiplaat en het plafond van 100 tot 300 mm (4” tot 12”).
4. Goedgekeurd door de Loss Prevention Certification Board (LPCB Refnr. 094a/05 & 007k/03) met een afstand tussen de spreiplaat en het plafond van 
100 tot 150 mm (4” tot 6”).
5. Listed door Underwriters Laboratories, Inc. (UL) voor gebruik in gebouwen met licht en normaal brandgevaar.
6. Listed door Underwriters Laboratories, Inc. voor gebruik in Canada (C-UL) voor gebruik in gebouwen met licht of normaal brandgevaar.
7. Goedgekeurd door Factory Mutual Research Corporation (FM) voor gebruik in gebouwen met licht brandgevaar.
8. Goedgekeurd door de Loss Prevention Certification Board (LPCB Refnr. 094a/05 & 007k/03).
9. Goedgekeurd door de stad New York onder MEA 354-01-E.
10. Wanneer sprinklers voorzien van polyesterlaag, loodlaag, waslaag of was-over-loodlaag UL of C-UL Listed zijn, zijn de sprinklers opgenomen als cor-
rosiebestendige sprinklers. Wanneer sprinklers voorzien van loodlaag, waslaag of was-over-loodlaag FM-goedgekeurd zijn, zijn de sprinklers FM-goedge-
keurd als corrosiebestendige sprinklers.
* Geïnstalleerd met stijl 10 (1/2” NPT) verzonken rozet met totale afstelling van 19 mm (3/4”).
** 66°C (150°F) maximale plafondtemperatuur
*** Alleen lichaam en spreiplaat. Listings en goedkeuringen zijn van toepassing op kleur (speciale bestelling)

TABEL A
LABORATORIUMLISTINGS EN -GOEDKEURINGEN

Technische 
gegevens
Goedkeuringen
Listed door UL en C-UL. Goedgekeurd door 
FM, LPCB en de stad New York.
(Raadpleeg tabel A informatie omtrent 
goedkeuringen inclusief corrosiebesten-
dige status.)

Maximale Werkdruk
12,1 bar (175 psi)

Afvoercoëfficiënt

80,6 l/min.bar0,5 (5.6 usgpm/psi0,5)

Nominale temperaturen
Zie tabel A

Afwerklagen
Sprinkler: Raadpleeg tabel A. 
Verzonken rozet:  Witgelakt, verchroomd, 
vermessingd 

Fysieke Kenmerken
Lichaam .........................................................Brons
Knop ............................................ Messing/koper
Afdichting ........ Berylliumnikkel met Teflon*
Glaspatroon ....................................................Glas
Drukschroef .................................................Brons

HZW Spreiplaat ..........................................Brons
VZW Spreiplaat .......................................... Koper
*Gedeponeerd handelsmerk van DuPont. 

Patenten
USA 5,810,263
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Werking
Het glaspatroon bevat een vloeistof die 
uitzet wanneer deze aan hitte wordt bloot-
gesteld. Wanneer de nominale tempera-
tuur is bereikt, zet de vloeistof zover uit dat 
het glaspatroon versplintert, waardoor de 
sprinkler wordt geactiveerd en het water 
gaat stromen.

Ontwerpcriteria
De horizontale en verticale wandsprinklers 
uit de serie TY-B zijn bedoeld voor brand-
beveiligingssystemen die ontworpen zijn 
conform de standaard installatierichtlijnen 
zoals erkend door de toepasselijke instan-
tie (bijv. UL Listing is gebaseerd op de ver-
eisten van NFPA 13 en FM-goedkeuring is 
gebaseerd op de vereisten van FM’s Loss 
Prevention Data Sheets).  Voor de verzon-
ken horizontale installatie mag alleen een 
verzonken rozet stijl 10 gebruikt worden.

Installatie
De sprinklers uit de serie TY-B moeten wor-
den geïnstalleerd conform de hiernavol-
gende instructies:  

OPMERKINGEN
Installeer een sprinkler met glaspatroon niet 
wanneer het patroon gebroken is of wanneer 
er vloeistof uit het patroon lekt. Wanneer de 
sprinkler horizontaal wordt gehouden, dient 
u een kleine luchtbel te zien. De diameter van 
de luchtbel is ongeveer 1,5 mm (1/16”) voor 
de nominale temperatuur van 57°C (135°F) 
tot 2,5 mm (3/32”) voor de nominale tempe-
ratuur van 182°C (360°F). 

Een lekdichte sluiting van de 1/2” NPT sprin-
kleraansluiting wordt verkregen met een 
torsiekracht van 9,5 tot 18 Nm (7 tot 14 Nm). 
Een maximale torsiekracht van 29 Nm (21 ft. 
lbs.) kan worden toegepast om sprinklers met 
1/2” NPT-aansluitingen te installeren. Hogere 
torsieniveaus kunnen de sprinkleraansluiting 
vervormen met als gevolg lekkage of de ver-
minderde werking van de sprinkler. 

Probeer een ontoereikende afstelling in een 
rozetplaat niet te compenseren door de sprin-
kler te hard of te zacht aan te draaien. U kunt 
in dit geval beter de positie van de sprinklerfit-
ting opnieuw afstellen. 

De horizontale en verticale wandsprin-
klers uit de serie TY-B  moeten worden 
geïnstalleerd conform de hiernavolgende 
instructies:  

Stap 1. Horizontale wandsprinklers moe-
ten in de horizontale positie worden geïn-
stalleerd met de hartlijn van de waterstraal 
loodrecht op de achtermuur en parallel lo-
pend aan het plafond. Het woord “TOP” op 
de spreiplaat moet in de richting van het 
plafond wijzen. 

Verticale wandsprinklers moeten in de han-
gende of staande positie worden geïnstal-
leerd met de pijl van de spreiplaat wegwij-
zend van de muur. 

Stap 2. Draai de sprinkler, met afdichtmid-
del op de draadaansluiting, handmatig in 
de sprinklerfitting.

Stap 3. Draai de sprinkler in de sprinklerfit-
ting alleen vast met de W-Type 6 sprinkler-
sleutel (zie figuur 4). Voor sprinklers met een 
waslaag moet een 200 of 250 mm (8 of 10”) 
verstelbare moersleutel worden gebruikt. 
De W-Type 6 sprinklersleutel of de verstel-
bare moersleutel dient te worden geplaatst 
op de uitsparingen, zie figuren 1 of 2. 

Wanneer de met waslaag bedekte sprin-
klers worden geïnstalleerd met de verstel-
bare moersleutel, moet extra zorg worden 
besteed aan het voorkomen van bescha-
diging van de waslaag op de uitsparingen 
of juk van de sprinkler zodat het metaal 
niet aan de corrosieve omgeving wordt 

Design
Criteria
The Series TY-B Horizontal and Verti-
cal Sidewall Sprinklers are intended
for fire protection systems designed in
accordance with the standard installa-
tion rules recognized by the applicable
Listing or Approval agency (e.g., UL
Listing is based on the requirements of
NFPA 13, and FM Approval is based
on the requirements of FM’s Loss Pre-
vention Data Sheets). Only the Style
10 Recessed Escutcheon is to be used
for recessed horizontal installations.

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. Higher levels of
torque may distort the sprinkler inlet
and cause leakage or impairment of
the sprinkler.

Do not attempt to make-up for insuffi-
cient adjustment in the escutcheon
plate by under- or over-tightening the
sprinkler. Readjust the position of the
sprinkler fitting to suit.

The Series TY-B Horizontal and Ver-
tical Sidewall Sprinklers must be in-
stalled in accordance with the follow-
ing instructions.

Step 1. Horizontal sidewall sprinklers
are  to  be installed in the  horizontal
position with their centerline of water-
way perpendicular to the back wall and
parallel to the ceiling. The word “TOP”
on the Deflector is to face towards the
ceiling.

Vertical sidewall sprinklers are to be
installed in the pendent or upright po-
sition with the arrow on the Deflector
pointing away from the wall.

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),
except that an 8 or 10 inch adjustable
Crescent wrench is to be used for wax
coated sprinklers. With  reference  to
Figure 1 or 2, the W-Type 6 Sprinkler
Wrench or the Crescent wrench, as
applicable, is to be applied to the
wrench flats.

When installing wax coated sprinklers
with the adjustable Crescent wrench,
additional care needs to be exercised
to prevent damage to the wax coating
on the sprinkler wrench flats or frame
arms and, consequently, exposure of

bare metal to the corrosive environ-
ment. The jaws of the wrench should
be opened  sufficiently wide  to pass
over the wrench flats without damag-
ing the wax coating. Before wrench
tightening the sprinkler, the jaws of the
wrench are to be adjusted to just con-
tact the sprinkler wrench flats. After
wrench tightening the sprinkler, loosen
the wrench jaws before removing the
wrench.

After installation, the sprinkler wrench
flats and frame arms must be in-
spected and the wax coating re-
touched (repaired) whenever the coat-
ing has been damaged and bare metal
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FIGURE 1
5.6 K-FACTOR STANDARD RESPONSE

SERIES TY-B HORIZONTAL SIDEWALL (TY3351) SPRINKLERS

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.

24

5

6

PLATE SEATING
ESCUTCHEON

(11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-IN

SURFACE

13

2-7/8" DIA.

ESCUTCHEON

STYLE 10
RECESSED

(73,0 mm)

WRENCH
FLATS

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

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

7/16"1-13/16"
(46,0 mm)

CENTERLINE

WATERWAY
OF SPRINKLER

HAT
DEFLECTOR

1/2"
NPT

*

9/16"
(14,3 mm)

**

FIGUUR 1
K80 STANDAARD AANSPREKENDE SERIE TY-B HORIZONTALE 

WANDSPRINKLERS (TY3351)

SLEUTEL-
VLAK

73 mm DIA. 
(2-7/8”)

56 mm 
(2-3/16”)

NOMINALE 
INDRAAI
11 mm 
(7/16”)

38 mm 
(1-1/2”)

ZITTING-
OPPERVLAK 

ROZETPLAAT

HARTLIJN VAN DE 
WATERSTRAAL

1 - Lichaam
2 - Knop
3 - Afdichting
4 - Glaspatroon
5 - Drukschroef
6 - Spreiplaat 

* Nominale temperatuur wordt op de spreiplaat aangegeven of naast de meetschijf op het lichaam.
** Draadaansluitingen van de leiding volgens ISO 7/1 kunnen op speciaal verzoek worden 

geleverd.

46 mm 
(1-13/16”)

STIJL 10 
VERZONKEN 

ROZET

SPREIPLAAT-
HOED

14 mm 
(9/16”)
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blootgesteld. De bek van de sleutel moeten 
wijd genoeg geopend worden om over de 
uitsparingen te passen zonder daarbij de 
waslaag te beschadigen. Voordat de sprin-
kler wordt vastgedraaid, dient de bek van 
de sleutel te worden versteld zodat deze 
net contact maakt met de uitsparingen van 
de sprinkler. Nadat de sprinkler is vastge-
draaid, moet de bek van de sleutel worden 
opengedraaid voordat de sleutel wordt ver-
wijderd. 

Na installatie moeten de uitsparingen en 
het juk van de sprinkler gecontroleerd wor-
den. Indien de coating beschadigd en het 
metaal zichtbaar is, moet de waslaag op-
nieuw worden aangebracht (gerepareerd). 
De waslaag kan opnieuw worden aange-
bracht door lichtjes een verwarmd 1/8” di-
ameter (M3) rondstaal toe te passen op de 
plaatsen waar de was beschadigd is. Zo kan 
deze worden teruggewreven op de plaat-
sen waar het metaal zichtbaar is.  

OPMERKINGEN
Het opnieuw uitsmeren van de waslaag mag 
alleen worden toegepast op de uitsparin-
gen en het juk. Het opnieuw uitsmeren mag 
slechts worden uitgevoerd op het moment 
dat de sprinkler voor het eerst geïnstalleerd 
wordt. 

Het rondstaal moet verhit worden tot het 
punt waarop de was begint te smelten. Bij de 
hantering van het verhitte rondstaal, dienen 
- om te voorkomen dat de installateur zich 
verbrandt - passende voorzorgsmaatregelen 
genomen te worden.  

Wanneer pogingen om de waslaag door het 
uitsmeren weer geheel dekkend te krijgen 
mislukken, kan er extra was worden besteld 
in de vorm van een wasstift (het uiteinde hier-
van heeft een kleurcode). Alleen was met de 
correcte kleurcode mag worden gebruikt en 
het opnieuw aanbrengen van was op de uit-
sparingen en het juk is alleen toegestaan op 
het moment dat de sprinkler voor het eerst 
geïnstalleerd wordt. Plaats het rondstaal, 
verwarmd op de hierboven beschreven wijze, 
op de plek waar extra was nodig is, terwijl de 
hoek van het rondstaal naar beneden wijst. 
Houd vervolgens de wasstift tegen het rond-
staal op ongeveer een 12 mm (1/2”) van de 
plek waar nieuwe was moet komen. De was 
smelt en loopt op de sprinkler. 

De verzonken horizontale wandsprin-
klers uit de serie TY-B  moeten worden 
geïnstalleerd conform de hiernavolgende 
instructies:  

Stap A. Verzonken horizontale wandsprin-
klers moeten in de horizontale positie wor-
den geïnstalleerd met de hartlijn van de 
waterstraal loodrecht op de achtermuur en 
parallel lopend aan het plafond. Het woord 

“TOP” op de spreiplaat moet in de richting 
van het plafond wijzen. 

Stap B. Na installatie van de stijl 10 monta-
geplaat over de schroefdraad van de sprin-
klerleiding, moet de sprinkler handmatig in 
de sprinklerfitting worden gedraaid. 

Stap C. Draai de sprinkler in de sprinkler-
fitting alleen vast met de W-Type 7 sleutel 
voor verzonken sprinklers (zie figuur 5). De 
W-Type 7 sleutel voor verzonken sprinklers 
dient te worden geplaatst op de uitsparin-
gen, zie figuur 1. 

Stap D. Schuif, nadat het plafond is geïn-
stalleerd of de afwerklaag is aangebracht, 
de stijl 10 afdekplaat over de serie TY-B 
sprinkler en druk de afdekplaat op de mon-
tageplaat totdat de flens in contact komt 
met het plafond.

Beheer en 
Onderhoud
De serie TY-B sprinklers moeten worden 
beheerd en onderhouden conform de vol-
gende instructies: 

OPMERKING

Voordat de hoofdregelklep van een brand-
beveiligingssysteem wordt afgesloten ten 
behoeve van onderhoudswerkzaamheden 
aan het systeem dat door deze klep wordt 
geregeld, moet voor het afsluiten van de be-
treffende systemen goedkeuring worden ver-
kregen van de juiste autoriteiten. Daarnaast 
dient al het personeel dat door deze actie 
beïnvloed kan worden hiervan op de hoogte 
worden gesteld. 

De afwezigheid van een rozet, gebruikt om de 
vrije ruimte rondom de sprinkler af te dekken, 
kan de tijd waarbinnen de sprinkler bij brand 
in werking treedt vertragen.

Sprinklers die lekken of zichtbare tekenen 
van corrosie vertonen moeten worden ver-
vangen. 

Automatische sprinklers mogen nooit wor-
den beschilderd, bekleed, van een laag 
worden voorzien of op enige andere wijze 
worden veranderd nadat zij de fabriek heb-
ben verlaten. Gemodificeerde sprinklers 
moeten worden vervangen. Sprinklers 
die zijn blootgesteld aan agressieve ver-
brandingsproducten, maar niet hebben 
gewerkt, moeten, indien zij niet volledig 
gereinigd kunnen worden door deze af te 
nemen van de sprinkler met een doek of 

is exposed. The wax coating on the
wrench flats can be retouched by gen-
tly applying a heated 1/8 inch diameter
steel rod to the areas of wax that have
been damaged, to smooth it back over
areas where bare metal is exposed.

NOTES
Only retouching of the wax coating ap-
plied to the  wrench  flats and  frame
arms is permitted, and the retouching
is to be performed only at the time of
the initial sprinkler installation.

The steel rod should be heated only to
the point at which it can begin to melt
the wax, and appropriate precautions
need to be taken, when handling the
heated rod, in order to prevent the
installer from being burned.

If attempts to retouch the wax coating
with complete coverage are unsuc-
cessful, additional wax can be ordered
in the form of a wax stick (the end of
which is color coded). Only the correct
color coded wax is to be used, and
retouching of wrench flats and frame
arms is only permitted at the time of
initial sprinkler installation. With the
steel rod heated as previously de-
scribed, touch the rod to the area re-
quiring additional wax with the rod an-
gled downward, and then  touch  the
wax stick to the rod approximately
one-half inch away from the area re-
quiring retouching. The wax will melt
and run down onto the sprinkler.

The Series TY-B Recessed Horizon-
tal Sidewall Sprinklers must be in-
stalled in accordance with the follow-
ing instructions.

Step A. Recessed horizontal sidewall
sprinklers are  to be  installed  in  the
horizontal position with their centerline
of waterway perpendicular to the back
wall  and parallel  to  the ceiling. The
word “TOP” on the Deflector is to face
towards the ceiling.

Step B. After installing the Style 10
Mounting Plate over the sprinkler
threads, hand tighten the sprinkler into
the sprinkler fitting.

Step C. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
7  Recessed Sprinkler Wrench  (Ref.
Figure 5). With reference to Figure 1,
the W-Type 7 Recessed Sprinkler
Wrench is to be applied to the sprinkler
wrench flats.

Step D. After the ceiling has been in-
stalled or the finish coat has been ap-
plied, slide on the Style 10 Closure
over the  Series TY-B Sprinkler and
push the Closure over the Mounting
Plate until its flange comes in contact
with the ceiling.

Care and
Maintenance
The Series TY-B Sprinklers must be
maintained and  serviced in accord-
ance 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.

Absence of an escutcheon, which is
used to cover a clearance hole, may
delay the time to sprinkler operation in
a fire situation.

Sprinklers that are found to be leaking
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.

Automatic sprinklers must never be 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).

Frequent visual inspections are rec-
ommended to be initially performed for
corrosion resistant coated sprinklers,
after the installation has been com-
pleted, to verify the integrity of the cor-
rosion resistant coating. Thereafter,
annual inspections per NFPA 25
should suffice; however, instead of in-
specting from the floor level, a random
sampling of close-up visual inspec-
tions should be made, so as to better
determine the exact sprinkler condi-
tion and the long term integrity of the
corrosion resistant coating, as it may
be affected by the corrosive conditions
present.
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FIGURE 2
5.6 K-FACTOR STANDARD RESPONSE

SERIES TY-B VERTICAL SIDEWALL (TY3451) SPRINKLERS

1 - Frame
2 - Button

3 - Sealing
Assembly

4 - Bulb
5 - Compression

Screw

6 - Deflector
7- Ejection Spring

* 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.

PLATE SEATING
ESCUTCHEON

WRENCH
FLATS

(11,1 mm)
NOMINAL
MAKE-INSURFACE

NPT
1/2"

SECTIONPENDENT UPRIGHT
CROSS

3

1

2

5

4

6*

7

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

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

SHOWNSHOWN

**

FROM AND BE
PERPENDICULAR

POINT AWAY

TO THE BACK
WALL SURFACE

ARROW MUST

7/16"

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

GETOOND 
STAAND

FIGUUR 2
K80 STANDAARD AANSPREKENDE SERIE TY-B VERTICALE 

WANDSPRINKLERS (TY3451)

GETOOND 
HANGEND DWARSDOORSNEDE

SLEUTEL-
VLAK

56 mm 
(2-3/16”)

56 mm 
(2-3/16”)

NOMINALE 
INDRAAI
11 mm 
(7/16”)

38 mm 
(1-1/2”)

ZITTING-
OPPERVLAK 

ROZETPLAAT

PIJL MOET IN 
DE TEGENOVER-

GESTELDE 
RICHTING VAN DE 
MUUR WIJZEN EN 
LOODRECHT OP 
DE MUUR STAAN

1 - Lichaam
2 - Knop

3 - Afdichting
4 - Glaspatroon

* Nominale temperatuur wordt op de spreiplaat aangegeven of naast de meetschijf op het lichaam.
** Draadaansluitingen van de leiding volgens ISO 7/1 kunnen op speciaal verzoek worden 

geleverd.

5 - Drukschroef
6 - Spreiplaat 

7 - Uitstootveer
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dat voor deze producten is betaald en dat 
deze op juiste wijze zijn geïnstalleerd en 
onderhouden onder normale gebruiks- en 
serviceomstandigheden. Deze garantie ver-
valt tien (10) jaar na datum van verzending 
door Tyco Fire Products. In de volgende ge-
vallen wordt geen garantie gegeven op de 
producten of componenten: wanneer deze 
door andere bedrijven, die niet tot Tyco 
Fire Products behoren, zijn gefabriceerd; 
wanneer de producten of componenten 
zijn blootgesteld aan misbruik, onjuiste in-
stallatie, corrosie of wanneer deze niet zijn 
geïnstalleerd, onderhouden, aangepast of 
gerepareerd in overeenstemming met de 
van toepassing zijnde normen van de Na-
tional Fire Protection Association, en/of de 
normen van enig ander bevoegd gezag. 
Materialen die door Tyco Fire Products de-
fect geacht worden, zullen – naar oordeel 
van alleen Tyco Fire Products - worden ge-
repareerd of vervangen. Tyco Fire Products 
neemt geen enkele andere verplichting 
op zich, noch geeft het toestemming aan 
andere personen om deze verplichting op 
zich te nemen, in verband met de verkoop 
van producten of productonderdelen. Tyco 
Fire Products is niet verantwoordelijk voor 
ontwerpfouten in het sprinklersysteem of 

met een borstel met zachte haren af te bor-
stelen, worden vervangen. 

Om schade aan de sprinklers te voorkomen 
dient voorzichtigheid – vóór, tijdens en na 
de installatie – in acht te worden genomen. 
Sprinklers die beschadigd zijn als gevolg 
van vallen, slaan, verkeerd gebruik van de 
sleutel, enzovoort, moeten worden ver-
vangen. Daarnaast dient u iedere sprinkler 
waarvan het patroon is gebroken of met 
een patroon waaruit vloeistof weglekt te 
vervangen. (zie Deel Installatie) 

Veelvuldige visuele inspecties worden 
aanbevolen. Hierbij geldt voor sprinklers 
met een corrosiebestendige coating dat 
deze inspectie de eerste keer dient plaats 
te vinden na installatie van de sprinkler, ter 
controle van de betrouwbaarheid van de 
corrosiebestendige coating. Volgens NFPA 
25 dienen vervolgens jaarlijkse inspecties 
plaats te vinden. In plaats van een inspectie 
vanaf grondniveau, dient echter een aantal 
visuele inspecties van dichtbij te worden 
uitgevoerd om de exacte conditie van de 
sprinkler en de betrouwbaarheid op lange 
termijn van de corrosiebestendige coating 
beter vast te stellen. Deze laag kan immers 

worden beïnvloed door de aanwezige cor-
rosieve omstandigheden.

De eigenaar is verantwoordelijk voor de in-
spectie, het testen en het onderhoud van 
zijn brandbeveiligingssysteem en appara-
tuur conform dit document, als ook con-
form de van toepassing zijnde richtlijnen 
van de National Fire Protection Association 
(bijv. NFPA 25) en de richtlijnen van enig 
ander bevoegd gezag. In geval van vragen 
dient met de installateur of de sprinklerfa-
brikant contact te worden opgenomen. 

Het wordt aanbevolen om de automatische 
sprinklersystemen door een gekwalificeer-
de Inspectiedienst te laten inspecteren, tes-
ten en onderhouden, in overeenstemming 
met de lokale voorschriften en/of nationale 
bepalingen.

Beperkte 
Garantie
De producten van Tyco Fire Products heb-
ben, alleen aan de oorspronkelijke koper, 
een garantie van tien (10) jaar tegen defec-
ten in materiaal en arbeid, vooropgesteld 

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 National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any other
authorities having jurisdiction. The in-
stalling contractor or sprinkler manu-
facturer should be contacted 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
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 Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject
to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to

assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY 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.

TFP161 Page 5 of 6

FIGURE 3
SERIES TY-B RECESSED HORIZONTAL SIDEWALL SPRINKLER

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

FIGURE 4
W-TYPE 6 SPRINKLER WRENCH

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

FIGURE 5
W-TYPE 7 RECESSED
SPRINKLER WRENCH

RECESS
WRENCH

WITH SPRINKLER
ENGAGEMENT
IN TO ENSURE

WRENCHING AREA

PUSH WRENCH

MOUNTING

3/4" (19,1 mm)

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

PLATE

CLOSURE

SURFACE
MOUNTING

(73,0 mm)

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

1/4" (6,4 mm)
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(3,2 mm)
1/8"

5/8±1/4"

FACE OF

FITTING
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(15,9±6,4 mm)

2-7/8" DIA.

SERIES
TY-B
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FIGUUR 5
W-TYPE 7 SLEUTEL VOOR 
VERZONKEN SPRINKLER

GLEUF VOOR  
SLEUTEL

SCHUIF DE SLEUTEL NAAR 
BINNEN EN ZORG VOOR 

EEN GOED CONTACT 
MET HET SLEUTELVLAK 

VAN DE SPRINKLER

FIGUUR 4 
 W-TYPE 6 SPRINKLERSLEUTEL

SLEUTELUITSPARING 
(UITEINDE “A” 

GEBRUIKT VOOR 1/2” 
NPT-MODELLEN)

FIGUUR 3
SERIE TY-B VERZONKEN HORIZONTALE WANDSPRINKLER MET 

TWEEDELIG VERZONKEN ROZET MET EEN TOTALE AFSTELLING VAN 
19 mm (3/4”) 

3,2 mm  
(1/8”)

MONTAGE-
OPPERVLAK

PASVLAK VAN 
SPRINKLER-

FITTING

AFDICHTING

SERIE TY-B

73 mm DIA. 
(2-7/8”)

57 mm DIA. 
(2-1/4”)

19 mm (3/4”)

6 mm (1/4”)

MONTAGE-
PLAAT

32 mm (1-1/4”)

19 mm (3/4”)

16 ± 6 mm
(5/8  ± 1/4”)
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Opmerking: Dit document is een vertaald document.  Vertalingen van materialen in talen anders dan het Engels zijn uitsluitend bedoeld als 
hulpmiddel voor het publiek dat geen Engels leest. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd noch gesuggereerd. Indien zich 

vragen voordoen in verband met de nauwkeurigheid van de informatie zoals deze in de vertaling wordt weergegeven, gelieve dan de Engelse 
versie van het document TFP161, de officiële versie van het document, na te slaan. Iedere discrepantie of elk verschil in de vertaalde tekst, is niet 
bindend en heeft geen juridische gevolgen met betrekking tot de naleving, uitvoering of enig ander doeleinde. www.quicksilvertranslate.com

voor, door de koper of zijn vertegenwoor-
digers geleverde, foutieve of onvolledige 
informatie. 

TYCO FIRE PRODUCTS KAN ONDER GEEN 
ENKELE OMSTANDIGHEID, NOCH DOOR 
CONTRACT, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, 
STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONDER 
ENIGE ANDERE WETTELIJKE DOCTRINE 
VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WOR-
DEN VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJ-
ZONDERE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF 
MAAR NIET BEPERKT TOT PERSONEELSKOS-
TEN, ONGEACHT OF TYCO FIRE PRODUCTS 
WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJK-
HEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN IN GEEN 
ENKEL GEVAL OVERSTIJGT DE AANSPRAKE-
LIJKHEID VAN TYCO FIRE PRODUCTS HET 
BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET DE VER-
KOOPSPRIJS. 

DE VOORAFGAANDE GARANTIE VER-
VANGT ENIGE EN ALLE ANDERE, DIRECTE 
OF IMPLICIETE, GARANTIES, INCLUSIEF 
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN 
GESCHIKTHEID VAN HET PRODUCT VOOR 
BIJZONDER GEBRUIK.

Bestelprocedure
Bij het plaatsen van een bestelling, moet 
de volledige productnaam opgegeven 

worden. Zie de prijslijst voor het complete 
overzicht van onderdeelnummers.

Neem contact op met uw lokale distribu-
teur voor leverbaarheid.

Sprinklerconstructies met NPT-draad-
aansluitingen:
Specificeer: (Specificeer model/SIN), Stan-
daard Aansprekend, (specificeer K-factor), 
(specificeer nominale temperatuur), Serie 
TY-B (specificeer horizontale of verticale 
zijwand-) sprinkler met (specificeer type 
afwerking of coating), P/N (specificeer op 
basis van tabel B).

Verzonken rozet:
Specificeer: Stijl (specificeer) verzonken ro-
zet met (specificeer afwerking), P/N (speci-
ficeer).

15 mm (1/2”)
Stijl 10
Verchroomd .............................P/N 56-701-9-010

15 mm (1/2”)
Stijl 10
Witgelakt ...................................P/N 56-701-4-010

15 mm (1/2”)
Stijl 10
WIT (RAL9010)* .......................P/N 56-701-3-010

15 mm (1/2”)
Stijl 10
Vermessingd ............................P/N 56-701-2-010
*Voor verkoop buiten het Amerikaanse 

continent.

Sprinklersleutel:
Specificeer: W-Type 6 Sprinklersleutel
................................................. P/N 56-000-6-387.
Specificeer: W-Type 7 Sprinklersleutel
................................................. P/N 56-850-4-001.
 

Wasstiften:  (voor het opnieuw aanbren-
gen van de door sleutel beschadigde 
waslaag)
Specificeer: (Specificeer kleur) kleurcode 
wasstift voor het opnieuw aanbrengen van 
was op sprinklers uit serie TY-B (specificeer 
nominale temperatuur), P/N (specificeer).

Zwart voor 47°C ................. P/N 56-065-1-135
Rood voor 68°C .................. P/N 56-065-1-155
Geel voor 79°C .................... P/N 56-065-1-175
Blauw voor 93°C & 141°C P/N 56-065-1-286

OPMERKINGEN
Iedere wasstift is geschikt voor het opnieuw 
aanbrengen van was op maximaal vijfen-
twintig sprinklers. De was die gebruikt wordt 
voor de 141°C sprinklers is dezelfde als die 
voor 93°C sprinklers en derhalve is de 141°C 
sprinkler beperkt tot dezelfde maximale pla-
fondtemperatuur als de 93°C sprinklers (d.w.z. 
63°C).

TABEL B
SELECTIE VAN ONDERDEELNUMMERS SERIE TY-B 
HORIZONTALE EN VERTICALE WANDSPRINKLERS

MODEL/SIN

578 HORIZONTALE WAND TY3351

575 VERTICALE WAND TY3451

AFWERKING NOMINALE 
TEMPERATUUR

1 MESSING 135 57°C (135°F)

4 WIT POLYESTER 155 68°C (155°F)

3 WIT (RAL9010)* 175 79°C (175°F)

9 VERCHROOMD 200 93°C (200°F)

7 MET LOOD BEDEKT 286 141°C (286°F)

6 MET WASLAAG BEDEKT  
141°C (286°F) 360 182°C (360°F)

8 WAS-OVER-LOODLAAG 
141°C (286°F) MAX.

P/N 57 — XXX — X — XXX

*Voor verkoop buiten het 
Amerikaanse continent.


