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Generell 
beskrivelse
160 K-faktoren, Serier ELO-231B, standar-
drespons, standarddekning, stående og 
hengende sprinklere (Ref. Figur 1) er auto-
matiske sprinklere av den skjøre bulbtypen. 
De er “standardrespons - spraysprinklere” 
som produserer en halvkuleformet  vann-
distribusjonsmønster under deflektoren. 

160 K, ELO-231B sprinklerne var utsatt for 
fullskala, høydestablet lagring, brannprøver 
for å kvalifisere deres bruk i stedet for 80 el-
ler 115 K-faktor standard spraysprinklere til 
vernet av høydestablet lagring. 

Høyere strømningsfrekvenser kan oppnåes 
ved mye lavere trykk med 160 K, ELO-231B 
sprinklerne - ved å gjøre deres bruk meget 
fordelaktig i høye densitetsanvendelser, slik 
som vernet av høydestablet lagring. 

Voks eller blybelegg kan brukes til å forlen-
ge levetiden til komponenter av  kobberle-
gering brukt i seriene ELO-231B sprinklerer 
utover det som ellers kunne oppnås når de 
utsettes for korrosive atmosfærer. Selv om 
sprinkler med voks, bly og polyester be-
legg har gått igjennom korrosjonsprøvene 
hos gjeldende godkjenningsmyndigheter, 
er prøven ikke representativ for alle mu-
lige korrosive atmosfærer. Derfor anbefa-
les det at sluttbrukeren blir konsultert om 
hvorvidt disse beleggene egner seg for de 

spesifikke, korrosive forholdene. Effektene 
av omgivelsestemperaturen, konsentrasjo-
nen av kjemikalier og gass/kjemisk hastig-
het bør vurderes som et minimum sammen 
med den korrosive typen til kjemikaliet som 
sprinklerne vil bli utsatt for. 

En stående mellomliggende nivåversjon 
av seriene ELO-231B Sprinklere for bruk i 
hyller kan oppnås ved å benytte seriene 
ELO-231B stående sprinkler med WSG-2 
beskyttelse & vern, og en hengende mel-
lomliggende nivåversjon av seriene ELO-
231B Sprinklerne kan oppnås ved å benytte 
Seriene ELO-231B hengende sprinkler med 
WS-2 vern. Dersom det er en mulighet for at 
den hengende mellomliggende nivåversjo-
nen blir utsatt for mekanisk skade, kan en 
G-2 beskyttelse legges til.

ADVARSLER
160 K, Seriene ELO-231B stående og hengende 
sprinklere, som er beskrevet her, må installe-
res og vedlikeholdes i overensstemmelse med 
dette dokumentet samt gjeldende regler fra 
the National Fire Protection Association og 
dessuten regelverket fra alle andre ansvars-
havende myndigheter, som har jurisdiksjon 
hva angår dette området. Unnlater man å 
følge dette vil det kunne svekke og ska-
de yteevnen til dette utstyret. 

Eieren har ansvaret for  å vedlikeholde brann-
vernsystemet og utstyret i behørig funksjonell 
stand. Installatøren eller produsenten bør kon-
taktes om det oppstår spørsmål. 

Installasjon av serier ELO-231B hengende 
sprinkler i todelte dekkskiver vil gjøre all sprin-
klergarantier ugyldig samt eventuelt gjøre 
ugyldig sprinklerens godkjennelse og/eller 
fortegnelser.

VIKTIG
Henvis alltid til teknisk dataspesifika-
sjon TFP700 for “INSTALLATØR ADVAR-
SEL”, som gir advarsler med hensyn til 
håndtering og installasjon av sprinkler-
systemer og komponenter. Uriktig hånd-
tering og installasjon kan ødelegge et 
sprinklersystem og dets komponenter 
permanent og forårsake at sprinkleren 
svikter og ikke utløses ved branntilløp, 
eller forsake at den utløses før den skal.

Serier ELO-231B — Stående og hengende sprinklere, 
standardrespons, standarddekning — 160 K-faktor

Sprinkler  
Identifikasjons-
nummer (SIN)
TY5151 - stående 160 K, 3/4”NPT
TY5251 - Hengende 160 K, 3/4”NPT
TY5851 - Stående 160 K, 1/2”NPT
TY5151 er en ny typebetegnelse for C5151.

TY5251 er en ny typebetegnelse for C5251, 
G1871, and S2531.

TY5851 er en ny typebetegnelse for C5851.

General
Description
The 11.2 K-factor, Series ELO-231B,
Standard Response, Standard Cover-
age, Upright and Pendent Sprinklers
(Ref. Figure  1) are  automatic  sprin-
klers of the frangible bulb type. They
are “standard response - spray sprin-
klers” that produce a hemispherical
water distribution pattern below the de-
flector.

The 11.2 K-factor, ELO-231B  Sprin-
klers were subjected to full scale, high-
piled storage, fire tests to qualify their
use in lieu of 5.6 or 8.0 K-factor stand-
ard spray sprinklers for the protection
of high-piled storage.

Higher flow rates can be achieved at
much lower pressures with the 11.2
K-factor, ELO-231B Sprinklers —
making their use highly advantageous
in high density applications, such as
the protection of high-piled storage.

Wax or lead coatings can be used to
extend the life of the copper alloy com-
ponents used in Series ELO-231B
sprinklers beyond that which would
otherwise be obtained when exposed
to corrosive atmospheres. Although
wax, lead, and polyester coated sprin-
klers have passed the standard corro-
sion tests of the applicable approval
agencies, the testing is not repre-

sentative of all possible corrosive at-
mospheres. Consequently, it is recom-
mended that the end user be consulted
with respect to the suitability of these
corrosion resistant coatings for any
given corrosive environment. The ef-
fects of ambient temperature, concen-
tration of chemicals, and gas/chemical
velocity, should be considered, as a
minimum, along with the corrosive na-
ture of the chemical to which the sprin-
klers will be exposed.

An upright intermediate level version
of the Series ELO-231B Sprinklers for
in-rack applications can be obtained
by utilizing the Series ELO-231B Up-
right Sprinkler with the WSG-2 Guard
& Shield, and a pendent intermediate
level version of the Series ELO-231B
Sprinklers can be obtained by utiliz-
ing the Series ELO-231B Pendent
Sprinkler with the WS-2 Shield. If there
is a possibility of the pendent interme-
diate level version being exposed to
mechanical damage, a G-2 Guard can
be added.

WARNINGS
The 11.2 K-factor, Series ELO-231B
Upright and Pendent Sprinklers de-
scribed herein must be installed and
maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection 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 manufac-
turer should be contacted with any
questions.

Installation of Series ELO-231B Pen-
dent Sprinklers in recessed escutch-
eons will void all sprinkler warranties,
as well as possibly void the sprinkler’s
Approvals and/or Listings.

Series ELO-231B — 11.2 K-factor
Upright and Pendent Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage

Page 1 of 6 TFP342JANUARY, 2005

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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Teknisk 
Beskrivelse
Godkjennelser
UL og C-UL registrert FM-og NYC godkjent

(Se tabell A for komplett informasjon om 
godkjennelse inklusiv status til motstands-
dyktighet mot korrosjon. (Godkjennelser 
gjelder kun for de serviceforhold, som er 
angitt i avsnittet om Designkriterier.)

Maksimalt arbeidstrykk
12,1 bar (175 psi)
K- faktor
161,4 l/min.bar0,5 (11.2 usgpm/psi0,5)
Temperaturklassifiseringer
Jf. tabell A
Utførelser
Jf. tabell A
Fysiske karakteristika
Ramme ........................................................Bronse
Hette ............................................................Bronse
Pakningsenhet.......................................................
.................................Berylium-nikkel m/Teflon*
Bulb (5mm dia.) ...........................................Glass
Kompresjonsskrue ..................................Bronse
Deflektor .....................................................Bronse
*DuPonts registrerte varemerke 

Bruksområder
UL og C-UL oversiktskrav
160 K, Modell ELO-231B (TY5151, TY5251 
& TY5851) Sprinklerne skal installeres i 
overensstemmelse med NFPA 13 standard 
sprinklerposisjon og areal-vanntetthet krav 
til strømningsberegninger lett ordinær el-
ler ekstra fareklasse anvendelsesområder 
med et minimum rest (strømnings) trykk på 
0.5 bar (7 psi) i systemer for våtrørsprinkler 
eller tørrørsprinkler, eller de skal installeres 
i overensstemmelse med NFPA 13 standard 
sprinklerposisjon og areal-vanntetthet 
krav til strømningsberegninger for anven-
delsesområder med høydestablet lagring 
(kompaktlagring, palletert,lagerstativ, søp-
pelkasse og hyllelagring inklusiv men ikke 
begrenset til Klasse I-IV og gruppe A plas-
tikk) med et minimum rest (strømnings) 
trykk på 0,7 bar (10 psi) i systemer for våt-
rørsprinkler eller tørrørsprinkler. 

De følgende to eksempler er typiske for ar-
rangementer som er tillatt av NFPA 13. For 
alle kombinasjoner av mindre og større 
bygningshøyder, mindre og større lag-
ringshøyder, lagringsarrangementer, klas-
sifikasjoner av varer, og mindre og større 
nødvendige designdensiteter se NFPA 13 
for detaljer. 

Eksempel: NFPA 13 gir kun vern for tak (f.eks. 
ingen sprinklere i hyller) kriterium ved å bruke 
åpent rammeverk f.eks ingen lukkede hyller) 
enkle, doble, fler-rads, eller flyttbare lagersta-
tiv (uten behov for vern med sprinklere i hylle) 
i esker eller uten esker som ikke er brettet ut  

gruppe A eller B plastikk eller i esker om er 
brettet ut gruppe A eller B plastikk med:

 • en lagringshøyde på opp til 6,1 m (20 ft);

 • en maksimum takhøyde på 8,2 m (27 ft);

 • en minimum deflektor til toppen av lag-
ringsklaring på 457 mm (18”);

  • en minimum designdensitet på 24,4 mm/
min (0.60 gpm/ft²);

 • et minimum rest (strømnings) trykk på 
0,7 bar (10 psi);

 • et minimum designområde på 186 m² 
(2000 ft²)  for våte systemer eller 242 m² 
(2600 ft²) for tørrørsystemer.

FM krav for godkjennelse
160 K, Modell ELO-231B (TY5151, TY5251 & 
TY5851)sprinklerne skal installeres i over-
ensstemmelse med gjeldende retningslin-
jer for “kontrollerende densitet/område” 
gitt av Factory Mutual. (Retningslinjene fra 
FM kan variere fra godkjennelseskriteriene 
til UL og C-UL.

OVERFLATEUTFØRELSE 

TYPE TEMPERATUR BULB-
VÆSKE MESSING FOR-

KROMMET BLYBELAGT VOKSBE-
LAGT

VOKS OVER 
BLY

STÅENDE 
(TY5151 & 

TY5851)

68°C (155°F) Rød

1,2,3,4
3

93°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå 3 3(a)

HENGENDE 
(TY5251)

68°C (155°F) Rød

1,2,3,4
3

93°C (200°F) Grønn

141°C (286°F) Blå 3 3(a)

 

ANMERKNINGER
1. Listet av Underwriters Laboratories, Inc. (UL listet).
2. Listet av Underwriters Laboratories, Inc. for bruk i Canada (C-UL listet).
3. Godkjent av Factory Mutual Research Corporation (FM godkjent).
4. Godkjent av New York City iht. MEA 291-04-E.
(a) FM godkjent for en maksimum taktemperatur på 66°C (150°F).

TABELL A
LABORATORIENOTATER OG GODKJENNELSER FOR 160 K SERIER 

ELO-231B HENGENDE OG STÅENDE SPRINKLERE
(Se avsnittet om Designkriterier)
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the need for in-rack sprinkler protec-
tion) of cartoned or uncartoned unex-
panded Group A or B plastics, or, car-
toned expanded Group A or B plastics,
with:

• a storage height of up to 20 feet (6,1
m);

• a maximum ceiling height of 27 feet
(8,2 m);

• a minimum deflector to top of stor-
age clearance of 18 inches (457
mm);

• a minimum design density of 0.60
gpm/ft2 (24,4 mm/min);

• a minimum residual (flowing) pres-
sure of 10 psi (0,7 bar);

• a minimum design area of 2000 ft2
(186 m2) for wet systems or 2600 ft2
(242 m2) for dry pipe systems

FM Approval
Requirements

The 11.2 K-factor, Model ELO-231B
(TY5151, TY5251 & TY5851) Sprin-
klers are to be installed in accordance
with the applicable “control mode den-
sity/area” guidelines provided by Fac-
tory Mutual. (FM guidelines may differ
from UL and C-UL Listing criteria.)

Operation
The glass bulb contains a fluid that
expands when exposed to heat. When
the rated temperature is reached, the
fluid expands sufficiently to shatter the
glass  bulb,  allowing  the  sprinkler  to
activate and water to flow.

Installation
The Series ELO-231B Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing 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 155°F/68°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 286°F/141°C
temperature ratings.

A leak tight 3/4 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 10
to 20 ft.lbs. (13,4 to 26,8 Nm). A maxi-
mum of 30 ft.lbs. (40,7 Nm) of torque
is to be used to install sprinklers with
3/4 NPT connections. A leak tight 1/2
inch NPT sprinkler joint should be ob-
tained with a torque of 7 to 14 ft.lbs.
(9,5 to 19,0 Nm). A maximum of 21 ft.
lbs. (28,5 Nm) of torque may be used
to install sprinklers with 1/2 NPT con-
nections. Higher levels of torque may
distort  the  sprinkler inlet  and cause
leakage or impairment of the sprinkler.

Do not attempt to make-up for insuffi-

cient adjustment in the escutcheon
plate by under- or over-tightening the
sprinkler. Readjust the position of the
sprinkler fitting to suit.

The Series ELO-231B Upright and
Pendent Sprinklers must be installed
in  accordance with the  following in-
structions.

Step 1. Pendent sprinklers are to be
installed in the pendent position, and
upright sprinklers are to be installed in
the upright position.

Step 2. With pipe thread sealant ap-
plied to the pipe threads, hand tighten
the sprinkler into the sprinkler fitting.

Step 3. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
3 Sprinkler Wrench  (Ref. Figure 2),
except that an 8 or 10 inch adjustable
Crescent wrench is to be used for wax
coated sprinklers. With  reference  to
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FIGURE 1
11.2 K-FACTOR SERIES ELO-231B

UPRIGHT - 3/4" NPT (TY5151), UPRIGHT - 1/2" NPT (TY5851), AND PENDENT - 3/4" NPT (TY5251) SPRINKLERS

"FITTING SIDE"

FITTING
TOWARDS SPRINKLER

RECESS
WRENCH

(END "A")

FIGURE 2
W-TYPE 3 SPRINKLER

WRENCH

PENDENT
TY5251

1/2" (12,7 mm)
NOMINAL MAKE-IN

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

Temperature rating is indicated on deflector.

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

TYP.

2-13/16"
(71,4 mm)

UPRIGHT
TY5851

special request.
**
*

UPRIGHT
TY5151

NOMINAL MAKE-IN
1/2" (12,7 mm)

**
NPT
1/2"

WRENCH
FLATS

**

RELIEF
THREAD

3/4"
NPT

Deflector
Screw
Compression
Bulb

Components:

Seal

Cap

Frame

-4

2

6

5

4

3

CROSS
SECTION

6

5

-

-

NPT
**3/4"

1

2

3

1
-

-

-

*

Assembly

FIGUR 1
160 K SERIER ELO-231B STÅENDE - 3/4” NPT (TY5151), STÅENDE - 1/2” NPT (TY5851), OG HENGENDE - 3/4” NPT 

(TY5251) SPRINKLERE

STÅENDE 
TY5851

SPRINKLER-
NØKKELFLATE

71 mm  
(2-13/16”) 

TYP.

NOMINELL 
INNSKRUINGSDYBDE

12,5 mm (1/2”)

Komponenter.
1 - Ramme
2 - Tetnings-

montasje
3 - Hette
4 - Bulb
5 - Kompre-

sjonsskrue
6 - Deflektor*

* Temperaturklassifiseringen er indikert på deflektor.
** Rørgjengekoblinger iht. ISO 7/1 kan leveres på spesiell forespørsel.

Drift
Glassbulben inneholder en væske, som ek-
spanderer, når den utsettes for oppvarming. 
Når den bestemte temperaturen nås, har 
væsken utvidet seg tilstrekkelig til å knuse 
glassbulben, hvilket gjør at sprinkleren akti-
veres og tillater vannet å strømme ut.

Installasjon
Seriene ELO-231B sprinklere må instal-
leres i overensstemmelse med følgende 
instruksjoner: 

ANMERKNINGER
Installer ikke noen bulb-type sprinkler om bul-
ben har sprekker, eller det er væsketap fra bul-
ben. Når bulben holdes horisontalt, skal det 
finnes en liten luftboble. Luftboblediameteren 
er omtrent 1,5 mm (1/16”) for 57°C(135°F) til 
2,5 mm (3/32”) for 141°C (286°F) tempera-
turklassifiseringene. 

En lekkasjefri 3/4” NPT gjengeanslutning kan 
oppnås ved et dreiemoment på 13 til 27 Nm 
(10 til 20 ft.lbs.). Et dreiemoment på maksi-
malt 41 Nm (30 ft.lbs.) skal benyttes til å in-
stallere sprinklere med 3/4” NPT-gjenger. En 
lekkasjefri 1/2” NPT gjengeanslutning kan 
oppnås ved et dreiemoment på 9,5 til 19 Nm 
(7 til 14 ft.lbs.). Et dreiemoment på maksimalt 
29 Nm (21 ft.lbs.) kan benyttes til å instal-
lere sprinklere med 1/2” NPT-gjenger. Høyere 
dreiemoment, enn dette kan deformere sprin-
klerinnløpet og medføre lekkasjer i eller svek-
kelse av sprinkleren. 

tenøkkelen løsne skiftenøkkelstangen før 
skiftenøkkelen fjernes. 

Etter installasjonen må sprinklernøkkel-
flatene og ramme-armene kontrolleres og 
voksbelegget tas på (repareres) hver gang 
belegget har blitt skadet og rent metall ek-
sponeres. Voksbelegget på nøkkelflatene 
kan tas på forsiktig ved å benytte en opp-
varmet 1/8” diameter (M3) stålstang på om-
rådene hvor rent metall er eksponert. 

ANMERKNINGER
Det å ta på voksbelegget gjelder kun på nøk-
kelflatene og ramme-armene, og dette skal 
kun utføres på tidspunktet for den første 
sprinklerinstallasjonen. 

Stålstangen bør kun oppvarmes til det punkt 
som den begynner å smelte voksen på, og 
nødvendige foranstaltninger må tas når den 
oppvarmete stangen tas på for å hindre at 
den som installerer blir brent. 

STÅENDE 
TY5151

HENGENDE 
TY5251 TVERR SNITT

NOMINELL 
INNSKRUINGSDYBDE

12,5 mm (1/2”)

NOMINELL 
INNSKRUINGSDYBDE

11,1 mm (7/16”)

GJENGEAV-
LASTNING

the need for in-rack sprinkler protec-
tion) of cartoned or uncartoned unex-
panded Group A or B plastics, or, car-
toned expanded Group A or B plastics,
with:

• a storage height of up to 20 feet (6,1
m);

• a maximum ceiling height of 27 feet
(8,2 m);

• a minimum deflector to top of stor-
age clearance of 18 inches (457
mm);

• a minimum design density of 0.60
gpm/ft2 (24,4 mm/min);

• a minimum residual (flowing) pres-
sure of 10 psi (0,7 bar);

• a minimum design area of 2000 ft2
(186 m2) for wet systems or 2600 ft2
(242 m2) for dry pipe systems

FM Approval
Requirements

The 11.2 K-factor, Model ELO-231B
(TY5151, TY5251 & TY5851) Sprin-
klers are to be installed in accordance
with the applicable “control mode den-
sity/area” guidelines provided by Fac-
tory Mutual. (FM guidelines may differ
from UL and C-UL Listing criteria.)

Operation
The glass bulb contains a fluid that
expands when exposed to heat. When
the rated temperature is reached, the
fluid expands sufficiently to shatter the
glass  bulb,  allowing  the  sprinkler  to
activate and water to flow.

Installation
The Series ELO-231B Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing 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 155°F/68°C to 3/32
inch (2,4 mm) for the 286°F/141°C
temperature ratings.

A leak tight 3/4 inch NPT sprinkler joint
should be obtained with a torque of 10
to 20 ft.lbs. (13,4 to 26,8 Nm). A maxi-
mum of 30 ft.lbs. (40,7 Nm) of torque
is to be used to install sprinklers with
3/4 NPT connections. A leak tight 1/2
inch NPT sprinkler joint should be ob-
tained with a torque of 7 to 14 ft.lbs.
(9,5 to 19,0 Nm). A maximum of 21 ft.
lbs. (28,5 Nm) of torque may be used
to install sprinklers with 1/2 NPT con-
nections. Higher levels of torque may
distort  the  sprinkler inlet  and cause
leakage or impairment of the sprinkler.

Do not attempt to make-up for insuffi-

cient adjustment in the escutcheon
plate by under- or over-tightening the
sprinkler. Readjust the position of the
sprinkler fitting to suit.

The Series ELO-231B Upright and
Pendent Sprinklers must be installed
in  accordance with the  following in-
structions.

Step 1. Pendent sprinklers are to be
installed in the pendent position, and
upright sprinklers are to be installed in
the upright position.

Step 2. With pipe thread sealant ap-
plied to the pipe threads, hand tighten
the sprinkler into the sprinkler fitting.

Step 3. Tighten the sprinkler into the
sprinkler fitting using only the W-Type
3 Sprinkler Wrench  (Ref. Figure 2),
except that an 8 or 10 inch adjustable
Crescent wrench is to be used for wax
coated sprinklers. With  reference  to
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UPRIGHT - 3/4" NPT (TY5151), UPRIGHT - 1/2" NPT (TY5851), AND PENDENT - 3/4" NPT (TY5251) SPRINKLERS
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FIGURE 2
W-TYPE 3 SPRINKLER
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PENDENT
TY5251

1/2" (12,7 mm)
NOMINAL MAKE-IN

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

Temperature rating is indicated on deflector.

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

TYP.

2-13/16"
(71,4 mm)

UPRIGHT
TY5851

special request.
**
*

UPRIGHT
TY5151

NOMINAL MAKE-IN
1/2" (12,7 mm)

**
NPT
1/2"

WRENCH
FLATS

**

RELIEF
THREAD

3/4"
NPT

Deflector
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Compression
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Seal

Cap
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-

-

NPT
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-
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“FITTING SIDE “ 
MOT 

SPRINKLERMONTERING

SKRUNØKKELS-
SPOR

(ENDE “A”)

FIGUR 2
W-TYPE 3 

SPRINKLERNØKKEL

Forsøk ikke å kompensere for dårlig passform 
hos dekkskiveplaten gjennom  over-eller-un-
dertiltrekking av sprinkleren. Juster sprinkle-
ren til den passer.

Seriene ELO-231B stående og hengende 
sprinklere må installeres i overensstem-
melse med følgende instruksjoner. 

Steg 1. Nedadrettede sprinklere skal in-
stalleres i hengende posisjon, og stående 
sprinklere i stående posisjon. 

Steg 2. Påfør egnet tetningsprodukt på rør-
gjengene og skru deretter inn sprinkleren i 
rørdelen for hånd.

Steg 3. Sprinkleren må kun skrues til i rørde-
len ved å bruke en W-Type 3 Sprinklernøk-
kel (jf. fig. 2), unntatt at en 200 eller 250 mm 
(8 eller 10”) justerbar Crescent skiftenøkkel 
skal brukes på voksbelagte sprinklere. Med 
henvisning til figur 1, skal W-Type 3 Sprin-
klernøkkelen eller den justerbare Crescent 
skiftenøkkelen, som relevant benyttes på 
nøkkelflatene. 

Når det installeres voksbelagte sprinklere 
med den justerbare Crescent skiftenøk-
kelen må det utvises stor varsomhet for å 
hindre skade på voksbelegget på sprin-
klernøkkelflatene eller ramme-armene 
og derfor eksponering av rent metall i det 
korrosive miljøet. Skiftenøkkelstangen bør 
åpnes tilstrekkelig bredt for å passere over 
nøkkelflatene uten å skade voksbelegget. 
Før sprinklerne skrues til med skiftenøk-
kelen skal skiftenøkkelstangen justeres slik 
at den kun berører sprinklernøkkelflatene. 
Etter at sprinklerne er skrudd til med skif-
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Dersom det å ta på voksbelegg med fullsten-
dig dekning ikke er vellykket, kan tilleggsvoks 
bestilles i form av en voksstav (enden som er 
fargekodet). Kun den korrekte fargekodete 
voksen skal brukes og det å ta på nøkkelfla-
tene og ramme-armene er kun tillatt på tids-
punktet for den første sprinklerinstallasjonen. 
Med stålstangen oppvarmet slik som beskre-
vet ovenfor, ta stangen til det området som 
trenger tilleggsvoks med stangen vinklet ned-
over, og berør så voksstaven til stangen om-
trent er en halv tommes avstand fra området 
som trenger å bli reparert. Voksen vil smelte 
og renne ned på sprinkleren.

Service og 
vedlikehold
Seriene ELO-231B sprinklere må vedlikehol-
des og betjenes i overensstemmelse med 
følgende instruksjoner: 

ANMERKNINGER
Før det stenges en kontrollventil for brann-
vernsystem for å utføre vedlikeholdsarbeide 
på brannvernsystemet, som den kontrollerer, 
må det innhentes tillatelse fra rette myndig-
heter til avstengning, og alt personell, som 
kan bli berørt av dette må få beskjed. 

Sprinklere, som viser seg å lekke eller som 
viser tydelige tegn på korrosjon må byttes 
ut. 

Automatiske sprinklere må aldri males, 
pansres, oversmøres, eller endres på noen 
annen måte, etter å ha blitt levert fra fabrik-
ken. Modifiserte sprinklere må byttes ut. 
Sprinklere, som har vært eksponert mot 
korroderende brannprodukter,, men ikke 
har vært aktivert i brannslukning, bør byt-
tes ut om de ikke kan rengjøres fullstendig 
gjennom å bli tørkes av med en klut, eller 
børstes med en myk kost. 

Varsomhet må utøves for å unngå skade på 
sprinklerne  - før, under og etter installasjon. 
Sprinklere, som skades gjennom fall, slag, 
vridning, eller lignende må byttes ut. Bytt 
også ut alle sprinklere som har en sprukket 
bulb, eller som har mistet væske fra bulben 
(Jfr. avsnittet om installasjon). 

Hyppige visuelle kontroller anbefales utført 
først for sprinkler med belegg motstands-
dyktig mot korrosjon etter at installasjonen 
har blitt fullført for å verifisere  den poten-
sielle integriteten på lang sikt av belegget. 
Deretter bør årlige kontroller i henhold til 
NFPA 25 være nok, imidlertid i stedet for å 
kontrollere fra gulvnivået, bør en tilfeldig 
prøvetaking av avgrensete visuelle kon-
troller foretas for på den måten å avgjøre 
bedre den nøyaktige tilstanden til sprin-
kleren og langtidsintegriteten til belegget 

motstandsdyktig mot korrosjon, da det kan 
bli påvirket av de aktuelle korroderende 
forholdene. 

Eieren er ansvarlig for å kontrollere, teste og 
vedlikeholde sitt brannvernsystem og tilbe-
høret i overensstemmelse med dette doku-
mentet, samt gjeldende regelverk fra the 
National Fire Protection Association (f.eks., 
NFPA 25), i tillegg til gjeldende normer fra 
andre myndigheter som har jurisdiksjon på 
området. Leverandøren, eller sprinklerpro-
dusenten må konsulteres om det oppstår 
spørsmål. 

Det anbefales at automatiske sprinkler-
systemer blir kontrollert, testet, og vedli-
keholdt av en kvalifisert kontrollinstans i 
overensstemmelse med lokale krav og/eller 
nasjonale reglementer.

Begrenset 
garanti
Produkter, som produseres av Tyco Fire 
Products innrømmes garantiforsikring kun 
overfor den originale kjøperen i ti (10) år, 
mot defekter i materialet eller utførelsen, 
etter at det er betalt og har blitt forskrifts-
messig installert og vedlikeholdt under nor-
mal bruk og  behandling. Denne garantien 
utløper ti (10) år etter dato for utsendelse 
av Tyco Fire Products. Ingen garanti gis for 
produkter og komponenter, som har vært 
utsatt for feilbruk, ukorrekt installasjon, 
korrosjon, eller som ikke har blitt installert, 
vedlikeholdt, eller reparert iht.  gjeldende 
standarder fra ”the National Fire Protection 
Association”, og/eller noen annen myndig-
het som har jurisdiksjon. Materiell, som 
Tyco Fire Products klassifiserer, som defekte 
må enten repareres eller byttes ut på Tyco 
Fire Products direkte henstilling. Tyco Fire 
Products hverken påtar seg eller autorise-
rer noen annen person til å påta seg noen 
annen forpliktelse i forbindelse med salg av 
produkter eller deler av produkter. Tyco Fire 
Products skal ikke kunne holdes ansvarlige 
for designfeil i sprinklersystemet, eller for 
feilaktig, eller ufullstendig informasjon for-
midlet av Kjøperen, eller Kjøperens repre-
sentanter. 

IKKE I NOE TILFELLE, SKAL TYCO FIRE PRO-
DUCTS HOLDES ANSVARLIGE AV KONTRAKT, 
STRAFFEFORFØLGELSE, ANSVARSFORPLIK-
TELSE ELLER UNDER NOEN ANNEN JURIDISK 
TEORI, FOR  TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESI-
ELLE ELLER FØLGESKADER, INKLUSIVE MEN 
IKKE BEGRENSET TIL  KRAV OM ERSTATNING 
FOR ARBEIDE, UTEN HENSYN TIL HVORVIDT 
TYCO FIRE PRODUCTS BLE INFORMERT OM 
MULIGHETENE FOR SLIKE KRAV, OG IKKE 

UNDER NOEN FORHOLD SKAL TYCO FIRE 
PRODUCTS ANSVAR OVERSTIGE ET BELØP 
TILSVARENDE SALGSPRISEN. 

NEVNTE GARANTI GJELDER I STEDET FOR 
ALLE ANDRE EKSPLISITTE ELLER IMPLI-
SITTE GARANTIER, INKLUSIV GRARANTIER 
OM OMSETTELIGHET OG EGNETHET FOR 
NOE SPESIFIKT FORMÅL.
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Bestillings-
prosedyre
Et delnummer (P/N) er ikke angitt ved be-
stilling av sprinklere med gjengekoblinger 
per ISO 7/1.

Ta kontakt med den lokale forhandleren 
hva lagerstatus og tilgjengelighet angår

Sprinklermontasjer med NPT gjenge-
kobling:
Oppgi: (angi SIN), 160 K, (angi tempera-
turklassifisering), Serier ELO-231B standar-
drespons ( angi hengende eller stående) 
sprinkler med ( angi utførelse), produkt-
nummer (angi fra tabell B).

Sprinklernøkkel:
Oppgi: W-Type 3 Sprinklernøkkel, produkt-
nummer  56-895-1-001.

Voksstaver: (for å reparere voksbelegg 
skadet av skiftenøkkel)
Oppgi: (Angi farge) fargekodet voksstav for 
reparasjon (angi temperaturklassifisering) 
tamperatur klassifisert seriene TY-B sprin-
kler, P/N (angi).

Rød for 68°C ......................... P/N 56-065-1-155
Blå for 93°C & 141°C .......... P/N 56-065-1-286

ANMERKNINGER
Hver voksstav er egnet for reparasjon av opp 
til tjuefem sprinklere. 

Voks brukt for 141°C sprinklere er den samme 
som for 93°C sprinklere og derfor er 141°C 
sprinklere begrenset til samme maksimum 
taktemperatur som 93°C sprinklere (dvs. 
65°C).

TABELL B
VALG AV PRODUKTSYMBOLNUMMER 160 K SERIER ELO-231B 

STANDARDRESPONS STÅENDE OG HENGENDE SPRINKLERE

TYPE

510 STÅENDE
3/4” NPT
(TY5151)

512 HENGENDE
3/4” NPT
(TY5251)

501 STÅENDE
1/2” NPT
(TY5851)

UTFØRELSE TEMPERATUR-
GRADERING

1 MESSING 155 68°C (155°F)

9 FORKROMMET 200 79°C (200°F)

6 VOKSBELAGT 286 141°C (286°F)

7 BLYBELAGT

8 VOKS OVER BLY

P/N 50 — XXX — X — XXX
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

NB: Dette er et oversatt dokument.  Oversettelser av alle typer materiell, til andre språk enn engelsk, er kun ment å være en støtte til et ikke-en-
gelsktalende publikum. Nøyaktigheten av oversettelsen, er hverken garantert, eller implisert. Om det oppstår spørsmål, eller noen form for tvil om 

nøyaktigheten av informasjonen i denne oversettelsen, ber vi Dem vennligst å konsultere den engelske versjonen av dokument TFP342, som er 
den offisielle versjonen av dokumentet. Uoverensstemmelser eller forskjeller, som har oppstått under oversettelsen, er ikke bindende og har ingen 

juridisk betydning for  overensstemmelser, gjennomføring, eller noen andre forhold. www.quicksilvertranslate.com.
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