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Algemene 
Beschrijving
De staande en hangende standaard aan-
sprekende sprinklers van het model K17 
- 231 met K-factor 240 en een standaard 
dekking (zie figuur 1) zijn automatische 
sprinklers met een glaspatroon. Het zijn 
standaard aansprekende sproeipatroon 
sprinklers die het water in een halfronde 
vorm onder de spreiplaat verspreiden.  

De sprinklers K17 - 231 met K-factor 240 zijn 
onderworpen aan brandtesten op werke-
lijke grootte in hoogstapelmagazijnen. Het 
doel hiervan was de kwalificatie van het 
gebruik van deze sprinklers in plaats van de 
standaard sproeipatroonsprinklers met K-
factor 115 of 160 voor de bescherming van 
hoogstapelmagazijnen. 

Met de sprinklers K17 - 231 met K-factor 
240 kan met een veel lagere druk hogere 
stroomsnelheden worden verkregen. Het 
gebruik van deze sprinklers is derhalve zeer 
voordelig in toepassingen met een hoge 
dichtheid zoals de bescherming van hoog-
stapelmagazijnen. 

De hangende en staande sprinklers model 
K17 - 231 met K-factor 240 kunnen voor 
meer toepassingen worden gebruikt dan 
die vermeld in de huidige listings/goedkeu-
ringen. Voor informatie met betrekking tot 

aanvullende onderzoeken en brandtesten 
die acceptabel zouden kunnen zijn voor 
enig bevoegd gezag, gelieve contact op te 
nemen met de Afdeling Technische Dienst.

WAARSCHUWINGEN
De hier beschreven staande en hangende 
sprinklers model K17 - 231 met K-factor 240 
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)
TY7151 - Staand, K240
TY7251 - Hangend, K240
TY7151 is een nieuwe naam voor C7151, 
G1888 en S8040.

TY7251 is een nieuwe naam voor C7251, 
G1889 en S8041.

Technische 
gegevens
Goedkeuringen
Listed door UL en C-UL.  Goedgekeurd 
door FM en de stad New York. 
(Specifieke gegevens omtrent listings en 
goedkeuringen worden gegeven in tabel 

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.

Model K17 - 231 — Staande en Hangende Sprinklers 
Standaard Aansprekend, Standaard 
Dekking — K-factor 240 

A. De goedkeuringen zijn van toepassing 
op de gebruiksomstandigheden zoals aan-
gegeven in het deel Ontwerpcriteria.)

Maximale Werkdruk
12,1 bar (175 psi)

Draadaansluiting
3/4” NPT of ISO 7 - R3/4

Afvoercoëfficiënt
241,9 l/min.bar0,5 (16.8 usgpm/psi0,5)

Nominale temperaturen
Zie tabel A

Afwerklagen
Messing

Fysieke Kenmerken
Lichaam .........................................................Brons

General
Description
The 16.8 K-factor, Model K17-231,
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” which produce a hemispherical
water distribution pattern below the de-
flector.

The 16.8 K-factor, K17-231 Sprinklers
were subjected to full scale, high-piled
storage, fire tests to qualify their use in
lieu of 8.0 or 11.2 K-Factor standard
spray sprinklers for the protection of
high-piled storage.

Higher flow rates can be achieved at
much lower pressures with the 16.8
K-factor, K17-231 Sprinklers — mak-
ing their use highly advantageous in
high density applications, such as the
protection of high-piled storage.

Applications for the 16.8 K-factor,
Model K17-231 Pendent and Upright
Sprinklers are expanding beyond the
current listings/approvals. For informa-
tion regarding research fire tests which
may be acceptable to an Authority
Having Jurisdiction, please contact the
Technical Services Department.

WARNING
The 16.8 K-factor, Model K17-231 Up-

right 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.

Sprinkler
Identification
Number
TY7151 - Upright, 16.8K
TY7251 - Pendent, 16.8K

TY7151 is a redesignation for C7151,
G1888, and S8040.

TY7251 is a redesignation for C7251,
G1889, and S8041.

Technical
Data
Approvals
UL and C-UL Listed. FM and NYC Ap-
proved. (Specific details for laboratory
listings and approvals given in Table A.
The approvals apply to the service
conditions indicated in the Design Cri-
teria section.)

Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)

Pipe Thread Connection
3/4 inch NPT or ISO 7-R3/4

Discharge Coefficients
K = 16.8 GPM/psi1/2

(241,9 LPM/bar1/2)

Temperature Ratings
Refer to Table A

Finish
Natural Brass

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

. . . . . . Beryllium Nickel w/Teflon†
Bulb . . . . . . . Glass (5 mm dia.)
Compression Screw . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . Brass
Deflector . . . . . . . . . . . . Brass

†Registered trademark of DuPont.
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Model K17-231 — 16.8 K-factor
Upright and Pendent Sprinklers
Standard Response, Standard Coverage

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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Knop ...............................................................Brons
Afdichting ........ Berylliumnikkel met Teflon*
Glaspatroon .....................................Glas (5 mm)
Drukschroef ............................................Messing
Spreiplaat ................................................Messing
*Gedeponeerd handelsmerk van DuPont. 

Ontwerpcriteria
Vereisten volgens de UL en C-UL Lis-
tings.
De sprinklers model K17 - 231 K240 (TY7151 
& TY7251) kunnen worden geïnstalleerd 
conform NFPA 13 voor de positie van 
standaard sprinklers en de vereisten voor 
stroomberekeningen per oppervlak-sproei-
dichtheid voor gebouwen met een licht, 
normaal of hoog brandgevaar met een 
minimale restdruk (stromend) van 0,5 bar 
(7psi) in natte of droge sprinklersystemen. 
Ze kunnen ook worden geïnstalleerd con-
form NFPA 13 voor de positie van standaard 
sprinklers  en de vereisten voor stroombe-
rekeningen per oppervlak-sproeidichtheid 
voor hoogstapelmagazijnen (stapels zon-
der tussenruimte, opslag op pallets, stel-
lingopslag, magazijnbakken en schapop-
slag, inclusief maar niet beperkt tot Class 
I-IV en groep A kunststof ) met een mini-
male restdruk (stromend) van 0,5 bar (7psi) 
voor natte of droge sprinklersystemen. 

Hierna volgen twee kenmerkende voor-
beelden van opstellingen die zijn toege-
staan door NFPA 13. Raadpleeg NFPA 13 
voor meer informatie omtrent combinaties 
van lagere en hogere gebouwenhoogtes, 
lagere en hogere opslaghoogtes, opslagop-
stellingen, classificaties van goederen en 

lagere of hogere vereiste ontwerpdichthe-
den.

Voorbeeld 1: NFPA 13 voorziet alleen be-
schermingscriteria wat betreft plafond (dus 
geen stellingsprinklers) in gebruik met open 
frame (dus geen massieve schappen), opslag 
in enkelvoudige, dubbele, meervoudige rijen, 
of opslag in verplaatsbare stellingen (zonder 
dat er bescherming d.m.v. stellingsprinklers 
nodig is) van in karton verpakte of niet in kar-
ton verpakte kunststoffen uit groep A of B, of 
in karton verpakte schuimplastic uit groep A 
of B met:

  • een opslaghoogte van maximaal 6,1 m 
(20 ft);

  • een maximale plafondhoogte van 8,2 m 
(27 ft); 

  • een minimale ruimte tussen de sprei-
plaat en de bovenzijde van de opslag van 
460 mm (18”); 

  • een minimaal ontwerpdichtheid van 
24,4 mm/min (0.60 gpm/ft²);

  • een minimale restdruk (stromend) van 0,5 
bar (7 psi);

  • een minimaal ontwerpvlak van 186 m² 
(2000 ft²) voor natte systemen of 242 m² 
(2600 ft²) voor droge systemen. 

Voorbeeld 2: NFPA 13 voorziet alleen be-
schermingscriteria wat betreft plafond (dus 
geen stellingsprinklers) in gebruik met open 
frame (dus geen massieve schappen), opslag 
in enkelvoudige, dubbele, meervoudige rijen, 
of opslag in verplaatsbare stellingen (zonder 
dat er bescherming d.m.v. stellingsprinklers 
nodig is) van in karton verpakte of niet in kar-
ton verpakte kunststoffen uit groep A of B, of 

in karton verpakte schuimplastic uit groep A 
of B met:

  • een opslaghoogte van maximaal 7,6 m 
(25 ft);

  • een maximale plafondhoogte van 9,1 m 
(30 ft); 

  • een minimale ruimte tussen de sprei-
plaat en de bovenzijde van de opslag van 
460 mm (18”); 

  • een minimaal ontwerpdichtheid van 
32,6 mm/min (0.80 gpm/ft²);

  • een minimale restdruk (stromend) van 
0,5 bar (7 psi);

  • een minimaal ontwerpvlak van 186 m² 
(2,000 ft²) voor natte systemen of 418 m² 
(4,500  ft²) voor droge systemen. 

Vereisten FM-goedkeuring
De staande sprinklers model K17 - 231 met 
K-factor 240 (TY7151) kunnen worden geïn-
stalleerd conform de van toepassing zijnde 
richtlijnen “voor een controlerende werking 
oppervlak-sproeidichtheid” zoals deze door 
Factory Mutual geleverd worden. (FM-richt-
lijnen kunnen afwijken van de criteria van 
de UL en C-UL Listings). 

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.

TABEL A
LABORATORIUMLISTINGS EN -GOEDKEURINGEN

(Raadpleeg het deel Ontwerpcriteria)

SPRINKLERAFWERKING

TYPE TEMP. GLAS-
PATROON

MESSING

STAAND  
K= 240 (TY7151)

68°C (155°F) Rood

1,2,3,493°C (200°F) Groen

141°C (286°F) Blauw

HANGEND  
K= 240 (TY7251)

68°C (155°F) Rood

1,2,493°C (200°F) Groen

141°C (286°F) Blauw

Opmerkingen:
1. Listed door Underwriters Laboratories, Inc. (UL Listed).
2. Listed door Underwriters Laboratories, Inc. voor gebruik in Canada (C-UL Listed).
3. Goedgekeurd door Factory Mutual Research Corporation (FM-goedgekeurd).
4. Goedgekeurd door de stad New York onder MEA 177 - 03-E.
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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) 

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 

Installation
NOTE

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 horizontal, 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 rat-
ing.

The Model K17-231 Sprinklers must
be installed in accordance with the fol-
lowing instructions.

1. With pipe thread sealant applied to
the pipe threads, hand tighten the
Model K17-231 Sprinkler into the
sprinkler fitting.

2. Using the W-Type 8 Sprinkler
Wrench (Ref. Fig. 2) applied to the
sprinkler Wrench Flats (Ref. Fig. 1),
tighten the Model K17-231 Sprinkler
into the sprinkler fitting.

NOTE
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). Higher
levels of torque may distort the sprin-
kler inlet with consequent leakage or
impairment of the sprinkler.

Care and
Maintenance
The Model K17-231 Sprinklers must
be maintained and serviced in accord-
ance with the following instructions:

NOTE
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 systems must
be obtained from the proper authori-
ties and all personnel who may be
affected by this action must be notified.

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

Automatic sprinklers must  never be
painted, plated, coated, or otherwise
altered after leaving the factory. Modi-
fied sprinklers must be replaced.
Sprinklers that have been exposed to
corrosive products of combustion, but
have not operated, should be replaced
if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
by brushing it with a soft bristle brush.

Care must be exercised to avoid dam-
age to the sprinklers - before, during,
and after installation. Sprinklers dam-
aged by dropping, striking, wrench
twist/slippage, or the like, must be re-
placed. Also, replace any sprinkler that
has a cracked bulb or that has lost
liquid from its bulb. (Ref. Installation
Section).

The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the 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.
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1 - Frame
2 - Button
3 - Sealing Assembly

* Temperature rating is
indicated on deflector.

4 - Bulb
5 - Compression Screw
6 - Deflector*

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

FIGURE 1
MODEL K17-231 UPRIGHT (TY7151) AND PENDENT (TY7251) SPRINKLERS

FIGURE 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

WRENCH

STAAND

1 - Lichaam
2 - Knop
3 - Afdichting

FIGUUR 1
MODEL K17 - 231 STAANDE (TY7151) EN HANGENDE (TY7251) SPRINKLERS

Installatie
OPMERKING

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 68°C (155°F) 
tot 2,4 mm (3/32”) voor de nominale tempe-
ratuur van 141°C (286°F). 

De sprinklers van het model K17 - 231 moe-
ten worden geïnstalleerd conform de hier-
navolgende instructies:  

Stap 1. Draai, met afdichtmiddel toegepast 
op de schroefdraad van de pijp, de sprinkler 
model K17 - 231 handmatig in de sprinkler-
fitting. 

Stap 2. Draai de sprinkler model K17 - 231 
in de sprinklerfitting met de W-Type 8 sprin-
klersleutel (zie figuur 2) geplaatst op de uit-
sparingen (zie figuur 1).  

OPMERKING
Een lekdichte sluiting van de 3/4” NPT sprin-
kleraansluiting wordt verkregen met een 
torsiekracht van 13 tot 27 Nm (10 tot 20 ft.
lbs.). Hogere torsieniveaus kunnen de sprin-
kleraansluiting vervormen met als gevolg 
lekkage of de verminderde werking van de 
sprinkler.

Beheer en 
Onderhoud
De sprinklers model K17 - 231 moeten wor-
den beheerd en onderhouden conform de 
volgende 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. 

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

Installation
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the bulb is cracked or there is a loss of
liquid from the bulb. With the sprinkler
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if they cannot be completely cleaned
by wiping the sprinkler with a cloth or
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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
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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
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FIGURE 1
MODEL K17-231 UPRIGHT (TY7151) AND PENDENT (TY7251) SPRINKLERS

FIGURE 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

WRENCH

FIGUUR 2
W-TYPE 8 SPRINKLER

SLEUTEL

GLEUF VOOR  
SLEUTEL

HANGEND DWARSDOORSNEDE

SLEUTEL-
VLAK

60,3 mm 
(2-3/8”)

60,3 mm 
(2-3/8”)

NOMINALE INDRAAI 
12,5 mm (1/2”)

4 - Glaspatroon
5 - Drukschroef
6 - Spreiplaat *

* Nominale temperatuur 
wordt aangegeven 
op de spreiplaat

** Draadaansluitingen van 
de leiding volgens ISO 
7/1 kunnen op speciaal 
verzoek worden geleverd.
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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 TFP332, 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

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 
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 
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 wor-
den. Gelieve het Sprinkler Identificatienum-
mer (SIN), aantal en nominale temperatuur 
te specificeren. Raadpleeg de prijslijst voor 
een compleet overzicht van de onderdeel-
nummers. 

Neem contact op met uw lokale distribu-
teur voor leverbaarheid. Sprinklerconstruc-
ties met NPT-draadaansluitingen:

Specificeer: (specificeer SIN), K240, Model 
K17 - 231, (specificeer nominale tempera-
tuur), (specificeer hangende of staande) 
sprinkler, P/N (specificeer). 

Staand (SIN TY7151)
68°C (155°F) ......................... P/N 51-888-1-155
93°C (200°F) ........................  P/N 51-888-1-200
141°C (286°F) ....................... P/N 51-888-1-286

Hangend (SIN TY7251)
68°C (155°F) ......................... P/N 51-889-1-155
93°C (200°F) ......................... P/N 51-889-1-200
141°C (286°F) ....................... P/N 51-889-1-286

Sprinklersleutel:
Specificeer: W-Type 8 Sprinklersleutel,
................................................. P/N 56-892-1-001.


