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Model
ModelEC-25
EC‑25
Extended
Area Density
Sprinklers
Extended Coverage
Coverage Area-Density
Sprinklers
25.2
K-factor
K‑factor
363

Algemene
General
Beschrijving
Description
The
EC-25
Extended
Coverage
DeModel
staande
sprinklers
met vergroot
sproei‑
Upright
Sprinklers
Figure
vlak model
EC‑25 (Ref.
(zie figuur
1) 1)
zijnare
“Con‑
“Control-Mode
Extended
Coverage
trol-Mode Extended
Coverage
Sprinklers”
Sprinklers” having a nominal K-factor
(controlerende sprinklers met vergroot
of 25.2. Their use is especially advansproeivlak)
een of
nominale
K‑factor
tageous
as a met
means
decreasing
thevan
363. Het
is in het
bijzon‑
number
of gebruik
requiredhiervan
sprinklers
to proder nuttig
voor de reductie
van het an
aantal
tect
occupancies
requiring
sprinklers dat
nodig is om
locaties te be‑
area/density
application
of water.
schermen waarvoor een toepassing op ba‑
These
sprinklers
offer maximum covsis van
oppervlak-sproeidichtheid
van het
erage areas of 14 feet by 14 feet (196
water vereist is.
sq. ft.) which is almost double that of
standard
coverage bieden
sprinklers
for
Deze sprinklers
eenused
maximaal
similar
applications.
sproeivlak
van 4,27 m x 4,27 m (18,2m²)
ft x 14Sprinklers
ft (196 ft²)). comply
Dit is bijna
het
dub‑
(14EC-25
The
with
the
bele vanfor
de the
sprinklers
met een
criterion
protection
of standaard
retail
dekking
die voor gelijksoortige
toepassin‑
stores
as described
in the 2002 edition
of NFPA
13, Section
gen worden
gebruikt.12-7.2

ben aangetoond
model EC-25
EC‑25 in
Applications
for dat
thehetModel
de ruimte met
groter oppervlak
kan
Sprinklers
are een
expanding
beyond the
current
For information
regardwordentesting.
geïnstalleerd
op basis van
de criing
additional
research
fire tests
that
teria
van alle andere
sprinklers
met
een
may
be acceptable
Authority
standaard
sproeivlak. to
Alsan
zodanig
zijn zij
Having
Jurisdiction
contact theop
aanvaardbaar
voor please
alle toepassingen
Technical
Department.
basis vanServices
oppervlak-sproeidichtheid
die
momenteel erkend zijn.
WARNINGS
The
ModelEC‑25
EC-25
Sprinklers
De model
sprinkler
kan voor demeer
scribed
hereinworden
must be
installeddan
and
toepassingen
aangepast
dat
maintained
in compliance
de huidige proeven
aantonen.with
Voor this
infor‑
document,
well as tot
withaanvullende
the applicamatie met as
betrekking
on‑
ble
standards
the National
Proderzoeken
en of
brandtesten
die Fire
acceptabel
tection
addition
to the
zoudenAssociation,
kunnen zijn in
voor
enig bevoegd
standards
of any
otherop
authorities
hav-de
gezag, gelieve
contact
te nemen met
ing jurisdiction (e.g., FM Global). FailAfdeling Technische Dienst.
ure
to do so may impair the perform-

ance of these
devices.
WAARSCHUWINGEN

De owner
hier beschreven
sprinkler
EC‑25
The
is responsible
formodel
maintainmoet
worden
geïnstalleerd
en onderhouden
ing
their
fire protection
system
and devices
in dit
proper
operating
conform
document,
als ookcondition.
conform de
The
contractor
or sprinkler
van installing
toepassing zijnde
richtlijnen
van de Na‑
manufacturer
should
be contacted
tional Fire Protection
Association
en de richt‑
Where
the FM
Approval
is utilized,
any
De EC‑25
sprinklers
voldoen
aan dethe
crite‑ with
lijnen
vanquestions.
enig ander bevoegd gezag (bijv. FM
EC-25
has
undergone
ria voor
de successfully
bescherming van
winkels zoals Global). Niet-nakoming van deze verplichfull-scale
fire testing
at FM
forvan
useNFPA
un- 13
beschreven
in de editie
2002
ting kan schadelijk zijn voor de werking
der(National
obstructed
ceiling
conditions
Fire Protection Association),fordeel van deze apparaten.
area/density
design applications. This
12-7.2.
testing has demonstrated that the
De eigenaar is verantwoordelijk voor het on‑
Model
EC-25
at its extended
coverWanneer
de FM-goedkeuring
wordt
toege‑ derhoud van zijn brandbeveiligingssysteem
age
spacings
be een
installed
using
past,
heeft decan
EC‑25
complete
brand‑ en voor het in goede staat houden van de ap‑
all test
other
standard
coverage
sprinbij FM
ondergaan
voor gebruik
onder paratuur. Bij vragen dient contact te worden
SIN TY9128 - (Upright K=25.2)
kler
criteria.
such, they
acplafonds
metAs
obstructies
met are
betrekking
opgenomen met de installateur of de sprin‑
ceptable
for
all
currently
recognized
tot ontwerptoepassingen op basis van op‑ klerfabrikant .
area/density applications.
pervlak-sproeidichtheid. Deze testen heb-

Sprinkler
Identification
Number

BELANGRIJK
Zie altijd het Technische Gegevensblad
TFP700 voor de “WAARSCHUWINGEN
VOOR INSTALLATEURS”
dat de voorzorgs‑
IMPORTANT
maatregelen
die genomen
moe‑
Always
refer aangeeft
to Technical
Data
Sheet
TFP700
forbetrekking
the “INSTALLER
ten worden
met
tot de hante‑
WARNING”
that provides
cautions
ring en installatie
van sprinklersystemen
with
to handling
and instalenrespect
–componenten.
Onjuiste
hantering
lation
sprinklerkunnen
systems
comen of
installatie
hetand
sprinklersy‑
ponents.
Improper
handling and in-per‑
steem of
de sprinklercomponenten
stallation
permanently
damage
manent can
beschadigen
en ervoor
zorgen
a sprinkler
system
or its
dat de sprinkler
in geval
vancompobrand niet
nents and cause the sprinkler to fail
werkt of vroegtijdig in werking treedt.

to operate in a fire situation or cause
it to operate prematurely.

Technical
Data
Sprinkler

Identificatie
nummers (SIN)

Approvals
FM Approved. UL and C-UL Listed.
(Approvals only apply to the service
conditions indicated in the Design Criteria section.)
SIN TY9128
- (Staand
K=363)
NYC
under MEA
355-01-E.
Maximum Working Pressure
175 psi (12,1 bar)
Pipe Thread Connection
1 inch NPT or ISO 7-R1
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Technische
Discharge Coefficient
K = 25.2 GPM/psi
gegevens
(362,9 LPM/bar )
1/2
1/2

Keurmerken
Temperature Ratings
FM-goedgekeurd.
UL en C-UL Listed
165°F/74°C or 214°F/101°C
(Goedkeuringen zijn alleen van toepassing
Finish
op
de gebruiksomstandigheden zoals aan‑
Natural Brass
gegeven
in het deel Ontwerpcriteria).
NYC onder MEA 355-01-E.
Physical Characteristics
Maximale
Frame . Werkdruk
. . . . . . . . . . . . Brass
12,1
bar (175. psi)
Deflector
. . . . . . . . . . Copper
Compression Screw . . . . . . . . .
Draadaansluiting
. . of. ISO
. . 7-R1
. . . . . . Stainless Steel
1”.NPT
Hook . . . . . . . . . . . . . . Monel
Afvoercoëfficiënt
Strut . . . . . . 0,5. . . . . . . . . 0.5Monel
)
KLink
= 363
l/min bar . (25.2
Assembly
. . .usgpm/psi
Solder, Nickel
Nominale
Button . temperaturen
. . . . . . . . . . . . Brass
74°C
(165°F)
of 101°C (214°F)
Sealing
Assembly
. . . . . . . . . .
. . . .Kenmerken
. Beryllium Nickel w/Teflon
Fysieke
Ejection....................................................Messing
Spring . . . . . . . Inconel
Lichaam.
Deflector Nut . . . . . . . . . . Brass
Spreiplaat.....................................................
Koper
Drukschroef..................................Roestvrij staal
Patents
Haak...............................................
Monel-metaal
U.S.A. .Patent
Number 4,580,729.
Stempel.
.......................................
Monel-metaal
Verbinding.................................. Soldeer, nikkel
Knop...........................................................Messing
Afdichting................................................................
.............................. Berylliumnikkel met Teflon*
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TFP213
TFP213_NL

65 mm DIA.
(2-9/16”)

NOMINALE
TEMPERATUUR

46 mm
(1-13/16”)

1-Lichaam
1-Frame
2-Spreiplaat
2-Deflector
3-Compression
3-Drukschroef Screw
4-Hook
4-Haak
5-Strut
5-Steunbalk
6-Link
Assembly
6-Aansluiting
7-Button
7-Knop
8-Gasketed
Spring
Plate
8- Veerplaat met
pakking
9-Ejection
Spring
9-Uitstootveer
10-Deflector
Nut
10-Spreiplaatmoer

95 mm
(3-3/4”)

SLEUTELVLAK
(BEIDE ZIJDEN)

14 mm
(9/16”)
NOMINALE
INDRAAIDIEPTE

1” NPT

FIGUUR
STAANDE
SPRINKLER
MET VERGROOT
SPROEIVLAK
FIGURE1,1,MODEL
MODELEC‑25
EC-25
EXTENDED
COVERAGE
UPRIGHT SPRINKLER

Operation
The fusible link assembly is comprised
Uitstootveer.
of two link ..............................................Inconel
halves that are joined toSpreiplaatmoer......................................Messing
gether by a thin layer of solder. When
*Gedeponeerd
handelsmerk
van DuPont.
the rated temperature
is reached,
the
solder melts and the two link halves
Patenten
separate
allowing the
sprinkler to actiU.S.A.
Patentnummer:
4,580,729
vate and flow water.

Werking
Design
Criteria

De smeltlood element bestaat uit twee
aansluithelften die zijn verbonden door
FM APPROVAL CRITERIA
een dunne laag loodmetaal. Wanneer de
The Model
EC-25 Extended
Coverage
nominale
temperatuur
wordt bereikt,
smelt
Upright
Sprinklers
(SINdeTY9128)
are
het
loodmetaal
en vallen
twee aansluit‑
FM Approved
to be utilized
in accordhelften
uiteen, waardoor
de sprinkler
wordt
ance with the
following
guidelines:
geactiveerd
en het
water gaat
stromen.
1. Application: The Model EC-25
Extended Coverage Upright Sprinklers may be used to protect any occupancy for which there is an area/density design criterion up to 11.2
K-Factor
standard spray (controlFM
GOEDKEURINGSCRITERIA
mode
area/density)
sprinklers
De
staande
sprinklers met
vergrootspecisproei‑
fied in FM Global Data Sheets. The
vlak,
model
EC‑25,
(SIN
TY9128)
zijn
FMModel EC-25 Sprinklers are not apgoedgekeurd
voor
toepassingen
conform
proved for use in control-mode specific
de
hiernavolgende
application
(e.g. richtlijnen:
large-drop) or suppression-mode
(ESFR)
1. Toepassing: De
staandeprotection
sprinklers demet
signs.
vergroot sproeivlak model EC‑25 kunnen
2. Hydraulic
Design:
worden
gebruikt
voor deArea/density
beschermingdevan
signs should
the same
those for
iedere
locatie be
waarvoor
eenasontwerpcri‑
11.2 K-Factor
(controlterium
bestaat standard
op gebiedspray
van oppervlakmode
area/density)
sprinklers
when a
sproeidichtheid voor standaard sproeipa‑
separate 11.2 K-Factor standard spray
troon
sprinklers area/density)
met een K‑factor
onder
(control-mode
sprinkler
160
(controlerende
werking;
type
opper‑
design criteria is provided. Otherwise
vlak-sproeidichtheid)
gespecificeerd
use the same designzoals
criteria
as 5.6 or
in
algemenestandard
gegevensbladen
van FM.
8.0deK-Factor
spray (controlDe
sprinklers
van het model
EC‑25 zijnThe
niet
mode
area/density)
sprinklers.
minimum design
psi (0,5
goedgekeurd
voorpressure
gebruik is
in 7specifieke
toepassingen op basis van controlerende

Ontwerpcriteria

bar), and a K-factor of 25.2 (363 metric) is to be used for hydraulic calculations. As for all area/density sprinklers,
the hydraulic
design
for (grote
the Model
ECwerking
(bijv. large
drop
druppel))
25 sprinklers should be based on the
noch
in ontwerpen
op basis
design
density applied
overvan
thesuppres‑
actual
siemodus
(ESFR). per sprinkler.
area of coverage
2.
Hydraulisch
ontwerp:
Wanneer
er een
For
example: when
sprinkler
spacing
is
apart
ontwerpcriterium
wordt (4,3
gespecifi‑
14 feet
by 12 feet - 6 inches
x 3,8
2), and the design
m) orvoor
175 standaard
ft2 (16,3 msproeipatroon
ceerd
sprin‑
density
0.6 K‑factor
gpm/ft2 160
(24,4
mm/m), the
klers
metiseen
(controlerende
sprinklertype
design
flow rate is 105 GPM
werking;
oppervlak-sproeidichtheid),
(397
LPM)
and
design
dient het ontwerp the
type required
oppervlak-sproei‑
pressure is 17.4 psi (1,2 bar).
dichtheid gelijk te zijn aan het ontwerp van
3. genoemde
System Type:
Wet-pipe,
dry-pipe,
de
standaard
sprinklers.
In de
or preaction
systems
areu acceptable.
overige
gevallen
gebruikt
dezelfde ont‑
werpcriteria
alsSpacing:
voor de standaard
sproei‑
4. Sprinkler
The maximum
patroon
80isof196
115
area of sprinklers
coveragemet
per K‑factor
sprinkler
sq. ft. (18,2 sq.werking;
m). The type
minimum
area
(controlerende
oppervlakof coverage per De
sprinkler
is 100
sq. ft.
sproeidichtheid).
minimale
ontwerp‑
(9,3 issq.
The maximum
druk
0,5m).
bar (7psi)
en voor dedistance
hydrauli‑
between
sprinklers
is 14
feet (4,3
sche
berekeningen
moet
K‑factor
van m).
363
The minimum
distance
between
sprinworden
gebruikt.
Net als bij
alle sprinklers
klers is 10 feet (3,05 m).
type oppervlak-sproeidichtheid geldt dat
Exception:
When
a wall or
obstruction
het
hydraulische
ontwerp
voor
de model
makessprinklers
a minimum
spacingzou
of 10
feet
EC‑25
gebaseerd
moeten
(3,05)
between the
of
zijn
op impossible
de ontwerpdichtheid
die line
op het
sprinklerssproeivlak
along theper
wallsprinkler
and the wordt
next
werkelijke
adjacent line of sprinklers, the minitoegepast.
mum distance from the sprinklers located along wanneer
the wall or
to
Bijvoorbeeld:
de obstruction
sprinklerprojec‑
the sprinklers
the adjacent
tering
4,3 x 3,8 mlocated
(14 ft xon
12’-6”)
of 16,3m²
row can be a minimum of 7 feet (2,13
(175 ft²) en de ontwerpdichtheid 24,4 mm/
m). In this case the sprinklers located
min
(0,6the
gpm/ft²)
de stroomsnelheid
along
wall is,
orisobstruction
must van
be
het
sprinklerontwerp
397 l/min
en
hydraulically
calculated
for a(105
100gpm)
sq. ft.
de
vereiste
ontwerpdruk
bar or
(17.4
psi).ac(9,3
sq. m)
coverage1,2
area
their
tual coverage area, whichever is
3. Type systeem: Natte, droge of pre
greater.
actionsystemen zijn accepteerbaar.
5. Sprinkler Location: Locate sprin4.
Projectering
vanto de
klers
with respect
thesprinklers:
ceiling/roofHet
in
maximale
sproeivlak
per sprinkler
18,2
ft²
accordance
with Section
4-6.4is of
FM
Global
Sheet 2-8N.
(196
ft²). Data
Het minimale
sproeivlak per sprin‑
kler is 9,3 ft² (100 ft²). De maximale afstand
tussen de sprinklers is 4,3 m (14 ft). De mini‑

Exception: Exception #4 to Section
4-6.4.1.2 of FM Global Data Sheet
2-8N does not apply to extended coverage
control
mode
obmale
afstand
tussen
desprinklers.
sprinklers isFor
3,05
m
structed construction, when the struc(10
ft).
tural members are deeper than 12
inches (300Wanneer
mm) andeen
spaced
less
than
Uitzondering:
muur of
obstruc‑
42
inches
(1050
mm)
on
center,
install
tie een minimale afstand van 3,05 m (10 ft)
sprinklers maakt
in every
bay. de rij sprinklers
onmogelijk
tussen
6. Obstructions:
obstruclangs
de muur en de Follow
volgendethe
rij sprinklers,
tionderequirements
forvan
standard
spray
kan
minimale afstand
de sprinklers
die
(control-mode
sprinklers
zich
langs de muurarea/density)
of langs het obstructie
be‑
in Section
4-6.5van
of de
FM
Globaldie
Data
vinden
ten opzichte
sprinklers
zich
Sheet 2-8N.
in de naastgelegen rij bevinden 2,13 m (7 ft)
7. Other
Details:
All other
designlangs
dezijn.
In dit geval
moeten
de sprinklers
tails
should
in accordance
with FM
de
muur
of de be
belemmering
hydraulisch
be‑
Globalworden
Data Sheet
2-8N,
as well
as9,3
any
rekend
voor een
sproeivlak
van
ft²
other
applicable
FMsproeivlak,
Global Data
ft²) of
hun eigenlijke
welke
(100
Sheet.
van de twee de grootste is.
5.UL
Plaatsing
van LISTING
de sprinklers:
Plaats de
AND C-UL
CRITERIA
sprinklers in verhouding tot het plafond/
Theconform
Model EC-25
Extended
dak
Deel 4-6.4
van hetCoverage
gegevens‑
Upright Sprinklers (SIN TY9128) are
blad
2-8N
van
FM
Global.
UL and C-UL Listed for installation in

accordanceUitzondering
with the extended
coverUitzondering:
nr. 4 van het
Deel
age upright
sprinkler
require4-6.4.1.2
van hetspray
gegevensblad
2-8N
van FM
mentsisof
NFPA
13, or other
Global
niet
van toepassing
op applicable
de controle‑
NFPA standards, when used in conrende
sprinklers
met
uitgebreide
dekking. In
junction with the following guidelines:
geval van een belemmerde constructie, wan‑
neer de structurele delen dieper liggen dan
• Suitable
protection minder
of extrais
300
mm (12”)for
en the
de projectering
hazard
and
high-piled
storage
occudan 1,05 m (42”) in het midden, installeer
de
pancies where area/density design
sprinklers
dan
in
iedere
hoek.
criterion are provided.
6.• Obstructies:
de vereisten betreffen‑
Suitable forVolg
“unobstructed”
or “nonde combustible
obstructievereisten
op voor construcstandaard
obstructed”
sproeipatroon
sprinklers (controlerende
tion.
werking;
type EC-25
oppervlak-sproeidichtheid)
• The Model
Sprinklers having
in Deel
van het gegevensblad
208N
been4-6.5
specifically
tested and listed
vanfor
FMnoncombustible
Global.
obstructed construction are suitable for use within
7. Overige gegevens: Alle overige ont‑
trusses or bar joists having nonwerpgegevens
in overeenstem‑
combustiblemoeten
web members
greater

TFP213
TFP213_NL 
ming
met(25.4
gegevensblad
van FM
than zijn
1 inch
mm) when2-8N
applying
Global
ook obstruction
met enig ander
van toepas‑
the 4 als
times
criteria
rule
sing
zijnd gegevensblad
van FM Global.to
defined
under “Obstructions
Sprinkler Discharge Pattern DevelCRITERIA
opment”.VOOR OPNAME UL EN C-UL
LISTING
• The maximum area of coverage per
De staande sprinklers met vergroot sproei‑
sprinkler is 196 sq. ft. (18,2 sq. m).
vlak
EC‑25 (SIN
TY9128)between
zijn opge‑
Themodel
maximum
distance
nomen
in de is
UL14
en C-UL
voor The
instal‑
sprinklers
feet Listed
(4,3 m).
latie
conformdistance
de richtlijnen
van NFPA
minimum
between
sprin-13
voor
spray
sprinklers
klersstaande
is 8 feet
(2,44
m). met vergroot
sproeivlak, of met andere van toepassing
• The minimum flow requirement is to
zijnde NFPA-normen, wanneer deze wor‑
be based on the design density apden
gebruikt
in combinatie
metofdecoverhierna‑
plied
over the
actual area
volgende
age per richtlijnen.
sprinkler.
• Geschikt voor de bescherming van op‑
Forslagruimtes
example: met
when
sprinkler
spac-en
hoog
brandgevaar
inggrote
is 14hoogte
feet by
12
feet
6
inches
waarvoor ontwerpcriteria
(4,3 x 3,8 m) or 175 ft2 (16,3 m2), and
gebied density
van oppervlak-sproeidicht‑
theopdesign
is 0.6 gpm/ft2
heid
bestaan.
(24,4 mm/m), the sprinkler design
rate is voor
105 “onbelemmerde”
GPM (397 LPM)ofand
•flow
Geschikt
“nietthebrandbare
required belemmerde”
design pressure
is 17.4
constructies.
psi (1,2 bar).
• De sprinklers van het model EC‑25, in
• The minimum clearance between
bijzonder
getest
thehet
deflector
and
the en
topopgenomen
of storagein
de
lijsten
voor
niet-brandbare
belem‑
is 36 inches (0,9 m). For clearances
merde
constructies,
zijntogeschikt
voor
of 36
inches
(0,9 m) up
48 inches
gebruik
binnen
dakspanten
of windver‑
(1,21
m), the
minimum
design
presbanden
niet-brandbare
sure
is 22 met
psi (1,52
bar). For lijfstaven
clearances
48 25
inches
(1,21
m) and
groterofdan
mm (1”)
wanneer
de 4
greater,
the minimum
design presmaal obstructie
criteriumregel,
gede‑
sure
is established
by the minimum
finieerd
onder “Obstructies
voor het
flow
requirement
(however,
the
sproeipatroon
van de
sprinkler”, wordt
pressure
can never be less than 7
toegepast.
psi).
• Het maximale sproeivlak per sprinkler
• The ordinary and intermediate temis 18,2 ft²rated
(196 ft²).
De maximale
afstand
perature
EC-25
Sprinklers
tussen
de
sprinklers
is
4,3
m
(14
have been investigated for useft).inDe
minimale storage
afstand tussen
de sprinklers
high-piled
occupancies
at is
m (8 ft). demand normally asthe2,44
hydraulic
withstroomvereiste
high temperature
•sociated
De minimale
moet wor‑
sprinklers. As such, the EC-25 sprinden gebaseerd op de ontwerpdichtheid
klers are listed storage sprinklers
die wordt
toegepast
voor het
werkelijke
having
a K-factor
greater
than
11.2
per sprinkler.
andsproeivlak
having ordinary
and Bijvoorbeeld:
intermedide sprinklerprojectering
4,3 m
atewanneer
temperature
ratings (i.e., 165F
m (14 Consequently,
ft x 12’-6”) of 16,3m²
andx 3,8
214F).
the(175
EC-ft²)
de ontwerpdichtheid
24,4 mm/min
25 en
Sprinklers,
in accordance
with
the(0,6
2002
editionis,
of NFPA
13, may be
gpm/ft²)
de stroomsnelheid
used
conjunction
with the densitiy
vanin het
sprinklerontwerp
397 l/min
curves
for high
sprin(105 gpm)
en detemperature
vereiste ontwerpdruk
klers
in Chapter 12 of the
1,2 specified
bar (17.4 psi).
2002 edition of NFPA 13.
• De minimale ruimte tussen de sprei‑
plaat en de bovenzijde van de opslag
is 0,9 m (36”). Voor ruimten van 0,9 m
(36”) tot 1,21 m (48”), is een minimale
The Model EC-25 Upright Sprinklers
bar (22 psi) ver‑
are toontwerpdruk
be installedvan
in 1,52
accordance
with
eist.
Voor
ruimten
van
the following instructions: 1,21 m (48”) en
groter, wordt de minimale ontwerpdruk
vastgesteld door
de minimale stroomeis
NOTE
(de druk
kanfusible
echter Link
nooitAssembly
minder zijn
Damage
to the
daninstallation
0,5 bar (7 psi)).
during
can be avoided by
handling the sprinkler only by the
• Het
gebruik
de EC‑25
sprinklers
met
frame
arms
onlyvan
and
by using
the apnormale
en
gemiddelde
temperaturen
propriate sprinkler wrench. Do not grip
or apply any force to the Fusible Link

Installation
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SLEUTEL
GLEUF

sluiting en pak de EC‑25 sprinkler alleen bij
de armen vast.

Care and
Stap 3. Draai de EC‑25 alleen vast met de
Maintenance
W‑Type 1 sprinklersleutel (zie figuur 2) en

door
volledig
plaatsen
de sleutel
Thehet
Model
EC-25
must van
be maintained
opand
de serviced
corresponderende
gleuven with
op de
in accordance
the
sprinkler.
following instructions:

“FITTING SIDE”
IN DE RICHTING VAN DE
SPRINKLERFITTING

FIGURE 2
FIGUUR 21
W-TYPE
W‑TYPE
1 SPRINKLERSLEUTEL
SPRINKLER
WRENCH
is onderzocht voor gebruik in hoog
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met de installateur of de sprinklerfabrikant
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 VERVANGT ENIGE EN ALLE ANDERE, DIRECTE
OF IMPLICIETE, GARANTIES, INCLUSIEF
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VAN HET PRODUCTVOOR
BIJZONDER GEBRUIK.

Bestelprocedure
Bij het plaatsen van een bestelling, moet de
volledige productnaam opgegeven wor‑
den. Gelieve het sprinkler identificatienum‑
mer (SIN), het aantal en de temperatuur‑
waarde aan te geven. Zie de prijslijst voor
het complete overzicht van onderdeelnum‑
mers.
Neem contact op met uw lokale distribu‑
teur voor leverbaarheid.
Sprinklerconstructie:
Specificeer: (specificeer nominale tempe‑
ratuur), messing, model EC‑25 (TY9128)
staande sprinkler met uitgebreide dekking,
P/N (specificeer).
74°C (165°C).......................... P/N 58-450-1-165
101°C (214°F)........................ P/N 58-450-1-214
“Speciale bestelling”
Sprinklerconstructie met ISO 7/1
Draadaansluitingen:
Specificeer: (specificeer nominale tempe‑
ratuur), messing, model EC‑25 (TY9128)
staande sprinkler met vergroot sproeivlak
met draadaansluiting volgens ISO 7/1, P/N
(specificeer).
74°C (165°C).......................... P/N 58-451-1-165
101°C (214°F)........................ P/N 58-451-1-214
Sprinklersleutel
Specificeer: W‑Type 1 Sprinklersleutel,
.................................................. P/N 56-872-1-025

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 TFP213 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
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