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1. Opis 

Tryskacze o współczynniku K = 40, 80 i 115 serii TY-

B – 40 stojące, wiszące i wiszące wpuszczane o 

standardowym czasie reagowania i zasięgu 

 

2. Zastosowanie 

Tryskacze K40, K80 i K115, serii TY-B, stojące, 

wiszące i wiszące wpuszczane, to estetyczne 

tryskacze z 5 mm szklaną ampułką o standardowym 

czasie reagowania i zasięgu, zaprojektowane z 

myślą o zastosowaniu w miejscach o niskim, 

zwykłym i wysokim ryzyku zagrożenia pożarowego 

wykorzystywanych komercyjnie, takich jak: banki, 

hotele, centra handlowe, fabryki, rafinerie, zakłady 

chemiczne, itp. 

 

 

3. Szczegóły techniczne  
 

❖ Materiały: 
▪ Rama-  brąz 
▪ Przycisk- mosiądz/miedź 
▪ Zestaw uszczelniający- nikiel berylowy z 

teflonem* 
▪ Ampułka- szkło 
▪ Śruba napinająca- mosiądz 
▪ Deflektor- miedź 
▪ Tuleja (K40)- brąz 

 

❖ Znak handlowy firmy DuPont 
 

❖ Rodzaje  wykończenia 
▪ Tryskacz: Patrz Tabela  B 
▪ Wpuszczona rozeta: biała powlekana, 

chromowana, mosiądzowana 
 

❖ Współczynnik wypływu 
▪ 40,3 l/min. bar 0,5                        
▪ 80,6 l/min. bar 0,5                      
▪ 115,2 l/min. bar 0,5          

 

Tabela A. Maksymalne ciśnienie robocze 

  Wykończenie tryskacza 

K Typ  
Mosiądz 

naturalny 

 
Chromowany 

 
Biały poliester 

 
Ołowiany 

 
Woskowany 

Z powłoką 
woskową na 

powłoce 
ołowiowej 

40 ½” 
NPT 

Wiszący (TY1251)            
i Stojący (TY1151) 

 Brak 

12,1 bar 

80 ½” 
NPT 

Wiszący (TY325)            i 
Stojący (TY315) 

 
17,2 bar lub 12,1 bar 

(Patrz UWAGA 1) 

12,1 bar 

Wpuszczany wiszący 
(TY325) 

Brak 

115 ¾” 
NPT 

Wiszący (TY 4251)               
i Stojący (TY4151) 

12,1 bar 

Wpuszczany wiszący 
(TY4251) 

12,1 bar Brak 

115 ½” 
NPT 

Wiszący (TY4951)            
i Stojący (TY4851) 

12,1 brak 

 
UWAGA: 
1. Maksymalne ciśnienie robocze wynoszące 17,2 bar ma zastosowanie wyłącznie do rejestracji dokonanej przez Underwriters Laboratories, Inc. 

(UL); rejestracji przez Underwriters Laboratories, Inc. do użytku w Kanadzie (C-UL); oraz do atestu wydanego przez miasto Nowy Jork. 
 
 
 
 
 
 

Nazwa produktu TY-B  

Opis Tryskacze stojące i wiszące, współczynnik K=40, 80 i 115  

Producent TYCO 

Wydanie 1.0/2014 
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4. Certyfikaty, dopuszczenia 
 

Tabela B. Wykaz rejestrów i atestów laboratoryjnych tryskaczy K40 i K60 
 

    Wykończenie Tryskacza, (patrz uwaga 8) 

K  
Typ 

 
Temperatura 

 
Płyn w ampułce 

 
Mosiądz 

naturalny 

 
Chromowany 

 
Biały** 

poliester 

 
Ołowiany 

 
Woskowany 

Z powłoką 
woskową na 

powłoce ołowiowej 

 
 
 

40 ½” 
NPT 

 
 

Wiszący (TY1251)            
i stojący (TY1151) 

57°C Pomarańcz.  
 

1,2,3 

 
 

Brak 
68°C Czerwony 

79°C Żółty 

93°C Zielony 

141°C Niebieski 

182°C Filetoworóżowy 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 ½” 
NPT 

 
 

Wiszący (TY325)            
i stojący (TY315) 

57°C Pomarańcz.  
 

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

 
 

1,2,3,5 

 
1,2,3,5 68°C Czerwony 

79°C Żółty 

93°C Zielony 

141°C Niebieski 1**,2**,3**,5** 

182°C Fioletoworóżowy Brak 

 
 

Wpuszczany 
wiszący (TY325)* 

57°C Pomarańcz.  
1,2,3,4,5 

 
1,2,4,5 

 
 

Brak 
68°C Czerwony 

79°C Żółty 

93°C Zielony 

141°C Niebieski 1,2 

 
 
 
 
 
 
 

115 ¾” 
NPT 

 
 

Wiszący (TY4251)            
i stojący (TY4151) 

57°C Pomarańcz.  
 

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

 
 

1,2,5 

 
1,2,3,5 

 
1,2,5 68°C Czerwony 

79°C Żółty 

93°C Zielony 

141°C Niebieski 1**,2**,3**,5** 1**,2**,5** 

182°C Fioletoworóżowy Brak 

 
 

Wpuszczany 
wiszący (TY4251)* 

57°C Pomarańcz.  
1,2,3,4,5 

 
 

Brak 
68°C Czerwony 

79°C Żółty 

93°C Zielony 

141°C Niebieski 1,2 

 
 
 

115 ½” 
NPT 

 
 

Wiszący (TY4951)         
i  stojący 
(TY4851) 

57°C Pomarańcz.  
 

1,2,3,5 

 
 

Brak 
68°C Czerwony 

79°C Żółty 

93°C Zielony 

141°C Niebieski 

182°C Fioletoworóżowy 

 
UWAGI: 
1. Na liście Underwriters Laboratories Inc. (UL)  
2. Na liście Underwriters Laboratories Inc. do użytku w Kanadzie (C-UL)  
3. Zatwierdzone przez Factory Mutual Research Corporation (FM) 
4. Zatwierdzone przez Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. No. 007k/03) 
5. Zatwierdzone przez Miasto Nowy Jork zgodnie z MEA 354-01-E 
6. Zatwierdzone przez VdS (odnośnie szegółów proszę się skontaktować z Tyco Fire $ Building Products, Enschede, Holandia, tel.+31-53-428-

4444/faks +31-53-428-3377  
7. Zatwierdzone przez Loss Prevention Certification Board (LPCB Ref. No. 094a/05) 
8. W przypadku tryskaczy z powłoką poliestrową, ołowiową, woskową na powłoce ołowiowej oznaczonych jako umieszczone na liście UL I C-UL, 

są one tam umieszczone jako tryskacze odporne na korozję. W przypadku tryskaczy z powłoką ołowiową, woskową i woskową na powłoce 
ołowiowej oznaczonych jako zatwierdzone przez FM, zostały one zatwierdzone jako tryskacze odporne na korozję. 

*        Zamontowane z rozetą wpuszczoną  z pełną regulacją 19mm (¾”), odpowiednio, Style 10(½” NPT) lub Style 40 (¾” NPT) 
**      Maksymalna temperatura sufitu 66°C 

 
 

5. Informacje projektowe 
 

❖ Działanie tryskacza 
 

Szklana ampułka zawiera ciecz, która zwiększa objętość 

pod wpływem ciepła. Gdy osiągnięta zostaje określona 

wartość znamionowa temperatury, ciecz rozszerza się 

rozrywając szklaną ampułkę, uruchamiając tryskacz i 

umożliwiając wypływ wody. 

❖ Kryteria projektowe 

Tryskacze wiszące i stojące serii TY-B są przeznaczone do 

systemów ochrony przeciwpożarowej zaprojektowanych 

zgodnie z normami instalacyjnymi uznanymi przez 

odpowiednie instytucje rejestrujące i atestujące (np. 

rejestracja w UL odbywa się w oparciu o wymogi NFPA 13, 

natomiast aprobata FM oparta jest na specyfikacjach FM 
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Loss Prevention Data Sheets). Do wpuszczanych instalacji 

wiszących mają być wyłącznie wykorzystywane, 

odpowiednio, rozety wpuszczane Style 10 lub 40. 

❖ Montaż tryskaczy 

Tryskacze wiszące i stojące serii TY-B należy montować 

zgodnie z poniższą instrukcją: 

1. Tryskacze wiszące należy instalować w pozycji 
wiszącej, a stojące w pozycji stojącej 

2. Po nałożeniu szczeliwa na gwint rury, należy ręcznie 
wkręcić tryskacz w złączkę 

3. Należy dokręcić tryskacz w złączce wyłącznie za 
pomocą klucza do tryskaczy W-Type 6, z wyjątkiem 
tryskaczy powlekanych woskiem, które należy 
dokręcać kluczem nastawnym Crescent 200 lub 250 
mm (8 lub 10”). 

 
Tryskacze wiszące wpuszczane TY-B należy montować 

zgodnie z poniższą instrukcją: 

1. Po zainstalowaniu płyty montażowej, odpowiednio 

Style 10 lub 40 nad gwintem tryskacza i po nałożeniu 

szczeliwa na gwint rury, należy ręcznie wkręcić 

tryskacz w złączkę. 

2. Należy dokręcić tryskacz w złączce wyłącznie za 

pomocą klucza do tryskaczy wpuszczanych W-Type 7. 

3. Po zamontowaniu sufitu lub położeniu powłoki 

wykończeniowej należy nasunąć na tryskacz serii TY-B 

obudowę Style 10 lub 40 i wciskać obudowę na płytę 

montażową aż do zetknięcia się kołnierza obudowy z 

sufitem. 
 

❖ Obsługa i konserwacja  
 
Tryskacze serii TY-B należy konserwować i obsługiwać 

zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

▪ Tryskacze, które okażą się być nieszczelne lub 

wykazują widoczne ślady korozji należy wymienić 

▪ Automatycznych tryskaczy nie wolno malować, 

platerować, powlekać ani modyfikować w jakikolwiek 

inny sposób po opuszczeniu fabryki. Zmodyfikowane 

tryskacze należy wymienić. Tryskacze, które były 

narażone na produkty spalania powodujące korozję, 

lecz nie były wykorzystane, powinny zostać 

wymienione, jeżeli nie można ich dokładnie oczyścić 

szmatką lub miękką szczotką. 

▪ Należy postępować bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić 

tryskacza przed, w trakcie i po jego montażu. 

Tryskacze uszkodzone w wyniku upadku, uderzenia, 

ześlizgu klucza itp. należy wymienić. 

▪ Po zakończeniu montażu, zaleca się przeprowadzanie 

częstych kontroli wzrokowych tryskaczy powlekanych 

powłokami odpornymi na korozję w celu 

sprawdzenia, czy powłoka odporna na korozję jest 

cała. 

▪ W późniejszym okresie powinny wystarczać coroczne 

kontrole przeprowadzane według NFPA 25; jednakże 

zamiast kontroli przeprowadzanej z poziomu podłogi, 

powinny być dokonywane oględziny wizualne 

wybranych losowo tryskaczy z bliskiej odległości w 

celu lepszego określenia ich dokładnego stanu i 

kompletności powłoki odpornej na korozję po 

dłuższym okresie czasu, ponieważ powłoka ta może 

być naruszona na skutek oddziaływania czynników 

korozyjnych występujących w danym miejscu. 

▪ Właściciel odpowiada za inspekcję, testowanie oraz 

konserwowanie instalacji i urządzeń 

przeciwpożarowych zgodnie z niniejszym 

dokumentem, obowiązującymi normami NFPA (np. 

NFPA 25), a także z regulacjami wszystkich innych 

odnośnych organów. Wszelkie zapytania należy 

kierować do wykonawcy instalacji lub producenta 

tryskaczy. 

▪ Zaleca się, by inspekcje, testy i konserwacje instalacji 

przeciwpożarowych przeprowadzały 

wykwalifikowane służby kontrolne zgodnie z 

miejscowymi wymogami i/lub krajowymi 

przepisami. 
 

❖ Gwarancja 

Firma Tyco Fire & Building Products (TFBP)  udziela 

wyłącznie pierwotnemu nabywcy, na okres dziesięciu (10) 

lat, gwarancji na wyprodukowane przez siebie produkty. 

Gwarancji podlegają wady materiałowe oraz wady 

wykonania, jeśli produkty te zostały opłacone, 

odpowiednio zainstalowane i konserwowane podczas ich 

normalnego użytkowania i funkcjonowania. 

 


