














































Os Sprinklers padrão podem apresentar dois tipos de 
respostas: padrão e rápida. Juntos, eles oferecem uma 
grande variedade de opções para serem selecionados ao 
projetar um sistema de cobertura padrão.

Os Sprinklers de Resposta Rápida são projetados com um 
bulbo de 3 mm ou um pequeno elemento termosensível 
de níquel que reagem mais rapidamente à temperatura 
especificada. Eles estão disponíveis nos estilos pendente, 
upright, com  recesso, oculto, sidewall vertical e sidewall 
horizontal. 

Os bulbos de perfil estreito e os acabamentos atraentes da 
Série TY-FRB oferecem aos projetistas uma grande variedade 
de sprinklers para uso em aplicações de resposta rápida. A 
versátil Série TY-FRL de resposta rápida oferece ao projetista 
um sprinkler tipo fusível adequado para a maioria das 
aplicações comerciais e industriais.

Os Sprinklers de Resposta Padrão são destinados para uso em 
sistemas projetados de acordo com as regras de instalação 
reconhecidas pelo órgão de Listagem ou Aprovação aplicável.  
Existem dois tipos ou elementos de resposta: bulbo de vidro 
e elo fusível.

Os sprinklers Série TY-B tipo bulbo estão disponíveis com 
uma variedade de acabamentos atraentes que combinam 
harmoniosamente com o ambiente em que se encontram.  
Quando em serviço, uma pequena bolha de ar no fluido 
contido no bulbo compensa as variações normais de 
temperatura. Quando aquecido, o fluido expande-se e quebra 
o bulbo, permitindo que a água seja descarregada.

Os sprinklers Série TY-L tipo fusível utilizam um elemento 
termosensível com duas seções unidas por solda com faixa 
de temperatura pré-determinada. O calor absorvido pelo 
elemento termosensível é conduzido diretamente para a junta 
soldada. Quando a solda derrete, o elemento termosensível 
se separa, liberando a água que atinge o defletor do sprinkler.

•	Prédios	de	
Escritórios

•	Bancos

•	Fábricas

•	Bibliotecas

•	Teatros

•	Ocupações	de					
Risco	Leve	e	
Ordinário

•	Escolas

APLicAçõEs:

sprinklers	de	cobertura	Padrão
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• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

FATOR K  K = 2,8 (40,3) • K = 5,6 (80,6), 
K = 8,0 (115,2)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES  K = 2,8 – UL, C-UL, FM 
K = 5,6 – UL, C-UL, FM,  
 CE, VdS  
K = 8,0 – UL, C-UL, FM, 
 LPCB, NYC, VdS

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C, 182°C

CANOPLA  K = 2,8 – Estilo 10 • Estilo 40 
K = 5,6 – Estilo 15 • Estilo 20 
K = 8,0 – Estilo 10 • Estilo 40

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Preto, Cromado, Latão

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Branca, Preto, 
Chumbo, Cera

SIN  TY1151, TY1251, TY315, 
TY325, TY4151, TY4251,  
TY4851, TY4951

DADOS TÉCNICOS  K = 2,8 e K = 8,0 – TFP151 
K = 5,6 – TFP152

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	Todos os riscos.

•	Bulbo de 5 mm.

• Descarrega um padrão hemisférico de 
pulverização de água na área sob o 
sprinkler.

•	Corpo de tamanho reduzido, bulbo de perfil 
estreito.

•	Projetado para uso em ocupações 
comerciais de risco leve, ordinário ou 
extra, como bancos, hotéis, shoppings, 
fábricas, refinarias, indústrias químicas 
etc.

•	Para	risco	leve	é	utilizado	apenas	para	
reposição.

TY-B	
Upright, Pendente e Pendente com Recesso 

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES  UL, C-UL, FM, LPCB, NYC

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C, 182°C

CANOPLA  Estilo 10

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Preto, Cromado, Latão

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Branca, 
Preto, Chumbo, Cera

SIN  TY3351, TY3451

DADOS TÉCNICOS  TFP161

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

Horizontal, Horizontal com Recesso e Sidewall Vertical  

• Risco leve/Risco ordinário.

•	Bulbo de 5 mm.

•	Corpo de tamanho reduzido.

•	O projeto exclusivo do defletor do sprinkler 
sidewall horizontal resulta num perfil 
menor.

•	Projetado para instalação ao longo de uma 
parede ou na lateral de uma viga logo 
abaixo de um teto liso.

• A descarga de água é direcionada 
principalmente para fora e para baixo em 
um padrão esférico.

•	Os sprinklers sidewall são muitas vezes 
utilizados em vez de sprinklers padrão 
pendentes ou upright devido à construção 
da edificação e considerações econômicas 
ou estéticas.

•	O defletor especial do sprinkler sidewall 
vertical permite que ele seja instalado na 
posição pendente ou upright.

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

K=5,6 Mostrado
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FATOR K  K = 2,8 (40,3) • K = 4,2 (60,5)  
K = 5,6 (80,6) • K = 8,0 (115,2)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES  K = 2,8 – UL, C-UL, FM, NYC 
K = 4,2 – UL, C-UL 
K = 5,6 – UL, C-UL, FM, 
  CE, VdS 
K = 8,0 – UL, C-UL, FM,  
  NYC, LPCB, VdS

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C

CANOPLA  K = 2,8, K = 4,2 e K = 8,0 –  
 Estilo 10 • Estilo 20  
 Estilo 30 • Estilo 40  
K = 5,6 – Estilo 15 • Estilo 20

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão 
Envelhecido

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Branca, Preto, 
Chumbo

SIN  TY1131, TY1231, TY2131, TY2231, 
TY313, TY323,  
TY4131, TY4231

DADOS TÉCNICOS  K = 2,8 e K = 8,0 – TFP171 
K = 5,6 – TFP172

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

Horizontal, Sidewall Horizontal com Recesso e Sidewall Vertical

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC, LPCB

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C

CANOPLA  Estilo 10 • Estilo 20

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Preto, Cromado, Latão 
Envelhecido

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Cromado, Branca, Preto,   
  Chumbo

SIN  TY3331, TY3431

DADOS TÉCNICOS  TFP176

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	Risco leve/Risco ordinário. 

•	Bulbo de 3 mm.

• Projetado para uso em aplicações nas 
quais a estética deve ser considerada, ou 
quando a construção da edificação torna a 
instalação de sprinklers padrão pendentes 
ou upright impraticável.

• O sprinkler sidewall vertical pode ser 
instalado na posição pendente ou upright 
ao longo de uma parede ou na lateral de 
uma viga logo abaixo de um teto liso.

TY-FRB	
Upright, Pendente e Pendente com Recesso 

• Risco leve/Risco ordinário 
risco leve K = 2,8 (40,3)

•	Bulbo de 3 mm.

•	Padrão hemisférico de pulverização de água 
na área sob o sprinkler.

•	O corpo de tamanho reduzido e o bulbo de 
perfil estreito melhoram a aparência.

•	Projetado para uso em ocupações 
comerciais, como bancos, hotéis e shopping 
centers.

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

K=5,6 Mostrado
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FATOR K  K = 5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES  3 mm = UL, C-UL, NYC, VdS  
5 mm = UL, C-UL, FM, NYC, 
LPCB

TEMPERATURA 68°C  - Sprinkler 
 59°C - Canopla 
 93°C  - Sprinkler 
 74°C - Canopla
ACABAMENTO DA CANOPLA  Cromado, Latão, Branca, Cinza 

Claro, Preto, Customizado

SIN  TY3551, TY3531

DADOS TÉCNICOS  TFP181

TIPO DE RESPOSTA  Resposta Padrão (TY3551) e 
Resposta Rápida (TY3531)

RFii	“ROYAL	FLush	ii”	
Pendente Oculto

•	Risco leve/Risco ordinário.

•	Bulbo de 5 mm (resposta padrão), 
bulbo de 3 mm (resposta rápida).

•	Oculto por uma canopla plana para uso em 
aplicações nas quais a estética é o principal 
fator.

•	O design em duas peças separáveis permite 
a instalação dos sprinklers e a execução dos 
testes de pressão do sistema de combate 
a incêndios antes da instalação de um teto 
falso ou da aplicação do revestimento de 
acabamento de um teto fixo.

•	Fechamento roscado internamente com 
ajuste de 12,7 mm.

•	Disponível com vedação de pó e ar opcional.

FATOR K  K = 5,6 (80,6)  
K = 8,0 (115,2) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, LPCB
TEMPERATURA  74°C, 100°C,  

138°C
CANOPLA  Estilo 20 • Estilo 30

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão 
Envelhecido

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Chumbo, Cera

SIN  TY3111, TY3211, TY4111 
TY4211, TY4811, TY4911

DADOS TÉCNICOS  TFP110

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	Todos os riscos.

•	Tipo fusível.

• Descarrega um padrão hemisférico de 
pulverização de água na área sob o 
sprinkler.

•	Projetado para uso em ocupações 
comerciais de risco leve, ordinário ou extra, 
como bancos, hotéis, shoppings, fábricas, 
refinarias, indústrias químicas etc.

TY-L	
Upright, Pendente e Pendente com Recesso 

Chave para Sprinkler

Chave para sprinkler

(Rebaixado)

TIPO  9
TIPO 10



48 www.alvenius.ind.br

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

•	Tipo fusível.

•	Risco leve/Risco ordinário.

•	Projetado para instalação compacta ao 
longo de uma parede ou na lateral de uma 
viga logo abaixo de um teto liso.

•	Geralmente usado no lugar de sprinklers 
pendentes ou upright devido à estética 
e construção da edificação, quando a 
tubulação ao longo do teto não é desejável.

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC
TEMPERATURA 74°C, 100°C
ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Cromado

SIN  TY3321

DADOS TÉCNICOS  TFP140

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

Sidewall Horizontal

FATOR K  K = 2,8 (40,3) • K = 5,6 (80,6)  
K = 8,0 (115,2)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES  2,8 = L, C-UL, NYC 
5,6 = UL, C-UL, FM, NYC,  
 LPCB 
8,0 = UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA 74°C, 100°C
CANOPLA  Estilo 20 

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão 
Envelhecido

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Cromado

SIN  TY1121, TY1221, TY3121 
TY3221, TY4121, TY4221

DADOS TÉCNICOS  TFP130

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	Risco leve/Risco ordinário 
risco leve K = 2,8 (40,3)

•	Tipo fusível.

•	Tipicamente utilizado em hotéis, motéis, 
prédios de escritórios e outras aplicações 
comerciais e industriais.

TY-FRL 
Upright,	Pendente e Pendente com Recesso

TY-L
Sidewall Horizontal 

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM
TEMPERATURA  74°C, 100°C,  

138°C
ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Chumbo,  

Cera

SIN  TY3311

DADOS TÉCNICOS  TFP120

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	Risco leve/Risco ordinário.

•	Tipo fusível.

•	Adequado para hotéis, asilos e hospitais.

•	O projeto permite que a tubulação seja 
limitada a corredores, closets ou áreas de 
serviço.

Chave para sprinkler

TIPO  9

Chave para Sprinkler

TIPO  9
TIPO  12 

(Rebaixado)

Chave para sprinkler

TIPO  9
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•	Tipo fusível.

•	Risco leve/Risco ordinário.

•	Possui canopla separada com ajuste vertical 
de 3/8" (9,5 mm).

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, ULC

TEMPERATURA 72°C
ACABAMENTO DA CANOPLA  Cromado, Branca, Preto

 ACABAMENTO DO SPRINKLER Cromado, Branca, Preto

SIN  TY3261

DADOS TÉCNICOS  TFP190

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

TY-QRF	
Pendente Plano

Chaves para Sprinkler

SOQUETE 
4947

CHAVE E 
SOQUETE 

COMBINADOS 
4948

FERRAMENTA 
DE REMOÇÃO DO 

CAP PROTETOR

FATOR K  K = 11,2 (161,3) 

DIÂMETRO DA ROSCA 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL
TEMPERATURA 71°C  - Sprinkler 
 59°C - Canopla 
 100°C  - Sprinkler 
 74°C - Canopla

ACABAMENTO DA CANOPLA  Cromado, Latão, Branca, Cinza 
Claro, Customizado 

 SIN TY5521

DADOS TÉCNICOS TFP184

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	 Orifício extra grande / Risco especial.

•	 Cobertura segundo a norma NFPA 13.

•	 Disponível com vedação de pó e ar opcional.

•	 O ILLUSION fica oculto por uma canopla 
plana para uso em aplicações nas quais as 
áreas são sensíveis arquitetonicamente, tais 
como casinos, lobbies de hotéis, edifícios de 
escritórios, igrejas e restaurantes.

ILLUSION™ 
Sprinklers Pendentes Ocultos de Cobertura Padrão

Chave para Sprinkler

TIPO 18



Os Sprinklers de Cobertura Estendida são projetados para 
a proteção de áreas maiores do que as especificadas nas 
normas de instalação padrão e para ocupações de risco leve, 
ordinário ou extra. Os sprinklers de cobertura estendida (EC) 
estão disponíveis com resposta padrão e resposta rápida 
(QR-EC). Eles podem ser encontrados nos modelos upright, 
pendente, sidewall horizontal e sidewall horizontal com  
recesso. Esses sprinklers normalmente são utilizados em ho-
téis, restaurantes, edifícios de escritórios, armazéns e outras 
áreas onde é desejável reduzir o número total de sprinklers 
necessários.

•	Prédios	de	
Escritórios

•	hotéis

•	hospitais

•	Bibliotecas

•	Armazenagem	
em	Altura

•	Megastores

APLicAçõEs:

sprinklers	de	cobertura	Estendida
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FATOR K  K = 11,2 (161,3),  
K = 14,0 (201,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT  

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA  57°C, 68°C, 
79°C, 93°C,  
141°C

CANOPLA  Estilo30 • Estilo 40  
Estilo 60

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão 
Envelhecido

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Poliéster 
Branco, Chumbo

SIN  TY5137, TY5237,  
TY6137, TY6237

DADOS TÉCNICOS  TFP220

TIPO DE RESPOSTA  Para tipo de resposta solicite  
datasheet

•	 Risco leve/Risco ordinário.

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Projetado para aplicações com cobertura  
de 4,3 m x 4,3 m a  6,1 m x 6,1 m.

•	 Sprinklers com bulbo de vidro de baixo  
perfil.

•	 Dependendo da área de cobertura, pode 
ser classificado como resposta padrão ou 
resposta rápida.

EC-11 & EC-14 
Upright, Pendente e Pendente com Recesso

FATOR K  K = 8,0 (115,2) 

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA 57°C, 68°C

CANOPLA  Estilo 30 • Estilo 40

ACABAMENTO DA CANOPLA  Latão, Branca, Cromado 

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Branca, Cromado 

SIN  TY4232

DADOS TÉCNICOS  TFP223

TIPO DE RESPOSTA  Para tipo de resposta solicite  
datasheet

•	 Risco leve.

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Cobertura de áreas de até 6,1 m x 6,1 m.

•	 Os Sprinklers Pendentes de Cobertura 
Estendida Série EC-8 são decorativos com 
bulbo de vidro projetados para uso em 
ocupações de risco leve.

•	 Dependendo da área de cobertura, pode 
ser classificado como resposta padrão ou 
resposta rápida.

EC-8 
Pendente e Pendente com Recesso 

FATOR K  K = 25,2 (362,9) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1" NPT ou ISO 7-R1

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA 74°C, 101°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão

SIN  TY9128

DADOS TÉCNICOS  TFP213

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

Ec-25	
Upright 

• Todos os riscos.

• Tipo fusível.

• Densidade/área de cobertura estendida.

• Área máxima de cobertura por sprinkler  
de 18,2 m².

• Para uso em aplicações de alta densidade,  
tais como megastores, risco extra e 
ocupações de armazenagem em altura.

• Pressão de trabalho mínima de  
7 psi (0,48 bar). Chave para Sprinkler

TIPO  1

Chave para Sprinkler

TIPO  3 TIPO  22 
(Rebaixado)

Chave para Sprinkler

TIPO  3 TIPO  23 
(Rebaixado)
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FATOR K  K = 5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA 57°C, 68°C

CANOPLA  Estilo 50

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão 
Envelhecido

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Branca

SIN  TY3232

DADOS TÉCNICOS  TFP228

TIPO DE RESPOSTA  Para tipo de resposta solicite  
datasheet

•	Risco leve.

•	Bulbo de 3 mm.

•	Cobertura de até 6,1 m x 6,1 m.

•	 Dependendo da área de cobertura, pode 
ser classificado como resposta padrão ou 
resposta rápida.

Ec-5	
Pendente e Pendente com Recesso

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA  57°C, 68°C, 
93°C

CANOPLA  Estilo 50

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão 
Envelhecido

ACABAMENTO DO SPRINKLER Branca, Latão, Cromado

SIN  TY3302

DADOS TÉCNICOS TFP298

TIPO DE RESPOSTA  Para tipo de resposta solicite  
datasheet

•	 Risco leve.

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Cobertura de até 4,9 m x 7,3 m.

•	 Projetado para uso em sistemas de sprinkler 
hidraulicamente calculados em ocupações 
comerciais, tais como igrejas, áreas de estar 
de restaurantes, hotéis, estabelecimentos de 
ensino, escritórios etc. 

•	 Dependendo da área de cobertura, pode 
ser classificado como resposta padrão ou 
resposta rápida.

Sidewall Horizontal e Sidewall Horizontal com Recesso

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 
K = 8,0 (115,2)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES  5,6 = UL, C-UL, FM, NYC,  
VdS • 8,0 = UL, C-UL, FM,  
NYC

TEMPERATURA 57°C, 68°C, 
 79°C

CANOPLA  Estilo 10 • Estilo 20   
Estilo 30 • Estilo 40  

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão 
Envelhecido

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Poliéster Branco, 
Cromado

SIN  TY3332, TY4332

DADOS TÉCNICOS  TFP296

TIPO DE RESPOSTA  Para tipo de resposta solicite  
datasheet

•	 Risco leve.

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 A canopla de duas peças transforma o 
modelo sidewall num sprinkler de  
baixo perfil com áreas de cobertura de até 
4,9 m x 6,7 m para o K = 5,6 e 
4,9 m x 7,3 m para o K = 8,0.

•	 Proporciona um ajuste horizontal de  
19,1 mm a partir da posição rebaixada da 
parede lateral.

•		Dependendo da área de cobertura, pode 
ser classificado como resposta padrão ou 
resposta rápida.

	

TY-FRB	
Horizontal e Sidewall Horizontal com Recesso

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7
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FATOR K  K = 5,6 (80,6) •	
K = 8,0 (115,2)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT  

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA 74°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado

SIN  TY3322, TY4322

DADOS TÉCNICOS  TFP280

TIPO DE RESPOSTA  Para tipo de resposta solicite  
datasheet

TY-FRL	
Sidewall Horizontal

•	 Risco leve.

•	 Tipo fusível.

•	 Projetado para uso em ocupações 
comerciais, tais como igrejas, áreas de estar 
de restaurantes, hotéis, estabelecimentos de 
ensino, escritórios etc. 

•	 Com cobertura de até 4,9 m de largura por 
7,3 m de comprimento, foram projetados 
para instalação ao longo de uma parede ou 
na lateral de uma viga, logo abaixo de um 
teto liso, plano e horizontal.

•	 Dependendo da área de cobertura, pode 
ser classificado como resposta padrão ou 
resposta rápida.

FATOR K  K = 11,2 (161,3)

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL

TEMPERATURA 68°C (Somente SW-20), 
 93°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Branca

SIN  TY5332, TY5337

DADOS TÉCNICOS  TFP230

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

ELO	sW-20/sW-24	
Sidewall Horizontal

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Os Sprinklers Sidewall Horizontais de 
Resposta padrão e Cobertura Estendida 
para Risco Ordinário (ECOH) são decorativos 
com bulbo de vidro projetados para uso em 
ocupações de risco ordinário de acordo com 
a norma NFPA 13.

•	 Listado pela SW-20  para 4,9 m de largura  
e 6,1 m de comprimento.

•	 Listado pela SW-20  para 4,9 m de largura  
e 7,3 m de comprimento.

FATOR K  K = 8,0 (115,2) 

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT 

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC

TEMPERATURA 68°C - Sprinkler 
 59°C - Canopla

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, 
Customizado

SIN  TY4332

DADOS TÉCNICOS  TFP265

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

chEc	
Sidewall Horizontal de Cobertura Estendida Oculto

•	 Risco leve.

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Cobertura de até 4,9 m x 4,9 m.

•	 Fluxos e pressões menores permitidos pela 
norma NFPA 13.

•	 12,7 mm de ajuste.

•	 Distância máxima de 305 mm entre o 
defletor e o teto.

•	 Sem "aberturas" na canopla.

•	 A escolha ideal para áreas sensíveis 
arquitetonicamente, tais como dormitórios, 
quartos de hotel, áreas de recepção, 
edifícios de escritórios, instalações para 
banquetes, salas de conferências e hospitais.

Chave para Sprinkler

TIPO  3

Chave para sprinkler

TIPO  9

Chave para Sprinkler

TIPO 7



FATOR K  K = 11,2 (161,3) 

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT 

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC
TEMPERATURA 71°C - Sprinkler 
 59°C - Canopla 
 100°C - Sprinkler 
 74°C - Canopla

ACABAMENTO DA CANOPLA  Cromado, Latão Envelhecido, 
Branca, Cinza Claro, 
Customizado 

SIN  TY5522

DADOS TÉCNICOS  TFP250

TIPO DE RESPOSTA  Para tipo de resposta solicite  
datasheet

•	 Risco leve.

•	 Os Sprinklers Pendentes Ocultos com 
Orifício Extra Grande (ELOC) são sprinklers 
decorativos de resposta rápida, do tipo do 
fusível, com canopla plana projetada para 
ocultar o sprinkler.

•	 Cobertura de 37,2 m2 com pressão inferior à 
do sprinkler padrão de  1⁄2" (12,7 mm) que é 
20,3 m2.

•	 Disponível com vedação de pó e ar opcional.

•	 Oculto por uma canopla plana para uso em 
aplicações nas quais a estética é o principal 
fator.

•		Dependendo da área de cobertura, pode 
ser classificado como resposta padrão ou 
resposta rápida.

ELOc	
Pendente Oculto

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT  

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC
TEMPERATURA 68°C - Sprinkler 
 59°C - Canopla 
 93°C - Sprinkler 
 74°C - Canopla

ACABAMENTO DA CANOPLA  Cromado, Latão Envelhecido, 
Branca, Cinza Claro, 
Customizado  

SIN  TY3532

DADOS TÉCNICOS  TFP260

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

RFii		(ROYAL	FLush	ii)	
Pendente Oculto

•	 Risco leve.

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Listado Resposta Rápida para área máxima  
de 6,1 m x 6,1 m.

•	 Oculto por uma canopla plana para uso em 
aplicações nas quais a estética é o principal 
fator.

•	 O design de duas peças separáveis permite 
a instalação dos sprinklers e a execução dos 
testes de pressão do sistema de combate 
a incêndios antes da instalação de um teto 
falso ou da aplicação do revestimento de 
acabamento de um teto fixo.

•	 Fechamento roscado internamente com 
ajuste de 12,7 mm.  

Chave para Sprinkler

TIPO 18

Chave para Sprinkler
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All the confidence of ESFR protection in 
cold storage uncompromised by antifreeze. 

The Model ESFR-17 Dry-Type Pendent Sprinkler, 
another cost-effective solution from the 
Tyco family of storage protection products.

www.tyco-fire.com 
800-558-5236
Copyright © 2012 Tyco Fire Products LP. All Rights Reserved. 
TFP2012002

Complete Box-in-Box  
Protection

K-17ad85x11_3.indd   1 7/27/12   11:52 AM

Toda	a	confiança	da	protecção	EsFR	para	
armazenagem	refrigerada	sem	comprometimento	por	
anticongelante.

sprinkler	Pendente	seco	Modelo	EsFR-17,	outra	
solução	de	custo	eficaz	da	família	Tyco	de	produtos	
de	proteção	de	armazenagem.

Proteção	completa	
para	Armazenagem 
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Os Sprinklers de Armazenagem são projetados para uso em 
aplicações específicas, incluindo a proteção de armazena-
gem em altura e “in racks” de uma variedade de produtos 
acabados. Esses sprinklers podem fornecer mais água a 
pressões mais baixas ou mais água sobre uma maior área 
de cobertura. Em muitos casos, o uso de sprinklers de 
armazenagem pode eliminar a necessidade de sprinklers 
in-rack adicionais.

Sprinklers de nível intermediário (in-rack) são projetados 
para uso em sistemas de armazenagem em prateleiras, nos 
quais os elementos termosensíveis devem ser protegidos do 
spray de água dos sprinklers mais elevados, que poderiam 
operar durante um incêndio. Sprinklers de nível intermediário 
também são usados   em aplicações como sob passarelas de 

grade. Esses sprinklers são projetados para uso em 
sistemas concebidos de acordo com as normas de 
instalação reconhecidas pelo órgão de Listagem ou 
Aprovação aplicável (por exemplo, a Aprovação FM e 
a Listagem UL são baseadas nos requisitos da norma 
NFPA).

•	Armazenagem	
em	Altura

•	Armazenagem	
em	Racks

•	Alturas	
especiais

APLicAçõEs:

sprinkler	de	Armazenagem
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FATOR K  K = 16,8 (241,9)

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT  

APROVAÇÕES FM

TEMPERATURA 74°C, 101°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão

SIN  TY7126

DADOS TÉCNICOS  TFP316

TIPO DE RESPOSTA  ESFR

• Early Suppression, Fast Response (ESFR) 
(Supressão Antecipada de Resposta Rápida) 

• Tipo fusível.

•	 Projetado principalmente para uso em 
sistemas de sprinkler somente no teto.

•	 O uso deste sprinkler é especialmente 
vantajoso como um meio de eliminar o uso 
de sprinklers in-rack ao proteger produtos 
armazenados em prateleiras.

•	 O exclusivo projeto upright e o Fator K 
elevado superam muitos dos problemas de 
obstrução dos sprinklers pendentes.

Upright

FATOR K  K = 16,8 (241,9)

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT  

APROVAÇÕES  UL, C-UL, FM, NYC, LPCB,  
VdS

TEMPERATURA 74°C, 101°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão

SIN  TY7226

DADOS TÉCNICOS  TFP315

TIPO DE RESPOSTA  ESFR

• Early Suppression, Fast Response (ESFR) 
(Supressão Antecipada de Resposta Rápida) 

• Tipo fusível.

•	 Projetado principalmente para uso em 
sistemas de sprinkler somente no teto.

•	 O uso deste sprinkler é especialmente 
vantajoso como um meio de eliminar o uso 
de sprinklers in-rack ao proteger produtos 
armazenados em prateleiras.

•	 Opera com pressão inferior à do ESFR-14.

EsFR-17	
Pendente

FATOR K  K = 25,2 (362,9)  

DIÂMETRO DA ROSCA   1" NPT ou ISO 7-R1

APROVAÇÕES  UL, C-UL, FM, NYC, LPCB,  
VdS

TEMPERATURA 74°C, 101°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão

SIN  TY9226

DADOS TÉCNICOS  TFP312

TIPO DE RESPOSTA  ESFR

EsFR-25™	
Pendente  

•	 Early Suppression, Fast Response (ESFR) 
(Supressão Antecipada de Resposta Rápida) 

•	 Tipo fusível.
•	 Projetado para proteção de armazenagem 

em prateleiras.
•	 Os sprinklers de supressão são 

especialmente vantajosos como um meio 
de eliminar o uso de sprinklers in-rack ao 
proteger produtos armazenados em altura.

•	 Os Sprinklers Pendentes Modelo ESFR-25 da 
TYCO são listados pela UL para aplicações 
específicas, com pé direito de 13,7m a  
14,6m e armazenagem de até 13,1m.

•	 Ataque direto ao combustível através da 
descarga pesada do sprinkler.

•	 O design patenteado do corpo reduz 
substancialmente os efeitos de sombra que 
ele causa, que muitas vezes resulta na não 
uniformidade do padrão de pulverização.

•	 A nova vedação do orifício e o exclusivo 
projeto do elemento termossensível de 
resposta rápida são o que há de mais 
moderno em termos de tecnologia de 
sprinklers.

Chave para Sprinkler

TIPO  1

Chave para Sprinkler

TIPO  21

Chave para Sprinkler

TIPO  21
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EsFR-17	DRY	
Pendente Tipo Seco  

FATOR K  K = 14,0 (201,6) 

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT  

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC, LPCB,  
 VdS

TEMPERATURA 74°C, 101°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão

SIN  TY6226

DADOS TÉCNICOS  TFP318

TIPO DE RESPOSTA  ESFR

EsFR-14	
Pendente

•	 Early Suppression, Fast Response (ESFR) 
(Supressão Antecipada de Resposta Rápida) 

• Tipo fusível.

•	 Projetado para proteção de armazenagem 
com prateleiras.

•	 Os sprinklers de supressão são 
especialmente vantajosos como um meio 
de eliminar o uso de sprinklers in-rack ao 
proteger produtos armazenados em altura.

•	 Ataque direto ao combustível através da 
descarga pesada do sprinkler.

•	 O design patenteado do corpo do bico 
reduz substancialmente os efeitos de 
sombra que ele causa, que muitas vezes 
resulta na não uniformidade do padrão de 
pulverização.

FATOR K  K = 16,8 (241,9)  

DIÂMETRO DA ROSCA   1-1⁄4" NPT ou ISO 7-R1-1⁄4

APROVAÇÕES  UL

TEMPERATURA 74°C, 101°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão

SIN  TY7229

DADOS TÉCNICOS  TFP320

TIPO DE RESPOSTA  ESFR

•	 Early Suppression, Fast Response (ESFR) 
(Supressão Antecipada de Resposta Rápida) 

•	 Tipo fusível.
•	 Os Sprinklers Secos Modelo ESFR-17 DRY são 

usados   principalmente para proteção única 
no teto e para proteger produtos sólidos 
armazenados em pilhas, paletes e racks 
sujeitos a temperaturas de congelamento.

•	 Os sprinklers de supressão são 
especialmente vantajosos como um meio de 
eliminar os sprinklers in-rack para proteger 
áreas refrigeradas de armazenagem em 
altura.

•	 A caneta entre a entrada e o sprinkler 
permanece seca até o sprinkler operar, 
permitindo a instalação de um sprinkler 
pendente em um sistema de tubulação 
úmida, no qual a caneta e o sprinkler 
estão localizados em uma área sujeita a 
temperaturas de congelamento.
•		Elimina	os	sprinklers	in-rack para aplicações 

de armazenagem em altura.
•		A	pressão	mínima	do	sprinkler		30%	

menor possibilita a redução do tamanho da 
tubulação e da bomba.
•		Custos	menores	de	instalação	e	

manutenção em comparação com os 
sistemas de pré-ação ou anticongelantes.

Chave para Sprinkler

CHAVE 
TIPO  26

Chave para Sprinkler

TIPO  2
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FATOR K  K = 16,8 (241,9) 

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT  

APROVAÇÕES  Upright = UL, C-UL, FM,  
NYC • Pendente = UL, C-UL,  
NYC

TEMPERATURA  68°C, 93°C, 
141°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão

SIN  TY7151, TY7251

DADOS TÉCNICOS   TFP332

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	 Bulbo de 5 mm.

• Sprinkler com orifício grande para uso em 
ocupações de armazenagem em alturas 
especiais. 

•	 A baixa pressão necessária (7 psi) pode 
reduzir os custos, diminuindo o tamanho 
do ramal, aproveitando o espaçamento 
maximizado e atualizando as densidades 
existentes.

•	 São "sprinklers de resposta padrão" que 
produzem um padrão hemisférico de 
distribuição de água abaixo do defletor.

K17-231	
Pendente e Upright

Chave para Sprinkler

TIPO 8

FATOR K  K = 16,8 (241,9) 

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT

TEMPERATURA 141°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão

DADOS TÉCNICOS  Contate a Alvenius para mais 
detalhes.

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	 Bulbo de 5 mm.

• Sprinkler de modo de controle. 

Upright, Modo de Controle de Aplicação Específica, 141°C 

FATOR K  K = 16,8 (241,9) 

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA 68°C, 93°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão

SIN  TY7153

DADOS TÉCNICOS  TFP330

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

uLTRA	K-17	
Upright, Modo de Controle de Aplicação Específica

•	 Bulbo de 5 mm.

•	 Os testes de incêndio em escala real 
mostraram que o Ultra K17 pode controlar 
incêndios em mercadorias até plásticas  
Grupo A, e eliminar a necessidade de 
sprinklers in-rack.

•	 Aprovado para alturas de armazenagem de 
7,6 m e altura da edificação de 9,1 m. 

Chave para Sprinkler

TIPO 8

Chave para Sprinkler

TIPO 8

FATOR K  K = 11,2 (161,3) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT   

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA  68°C, 93°C, 
141°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado,  Chumbo, 
Cera

SIN  TY5151, TY5251, TY5851

DADOS TÉCNICOS  TFP342

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	 Bulbo de 5 mm.

•	 Sprinklers de orifício extra grande 
comprovados para uso em ocupações de 
armazenagem através de testes de incêndio 
em escala real. 

•	 Projetado para controlar incêndios para 
alturas especiais com pressões relativamente 
baixas.

•	 Pode ser usado como uma versão de nível 
intermediário pela adição de uma grade e 
escudo.

ELO-231B 
Pendente e Upright

Chave para Sprinkler

TIPO  3
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FATOR K  K = 11,2 (161,3) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT   

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA  74°C, 100°C,  
141°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Cromado, Chumbo,  
  Cera

SIN  TY5111, TY5211, TY5811

DADOS TÉCNICOS  TFP340

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	 Tipo fusível.

•	 Sprinklers de orifício extra grande 
comprovados para uso em ocupações de 
armazenagem através de testes de incêndio 
em escala real.

•	 Projetado para controlar incêndios em 
alturas especiais com pressões relativamente 
baixas.

•	 Pode ser usado como uma versão de nível 
intermediário pela adição de uma grade e 
escudo.

ELO-231	
Pendente e Upright

FATOR K  K = 11,2 (161,3) 

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT   

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA  68°C, 93°C, 
141°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Cromado 

SIN  TY5131, TY5231

DADOS TÉCNICOS  TFP344

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Sprinklers de orifício extra grande 
comprovados para ocupações de 
armazenagem através de testes de incêndio 
em escala real.

•	 Projetado para controlar incêndios em 
alturas especiais com pressões relativamente 
baixas.

•	 Pode ser usado como uma versão de nível 
intermediário pela adição de uma grade e 
escudo.

ELO-231	FRB	
Pendente e Upright

Chave para Sprinkler

TIPO  3

Chave para Sprinkler

TIPO  3

FATOR K  K = 11,2 (161,3) 

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT   

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC

TEMPERATURA  68°C, 93°C, 
141°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão 

SIN  TY5153

DADOS TÉCNICOS  TFP335

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	 Bulbo de 5 mm.

•	 Sprinkler de controle.

•	 Projetado para proteção de armazenagem 
em altura.

•	 Pode fornecer um nível mais elevado de 
proteção do que os sprinklers padrão.

•	 Pode ser vantajoso, eliminando os sprinklers 
in-rack.

LD	"LARGE DROP"	
Upright, Modo de Controle de Aplicação Específica

Chave para Sprinkler

TIPO  3

61

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT  

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C, 182°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão

ACABAMENTO DA GRADE  Vermelho ou Zinco

SIN  TY315, TY325

DADOS TÉCNICOS  TFP352

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 
K = 8,0 (115,2)  

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT  

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C, 182°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Chumbo, Cera

SIN  TY3153, TY3251, TY4153, 
TY4251

DADOS TÉCNICOS  TFP351

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	 Bulbo de 5 mm.

•	 Unidade montada com protetor de gotas.

•	 Os Sprinklers de Nível Intermediário são 
projetados principalmente para uso em 
sistemas de armazenagem in-rack nos quais 
os elementos termossensíveis devem ser 
protegidos do spray dos sprinklers mais 
elevados que poderiam operar mais cedo 
durante um incêndio.

•	 Também pode ser utilizado em outras 
aplicações, como como sob passarelas de 
grade.

•	 Bulbo de 5 mm.

•	 Nível intermediário (in-rack) com escudo.

•	 Unidade montada com escudo de água 
integral.

•	 Usado quando as grades de sprinklers não 
são necessárias.

TY-B	
Pendente e Upright, Nível Intermediário

TY-B 
Pendente e Upright, Nível Intermediário

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 
K = 8,0 (115,2)  

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT   

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Chumbo

SIN  TY3133, TY3231, TY4133, 
TY4231

DADOS TÉCNICOS  TFP356

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Nível intermediário com escudo.

•	 Unidade montada com protetor de gotas.

•	 Usado quando as grades de sprinklers não 
são necessárias.

TY-FRB	
Pendente e Upright, Nível Intermediário

Chave para Sprinkler

TIPO 6

Chave para Sprinkler

TIPO 6

Chave para Sprinkler

TIPO 6



62 www.alvenius.ind.br

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT   

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão

ACABAMENTO DA GRADE  Vermelho ou Zinco

SIN  TY313, TY323

DADOS TÉCNICOS  TFP357

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Unidade montada com protetor de gotas.

•	 Os Sprinklers de Nível Intermediário são 
projetados principalmente para uso em 
sistemas de sprinkler de armazenagem  
in-rack nos quais os elementos 
termossensíveis devem ser protegidos do 
spray dos sprinklers mais elevados que 
poderiam operar mais cedo durante um 
incêndio.

•	 Também pode ser utilizado em outras 
aplicações, como sob passarelas de grade.

TY-FRB	
Pendente e Upright, Nível Intermediário

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 
K = 8,0 (115,2)  

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM

TEMPERATURA  74°C, 100°C, 
138°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão

SIN  TY3113, TY3211, TY4113, 
TY4211

DADOS TÉCNICOS  TFP350

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

•	 Tipo fusível.

•	 Nível intermediário com escudo. 

•	 Unidade montada com protetor de gotas.

•	 Usado quando as grades de sprinklers não 
são necessárias.

TY-L	
Pendente e Upright, Nível Intermediário

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 
K = 8,0 (115,2)  

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA 74°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado

SIN  TY3123, TY3221, TY4123, 
TY4221

DADOS TÉCNICOS  TFP355

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	 Tipo fusível.

•	 Nível intermediário com escudo.

•	 Unidade montada com com protetor de 
gotas.

•	 Usado quando as grades de sprinklers não 
são necessárias.

TY-FRL	
Pendente e Upright, Nível Intermediário

Chave para Sprinkler

TIPO 6

Chave para sprinkler

TIPO  9

Chave para sprinkler

TIPO  9
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•	 Projetados para uso com os Sprinklers Séries 
ELO-231, ELO-231B, ou ELO-231FRB que 
podem estar localizados em áreas que os 
tornam suscetíveis a danos mecânicos ou 
físicos. 

•	 Grade robusta para minimizar possíveis 
danos aos sprinklers.

•	 Os protetores (shields) são para uso em racks 
de armazenagem, embaixo de mezaninos de 
grade ou em outras áreas que requerem que 
os sprinklers sejam protegidos contra a uma 
possível descarga de sprinklers instalados 
acima.

•	 Podem ser usados com sprinklers de  
1⁄2" ou 3⁄4". 

GRADEs	(GUARDS)	DE	sPRinKLERs
Grades (guards) de Sprinklers Modelo G1 e G4 
Grades (guards) de Sprinklers Modelo G1/S1 e G4/S3 com Protetores (shields)

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM

ACABAMENTOS  Pintura Vermelha,  
Cromado

DADOS TÉCNICOS  TFP780

•	 Projetadas para uso com tipos específicos de 
Sprinklers Séries TY-B, TY-FRB, TY-L e TY-FRL, 
que podem estar localizados em áreas que 
os tornam suscetíveis a danos mecânicos ou 
físicos. 

•	 Grade robusta para minimizar possíveis 
danos aos sprinklers.

•	 Os protetores (shields) são para uso em 
racks de armazenagem, embaixo de 
mezaninos de grade ou em outras áreas 
que requerem que os sprinklers sejam 
protegidos contra uma possível descarga 
dos sprinklers instalados acima.

•	 Podem ser usadas com sprinklers de  
1⁄2" ou 3⁄4".

G1

G4/S3 com Protetor
G4

S1

Grade (guard) de Sprinkler Modelo G2, Protetor (shield) Modelo WS-2, e 
Grade (guard) de Sprinkler Modelo WSG-2 com Protetor (shield)

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM

ACABAMENTOS  Pintura Vermelha,  
Cromado

 DADOS TÉCNICOS  TFP782

WSG-2 com Protetor

G2

WS-2 com Protetor



•  Desenvolvido especificamente para ocupações 
residenciais.

•		O	sistema	mais	completo	do	mercado	atual	
produzido por um único fabricante.

•		Com	tubos	e	conexões	CPVC	BlazeMaster®, tornam a 
instalação rápida, fácil, flexível e acessível.

•		A	exclusiva	garantia	limitada	Tyco	de	dez	anos	
permite que sua instalação seja feita com confiança.

•		A	linha	de	produtos	atende	a	todas	as	normas	NFPA.

•		Todos	os	componentes	são	listados	pela	UL	para	
instalações residenciais. 

•	Residências	

•	Apartamentos

•	Moradia	
Estudantil

•	hotéis	/	Flats

•	Tetos	com	Viga

•	Tetos	inclinados

APLicAçõEs:

Os Sprinklers Residenciais oferecem o design e as  
características de fluxo ideais para todas as aplicações residen-
ciais.  Com Fatores K tão baixos quanto 4,2, os requisitos de 
vazão são os menores da indústria. Outras vantagens são as 
listagens para tetos com viga e tetos inclinados. Essas caracte-
rísticas exclusivas evitam a obstrução do padrão de descarga 
do sprinkler sem acrescentar sprinklers adicionais. 

Qualquer cor Sherwin Williams pode 
ser adotada para sprinklers com este 
ícone.

sprinklers	Residenciais	de	Resposta	Rápida
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Horizontal e Sidewall Horizontal com Recesso

FATOR K  K = 4,4 (63,4)

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, NSF

TEMPERATURA 68°C, 79°C

CANOPLA  Estilo 20

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Branca, Cromado, Latão

SIN  TY2334

DADOS TÉCNICOS  TFP412

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Bulbo de 3 mm.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais de 

tubulação molhada para habitações e 
casas móveis segundo a norma NFPA 13D. 

- Ocupações residenciais de tubulação 
molhada com até quatro andares de 
altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação 
molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13.

Pendente e Pendente com Recesso

FATOR K  K = 3,0 (43,2)

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, NSF

TEMPERATURA 68°C, 79°C

CANOPLA  Estilo 20

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Branca, Cromado, Latão 

SIN  TY1234

DADOS TÉCNICOS  TFP402

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Bulbo de 3 mm.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais de 

tubulação molhada para habitações e 
casas móveis segundo a norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais de tubulação 
molhada com até quatro andares de 
altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação 
molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13.

LFii	
Pendente e Pendente com Recesso

FATOR K  K = 4,9 (70,6)

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, NSF

TEMPERATURA 68°C, 79°C

CANOPLA  Estilo 20

ACABAMENTO DO SPRINKLER Branca, Cromado, Latão 

SIN  TY2234

DADOS TÉCNICOS  TFP400

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Bulbo de 3 mm.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais 

de tubulação seca e molhada para 
habitações e casas móveis segundo a 
norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais com tubulação 
seca e molhada com até quatro andares 
de altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação seca 
e molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13.

•	  Aprovado para aplicações especiais em tetos 
com viga

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7
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Pendente Oculto com Canopla Plana 

FATOR K  K = 4,9 (70,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC, NSF

TEMPERATURA 71°C - Sprinkler 
 59°C - Canopla

ACABAMENTO DA CANOPLA  Marfim, Bege, Branca, 
Cinza Claro, Marrom, Preto, 
Cromado B, Cromado,  
Customizado

SIN  TY3596

DADOS TÉCNICOS  TFP442

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Tipo fusível.

•	  Proporciona ajuste vertical de 6 mm.  
Esse ajuste oferece flexibilidade ao cortar 
canetas de derivação rígidas.

•	  A canopla oculta os componentes do 
sprinkler acima do teto.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais 

de tubulação seca e molhada para 
habitações e casas móveis segundo a 
norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais de tubulação seca 
e molhada com até quatro andares de 
altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação seca 
e molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13. 

LFii	
Horizontal e Sidewall Horizontal com Recesso

FATOR K  K = 4,2 (60,5)

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC, NSF

TEMPERATURA 68°C, 79°C

CANOPLA  Estilo 20

ACABAMENTO DO SPRINKLER Branca, Cromado, Latão

SIN  TY1334

DADOS TÉCNICOS  TFP410

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Bulbo de 3 mm.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais 

de tubulação seca e molhada para 
habitações e casas móveis segundo a 
norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais com tubulação 
seca e molhada com até quatro andares 
de altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação seca 
e molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13.

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

TIPO 18

FATOR K  K = 4,9 (70,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL

TEMPERATURA 71°C - Sprinkler 
 59°C - Canopla

ACABAMENTO DA CANOPLA  Marfim, Bege, Branca, Cinza 
Claro, Marrom, Preto, Latão, 
Cromado, Customizado

SIN  TY2524

DADOS TÉCNICOS  TFP443

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Tipo fusível.
•	  Pode ser usado em tetos horizontais e tetos 

inclinados.
•	  Proporciona ajuste vertical de 13 mm.  

Esse ajuste oferece flexibilidade ao cortar 
canetas de derivação rígidas.

•	  A canopla oculta os componentes do 
sprinkler acima do teto.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais 

de tubulação seca e molhada para 
habitações e casas móveis segundo a 
norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais de tubulação seca 
e molhada com até quatro andares de 
altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação seca 
e molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13. 

 Pendente Oculto com Canopla Plana  

Chave para Sprinkler

TIPO 18
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Pendente Plano 

Sidewall Horizontal Plano 

FATOR K  K = 4,2 (60,5)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL

TEMPERATURA 72°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Preto, Cromado,   
Latão Envelhecido 

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Branca, Preto, Cromado,   
Latão Envelhecido  

SIN TY2284

DADOS TÉCNICOS TFP420

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

FATOR K  K = 4,2 (60,5)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL

TEMPERATURA 72°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Preto

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Branca, Cromado, Preto

SIN TY2384

DADOS TÉCNICOS TFP425

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Tipo fusível.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais 

de tubulação seca e molhada para 
habitações e casas móveis segundo a 
norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais de  tubulação seca 
e molhada com até quatro andares de 
altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação seca 
e molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13.

•	 Aprovado para aplicações especiais em tetos 
com viga.

•	  Tipo fusível.
•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:

- Sistemas de sprinkler residenciais de 
tubulação seca para habitações e casas 
móveis segundo a norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais de tubulação 
seca com até quatro andares de altura 
segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação seca 
para seções residenciais de qualquer 
ocupação segundo a norma NFPA 13.

Chaves para Sprinkler

SOQUETE 
4947

CHAVE E 
SOQUETE 

COMBINADOS 
4948

FERRAMENTA 
DE REMOÇÃO DO 

CAP PROTETOR

Chaves para Sprinkler

SOQUETE 
4947

CHAVE E 
SOQUETE 

COMBINADOS 
4948

FERRAMENTA 
DE REMOÇÃO DO 

CAP PROTETOR

LFii	
Pendente Oculto com Canopla Abaulada 

FATOR K  K = 4,9 (70,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC

TEMPERATURA 68°C - Sprinkler 
 59°C - Canopla

CANOPLA  Estilo 20

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, 
Customizado 

SIN  TY2234

DADOS TÉCNICOS  TFP450

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Bulbo de 3 mm.

•	 Pode ser usado em tetos horizontais e tetos 
inclinados.

•	  A canopla oculta os componentes do 
sprinkler acima do teto.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais 

de tubulação seca e molhada para 
habitações e casas móveis segundo a 
norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais de tubulação seca 
e molhada com até quatro andares de 
altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação seca 
e molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13.

Chave para Sprinkler

TIPO 7
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LFii	
Pendente com Recesso Tipo Seco 

Sidewall Horizontal com Recesso Tipo Seco 

FATOR K  K = 4,9 (70,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1" NPT ou ISO 7-R1

APROVAÇÕES UL
TEMPERATURA  68°C,  

79°C (somente tubulação 
molhada)

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Branca, Cromado, Latão 

SIN TY2235

DADOS TÉCNICOS TFP460

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

FATOR K  K = 4,4 (63,4)

DIÂMETRO DA ROSCA  1" NPT ou ISO 7-R1

APROVAÇÕES UL
TEMPERATURA  68°C
ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão 

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Branca, Cromado, Latão 

SIN TY2335

DADOS TÉCNICOS TFP461

TIPO DE RESPOSTA   Resposta rápida

•	  Bulbo de 3 mm.

•	 Onde são necessários sprinklers em sistemas 
de tubulação seca expostas a temperaturas 
de congelamento, ou quando os sprinklers 
são drenados sazonalmente para evitar o 
congelamento.

•	 Oferece os recursos de uma tubulação sem 
água, além de não ser necessário aumentar 
o número de sprinklers (área de projeto 
hidráulico) para sistemas projetados de 
acordo com as normas NFPA 13, 13D, ou 
13R.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários 
de sistemas de sprinkler residenciais:
- Habitações e casas móveis segundo a 

norma NFPA 13D. 
- Ocupações residenciais com até quatro 

andares de altura segundo a norma NFPA 
13R. 

- Seções residenciais de qualquer ocupação 
segundo a norma NFPA 13.

•	  Bulbo de 3 mm.

•	 Onde são necessários sprinklers em sistemas 
de tubulação seca expostas a temperaturas 
de congelamento, ou quando os sprinklers 
são drenados sazonalmente para evitar o 
congelamento.

•	 Oferece os recursos de uma tubulação sem 
água, além de não ser necessário aumentar 
o número de sprinklers (área de projeto 
hidráulico) para sistemas projetados de 
acordo com as normas NFPA 13, 13D, ou 
13R.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários 
de sistemas de sprinkler residenciais:
- Habitações e casas móveis segundo a 

norma NFPA 13D. 
- Ocupações residenciais com até quatro 

andares de altura segundo a norma NFPA 
13R. 

- Seções residenciais de qualquer ocupação 
segundo a norma NFPA 13.

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

TIPO 7
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sPRinKLERs	OTiMizADOs	LFii	•	nFPA	13	
Os sprinklers K 6.9, K 5.8 e K 5.6 de grande orifício são projetados principalmente para uso residencial, onde uma densidade de  
0,1 gpm/pés2 é requerida, segundo a norma NFPA 13, e geralmente são utilizados em instalações com mais de quatro andares. Eles são 
otimizados para aplicações residenciais nas quais é necessária essa maior demanda de fluxo de água e podem atender a tais exigências 
com  pressões e tubos de diâmetros menores. 

 Pendente, Pendente com Recesso e Oculto Abaulado 

FATOR K  K = 5,8 (83,5)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NSF

TEMPERATURA 68°C, 79°C

CANOPLA  Estilo 20

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Branca, Cromado, Latão

SIN  TY4334

DADOS TÉCNICOS  TFP417

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Bulbo de 3 mm.

•	  Pode ser usado em tetos horizontais e tetos 
inclinados.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais de 

tubulação molhada para habitações e 
casas móveis segundo a norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais de tubulação 
molhada com até quatro andares de 
altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação 
molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13.

Sprinklers Horizontais e Sidewall Horizontais com Recesso

Horizontal e Sidewall Horizontal com Recesso 

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, NSF

TEMPERATURA 68°C, 79°C

CANOPLA  Estilo 20

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Cromado, Branca

SIN  TY3334

DADOS TÉCNICOS  TFP415

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Bulbo de 3 mm.

•	  Pode ser usado em tetos horizontais e tetos 
inclinados.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais de 

tubulação molhada para habitações e 
casas móveis segundo a norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais de tubulação 
molhada com até quatro andares de 
altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação 
molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação segundo a norma 
NFPA 13.

FATOR K  K = 6,9 (99,4)

DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM, NYC, NSF

TEMPERATURA 68°C, 79°C, 59°C - Canopla

CANOPLA  Estilo 30
ACABAMENTO DA CANOPLA Latão, Cromado,  
E DO SPRINKLER  Branca 

ACABAMENTO DA CANOPLA  Cinza Claro, Branca, Cromado,  
Customizado

SIN  TY4234

DADOS TÉCNICOS  TFP408

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	  Bulbo de 3 mm.

•	  Projetado para uso nos seguintes cenários:
- Sistemas de sprinkler residenciais de 

tubulação molhada para habitações e 
casas móveis segundo a norma NFPA 13D.

- Ocupações residenciais de tubulação 
molhada com até quatro andares de 
altura segundo a norma NFPA 13R. 

- Sistemas de sprinkler de tubulação 
molhada para seções residenciais de 
qualquer ocupação 
segundo a norma 
NFPA 13.

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7



Os Sprinklers Secos  foram projetados especificamente para áreas 
nas quais os sprinklers podem ser submetidos a condições de 
congelamento. Esses sprinklers foram desenvolvidos para uso em 
todas as aplicações-padrão, bem como em cenários múltiplos e 
exclusivos.  
Os Sprinklers Secos da Tyco estão disponíveis com resposta rápida 
e padrão, e apresentam uma variedade de acabamentos. Essas 
características e a avançada engenharia no desenvolvimento 
desses sprinklers oferecem à indústria a mais completa linha de 
sprinklers secos disponível. A maioria dos modelos estão listados 
com comprimentos até 4'-0". A canopla pode ser estendida em 
um ajuste de  até 3".

•	Armazéns	refrigerados	

•	câmaras	frias

APLicAçõEs:

sprinklers	secos
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FATOR K  K = 5,6 (80,6)

ROSCA DA CONEXÃO  3⁄4" ou 1" NPT (Pedido Padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1

APROVAÇÕES  3⁄4" = UL, C-UL • 1" = UL,  
C-UL, FM, NYC

TEMPERATURA  57°C, 68°C,79°C, 93°C, 
141°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Branca

SIN  TY3235, TY3135, TY3335 
TY3935, TY3735

DADOS TÉCNICOS  TFP510

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

Pendente, Upright e Sidewall Horizontal

•	 Risco leve/Risco ordinário. 

•	 Bulbo de 3 mm.

• Comprimentos de até 1.220 mm. 

•	 Projetado para uso em aplicações nas 
quais os sprinklers e/ou conexões tubulares 
podem ser expostos a condições de 
congelamento, ou onde o sistema de 
sprinkler é drenado sazonalmente.

•	 O conjunto especial cria uma vedação na 
tubulação principal para evitar que a água 
entre no conjunto até que o sprinkler opere.

•	 Projetado para uso em aplicações que 
requerem sprinklers secos, ou quando a 
construção da edificação ou considerações 
estéticas tornam a instalação de sprinklers 
sidewall horizontais secos mais desejável  do 
que o tipo pendente seco.

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

ROSCA DA CONEXÃO  1" NPT (Pedido-padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1
APROVAÇÕES  Upright =UL, C-UL,  

FM, NYC • Pendente e  
Sidewall Horizontal = UL,  
C-UL, FM, NYC, LPCB

TEMPERATURA  57°C, 68°C, 
79°C, 93°C, 
141°C, 182°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão Natural, Cromado, 
Branco

SIN  TY3255, TY3155, TY3355

DADOS TÉCNICOS  TFP500

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

Ds-1	
Pendente, Upright e Sidewall Horizontal

•	 Cobertura-padrão. 

• Todos os riscos (risco leve, sidewall 
horizontal).

•	 Bulbo de 5 mm.

• Comprimentos de até 1.220 mm. 

•	 Projetado para uso em aplicações nas 
quais os sprinklers e/ou conexões tubulares 
podem ser expostos a condições de 
congelamento, ou onde o sistema de 
sprinkler é drenado sazonalmente.

•	 O conjunto especial cria uma vedação na 
tubulação principal para evitar que a água 
entre no conjunto até que o sprinkler opere. 

Chave para Sprinkler

TIPO 7

Chave para Sprinkler

TIPO 7
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FATOR K  K = 5,6 (80,6)

ROSCA DA CONEXÃO  1" NPT (Pedido-padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1
APROVAÇÕES  UL, C-UL
TEMPERATURA  57°C, 68°C, 

79°C, 93°C, 
141°C, 182°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Aço Inoxidável

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Aço Inoxidável

SIN  TY3337, TY3357, TY3339

DADOS TÉCNICOS  TFP560

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão 
(TY3250, TY3357) e 
Resposta rápida (TFP560, 
TY3230,TY3337,TY3339)

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

ROSCA DA CONEXÃO   1" NPT (Pedido-padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1

TEMPERATURA 57°C, 68°C

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão 
Envelhecido

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão Natural, Cromado,  
   Branco

SIN  TY3338, TY3358

DADOS TÉCNICOS  TFP520

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão (TY3358) e 
 Resposta rápida (TY3338)

• Risco leve CE. 

•	 Bulbo de 3 mm e 5 mm.

• Comprimentos de até 1.220 mm. 

•	 Projetado para uso em aplicações de 
ocupações de risco leve que requerem uma 
área de cobertura do sprinkler seco de até:  
4,9 m x 6,1 m ou 5,5 m x 4,9 m

•	 O conjunto especial cria uma vedação na 
tubulação principal para evitar que a água 
entre no conjunto até que o sprinkler opere.

Ds-1	
Sidewall Horizontal de Cobertura Estendida

Ds-1	AçO	inOxiDáVEL
Pendente

Sidewall Horizontal e Sidewall Horizontal de Cobertura Estendida

•	 Bulbo de 3 mm e 5 mm.
•	 A construção em aço inoxidável destes 

sprinklers prolonga sua vida útil em 
comparação aos sprinklers tradicionais 
feitos de liga de cobre expostos a ambientes 
corrosivos.

•	 Instalações em tubo seco, tubo molhado  
ou pré-ação.

•	 Projetado para uso em aplicações nas quais  
os sprinklers e/ou conexões tubulares podem 
ser expostos a condições de congelamento, 
ou onde o sistema de sprinkler é drenado 
sazonalmente.

•	 O conjunto especial cria uma vedação na 
tubulação principal para evitar que a água 
entre no conjunto até que o sprinkler opere.

•	 Dependendo da área de cobertura, pode 
ser classificado como resposta padrão ou 
resposta rápida

•	 Bulbo de 3 mm e 5 mm.

•	 A construção em aço inoxidável destes 
sprinklers prolonga sua vida útil em 
comparação aos sprinklers tradicionais 
feitos de liga de cobre expostos a 
ambientes corrosivos.

•	 Instalações em tubo seco, tubo molhado  
ou pré-ação.

•	 Coberturas estendidas com áreas de 
proteção de até 4,9 x 6,1 m.

•	 Projetado para uso em aplicações nas quais  
os sprinklers e/ou conexões tubulares 
podem ser expostos a condições de 
congelamento, ou onde o sistema de 
sprinkler é drenado sazonalmente.

•	 O conjunto especial cria uma vedação 
na tubulação principal para evitar que a 
água entre no conjunto até que o sprinkler 
opere. 

Chave para Sprinkler

TIPO 7

Chave para Sprinkler

TIPO 7

Chave para Sprinkler

TIPO 7

Chave para Sprinkler

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

ROSCA DA CONEXÃO  1" NPT (Pedido-padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1
APROVAÇÕES  UL, C-UL, LPCB, CE
TEMPERATURA  57°C, 68°C, 

79°C, 93°C, 
141°C, 182°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Aço Inoxidável

ACABAMENTO DO SPRINKLER Aço Inoxidável

SIN  TY3230, TY3250

DADOS TÉCNICOS  TFP560

TIPO DE RESPOSTA  Para tipo de resposta solicite 
datasheet

Chave para Sprinkler
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FATOR K  K = 11,2 (161,3)

ROSCA DA CONEXÃO  1" NPT (Pedido-padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC

TEMPERATURA  57°C, 68°C, 
79°C, 93°C, 
141°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Branca

SIN  TY5238

DADOS TÉCNICOS  TFP540

TIPO DE RESPOSTA   Para tipo de resposta solicite 
datasheet

•	 Risco leve e Risco ordinário CE.

•	 Bulbo de 3 mm.

• Orifício extra grande.

• Comprimentos de até 1.220 mm. 

•	 Projetado para uso em aplicações nas quais 
os sprinklers e/ou conexões tubulares 
podem ser expostos a condições de 
congelamento, ou onde o sistema de 
sprinkler é drenado sazonalmente.

•	 O conjunto especial cria uma vedação da 
tubulação principal para evitar que a água 
entre no conjunto até que o sprinkler opere.

•	 Dependendo da área de cobertura, pode 
ser classificado como resposta padrão ou 
resposta rápida.

Pendente de Cobertura Estendida

Chave para Sprinkler

TIPO 17

FATOR K  K = 11,2 (161,3) 

ROSCA DA CONEXÃO  1" NPT (Pedido-padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC

TEMPERATURA  57°C, 68°C, 
79°C, 93°C, 
141°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Cromado, Branca

SIN  TY5255, TY5235

DADOS TÉCNICOS  TFP530

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão (TY5255) e 
Resposta rápida (TY5235) 

Ds-2	
Pendente

• Cobertura-padrão.

• Todos os riscos (resposta padrão).

• Risco leve/ordinário 
(resposta rápida). 

• Bulbo de 3 mm e 5 mm.

• Orifício extra grande.

• Comprimentos de até 1.220 mm. 

•	 Projetado para uso em aplicações nas quais 
os sprinklers e/ou conexões tubulares  
podem ser expostos a condições de 
congelamento, ou onde o sistema de 
sprinkler é drenado sazonalmente.

•	 O conjunto especial cria uma vedação na 
tubulação principal para evitar que a água 
entre no conjunto até que o sprinkler opere. Chave para Sprinkler

TIPO 17
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FATOR K  K = 5,6 (80,6)

ROSCA DA CONEXÃO  1" NPT (Pedido-padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC

TEMPERATURA 68°C - Sprinkler 
 59°C - Canopla  
 93°C - Sprinkler 
 74°C - Canopla

ACABAMENTO DA CANOPLA  Cinza Claro, Latão, Branca, 
Preto, Cromado, Customizado

SIN  TY3539

DADOS TÉCNICOS  TFP518

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

• Risco leve CE e risco ordinário CE.

•	 Bulbo de 3 mm.

• Comprimento de até 1.220 mm. 

•	 Projetado para uso em aplicações nas  
quais os sprinklers e/ou conexões tubulares 
podem ser expostos a condições de 
congelamento, ou onde o sistema de 
sprinkler é drenado sazonalmente.

•	 O conjunto especial cria uma vedação na 
tubulação principal para evitar que a água 
entre no conjunto até que o sprinkler opere.

Ds-Ecc	
Pendente Oculto de Cobertura Estendida (CE)

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

ROSCA DA CONEXÃO  1" NPT (Pedido-padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1

APROVAÇÕES UL, C-UL, NYC

TEMPERATURA 68°C - Sprinkler 
 59°C - Canopla  
 93°C - Sprinkler 
 74°C - Canopla

ACABAMENTO DA CANOPLA  Cinza Claro, Latão, Branca, 
Preto, Cromado, Customizado

SIN  TY3535, TY3555

DADOS TÉCNICOS  TFP515

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão (TY3555) e 
Resposta rápida (TY3535)

Ds-c	
Pendente Oculto

• Cobertura-padrão.

• Todos os riscos (resposta padrão).

• Risco leve/ordinário 
(resposta rápida). 

• Bulbo de 3 mm e 5 mm.

• Comprimentos de até 1.220 mm. 

•	 Projetado para uso em aplicações nas 
 quais os sprinklers e/ou conexões tubulares 
podem ser expostos a condições de 
congelamento, ou onde o sistema de 
sprinkler é drenado sazonalmente.

•	 O conjunto especial cria uma vedação na 
tubulação principal para evitar que a água 
entre no conjunto até que o sprinkler opere.

Chave para Sprinkler

Chave para Sprinkler
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FATOR K  K = 11,2 (161,3) 

ROSCA DA CONEXÃO  1" NPT (Pedido-padrão)
DE ENTRADA ISO 7-R1

APROVAÇÕES UL, C-UL

TEMPERATURA  68°C, 93°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Branca, Cromado, Latão

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Branca

SIN  TY5339

DADOS TÉCNICOS  TFP550

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

Ds-3	
Sidewall Horizontal de Cobertura Estendida

• Risco ordinário CE.

•	 Bulbo de 3 mm.

• Comprimentos de até 1.220 mm. 

•	 Projetado para uso em aplicações nas  
quais os sprinklers e/ou conexões tubulares 
podem ser expostos a condições de 
congelamento, ou onde o sistema de 
sprinkler é drenado sazonalmente.

• Ideal para Docas de Carga e Áreas Cobertas 
Externas, já que é possível eliminar 
a necessidade de sistemas secos ou 
anticongelantes.

INCLUI  1 Coifa, 2 Cintas de Fixação e  
1/3 oz. de Adesivo 
(quantidade de adesivo 
suficiente para a instalação de 
1 Coifa.)

DADOS TÉCNICOS  TFP591

APROVAÇÕES UL
ACABAMENTO  Cromato de Zinco

DADOS TÉCNICOS  TFP783

DsB-2	
Coifa para Sprinkler Seco (Para Uso com Sprinklers Secos TFP)

G5
Grades para Sprinklers Secos DS-1 

• Ajuda a vedar a folga criada pelo furo na 
parede ou teto através do qual o sprinkler 
seco é instalado.

• Ajuda a interromper a troca de ar entre 
o interior e o exterior do frigorífico 
(ou qualquer outro tipo de construção 
semelhante) para ajudar a evitar a 
transferência de ar úmido para o seu interior

• As Grades Modelo G5 da  TYCO são 
projetadas para uso em áreas que tornam 
os sprinklers suscetíveis a danos mecânicos 
ou físicos.

• Para uso com os Sprinklers Secos Série DS-1, 
sem ou com canoplas padrão ou longa.

Chave para Sprinkler

TIPO 8



Os Sprinklers para Finalidades Especiais são projetados 
para uso em aplicações específicas, incluindo a proteção 
de combustíveis em espaços e áreas confinados sujeitos à 
corrosão. Além disso, essas instalações podem necessitar de 
mais água a pressões mais baixas, ou mais água sobre uma 
área maior.

•	Espaços	de	sótão

•	Vitrines	de	Lojas

•	instituições	de	
segurança

•	condições	de	
Danos	Mínimos	
por	água

•	condições	de	
Alta	Temperatura

•	condições	
corrosivas

APLicAçõEs:

O Sprinkler ILLUSION™ Fator K 11,2 da Tyco® é projetado 
especificamente para os padrões de Las Vegas.  Um sprinkler pendente 
oculto de resposta rápida e grande orifício, o ILLUSION™ é perfeito 
para átrios de casinos, salas de exposição e centros comerciais com 
tetos com mais de 25' (7,62 m) de altura,  misturando-se tão bem 
com o ambiente que dão a ilusão de que nem estão lá.

sprinklers	para	Finalidades	Especiais
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Attic Plus 
(AP)

HIP (Bidirecional Perpendicular) e  
AP (Attic Plus) (Sótão Plus)

FATOR K  K = 4,2 (60,5), K = 5,6 (80,60), 
K = 8,0 (115,2)  

DIÂMETRO DE ROSCA  1⁄2" NPT 
3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, ULC

TEMPERATURA  93°C, 100°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão

SIN  TY4180, TY4181, TY4182 TY3180, TY3181, TY3182 
TY2180, TY2181, TY2182 TY3183, TY3184, TY3185 
TY3187, TY3190, TY2190

DADOS TÉCNICOS  TFP610

ATTIC 
BB (Back-to-Back) (Bidirecional), SD (Single Direcional) (Unidirecional),  

  Aplicação do Back-to-Back

BB

  Aplicação do HIP

  Aplicação do SD
  Aplicação

SD

Hip

SD

WITH AP
AREA 2

SPRINKLERS

AREA 1
WITH BB

SPRINKLERS

AREA 3
WITH AP

SPRINKLERS

15'-0" (4,6 m)

MINIMUM
SEPARATION

STAGGERED
SPACING WHEN

MORE THAN
ONE ROW

Padrões do Spray

BB
HIP

SD AP AP

• “Sprinklers de Aplicação Específica para Proteção de 
Sótãos”.

• Bulbo de 3 mm ou tipo elo fusível.
• Sistemas de tubo seco e molhado.
• Proporciona um método comprovado para a proteção 

de sótãos.
• Oferece uma vantagem de custos adicionais, reduzindo 

a quantidade de tubulação necessária.
• Cobre sótãos de até 60'-0" (18,29 m) de largura 

com uma única linha de tubulação, eliminando a 
necessidade de até cinco ramais.

•	 Reduz-se	até	80%	da	tubulação	que	seria	necessária	
com sprinklers padrão, ao mesmo tempo que 
proporciona um maior nível de proteção.

• Consulte o datasheet para projeto e instalação.

Chave para Sprinkler 

TIPO 3 TIPO 6 TIPO 20

CUME

PROJEÇÃO

DISTÂNCIA
DE ATÉ 18 METROS

PROJEÇÃO
1,8 m

CUME

PROJEÇÃO
1,8 m

DISTÂNCIA
DE ATÉ 12 METROS

DISTÂNCIA 
DE ATÉ  

8,5 METROS 

PROJEÇÃOPROJEÇÃO

CUME DO HIP

PADRÃO DO SPRAY PLANO

ATÉ 11 m
2

ÁREA 2 COM 
SPRINKLERS 

AP

 ÁREA 1 COM 
SPRINKLERS 

BB

SEPARAÇÃO 
MÍNIMA DE 

4,6 M
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Chave para Sprinkler

TIPO 20

FATOR K  K = 2,8 (40,3)  

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT 

APROVAÇÕES UL, C-UL

TEMPERATURA 79°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão 

SIN  TY1189

DADOS TÉCNICOS  TFP630

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Sprinklers para aplicações específicas.

•	 Oferece proteção em espaços cobertos 
com material combustível  (ex. telhado 
de madeira), de risco leve, bem como, 
aplicações sem materiais combustíveis que 
requerem proteção de sprinklers.

• Atende aos requisitos da norma NFPA para 
Sprinklers Listados como Especializados 
para Espaços Cobertos com Material 
Combustível.

•	 Permite o uso de tubos CPVC BlazeMaster® 
em áreas encobertas com combustível 
com o benefício de proteção superior para 
espaços com treliça de madeira.

• Consulte o datasheet para projeto e 
instalação.

cc1	
Sprinklers para Espaços Cobertos com Material Combustível, Upright

Chave para Sprinkler

Padrão	do	spray	do	sprinkler	
Espaço	coberto	com	Material	

combustível

Padrão	do	spray	do	
sprinkler-padrão

FATOR K  K = 4,2 (60,5) 
K = 5,6 (80,6)  

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT 

APROVAÇÕES UL

TEMPERATURA 79°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão

SIN  TY2189, TY3189

DADOS TÉCNICOS  TFP632

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

cc2	
Sprinklers para Espaços Cobertos com Material Combustível, Upright

•	 Bulbo de 3 mm.

•	 Sprinklers para aplicações específicas.

•	 Oferece proteção em espaços cobertos 
com material combustível  (ex. telhado 
de madeira), de risco leve, bem como, 
aplicações sem materiais combustíveis que 
requerem proteção de sprinklers.

• Atende aos requisitos da norma NFPA para 
Sprinklers Listados como Especializados para 
Espaços Encobertos com Combustível.

•	 Permite o uso de tubos CPVC BlazeMaster® 
em áreas encobertas com combustível 
com o benefício de proteção superior para 
espaços com treliça de madeira.

•	 Pode ser usado em sistemas de sprinkler 
com tubo seco de aço.

•	 Aumenta o espaçamento de 3,1 m para  
3,7 m.

•	 Aumenta a área de cobertura de 9,3 m2 para 
13,4 m2.  

• Consulte o datasheet para projeto e instalação.

Chave para Sprinkler

TIPO 6
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FATOR K  K = 5,6 (80,6)   

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, ULC, NYC

TEMPERATURA  68°C, 93°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Poliéster Branco,  
  Cromado, Latão 

SIN  TY3388, TY3488

DADOS TÉCNICOS  TFP620

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

Ws™	
Sprinklers Cortina, Sidewall Horizontal e Vertical Pendente

•	 Bulbo de 3 mm. 
•	 Sprinklers para aplicações específicas.
• Os únicos sprinklers testados pela UL que 

podem proteger o vidro de uma parede ou 
janela e permitir que ele mantenha suas 
propriedades mecânicas equivalentes por 
até duas horas. 

• Primeiros sprinklers Listados pela UL/C-UL, 
ICC-ES, e Listados e Aprovados pela ULC 
para manter o conjunto intacto.

• O estilo pendente permite que a instalação 
em relação ao vidro seja mais afastada do 
que da parede lateral.

• O sidewall permite que o batente da janela 
atue como um defletor, permitindo que os 
sprinklers tenham um menor espaçamento, 
se necessário.

FATOR K  K = 5,6 (80,6) 
K = 8,0 (115,2)  

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM

TEMPERATURA  204°C, 260°C, 343°C  
(Somente K = 5,6)

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão, Cromado, Chumbo 

 SIN  TY3191, TY3296,  
TY4191 , TY4292

DADOS TÉCNICOS  TFP690

TIPO DE RESPOSTA  Resposta padrão

• Cobertura-padrão.

•	 Todos os riscos.

•	 Bulbo de 11 mm.

•	 Faixas de temperatura extra-alta e ultra-alta  
e revestimentos resistentes à corrosão.

•	 Disponível na faixa de temperatura de até 
343°C.

issuE	D	QuARTzOiD®	
Alta Temperatura, Upright e Pendente

FATOR K  K = 11,2 (161,3) 

DIÂMETRO DA ROSCA 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL

TEMPERATURA  71°C,  - Sprinkler 
59°C - Canopla 
100°C  - Sprinkler 
74°C - Canopla

ACABAMENTO DA CANOPLA  Cromado, Latão, Branca, Cinza 
Claro, Customizado 

 SIN TY5521

DADOS TÉCNICOS TFP184

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	 Orifício extra-ordinário / Risco especial.

•	 Cobertura segundo a norma NFPA 13.

•	 Disponível com vedação a opção de pó e ar.

•	 O ILLUSION é oculto por uma canopla plana 
para uso em aplicações em áreas sensíveis 
arquitetonicamente, tais como casinos, 
lobbies de hotéis, edifícios de escritórios, 
igrejas e restaurantes.

iLLusiOn™	
Sprinklers Pendentes de Cobertura-Padrão Ocultos

Chave para Sprinkler

TIPO 20

Chave para Sprinkler

TIPO 18

Chave para Sprinkler

TIPO 11

• Atende a única opção de teste pela UL 
para classificações de incêndio de paredes 
ao usar vidro térmico reforçado ou 
temperado.

•	 Consulte o datasheet para projeto e 
instalação.
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FATOR K  K = 5,6 (80,6)  

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT
 

APROVAÇÕES UL, C-UL

TEMPERATURA  74°C

ACABAMENTO DA CANOPLA  Cromado ou Branco

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Cromado ou Branco

 SIN  TY3281, TY3282, TY3381, 
TY3382

DADOS TÉCNICOS  TFP651

TIPO DE RESPOSTA Resposta rápida

•	 Projetado para uso em áreas como 
instalações socioeducativas, de detenção  
e serviços de saúde mental, bem como  
outros edifícios comerciais.

•	 Ambos os estilos pendente e sidewall 
horizontal estão disponíveis para aplicações 
de cobertura-padrão ou estendida.

•	 Características invioláveis.

•	 175 psi (12,1 bar)

RAVEn	
Pendente e Sidewall Horizontal Institucional

Chave para Sprinkler

TIPO 25

FATOR K  K =5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES  UL, VdS 

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C, 182°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Cromado, Branca

SIN  TY365

DADOS TÉCNICOS  TFP662

TIPO DE RESPOSTA Resposta padrão

FATOR K  K =5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES  UL, VdS 

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C,  
141°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Cromado, Branca

SIN  TY363

DADOS TÉCNICOS  TFP667

•	 Risco Ordinário e Extra-ordinário.

•	 Bulbo de 5 mm.

• Estes sprinklers podem ser instalados 
na posição vertical ou pendente e, em 
qualquer posição, produzem um padrão 
esférico de descarga de água com cerca 
de	50%	da	descarga	dirigida	para	cima	e	
aproximadamente	50%	da	descarga	dirigida	
para baixo.

•	 Risco Ordinário e Extra-ordinário.

•	 Bulbo de 3 mm.

• Estes sprinklers podem ser instalados 
na posição vertical ou pendente e, em 
qualquer posição, produzem um padrão 
esférico de descarga de água com cerca 
de	50%	da	descarga	dirigida	para	cima	e	
aproximadamente	50%	da	descarga	dirigida	
para baixo.

TY-B	
Convencional (Estilo Antigo) 

TY-FRB	
Convencional (Estilo Antigo) 

Chave para Sprinkler

TIPO 6

Chave para Sprinkler

TIPO 6
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FATOR K  K = 5,6 (80,6) • K = 8,0 (115,2) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT • 3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, LPCB

TEMPERATURA   57°C, 68°C, 79°C, 93°C,  
141°C, 182°C

ESTILO DA CANOPLA  Estilo 10 •	Estilo 40

 ACABAMENTO DO SPRINKLER  Aço Inoxidável, SMO, Titânio 

 SIN  Consulte a Folha de Dados 
Técnicos para os Códigos SIN.

DADOS TÉCNICOS  TFP680

•	 TY-B: bulbo de vidro sensível ao calor com 5 
mm de diâmetro, resposta-padrão.

•	 TY-FRB: bulbo de vidro sensível ao calor com 
3 mm de diâmetro, resposta rápida.

•	 Sprinklers de cobertura-padrão resistentes à 
corrosão projetados para uso em ocupações 
comerciais nas quais possam existir 
atmosferas corrosivas.

•	 Materiais alternativos de construção (aço 
inoxidável, SMO ou titânio) são utilizados 
para aumentar a vida útil do sprinkler 
além do que poderia ser esperado em 
comparação aos sprinklers de liga de cobre 
expostos a ambientes corrosivos.

(SMO = liga de aço inoxidável com molibdênio)

TY-B	E	TY-FRB	(MATERiAis	DE	cOnsTRuçãO	ALTERnATiVOs)	
Sprinklers Upright e Pendentes

Bulbo de 3 mm mostrado

FATOR K  K = 5,6 (80,6)

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, LPCB

TEMPERATURA   57°C, 68°C, 79°C, 93°C,  
141°C, 182°C

ESTILO DA CANOPLA  Estilo 10

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Aço Inoxidável, SMO,  
Titânio 

SIN  Consulte a Folha de Dados 
Técnicos para os Códigos SIN.

DADOS TÉCNICOS  TFP680

•	 TY-B: bulbo de vidro sensível ao calor com 5 
mm de diâmetro, resposta-padrão.

•	 TY-FRB: bulbo de vidro sensível ao calor com 
3 mm de diâmetro, resposta rápida.

•	 Sprinklers de cobertura-padrão resistentes à 
corrosão projetados para uso em ocupações 
comerciais nas quais possam existir 
atmosferas corrosivas.

•	 Materiais alternativos de construção (aço 
inoxidável, SMO ou titânio) são utilizados 
para aumentar a vida útil do sprinkler 
além do que poderia ser esperado em 
comparação aos sprinklers de liga de cobre 
expostos a ambientes corrosivos.

(SMO = liga de aço inoxidável com molibdênio)

Sprinklers Verticais, Horizontais e Sidewall Horizontais com Recesso

Bulbo de 3  mm mostrado

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

Chave para Sprinkler

(Rebaixada)
TIPO  6 TIPO  7

FATOR K  K = 5,6 (80,6)  

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL

TEMPERATURA  57°C, 68°C,  
79°C, 93°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER Latão, Poliéster Branco,  
  Teflon® Cinza

SIN  TY3030

DADOS TÉCNICOS  TFP1388

TIPO DE RESPOSTA  Resposta rápida

•	 Bulbo de 3 mm. 

•	 Detector de calor de temperatura fixa 
projetado para serviço de disparo por  
piloto seco ou molhado.

•	 Pode ser usado para serviço de linha-piloto, 
em vez de sprinklers padrão, para ativar os 
sistemas de dilúvio e pré-ação equipados 
com detecção por linha-piloto seca ou 
molhada.

•	 Opção de conjunto resistente à corrosão 
para aplicações externas (revestido com 
Teflon®). 

•	 Espaçamento máximo de 12 m x 12 m.

FTR-1	
Disparo por Temperatura Fixa

Chave para Sprinkler

TIPO 6
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Os Acessórios para Sprinklers são para uso com os  
sprinklers e projetores descritos neste catálogo.  
As canoplas são referenciadas por um código de estilo e 
estão disponíveis com acabamento de latão, cromo ou 
branco. 

•	Melhoram	a	
Aparência

•	Ocultam	as		
Folgas	dos	Furos

•	Estoque	de	
Emergência	
Armazenado	no	
Local

•	Proteção	contra	
Danos	Mecânicos	
ou	Físicos

APLicAçõEs:

82

Acessórios	para	sprinklers
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DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT - Estilos 10, 15,  
20 e 50 3⁄4" NPT - Estilos 30 
e 40

ACABAMENTOS  Branca, Preto, Cromado, Latão, 
Plano 

DADOS TÉCNICOS  TFP770

cAnOPLAs
Canoplas com Recesso, Pendentes e Sidewall

•	 Estilos 10, 15, 20, 30, 40 e 50.	
•	 Consiste em uma placa de montagem e 

fechamento para o acabamento de tetos ou 
intradorsos.

•	 Projetada para uso em áreas com tetos 
ou paredes acabados, o ajuste oferecido 
por estas canoplas reduz a precisão de 
corte necessária para a tubulação fixada 
aos sprinklers, enquanto proporciona a 
característica de instalação decorativa de 
um sprinkler com recesso.

•	 Projetada principalmente para uso com 
spray padrão, sprinklers de resposta rápida 
e acabamento de sprinklers sidewall 
residenciais.

•	 Ajuste máximo de 1⁄2" a 3⁄4".

APROVAÇÕES UL, FM
DIÂMETRO DA ROSCA  3⁄4" NPT 

ACABAMENTOS Cromado, Branca ou Latão

 DADOS TÉCNICOS  TFP778

Canopla com Recesso de Duas Peças, Estilo 60

•	 Usado para melhorar a aparência geral da 
instalação do sprinkler encobrindo os furos 
necessários para a instalação na parede ou 
teto.

•	 Longa, duas peças, ajustável.

•	 Ajuste total de 3⁄4" .  Estilo 60

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT •	3⁄4" NPT •	1" NPT

DADOS TÉCNICOS  TFP785

GABinETE	PARA	sPRinKLERs	
Capacidade de 3, 6 ou 12 

•	 Armazenamento de sprinklers 
sobressalentes e chaves de sprinkler.

•	 Os sprinklers sobressalentes facilitam 
a substituição imediata dos sprinklers 
acionados ou danificados e o retorno do 
sistema de combate a incêndios para serviço 
o mais breve possível.

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT •	3⁄4" NPT 

ACABAMENTOS  Cromado, Branca ou Latão

 DADOS TÉCNICOS  TFP777

Canopla Plana de Uma Peça, Estilo 65
Canopla Ajustável de Duas Peças, Estilo 401

•	 Usado para melhorar a aparência geral da 
instalação do sprinkler encobrindo os furos 
necessários para a instalação na parede ou 
teto.

•	 Longa, duas peças, ajustável.

•	 Disponível para 1⁄2" e 3⁄4".

Estilo 65

Estilo 401



Os Projetores e Acessórios para Riscos Especiais são 
projetados para uso em uma variedade de aplicações. 
Suas utilizações incluem, entre outras, proteção contra 
exposições, controle de incêndio, extinção de incêndio e 
prevenção de explosão. Muitos tipos de projetores podem 
ser necessários para proporcionar um sistema de combate a 
incêndios corretamente projetado para riscos especiais.

•		Operações	
e	Tanques	
de	Líquidos	
Inflamáveis

•	 Equipamentos	
ou	Processos	que	
Requerem	Projetos	
Especiais

•	 Bandejas	de	Cabos

•	 Salas	de	Limpeza

•	 Salas	de	
Informática

•	 Transportadores

•	 Células	de	Teste	de	
Motores

•	 Armazenamento	
de	Líquidos	
Inflamáveis

•	 Processamento	de	
Alimentos

•	 Armazenamento	
de	Combustíveis

•		Turbinas	a	Gás

•		Locais	Históricos	e	
Museus

•		Equipamentos	de	
Processamento	
Industrial

•		Centros	de	
Usinagem

•		Ferry Boat

•		Plataformas	
Offshore

•		Telecomunicações

•		Transformadores

•		Supressão	de	
Vapor

APLicAçõEs:

Projetores	e	Acessórios	para	Riscos	Especiais

84 www.alvenius.ind.br

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

FATOR K    K = 1,2 (17,3) • K = 1,8 (25,9)   
K = 2,3 (33,1) • K = 3,0 (43,2) 
K = 4,1 (59,0) • K = 5,6 (80,6) 
K = 7,2 (103,7) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1⁄2" NPT 

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM

ACABAMENTO DO SPRINKLER   Bronze, Teflon, Chumbo, 
Cromado, Aço Inox

DADOS TÉCNICOS  TFP802

D3	
Projetor Direcional Protectospray 

•	 Projetado para uso em sistemas fixos de 
spray de água para aplicações de combate a 
incêndios.

•	 Design com orifício aberto para uso em 
sistemas de dilúvio.

•	 Projetores do tipo defletor externo que 
descarregam um cone uniformemente 
preenchido com gotas de água a média 
velocidade.

•	 Ângulos de spray disponíveis: 65°, 80°, 95°, 
110°, 125°, 140°, 160° e 180°

FATOR K    K = 1,4 (20,2), K = 2,8 (40,3) 
K = 5,6 (80,6)  

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT 

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM

TEMPERATURA   57°C, 79°C, 121°C, 163°C,  
204°C, 260°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER     Bronze,  Chumbo, Cromado, 
Revestido com Cera 
Anticorrosiva

DADOS TÉCNICOS  TFP800

EA-1	
Projetor Direcional Automático Protectospray

•	 Elemento sensível tipo bulbo para uso em 
sistemas de sprinklers fechados. 

•	 Descarrega um cone preenchido com gotas 
d'água a uma velocidade relativamente 
baixa.

•	 Os Projetores Tipo EA-1 também são 
especialmente eficazes para cobertura 
de área e, algumas vezes, são usados   no 
lugar de sprinklers padrão, quando o spray 
direcional é considerado mais apropriado.

•	 Ângulos de spray disponíveis: 65°, 80°, 95°, 
110°, 125°, 140°, 160° e 180°

FATOR K    K = 1,6 (23,0) • K = 1,8 (25,9) 
K = 2,8 (40,3) • K = 4,6 (66,2) 
K = 5,5 (79,2) • K = 6,4 (92,2) 

DIÂMETRO DA ROSCA  1" NPT 
11⁄4" (somente K = 6,4)

APROVAÇÕES UL, C-UL, FM

ACABAMENTO DO SPRINKLER   Latão ou Aço Inoxidável

DADOS TÉCNICOS  TFP815

hV	”HIGH VELOCITY” (ALTA VELOCIDADE) 
Projetor Direcional 

•	 Projetores direcionais abertos.

•	 Projetado para uso em sistemas fixos de 
combate a incêndios por spray de água 
nos quais é necessária a aplicação de água 
em alta velocidade, tais como proteção 
de líquidos inflamáveis  , transformadores 
elétricos, disjuntores, caldeiras a óleo e 
sistemas de óleo lubrificante.

•	 Seis tamanhos diferentes de orifícios 
disponíveis.

•	 Produz um padrão de spray cônico sólido.

•	 Seis ângulos de spray disponíveis.

Chave para Sprinkler

TIPO 11

Chave para Sprinkler

TIPO 11

Chave para Sprinkler
CHAVE 

AJUSTÁVEL 
COMUM
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FATOR K    K = 3,0 (43,2)

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT

APROVAÇÕES UL, C-UL, Militar

ACABAMENTO DO SPRINKLER     Natural Bronze

DADOS TÉCNICOS  TFP840

B-1	
Sprinklers Upright e Pendente de Espuma-Água

•	 Projetores de espuma-água por aspiração  
de ar.

•	 Pendente e upright.

•	 Projetor aberto para uso em sistemas de 
sprinkler de espuma-água de acordo com a 
norma NFPA 16.

FATOR K   K = 0,24 (3,5)

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT 

APROVAÇÕES UL, FM

ACABAMENTO DO SPRINKLER   Aço inoxidável Natural

DADOS TÉCNICOS  TFP2204

AM4	AQuAMisT®	

Tipo Aberto

•	 Projetores direcionais de névoa abertos.

•	 Projetores de pressão intermediária que 
utilizam um único jato de fluido, o qual 
colide com um difusor para produzir um 
spray com gotas d'água de tamanhos 
variáveis adequados para a extinção de 
incêndios Classe B, bem como incêndios 
Classe  A.

•	 Aprovados para proteção de turbinas a gás 
(FM).

Chave para Sprinkler

TIPO 6

Chave para Sprinkler
CHAVE 

AJUSTÁVEL 
COMUM

FATOR K   K = 0,24 (3,5)

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT 

APROVAÇÕES UL, FM

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Aço Inoxidável

DADOS TÉCNICOS   Contate a Alvenius para mais 
detalhes

AM10	AQuAMisT®	
Tipo Aberto

•	 Projetores de névoa abertos.
•	 Projetado para uso em sistemas de combate 

por névoa de água para proteger líquidos 
inflamáveis   e rolamentos de turbinas.

•	 Demanda de água mínima, 
aproximadamente de 3,1 GPM/projetor  
a 170 psi (11,73 LPM a 11,6 bar).

•	 A névoa representa a mais recente 
tecnologia de combate a incêndios.

•	 Para uso em aplicações de névoa sob "baixa 
pressão".

AM24	AQuAMisT®	
Projetor Misto Automático 

•	  Listado e Aprovado para Tipo Marítimo pela 
Lloyds, USCG, DNV, American Bureau of 
Shipping, MCA, Germanischer Lloyd, Bureau 
Veritas.

• Distância Máxima entre os projetores  
(ao plano de proteção) - Espaçamento 
Vertical entre os projetores  
– projetores de 1 m a 3,5 m - espaçamento 
de 4,0 metros 
– projetores de 3,5 m a 5,0 m - espaçamento  
 de 3,5 metros 
– projetores de 5,0 m a 10,0 m -  
espaçamento de 3,0 metros

•	 Aplicações Previstas - Sistema de Aplicação 
Local Exigido pela IMO para Proteção de 
Espaços com Máquinas Classe A.

• Pressão do projetor: 175 - 250 psi   
(12,1 - 17,2 bar)

FATOR K    4,7 lpm/bar 1/2,  
0,33 gpm/psi 0,5

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT 

APROVAÇÕES UL

TEMPERATURA   57°C, 68°C, 79°C, 93°C

ACABAMENTO DO SPRINKLER   Latão, Cromado, Poliéster 
Branco

DADOS TÉCNICOS   Contate a Alvenius para mais 
detalhes

Chave para Sprinkler
CHAVE 

AJUSTÁVEL 
COMUM

Chave para Sprinkler
CHAVE 

AJUSTÁVEL 
COMUM

•	 Máxima utilização da água para combate a 
incêndios de líquidos inflamáveis.

•	 Pressão de trabalho mínima de 170 psi 
(11,6 bar).
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FATOR K    K = 2,0 (28,8) • K = 2,3 (33,1) 
K = 2,7 (38,9) • K = 2,6 (37,4) 
K = 4,6 (66,2) • K = 5,1 (73,4)

DIÂMETRO DA ROSCA   3⁄4" NPT

APROVAÇÕES UL, ULC, FM

ACABAMENTO DO SPRINKLER  Latão

DADOS TÉCNICOS  TFP810

MuLsiFYRE®	F822	A	F834		
Projetores Direcionais Abertos de Alta Velocidade

•	 Duas configurações: Projetor Mulsifyre 
básico e Projetor Mulsifyre com Cap Modelo 
F880.

• Disponíveis em seis modelos diferentes, 
oferece uma grande variedade de tamanhos 
de orifícios e características de distribuição 
de água.

•	 Projetores de espuma-água por aspiração de 
ar para uso com todos os tipos de espuma 
(espumas tipo não AFFF).

•	 Projetados para uso em sistemas fixos de 
pulverização de água para aplicações de 
combate a incêndios que podem requerer a 
aplicação de água em alta velocidade.

•	 Pendente e upright.

•	 Projetor aberto para uso em sistemas de 
dilúvio.

PROjETOR	PARA	TORRE	DE	REsFRiAMEnTO	
Tipos 1 e 2

FATOR K    K = 2,9 (42,0) 

DIÂMETRO DA ROSCA   3⁄4" NPT 

APROVAÇÕES UL, FM

ACABAMENTO DO SPRINKLER     Bronze ou Aço Inoxidável

DADOS TÉCNICOS  TFP830

•	 Projetado para uso em sistemas de combate 
a incêndios para torres de resfriamento de 
fluxo cruzado com seções abastecidas com 
material combustível.

•	 Projetor aberto para uso em sistemas de 
dilúvio de água.

•	 Instalado sob a bacia de distribuição, 
descarrega a água em um padrão de 
pulverização relativamente estreito e 
alongado.

•	 O Tipo 1 possui um canal projetado 
para uso em torres com plataformas de 
difusão; o Tipo 2 aplica-se para torres sem 
plataformas de difusão.

PLuGs	DE	PROTEçãO	
Plugs para Projetores Protectospray® ou Sprinklers Abertos

FATOR K    K = 5,6 (80) • K = 8,0 (115)

DIÂMETRO DA ROSCA   1⁄2" NPT  ou 17⁄32" NPT

MATERIAL     EPDM

DADOS TÉCNICOS TFP890

•	 Projetados para uso em aplicações nas quais 
é necessária proteção contra infestação 
ou acúmulo de detritos dentro do orifício 
dos projetores Protectospray ou sprinklers 
abertos.

•	 Os plugs de proteção são projetados tanto 
para uso em ambientes internos como 
externos.

Chave para Sprinkler
CHAVE 

AJUSTÁVEL 
COMUM

Chave para Sprinkler

TIPO 11
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O Sistema de Sprinkler para Tubulação Molhada é projetado 
para uso em aplicações nas quais a temperatura é mantida 
acima de zero. Nesse sistema, a rede de tubulação é 
totalmente pressurizada de modo que a água é descarregada 
pelo sprinkler imediatamente após a ativação.

Válvulas de retenção e alarme ou detectores de fluxo de 
água são usados   para acionar os alarmes locais e remotos. 
Suas aplicações incluem armazéns, fábricas, hospitais, lojas, 
shopping centers e conjuntos residenciais.

• Armazéns

• Fábricas

• Hospitais

• Lojas

• Shopping 
Centers

• Conjuntos 
Residenciais

APLICAÇÕES:

Válvulas e Dispositivos: 
Sistema para Tubulação Molhada - Wet Pipe
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DADOS TÉCNICOS TFP910•	 Diâmetros de 21/2" a 8" (DN65 a DN200). 
•	 As Válvulas de Alarme AV-1 podem ser 

instaladas na vertical ou horizontal.
•	 As Válvulas de Alarme Ranhura x Ranhura, 

Flange x Flange, Flange x Ranhura são válvulas 
de alarme de fluxo de água tipo retenção, 
com portinhola com superfície de borracha e 
sede dividida. 

•	 Para uso em sistemas de combate a incêndio 
de tubulação molhada (sprinkler automático).

•	 Aciona automaticamente alarmes operados 
elétrica e/ou hidraulicamente quando há 
um fluxo constante equivalente à vazão de 
descarga de um ou mais sprinklers.

•	 Câmara de Retardo Opcional utilizada em 
instalações sujeitas a pressões variáveis 
(geralmente associadas com o abastecimento 

AV-1-300

Válvula de Alarme 

público de água) para evitar alarmes falsos.
•	 Disponível pré-montada com trim modular 

para proporcionar um método rápido e 
conveniente para o trim de prumadas de 
válvulas.

•	 Pressão máxima de trabalho de 300 psi  
(20,7 bar).

•	 Listagens e Aprovações: 
UL, C-UL, e FM.

Válvula de Alarme AV-1

Válvula Borboleta para 
Controle de Abastecimento 
de Água para o Sistema

Abastecimento de Água
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 Válvulas e Dispositivos: 
Sistema para Tubulação Molhada

DADOS TÉCNICOS TFP950•	 Diâmetros de 2" (DN50) a 12" (DN300). 

•	 Projetada para uso na prumada de sistemas 
automáticos de sprinklers molhados.

•	 Fornecida com extremidades ranhuradas 
compatíveis com tubos e acoplamentos 
ranhurados.

•	 Pode ser instalada com Flanges ANSI Classe 
150 ou 300 utilizando-se adaptadores de 
flange. 

•	 Projetada com tampa removível para facilitar 
a manutenção em campo.

CV-1FR

Válvula de Retenção de Prumada

•	 Anel de vedação de EPDM Grau “E".

•	 Pressão máxima de trabalho de  
300 psi (20,7 bar).

•	 Listagens e Aprovações:  
UL, C-UL, e FM.

•	 A Câmara de Retardo Modelo RC-1 é 
necessária em instalações sujeitas a variações 
de pressão, geralmente associadas com o 
abastecimento público de água, a fim de 
ajudar a evitar alarmes falsos.

•	 Projetada para uso na prumada de sistemas 
automáticos de sprinklers molhados.

•	 Pressão máxima de trabalho de  
300 psi (20,7 bar).

RC-1

Câmara de Retardo

DADOS TÉCNICOS TFP920

•	 Listagens e Aprovações: 
UL, ULC, e FM para uso com: Válvulas de 
Retenção de Alarme Modelo AV-1-300  
UL, ULC, FM, VdS e LPCB para uso com as 
seguintes Válvulas de Retenção de Alarme: 
Modelo AV-1-175, Gem Modelo F20/F200/
F2001, Gem Modelo A, Star Modelo S30/
S300/S3001.

DADOS TÉCNICOS TFP960 e TFP962•	 Disponíveis em diferentes configurações e 
com uma variedade de diâmetros, permitindo 
uma transição fácil e com custos reduzidos 
para as válvulas de retenção, válvulas de 
controle e tubulação do sistema.

•	 Podem ser instalados tanto na horizontal 
(chave de fluxo na parte superior) como na na 
vertical (fluxo ascendente).

•	 513D (13D) e 513D/R (13D/R):

– Diâmetros disponíveis: 1", 1-1/2" e 2" 
(DN25, DN40 e DN50).

– Apresentam o alarme de fluxo de 
água, manômetro e equipamentos 
de drenagem necessários num único 
conjunto para uso em sistemas de 
sprinklers residenciais NFPA 13D ou 13R.

CoLeToReS De PRuMADA

513D (13D), 513D/R (13D/R) e 513 (13)

•	 513 (13):

– Diâmetros disponíveis: 1-1/2" a 6" 
(DN40 a DN150).

– Apresentam o alarme de fluxo de água, 
manômetro, orifício de teste de alarme, 
dreno e visor necessários num único 
conjunto para uso em sistemas de 
sprinklers NFPA 13.

•	 Pressão de trabalho nominal máxima de 175 
psi (12,1 bar).

 Válvulas e Dispositivos: 
Sistema para Tubulação Molhada
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DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

•	 Diâmetros de 1"- 2" (25 - 50 mm). 

•	 Compacta, pré-montada, pronta para instalar 
a prumada de sprinkler.

•	 Construção em bronze para uso no 
abastecimento de água potável.

•	 Conjunto integral de teste e drenagem, 
chave de fluxo com mecanismo de retardo, 
manômetro de 300 psi e válvula de retenção.

•	 O tamanho compacto permite uma fácil 
instalação entre batentes de 2" x 4"  
(50 - 100 mm).

ReSi-RiSeR

Residencial

•	 Os pontos de montagem pré-moldados 
permitem uma instalação fácil e rápida no 
lado esquerdo ou direito. 

•	 Disponível com ou sem os dispositivos dos 
mecanismos de retardo com válvula de 
alívio de pressão ou chave de fluxo.

•	 Pressão de trabalho nominal máxima de 
175 psi (12,1 bar).

DADOS TÉCNICOS TFP980•	 O diâmetro de 1" (DN25) foi projetado para 
atender às necessidades da NFPA 13D.  
O diâmetro de 2" (DN50) foi projetado para a 
NFPA 13D ou NFPA 13R.

•	 Durante o projeto de um sistema de sprinkler 
residencial, deve ser levado em consideração 
o uso da água doméstica, a menos que o 
abastecimento interno possa ser interrompido 
quando um sprinkler operar.

•	 Quando um sprinkler opera, o abastecimento 
de água é automaticamente desviado 
do sistema doméstico para o sistema de 
sprinkler.

RSV-1

Válvula de Bloqueio Residencial

•	 Elimina a necessidade de bombas, tanques 
de armazenamento pressurizados ou 
válvulas de bloqueio domésticas operadas 
eletricamente.

•	 A válvula é reajustada automaticamente 
após o sistema de combate a incêndio 
retornar ao serviço normal.

•	 Pressão máxima de trabalho de  
175 psi (12,1 bar).

•	 Listagens e Aprovações: 
UL, C-UL, e NSF.

DADOS TÉCNICOS TFP921•	 Alarme externo operado hidraulicamente para 
uso com válvulas apropriadas aos sistemas de 
combate a incêndio (alarme, seco, dilúvio).

•	 Abastecido pela saída dedicada na linha do 
trim da válvula ou na câmara de retardo.

•	 O design de rotor de peso reduzido com alta 
eficiência energética possibilita a produção de 
um nível de som bastante alto.

•	 Gongo e alojamento do motor de água de 
liga de alumínio resistente à corrosão.

•	 Rolamentos de polímero que não requerem 
lubrificação. 

•	 Deve ser montado em uma parede rígida.

WMA-1

Alarme do Motor de Água

•	 Pode acomodar paredes com espessuras de 
2 "a 18" (50 - 450 mm).

•	 Equipado com filtro em Y de 3/4" (20 mm) 
aprovado para uso na linha de alarme.

•	 Pressão máxima de trabalho de  
300 psi (20,7 bar).

•	 Listagens e Aprovações: 
UL, ULC, FM, VdS e LPCB.



supervisão de ar com alarmes de falhas apropriados.  

Itens acessórios, como aceleradores de válvulas de tubulação 

seca que aumentam a velocidade de operação do sistema e 

interruptores de pressão usados para ativar os alarmes elétricos, 

podem ser usados.

O Sistema de Sprinkler para Tubulação Seca foi projetado para 

aplicações especiais, nas quais não é desejável o acionamento 

imediato do combate via abertura do bico de sprinkler. 

Aplicações, tais como armazéns com processos de armazenagem 

de alimentos, componentes eletrônicos, estacionamentos, 

vitrines de lojas, galerias de arte, áticos, docas de carga etc. 

Sua utilização em câmaras frigoríficas ou armazéns refrigerados 

é muito eficaz. As válvulas do sistema, nesse caso, devem ser 

instaladas em áreas não sujeitas a congelamento, pois essa 

seção do sistema contém água. As linhas de tubulação seca para os 

sprinklers normalmente são pressurizadas a ar, a nitrogênio. Quando 

há perda de pressão no sistema através da atuação de um sprinkler, a 

válvula de tubulação seca é acionada, ativando os alarmes e liberando 

água para o sistema. O sistema pode ser equipado com controles 

automáticos ou manuais de suprimento de ar e dispositivos de 

supervisão de ar com alarmes de falhas apropriados. seção do sistema contém água. As linhas de tubulação seca para os 

• Armazéns 
especiais

• estacionamentos

• Vitrines de Lojas

• espaços de Áticos

• Docas de Carga 
e outras Áreas 
expostas a 
Temperaturas de 
Congelamento

APLICAÇÕES:

Válvulas e Dispositivos: 
Sistema para Tubulação Seca - Dry Pipe
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Válvulas e Dispositivos: 
Sistema para Tubulação Seca

DADOS TÉCNICOS TFP1020•	 Diâmetros disponíveis: 21/2" (DN65), 3" (DN80), 
4" (DN100) e 6" (DN150)

•	 Válvulas Dry Pipe com reset externo via 
pressão diferencial.

•	 Disponível com Flange x Flange, Flange x 
Ranhura ou Ranhura x Ranhura 
(As conexões flangeadas estão disponíveis 
e são perfuradas de acordo com as 
especificações das normas ANSI, ISO, AS e JIS).

•	 O design exclusivo com portinhola deslocada 
minimiza o tamanho e o peso da válvula.

•	 Usada para abastecer instalações de sprinklers 

DPV-1 

Válvula de Tubulação Seca – 21/2" a 6"

Válvula Borboleta 
para Controle de 
Abastecimento de 
Água para o Sistema

Válvula de Tubulação 
Seca DPV-1 (dilúvio) 

Abastecimento de Água

nas quais os sprinklers se encontram sujeitos 
a condições de congelamento (4˚C ou 
menos).

•	 Classificada para uso na pressão máxima de 
trabalho de 250 psi (17,2 bar).

•	 Listagens e Aprovações: UL, C-UL e FM NYC 
de acordo com MEA 172-02-E (4" e 6").

Ar



Válvulas e Dispositivos: 
Sistema para Tubulação Seca
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DADOS TÉCNICOS TFP1112

DADOS TÉCNICOS TFP1100

•	 Projetado para uso com válvulas de 
tubulação seca Modelo DPV-1. 

•	 Acelera a operação da válvula de tubulação 
seca após a perda de pressão.

•	 Ajusta-se automaticamente a mudanças 
pequenas ou lentas na pressão do sistema, 
mas é acionado quando ocorre uma queda 
de pressão rápida e constante. 

•	 Projetado para ser acionado quando a 
pressão de ar do sistema cair a uma taxa 
superior a aproximadamente 1 psi/minuto 
(0,07 bar/min).

ACC-1

Acelerador de Válvula de Tubulação Seca

•	 Pressão de trabalho máxima de ar de 70 psi 
(4,8 bar).

•	 Dispositivo de abertura rápida destinado a 
reduzir o tempo de operação da válvula de 
tubulação seca, após a operação de um ou 
mais sprinklers automáticos. 

•	 Ajusta-se automaticamente a mudanças 
pequenas e lentas na pressão do sistema, 
mas é acionado quando ocorre uma queda 
de pressão constante (como no caso de 
operação de um sprinkler).

•	 Pode ser usado para efetuar o retrofit de 
aceleradores mecânicos existentes.

•	 O pacote totalmente montado inclui 
interruptor, solenóide, painel de controle e 
tubos e conexões de trim do acelerador.

QRS

Acelerador Eletrônico

•	 Ao ser acionado, transmite a pressão de ar 
do sistema para a câmara intermediária da 
válvula de tubulação seca, que neutraliza 
a pressão diferencial, mantendo a válvula 
fechada e abrindo a portinhola de passagem 
de água.

•	 Classificado para uso com pressão máxima de 
abastecimento de água de 250 psi  
(17,2 bar) e pressão máxima de ar (ou 
nitrogênio) do sistema de 70 psi (4,8 bar). 

•	 Listagens e Aprovações:  
UL, ULC, FM e LPCB.

•	 Supervisão de alarme de baixa e alta pressão.

•	 Operação da válvula de tubulação seca em 
quatro segundos, independentemente das 
diversas combinações de pressão de ar inicial 
do sistema, volumes do sistema ou Fator K 
dos sprinklers.

•	 Tecnologia comprovada de disparo eletrônico, 
como a utilizada nos sistemas de dilúvio e 
pré-ação operados eletricamente.

•	 Bateria de back-up em caso de falha da 
energia principal.

•	 Elimina os problemas de reinicialização 
comuns nos aceleradores mecânicos 
tradicionais.

•	 Listagens e Aprovações: UL e FM. 

DADOS TÉCNICOS TFP1105•	 Montado diretamente na rede.
•	 Instalação consistente com demais 

dispositivos mecânicos.
•	 Fácil de testar e reinicializar, quando 

comparado com os aceleradores mecânicos.
•	 Operação da válvula de tubulação seca 

dentro de quatro segundos - para uma 
ampla gama de volumes pressões de ar 
iniciais do sistema e fatores K dos sprinklers.

•	 Supervisão de alarme de baixa e alta 
pressão.

ViZoR

Acelerador Eletrônico de Tubulação Seca

•	 Tecnologia eletronicamente 
autosupervisionada, semelhante à utilizada 
em painéis de alarme típicos de sistemas de 
detecção e alarme.

•	 Pressão máxima de água de 300 psi  
(20,7 bar).

•	 Bateria de back-up em caso de falha da 
energia principal.

•	 Pressão de ar de 
10 psi (0,7 bar) a 65 psi (4,5 bar).

•	 Listagens e Aprovações: UL, ULC, e FM. 

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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Válvulas e Dispositivos: 
Sistema para Tubulação Seca

DADOS TÉCNICOS TFP1221

DADOS TÉCNICOS TFP480

DADOS TÉCNICOS TFP1231

DADOS TÉCNICOS TFP1241

•	 Ajustável em campo.

•	 Usado em sistemas com fonte de ar 
comprimido disponível.

•	 Usado em sistemas nos quais o 
fornecimento de ar se encontra numa 
pressão maior do que a desejada para o 
sistema de sprinkler ou sistema de linha-
piloto seca.

•	 O Painel de Controle Residencial Modelo 
RCP-1 é um conjunto integrado de Manifold, 
válvula, pressão de ar e controle eletrônico 
para a liberação de água em sistemas de 
sprinkler residenciais de tubulação seca.

•	 Para uso em habitações familiares de acordo 
com a norma NFPA 13D, quando usado com 
sprinklers listados para uso em sistemas 
residenciais de tubulação seca.

•	 Conjunto pré-cabeado com painel de 
controle pré-programado, indicadores  
de desempenho do sistema e compressor 
incluso.

•	 Sistema de válvulas com sistema 
supervisionado.

•	 Projeto de pré-engenharia da rede.

AMD-1

Dispositivo de Manutenção de Ar, com Redução de Pressão

RCP-1

Painel de Controle Residencial

•	 Ajustável em campo.

•	 Usado em conjunto com um compressor de 
ar pequeno não montado em reservatório.

•	 Monitora o sistema de sprinkler ou a 
detecção da linha-piloto seca de pressão 
de ar dos sistemas de dilúvio e controla 
automaticamente os ciclos do compressor 
para manter a pressão do sistema dentro 
dos limites pré-estabelecidos.

AMD-2

Dispositivo de Manutenção de Ar, com Controle de Compressor (pequeno sem reservatório)

•	 Ajustável em campo.

•	 Usado em conjunto com um cilindro de 
nitrogênio sob alta pressão para controlar 
a pressão em um sistema de sprinkler ou 
a detecção de uma linha-piloto seca nos 
sistemas de dilúvio.

AMD-3

Dispositivo de Manutenção de Nitrogênio, com Redução de Alta Pressão (Cilindro)

•	 Listagens e Aprovações:  
Aprovado pela UL, C-UL e FM & Aprovado 
pela NYC de acordo com a norma MEA 
206-02-E.

•	 Listagens e Aprovações:  
Aprovado pela UL, C-UL e FM & Aprovado 
pela NYC de acordo com a norma MEA 
206-02-E.

•	 Listagens e Aprovações:  
Aprovado pela UL, C-UL e FM & Aprovado 
pela NYC de acordo com a norma MEA 
206-02-E.

•	 Bateria de back-up de 48 horas.

•	 Listado pela UL para uso em sistemas de 
sprinkler residenciais de tubulação seca 
instalados em habitações familiares   
de acordo com a norma NFPA 13D.



• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

O Sistema de Dilúvio normalmente é utilizado em instalação de 
risco especial, na qual a água deve ser aplicada em toda área para 
proteção. O sistema utiliza sprinkler ou projetor aberto ligado a 
um sistema de tubulação seca conectado a uma fonte de água 
através da válvula de dilúvio. A válvula de dilúvio é usada para 
controlar o fluxo de água nos sistemas de combate a incêndio 
dos tipos dilúvio e pré-ação e sistemas especiais em resposta a 
um incêndio.  A válvula é aberta por um sistema de detecção de 
incêndio instalado nas mesmas áreas.

O Sistema de Pré-ação é usado   para proteger áreas nas quais 
os danos causados por água devido a sprinklers ou tubulações 
danificados devem ser evitados. O pré-alarme de um possível 
incêndio possibilita, em termos de tempo, a extinção do incêndio 
através de um método alternativo, antes da descarga de um 
sprinkler. Esse sistema é projetado, por exemplo, para áreas 
refrigeradas que requerem máxima proteção contra a operação 
inadvertida do sistema de sprinkler.

Válvulas e Dispositivos:
Sistemas de Dilúvio e Pré-Ação

• Manipulação 
de Líquidos 
inflamáveis

• Áreas de 
Armazenagem 
de Artefatos 
Valiosos

• Hangares de 
Aviões

• instalações de 
Alto Risco Que 
usam Água 
Como Agente 
extintor

• Salas de 
informática

• Bibliotecas

• Arquivos 

• Áreas 
Refrigeradas

APLICAÇÕES:
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Válvulas e Dispositivos: 
Sistemas de Dilúvio e Pré-Ação

Legendas:
 1 Válvula de Dilúvio (DV-5)
 2 Válvula de Bloqueio
 3 Válvula de Suprimento do  
  Diafragma
 4 Estação de Controle Manual
 5 Válvula de Bloqueio  
  Automática

 6 Válvula de Drenagem  
  Automática
 7 Interruptor de Pressão 
 8 Gongo do Motor de Água
 9 Painel de Disparo
 10 Projetor
 11 Detector de Fumaça/Calor
 12 Válvula Solenóide

O sistema de dilúvio de combate a incêndio 

é normalmente utilizado em instalações 

de risco especiais nas quais é necessária a 

aplicação de água ou espuma em toda a área 

para proteção. Suas aplicações podem incluir 

áreas de armazenamento e manipulação de 

líquidos inflamáveis, hangares de aviões e 

outras instalações de alto risco, nas quais a 

água é o agente extintor mais eficaz. O sistema 

de dilúvio emprega sprinklers ou projetores 

abertos conectados a um sistema de tubulação. 

O sistema é conectado à fonte de água através 

da válvula de dilúvio. A válvula é aberta através 

da atuação de um sistema de detecção de 

incêndio instalado nas mesmas áreas dos 

sprinklers ou projetores abertos. O sistema 

de dilúvio pode ser ativado por sprinklers-

pilotos molhados ou secos, ou por detectores 

associados ao sistema. Quando a válvula de 

dilúvio abre, a água flui para o sistema de 

tubulação e é descarregada através de todos os 

sprinklers e projetores abertos.  

(O sistema elétrico de disparo é mostrado ao 

lado.)

SiSTeMA De DiLúVio

Disparo por Piloto Molhado, Piloto Seco ou Elétrico 

DADOS TÉCNICOS TFP1310 – Disparo por Piloto  
 Molhado

DADOS TÉCNICOS TFP1315 – Disparo por Piloto  
 Seco

DADOS TÉCNICOS TFP1310 – Disparo Elétrico

Dreno

Dreno

Dreno



Válvulas e Dispositivos: 
Sistemas de Dilúvio e Pré-Ação
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SiSTeMA De PRé-Ação CoM BLoQueio SiMPLeS 

Disparo por Piloto Molhado, Piloto Seco ou Elétrico 

O sistema de pré-ação com bloqueio simples 

é usado   para proteger áreas nas quais existe 

o risco de danos graves por água que podem 

ser causados por sprinklers automáticos ou 

tubulações danificados. Normalmente, essas 

áreas incluem salas de informática, áreas de 

armazenagem de artefatos valiosos, bibliotecas 

e arquivos. Além disso, o sistema de pré-

ação é efetivamente utilizado para proteger 

propriedades nas quais o pré-alarme de uma 

possível situação de incêndio pode permitir, 

em termos de tempo, a extinção do incêndio 

por meio de supressão alternativa, antes da 

descarga dos sprinklers. No caso de o incêndio 

não poder ser extinto, o sistema de sprinkler de 

pré-ação atuará como o sistema principal de 

combate a incêndio. 

O sistema de pré-ação com bloqueio simples 

emprega sprinklers conectados a um sistema de 

tubulação com pressão de supervisão de 10 psi 

(0,7 bar), com sistema elétrico suplementar de 

detecção de incêndio instalado na mesma área 

dos sprinklers. Os sistemas de pré-ação com 

pressão de supervisão de 10 psi (0,7 bar)  

também podem ser ativados por  

sprinklers-piloto molhado ou seco, em vez de 

detectores elétricos. O acionamento do sistema 

de detecção de incêndio pelo fogo abre a 

válvula de dilúvio, permitindo que a água flua 

para o sistema de tubulação dos sprinklers e 

para ser descarregada somente através dos 

sprinklers que tenham sido operados pelo calor 

do fogo. A perda de pressão de supervisão 

da tubulação do sistema, como resultado de 

sprinklers danificados ou tubulações rompidas, 

ativará um alarme de falha para indicar o 

comprometimento do sistema.  A válvula de 

dilúvio não abrirá quando ocorrer perda de 

pressão de supervisão. 

Legendas:
 1 Válvula de Dilúvio (DV-5)
 2 Válvula de Bloqueio
 3 Válvula de Suprimento do  
  Diafragma
 4 Estação de Controle Manual
 5 Válvula de Bloqueio  
  Automática
 6 Válvula de Drenagem  
  Automática
 7 Interruptor de Pressão  
  de Água

 8 Gongo do Motor de Água
 9 Painel de Disparo
 10 Sprinkler
 11 Detector de Fumaça/Calor
 12 Válvula Solenóide
 13 Entrada de Abastecimento  
  de Água
 14 Interruptor de Pressão (Ar)
 15 Válvula de Retenção

DADOS TÉCNICOS TFP1410 – Disparo por Piloto Molhado

DADOS TÉCNICOS TFP1415 – Disparo por Piloto Seco

DADOS TÉCNICOS TFP1420 – Disparo Elétrico

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br com para detalhamento atualizado.
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Válvulas e Dispositivos: 
Sistemas de Dilúvio e Pré-Ação

O sistema de pré-ação com bloqueio duplo 

é projetado para aplicações como, por 

exemplo, áreas de refrigeração que requerem 

o máximo grau de proteção contra operações 

inadvertidas, que podem resultar numa 

inundação desnecessária da tubulação do 

sistema de sprinkler.

O sistema de bloqueio duplo consiste em 

uma válvula de dilúvio e uma válvula de 

retenção com trim de disparo equipado com 

válvula solenóide e atuador-piloto seco numa 

configuração em série.  

A válvula de retenção isola o corpo da válvula 

de dilúvio da pressão de ar ou nitrogênio do 

sistema que mantém o atuador-piloto seco 

fechado. A válvula solenóide permanece 

fechada até ser energizada pelo painel 

de disparo de dilúvio que responde ao 

funcionamento do dispositivo de detecção de 

incêndio.

Para acionar o sistema de pré-ação com 

bloqueio duplo, dois eventos independentes, 

causados por uma situação de incêndio, devem 

ocorrer. A tubulação do sistema de sprinkler 

deve perder pressão de ar ou nitrogênio devido 

ao funcionamento de um ou mais sprinklers, e 

o painel de disparo de dilúvio deve energizar e 

abrir a válvula solenóide após o funcionamento 

do dispositivo de detecção de incêndio.

O sistema de bloqueio duplo irá operar 

somente quando o atuador-piloto seco e a 

válvula solenóide estiverem abertos ao mesmo 

tempo. A abertura somente do atuador-piloto 

seco (por exemplo: uma empilhadeira desaloja 

acidentalmente um sprinkler) ou somente 

da válvula solenóide (por exemplo: operação 

acidental de um acionador manual elétrico) 

causará um alarme, mas não acionará o sistema 

nem inundará a tubulação do sistema de 

sprinkler. 

Legendas:
 1 Válvula de Dilúvio (DV-5)
 2 Válvula de Bloqueio
 3 Válvula de Suprimento do  
  Diafragma
 4 Estação de Controle Manual
 5 FSV (Válvula de Segurança  
  de Falha)
 6 Válvula de Drenagem  
  Automática
 7 Interruptor de Pressão de  
  Água

 8 Gongo do Motor de Água
 9 Painel de Disparo
 10 Sprinkler
 11 Detector de Fumaça/Calor
 12 Atuador Pneumático
 13 Entrada de Fornecimento  
  de Ar
 14 Interruptor de Pressão (Ar)
 15 Válvula de Retenção
 16 Válvula Solenóide

SiSTeMA De PRé-Ação CoM BLoQueio DuPLo

Disparo Elétrico/Pneumático ou Elétrico/Elétrico

DADOS TÉCNICOS TFP1460 – Disparo Elétrico/Pneumático

DADOS TÉCNICOS TFP1465 – Disparo Elétrico/Elétrico

Dreno

Dreno Dreno



Válvulas e Dispositivos: 
Sistemas de Dilúvio e Pré-Ação

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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DV-5
Válvula de Dilúvio, Estilo Diafragma de Reinicialização Externa - 11/2" a 8"

As Válvulas de Dilúvio Modelo DV-5 são válvulas de diafragma projetadas 

para instalação na vertical ou horizontal para serviços de sistemas de 

combate a incêndio. Elas são usadas   como "válvulas automáticas de controle 

de água" nos sistemas de combate a incêndio de dilúvio e pré-ação e em 

sistemas especiais, tais como sistemas de espuma-água. Quando o trim 

é adequado, as Válvulas DV-5 acionam os alarmes de incêndio após a 

operação do sistema.

O design exclusivo do diafragma da Válvula DV-5 permite a reinicialização 

externa. Os sistemas de dilúvio ou de pré-ação podem ser reinicializados 

sem a necessidade de abrir a tampa de manutenção da válvula e 

reposicionar manualmente uma portinhola ou mecanismo de trava. Basta 

pressurizar novamente a câmara do diafragma para reinicializar a válvula.

O design com diafragma de peça única da DV-5 permite que o  

revestimento-padrão interno e externo da válvula ofereça resistência à 

corrosão. A resistência à corrosão interna oferecida pelo revestimento Rilsan 

torna a DV-5 adequada para a maioria das fontes de água do mar e de água 

salobra, quando utilizada em sistemas de dilúvio. A resistência à corrosão 

externa do revestimento Rilsan permite a utilização da DV-5 em ambientes 

corrosivos associados com diversos tipos de plantas de processamento 

industrial e instalações externas.

DADOS TÉCNICOS TFP1305

DADOS TÉCNICOS TFP1305A – Alumínio e Bronze, Materiais de  
 Construção Alternativos

•	 Diâmetros disponíveis: 
11/2" (DN40), 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100), 6" (DN150) e 8" (DN200)

•	 Instalação vertical ou horizontal.

•	 Uma única parte móvel interna.

•	 Sem articulação ou conjunto de portinhola.

•	 Corpo de ferro dúctil com peso reduzido.

•	 Disponível com trim de dilúvio e de pré-ação com bloqueio simples e duplo.

•	 Revestimento interno e externo.

•	 Dispositivos externos de reinicialização.

•	 Operação por diafragma.

•	 Para a maioria das fontes de água do mar e de água salobra.

•	 Para sistemas de dilúvio, pré-ação e espuma.

•	 Disponíveis com corpo tipo Flange x Flange, Flange x Ranhura ou Ranhura x 
Ranhura.

•	 Classificada para serviços a 250 psi.

•	 Listagens e Aprovações: UL, C-UL, e FM.

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br com para detalhamento atualizado.
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Válvulas e Dispositivos: 
Sistemas de Dilúvio e Pré-Ação

•	 O Red-E Cabinet foi projetado para incorporar 
facilmente linhas de válvulas de 11/2" (DN40), 2" 
(DN50), 3" (DN 80), 4" (DN 100), 6" (DN200) e 8" 
(DN200) para os seguintes tipos de sistemas de 
dilúvio: 
- Disparo Elétrico 
- Disparo por Piloto Seco 
- Disparo por Piloto Molhado

•	 Visual agradável. 

•	 Montado profissionalmente.

•	 Tempo de instalação mínimo.

•	 Pré-cabeado internamente.

•	 Componentes UL/ULC/FM.

•	 Fabricado sob encomenda.

•	 Válvula de dilúvio Modelo DV-5 (padrão).

•	 Todos os manômetros e mostradores do painel 
visíveis externamente.

•	 Listado pela UL, C-UL, Aprovado pela FM.

•	 O Red-E Cabinet é feito de aço espessura 14 e 
possui pés de apoio. A pintura de acabamento é 
vermelha brilhante. 

DADOS TÉCNICOS TFP1300 – Sistemas de Dilúvio

DADOS TÉCNICOS TFP1400 – Sistemas de  
 Pré-ação

O Red-E Cabinet é um pacote pré-montado de válvulas de combate a 

incêndio montado dentro de um gabinete com pés projetado para ocupar 

mínimo espaço e proporcionar um armário esteticamente agradável para 

a prumada ou shaft da válvula de combate a incêndio. O pacote completo 

é pré-cabeado e a entrada e saídas de água para a prumada da válvula 

são ranhuradas, minimizando o tempo de instalação. O pacote de válvulas 

inclui a válvula de controle de bloqueio (manual) e válvula de controle 

automático de água do sistema, bem como a chave de fluxo de água e 

interruptores de supervisão. Quando o disparo por piloto-seco é utilizado, 

o compressor de ar e controles associados fornecem ar automaticamente 

para as linhas-piloto secas.

Integrado ao Red-E DV-5 Cabinet, há o painel de controle e as baterias de 

back-up que desempenham as funções de alarme elétrico, de supervisão 

e de falhas. Todos os interruptores dentro do gabinete são pré-cabeados 

para o painel de controle, fazendo com que as conexões elétricas para a 

alimentação, circuitos de detecção e alarmes sejam as únicas conexões 

elétricas remanescentes para completar o sistema.

Além do painel de controle integral, foram instalados acessos no Red-E DV-5 

Cabinet para visualizar as funções do painel de disparo e os manômetros 

essenciais do sistema. A trava para porta de acesso ao painel de controle é 

padrão, e a trava para a porta do gabinete é opcional. 

Todos os Quatro 
Painéis Laterais são 
Facilmente Removíveis 
para Facilitar a 
Manutenção.

ReD-e-CABineT®

Pacotes Integrados de Combate a Incêndio 

incêndio montado dentro de um gabinete com pés projetado para ocupar 

da válvula de combate a incêndio. O pacote completo 

são ranhuradas, minimizando o tempo de instalação. O pacote de válvulas 



As Válvulas de Uso Geral são para uso em aplicações de com-
bate a incêndio nas quais é necessário evitar o fluxo rever-
so, ou quando a parada do sistema ou controle seccional é 
desejado para fechar o sistema de combate a incêndio após a 
operação, ou facilitar os testes e manutenção das redes. 

• Prevenção de 
Fluxo Reverso

• Fechamento 
do Sistema 
de Combate a 
incêndio após  
a operação

• Facilitação 
dos Testes e 
Manutenção  
das redes

• Parada do 
Sistema ou 
Controle 
Seccional

APLICAÇÕES:

Válvulas e Dispositivos:
Válvulas de uso Geral
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• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br com para detalhamento atualizado.

Válvulas e Dispositivos:
Válvulas de Uso Geral

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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DADOS TÉCNICOS TFP1580•	 A PRV-1 foi projetada para manter 
automaticamente a "pressão de ajuste" 
(estática e residual) de saída, dentro de 
uma faixa estreita, independentemente de 
flutuações na linha de entrada de maior 
pressão ou de vazões variáveis.

•	 Pode ser instalada na vertical ou horizontal.

•	 Disponível com conexões de entrada e saída 
com rosca, flangeadas e com ranhura por 
corte.

•	 As conexões ranhuradas são adequadas para 
uso com acoplamentos para tubulações 
ranhuradas listadas ou aprovadas para 
serviços de combate a incêndio.

•	 Diafragma móvel em peça única.

•	 Serviço em linha (para manutenção).

•	 Válvula-piloto adequada para qualquer 
"pressão de ajuste" de saída, ou seja,  
80 a 225 psi (5,5 a 15,5 bar).

•	 Classificada para uso na pressão máxima de 
250 psi (17,2 bar).

•	 "Pressão de ajuste" de saída de 125 psi  
(8,6 bar), ajustada na fábrica.

•	 Faixa de "pressão de ajuste" de saída em 
campo de 80 a 225 psi (5,5 a 15,5 bar).

•	 Listagens e Aprovações: UL e FM.

PRV-1

Válvula Reguladora de Pressão – 2" a 8" (DN50 a DN200)

LINHA 
PRINCIPAL 
Água a 
200 psi ESTAÇÕES DE 

MANGUEIRAS

PRUMADA DE 
SPRINKLERS DE 

TUBULAÇÃO SECA

PRUMADA DE 
SPRINKLERS DE 

TUBULAÇÃO SECA

PRV-1

PRV-1

Água saindo, pressão reduzida 125 psi

Água saindo, pressão reduzida 125 psi

Válvula de Agulha 
(Ajustada na Fábrica, 

Não Ajuste)

Válvula-
piloto

Mola 
Reguladora

Tampa 
Inviolável

Parafuso 
de Ajuste

Manômetro 
de SaídaManômetro 

de Entrada
 

Cavidade 
de Entrada 

Cavidade
de Saída

Câmara do 
Diafragma

Linha Sensível
Fluxo de 

Saída

Diafragma

Contaporca

Água Abastecida sob Alta Pressão

Ar – Aberto para Atmosfera

Ar – Sob Pressão

Válvula Reguladora de Pressão Modelo PRV-1

Água Abastecida sob Pressão Menor
Válvula de 
Drenagem 
Automática 

AD-1

Dreno

Botão de 
Reinicialização

Manômetro de 
Abastecimento

Manômetro de 
Abastecimento

Manômetro 
de Saída

Manômetro de 
Fornecimento de Ar

Válvula de 
Controle Principal 

(Normalmente Aberta)

Válvula de 
Controle Principal 

(Normalmente Aberta)

Válvula de 
Drenagem 
Principal 

(Normalmente 
Fechada)

Válvula de 
Drenagem Principal 

(Normalmente Fechada) Válvula de 
Drenagem Inferior 

(Normalmente Fechada)

Para os 
Sprinklers 

Automáticos
Para os 

Sprinklers 
Automáticos

Alarme de Pressão 
do Fluxo de Água

Alarme de Pressão 
do Fluxo de Água

Câmara 
de Retardo

Válvula Reguladora de Pressão Modelo PRV-1
O sistema mostrado está instalado e pronto para a operação. Duas PRV-1 são mostradas 
na linha para reduzir a pressão. A PRV-1 maior na parte superior é usada para reduzir a 

pressão antes das prumadas de sprinkler. A segunda PRV-1 é usada para reduzir a pressão 
de água para conexões do corpo de bombeiros.

 

DADOS TÉCNICOS TFP1585

RV-1

Válvula de Alívio de Pressão – 2" a 8" (DN50 a DN200)

•	 Padrão globo ou em ângulo.

•	 Instalação em qualquer direção.

•	 Diafragma móvel em peça única

•	 Interior revestido com esmalte cerâmico.

•	 Exterior revestido com náilon convencional.

•	 Controle de pressão preciso.

•	 Serviço em linha.

•	 Não há necessidade de sangrar o ar da 
câmara do diafragma.

•	 Classificada para uso na pressão máxima de 
entrada de 250 psi (17,2 bar).

•	 Listagens e Aprovações:  
UL e FM.

TUBULAÇÃO MOLHADA



Válvulas e Dispositivos:
Válvulas de Uso Geral

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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DADOS TÉCNICOS TFP1550•	 Pode ser instalada na vertical ou horizontal.

•	 Conexões de entrada e saída com ranhura 
por corte.

•	 Adequada para uso com acoplamentos 
de tubulações ranhuradas listadas ou 
aprovadas para serviços de combate a 
incêndio.

CV-1F

Válvula de Retenção Ranhurada – 2"a 10"  (DN50 a DN250)

DADOS TÉCNICOS TFP1510

BFV-N

Válvula Borboleta Ranhurada – 21/2" a 10" (DN65 a DN250)

•	 Válvulas com indicação de posição (aberta 
ou fechada).

•	 Conexões de entrada e saída com ranhuras 
por corte.

•	 Adequada para uso com acoplamentos 
de tubulações ranhuradas listadas ou 
aprovadas para serviços de combate a 
incêndio.

•	 Classificada para uso na pressão máxima de 
300 psi (20,7 bar), ou 175 psi (12,0 bar) para 
o modelo de 10".

•	 Listagens e Aprovações:  
UL, C-UL, FM, Calif. State Fire Marshall.

DADOS TÉCNICOS TFP1515

Válvula Borboleta Tipo Wafer – 2" a 12" (DN50 a DN300)

•	 Válvulas com indicação de posição (aberta 
ou fechada).

•	 Conexões tipo Wafer.

•	 Adequada para instalação entre flanges 
ANSI Classe 125 ou 150 sem a necessidade 
de anéis de vedação.

•	 Classificada para uso na pressão máxima de 
250 psi (17,2 bar).

•	 Listagens e Aprovações:  
UL, C-UL, FM, Calif. State Fire Marshall.

DADOS TÉCNICOS TFP1520

Válvula Borboleta Tipo Lug – 2" a 12" (DN50 a DN300)

•	 Válvulas com indicação de posição (aberta 
ou fechada).

•	 Conexões tipo Lug.

•	 Adequada para instalação entre flanges 
ANSI Classe 125 ou 150 sem a necessidade 
de anéis de vedação.

•	 Classificada para uso com pressão máxima de 
250 psi (17,2 bar), ou pressão máxima de 200 
psi (13,8 bar) para serviços no final da linha.

•	 Listagens e Aprovações:  
UL, ULC, FM, Calif. State Fire Marshall.

•	 Classificada para uso na pressão máxima de 
300 psi (20,7 bar).

•	 Listagens e Aprovações: UL, C-UL, e FM. 

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

•	 Projetadas para serviços gerais, tais como 
válvulas de bloqueio, controle de abertura/
fechamento ou válvulas de drenagem.

•	 Possibilita um bloqueio positivo sob 
condições normais de funcionamento.

VÁLVULAS DE TRIM

Válvulas e Dispositivos:
Válvulas de Uso Geral

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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DADOS TÉCNICOS TFP1380•	 O Atuador-piloto Seco é um dispositivo de 
disparo auxiliar.

•	 Quando o modelo DP-1 atua, ele permite 
que a pressão de água seja liberada a partir 
da câmara diferencial da válvula de dilúvio 
ou pré-ação, permitindo assim que a válvula 
de dilúvio ou de pré-ação abra.

•	 Projetado para Válvulas de Pré-ação 
com bloqueio duplo e disparo elétrico/
pneumático.

DP-1

Atuador-piloto Seco

•	 Classificado para uso com pressão máxima de 
abastecimento de água de 250 psi  
(17,2 bar) e pressão máxima de ar  
(ou nitrogênio) de 50 psi (3,4 bar). 

•	 Listagens e Aprovações: UL, ULC, FM e LPCB.

DADOS TÉCNICOS TFP1384•	 Projetada para uso com a Válvula de Dilúvio 
Modelo DV-5 em sistemas de dilúvio ou 
pré-ação.

•	 Evita a reinicialização acidental da Válvula 
DV-5.

•	 Pressão de Trabalho Máxima de Água:  
250 psi (17,2 bar)

•	 Listagens e Aprovações: UL, C-UL, e FM. 

ASV-1

Válvula de Bloqueio Automática, Componente do Trim

DADOS TÉCNICOS TFP1386•	 Projetada para uso com a Válvula de Dilúvio 
Modelo DV-5 em certos arranjos de trims de 
sistemas de dilúvio ou pré-ação.

•	 Evita a reinicialização acidental da Válvula 
DV-5.

•	 Pressão de Trabalho Máxima de Água:  
250 psi (17,2 bar)

•	 Listagens e Aprovações: UL, C-UL, e FM. 

FSV-1

Válvula de Segurança, Componente do Trim

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

•	 Válvulas esfera com corpo de bronze 
projetadas especificamente para aplicações 
de combate a incêndio.

•	 Modelos disponíveis a partir de 1" - 21/2" NPT 
e 11/4" - 21/2" ranhurada.

•	 Possibilita um fechamento lento que 
minimiza substancialmente o golpe de 
aríete.

•	 Pode ser usada como válvula de controle 
seccional ou de sistemas pequenos, quando 

VÁLVuLA LAnSDALe PoWeRBALL 300 

é necessária uma indicação visual clara do 
estado da válvula.

•	 Completa com indicador de posição e switch 
de posição aberto/fechado (tamper switch).

•	 Classificada para uso na pressão máxima de 
trabalho de 300 psi (20,7 bar).

•	 Listagens e Aprovações: UL e FM.



• incêndios de 
Combustíveis de 
Hidrocarbonetos 
Classe B, tais como 
Petróleo Bruto, 
Gasolina, Diesel e 
Combustíveis de 
Aviação

• incêndios de 
Combustível com 
Solvente Polar 
Classe B, tais como 
Álcool Metílico, 
Acetona e Álcool 
etílico 

• Racks de 
Carregamento

• Hangares de 
Aviões

• Refinarias

• embarcações 

• Armazéns

• Concentrados de 
espuma especiais 
Classe A para uso 
com equipamentos 
e Dispositivos 
de Combate 
a incêndio 
Municipais e 
Florestais 

APLICAÇÕES:

O Sistema de Espuma-Água normalmente utiliza 
o método proporcionador de pressão balanceada 
para aplicações de combate a incêndio de líquidos 
inflamáveis  . Eles foram projetados para controlar 
com precisão o fluxo do concentrado de espuma no 
fluxo de água ao longo de uma grande variedade 
de vazões e pressões.  Existem dois tipos básicos 
de sistemas, com tanque flexível e com bomba, 
que requerem que a pressão do concentrado de 
espuma seja balanceada com a pressão da água 
no proporcionador, o qual mede a quantidade 
adequada de concentrado de espuma para o 
fluxo de água.  A solução de espuma resultante é 
canalizada para os dispositivos de descarga para 
proteção da área de risco.

Sistemas especiais:
Sistema de espuma
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Sistemas Especiais: 
Sistema de Espuma

PRoPoRCionADoR

Proporcionador em Linha de 2" e 21/2" 

•	 O diafragma elastomérico armazena 
o concentrado líquido de espuma 
descarregado pela entrada de água que 
aplica pressão ao diafragma.

•	 Disponíveis tanto nos modelos verticais 
como horizontais.

•	 O tubo central interno perfurado do tanque 
proporciona uma descarga maior de agente.

•	 Capacidade de concentrado de espuma de 

TAnQueS FLexíVeiS BLADDeR TAnKS

Tanques Flexíveis de Concentrado de Espuma

Legendas:
 1 Válvula de Dilúvio (DV-5)
 2 Válvula de Isolamento
 3 Válvula de Suprimento 
  do Diafragma
 4 Estação de Controle  
  Manual
 5 Válvula de Bloqueio  
  Automática
 6 Válvula de Drenagem  
  Automática
 7 Interruptor de Pressão 
 8 Gongo do Motor de Água

 9 Painel de Disparo
 10 Projetor
 11 Detector de Fumaça/Calor
 12 Válvula Solenóide
 13 Proporcionador de  
  Espuma
 14 Tanque Flexível de  
  Espuma
 15 Concentrado de Espuma
 16 Válvula de Esfera  
  Hidráulica

•	 Cada proporcionador é composto por um 
corpo, bocal de entrada e orifício dosador, 
todos fabricados em latão resistente à 
corrosão.

•	 O corpo do proporcionador possui entrada 
com rosca fêmea NPT e saída com rosca 
macho NPT, com diâmetros de 2"ou 21/2".

•	 Claramente marcada no corpo do 
proporcionador existe uma de direção de 
fluxo, bem como o tipo e porcentagem de 
concentrado para o qual o proporcionador 
foi projetado.

•	 O bocal de entrada é fixado por um anel de 
retenção de aço inoxidável.

Tanque Horizontal de  
1136 Litros 

190 a 5.678 litros.

•	 Pintura do sistema em vermelho-padrão ou 
revestido com acabamento vermelho "CR" em 
epóxi para uso marítimo ou em ambientes 
corrosivos.

•	 Tanques-padrão ou pré-montados com 
proporcionador para facilitar a instalação.

•	 O orifício dosador é dimensionado de acordo 
com o tipo e porcentagem de concentrado 
de espuma utilizado, também fixado por um 
anel de retenção de aço inoxidável.

001185CORPO GARGANTA

INJETOR

ORIFÍCIO DOSADOR
ENTRADA 
DE ÁGUA

DESCARGA 
DA SOLUÇÃO 
DE ESPUMA

ANEL DE RETENÇÃO

ENTRADA DE CONCENTRADO 
DE ESPUMA

Dreno

Dreno
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PRoPoRCionADoR eM LinHA

Sistema com Bomba e Proporcionador em Linha

AGenTeS De eSPuMA

Concentrado ANSULITE® 1% AFFF 

•	 Para uso em incêndios de combustíveis de hidrocarbonetos Classe B, tais como petróleo bruto, gasolina, diesel e 
combustíveis de aviação. Dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração. Solução a 1% em água doce, 
salgada ou água dura. Pré-mistura de 1% em água doce ou potável.  Listado pela UL.

Concentrado ANSULITE® 1% AFFF Protegido contra Congelamento

•	 Para uso em incêndios de combustíveis de hidrocarbonetos Classe B, tais como petróleo bruto, gasolina, diesel 
e combustíveis de aviação. Dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração. Solução a 1% em água 
doce, salgada ou água dura. Pré-mistura de 1% em água doce ou potável. O concentrado é protegido contra 
congelamento até –29°C. Listado pela UL.

Concentrado ANSULITE® 3% AFFF (AFC-3-A)

•	 Para uso em incêndios de combustíveis de hidrocarbonetos Classe B, tais como petróleo bruto, gasolina, diesel e 
combustíveis de aviação. Dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração. Solução a 3% em água doce, 
salgada ou água dura. Pré-mistura de 3% em água doce ou potável.  Listado pela UL.

Concentrado ANSULITE® PREMIUM 3% AFFF MIL SPEC (AFC-5-A)

•	 Para uso em incêndios de combustíveis de hidrocarbonetos Classe B, tais como petróleo bruto, gasolina, diesel e 
combustíveis de aviação. Dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração. Solução a 3% em água doce, 
salgada ou água dura. Pré-mistura de 3% em água doce ou potável.  Listado pela UL. Na QPL de acordo com a 
norma MILF-24385F do Exército Americano.

Concentrado ANSULITE® 3% AFFF Protegido contra Congelamento

•	 Para uso em incêndios de combustíveis de hidrocarbonetos Classe B, tais como petróleo bruto, gasolina, diesel 
e combustíveis de aviação. Dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração. Solução a 3% em água 
doce, salgada ou água dura. Pré-mistura de 3% em água doce ou potável. O concentrado é protegido contra 
congelamento até –29°C. Listado pela UL.

•	 Mantém as entradas de concentrado 
de espuma e água do proporcionador 
na mesma pressão. Isso permite que o 
proporcionador seja usado numa grande 
variedade de fluxos e pressões. Ele responde 
com rapidez e precisão às variações de 
pressão na entrada de água e de vazão.

•	 O design da válvula de carretel garante uma 
regulagem precisa da pressão e resposta 
rápida às mudanças na demanda de fluxo.

•	 Seis diâmetros-padrão

•	 Tubulação do concentrado de espuma 
fabricada em latão com acessórios do trim 
em aço inoxidável.

•	 Padrão para uso em aplicações marítimas e 
outros ambientes corrosivos.

•	 Placas de identificação para identificação da 
válvula.

•	 Disponível em latão sem pintura ou com 
acabamento de pintura em vermelho-padrão.

•	 Usado com tanque de concentrado de 
espuma atmosférico e bomba de concentrado 
de espuma de deslocamento positivo.

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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Sistemas Especiais: 
Sistema de Espuma

AGenTeS De eSPuMA (ConT.)

Concentrado ANSULITE® 6% AFFF (AFC-3)

•	 Para uso em incêndios de combustíveis de hidrocarbonetos Classe B, tais como petróleo bruto, gasolina, diesel e 
combustíveis de aviação. Dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração. Solução a 6% em água doce, 
salgada ou água dura. Pré-mistura de 6% em água doce ou potável. Listado pela UL.

Concentrado ANSULITE® ARC 3% / 6% AFFF Resistente ao Álcool

•	 Para uso em incêndios de combustíveis Classe B. Concentrado usado a 3% em combustíveis de hidrocarbonetos, 
como gasolina, óleo combustível, etc., e a 6% em combustíveis à base de solventes polares (miscíveis em água), 
tais como álcool metílico, acetona, MTBE etc.  Dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração. Solução a 
3%/6% em água doce, salgada ou água dura. Pré-mistura de 3%/6% em água doce ou potável.  
Listado pela UL e Aprovado pela FM.

Concentrado ANSULITE® PREMIUM 6% AFFF MIL SPEC (AFC-5)

•	 Para uso em incêndios de combustíveis de hidrocarbonetos Classe B, tais como petróleo bruto, gasolina, diesel e 
combustíveis de aviação. Dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração. Solução a 6% em água doce, 
salgada ou água dura. Pré-mistura de 6% em água doce ou potável. Listado pela UL. Na QPL de acordo com a 
norma MILF-24385F do Exército Americano.

Concentrado ANSULITE® 3X3 AFFF de Baixa Viscosidade Resistente ao Álcool

•	 Desempenho de combate superior em incêndios de combustíveis Classe B. Concentrado usado a 3% em ambos os 
combustíveis de hidrocarbonetos, tais como gasolina, óleo combustível, etc, e combustíveis à base de solventes 
polares (miscíveis em água), tais como álcool metílico, acetona, MTBE etc. Sua fórmula de baixa viscosidade 
melhora o desempenho com redutores em linha, sistemas com pressão balanceada e sistemas embutidos em 
veículos de bombeiros. Dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração. Solução a 3% em água doce, 
salgada ou água dura. Pré-mistura de 3% em água doce. Listado pela UL, Aprovado pela FM e USCG.

Concentrado de Espuma de Proteína Comum 3%

•	 Para uso em incêndios de combustíveis de hidrocarbonetos Classe B, tais como petróleo bruto, gasolina, diesel e 
combustíveis de aviação. Deve ser utilizado com dispositivos de descarga por aspiração de ar. Solução a 3% em 
água doce, salgada ou água dura. Listado pela UL.

ANSULITE® ARC 3 ou 6 com Proteção Anticongelante

•	 O ARC ANSULITE® com Proteção Anticongelante é formulado para uso como uma solução a 3% ou 6%, 
dependendo do tipo de risco do combustível. Pode ser utilizada água fresca ou salgada para criar a solução de 
água de espuma. O concentrado de espuma pode ser armazenado a temperaturas abaixo de -18°C sem que 
congele. Se for armazenado abaixo da temperatura mínima de utilização, poderá ocorrer congelamento. Se 
ocorrer congelamento, descongele e misture novamente o concentrado antes do uso.
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Concentrado ANSUL-A™ para Controle de Incêndios Municipais Classe "A" 

•	 O concentrado de espuma ANSUL-A é formulado com surfactantes sem flúor para aplicação em materiais 
combustíveis Classe A. O ANSUL-A é compatível para uso em sistemas de espuma de ar comprimido (CAFSS) na 
proporção de 0,1% a 1,0%. A temperatura mínima de armazenamento desse concentrado é de -6,7°C.

Agente de Redução e Neutralização de Vapor TARGET-7™ 

•	 Para uso em produtos químicos altamente tóxicos, como dióxido de cloro e tetracloreto de titânio. Reduz a 
liberação de vapores perigosos e simultaneamente neutraliza (com a adição de um agente ácido ou cáustico, 
dependendo da aplicação) o material derramado sem causar liberação de vapor adicional.

Concentrado de Espuma de Alta Expansão JET-X® 2 3/4% 

•	 Para uso em incêndios Classe A, B e GNL. Capaz de inundar totalmente grandes salas e áreas fechadas, quando 
utilizado com geradores JET-X de alta expansão, com taxas de expansão de 200:1 a 1000:1 (concentração 
de 2 3/4%). Também utilizado com equipamento de expansão média com taxas de expansão de 50:1 a 200:1 
(concentração de 2%). Utilizado somente com dispositivos de descarga de espuma por aspiração de ar. Listado 
pela UL e Aprovado pela FM.

Concentrado SILV-EX® para Controle de Incêndios Classe "A" 

•	 Torna a água pelo menos cinco vezes mais eficaz em muitas aplicações Classe A, incluindo incêndios florestais e 
incêndios encontrados em estruturas, papel, pneus e carvão. Dosado entre 0,1% e 1% em água salobra ou água 
do mar fresca, como pré-mistura em água doce ou potável para armazenamento a longo prazo. Descarregado 
através de dispositivos de descarga por aspiração ou sem aspiração, sistemas de espuma de ar comprimido, ou 
por aeronaves de asa fixa ou rotativa. Aprovado pelo Serviço Florestal dos EUA.

AGenTeS De eSPuMA (ConT.)

Concentração de Espuma de Fluor-proteína 3% 

•	 Para uso em incêndios de combustíveis de hidrocarbonetos Classe B, tais como petróleo bruto, gasolina, diesel e 
combustíveis de aviação. Deve ser utilizado com dispositivos de descarga por aspiração de ar.  
Solução a 3% em água doce, salgada ou água dura. Listado pela UL.

•	 Movidos a água. Projetados para fornecer a 
espuma de alta expansão JET-X ®  
com capacidade máxima de saída de  
680 m3/min. Os geradores são feitos de aço 
com motor movido a água e tela de espuma 
de aço inoxidável.

PRoDuToS PARA SiSTeMAS De eSPuMA De ALTA exPAnSão

Geradores de Espuma de Alta Expansão JET-X®

•	 Não há necessidade de energia elétrica.

•	 Os geradores estão disponíveis em vários 
tamanhos e são usados   para aplicações com 
sistemas portáteis e fixos.

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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Sistema de Espuma

DADOS TÉCNICOS TFP344 DADOS TÉCNICOS TFP340

DADOS TÉCNICOS TFP130

DADOS TÉCNICOS TFP800

DADOS TÉCNICOS TFP151

DADOS TÉCNICOS TFP171 DADOS TÉCNICOS TFP342

ELO-231B 
Pendente e Upright

TY-B 
Pendente e Upright 

TY-FRB 
Pendente e Upright  

EA-1
Projetor Automático 
Protectospray™ 

ELO-231 FRB
Pendente e Upright

ELO-231 
Pendente e Upright

TY-FRL 
Pendente e Upright 

DADOS TÉCNICOS TFP840

D3
Projetor Protectospray™

B-1
Sprinkler de Espuma-Água de 1/2" 

DADOS TÉCNICOS TFP802

DiSPoSiTiVoS De DeSCARGA APRoVADoS PARA uSo CoM ConCenTRADoS De eSPuMA

DADOS TÉCNICOS TFP2005	 Os concentrados líquidos de espuma são adequados para uso 
em incêndios que envolvem produtos de petróleo comuns à base 
de hidrocarbonetos, e alguns concentrados líquidos de espuma 
também podem ser adequados para uso em incêndios envolvendo 
combustíveis à base de solventes polares. Primeiro, o projetista do 
sistema de combate a incêndio identifica a carga de combustível 
e seleciona o concentrado líquido de espuma de acordo com sua 
capacidade, para ser utilizado para uma determinada carga de 
combustível. Após selecionar o concentrado líquido de espuma, o 
projetista seleciona então o equipamento, incluindo os dispositivos 
de descarga, com base na compatibilidade da listagem/aprovação 
entre o equipamento e o concentrado. 

 Os dispositivos de descarga podem ser classificados em 

quatro categorias:	

	 •	Sprinklers de espuma-água

	 •	Projetores de espuma-água

	 •	Projetores sem aspiração de ar

	 •	Sprinklers-padrão 



• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

Dispositivos elétricos
SÉRIE DAP 

Dry Air Pac™

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais detalhes.

•	 Combinação entre o filtro e regulador.

•	 Uma entrada separada é fornecida para a fixação de um 
dispositivo de monitoramento do ponto de orvalho.

•	 Muflas extragrandes.

•	 Painel de controle totalmente integrado.

•	 Ar resfriado compacto após o resfriador. 

•	 Pré-filtro com pressão diferencial.

•	 Coxins antivibrantes.

•	 O Dry Air Pac™ vem totalmente abastecido com dissecante para 
que não seja necessária a adição no local durante a inicialização.

•	 A entrada de abastecimento e saída de drenagem de dissecante 
separadas permitem o reabastecimento dos reservatórios do 
secador sem a necessidade de desmontar a tubulação dos 
componentes do secador.

O Dry Air Pac™ Série DPA para uso geral é um pacote de secador regenerativo/
compressor com colunas gêmeas. Esse sistema de "chave na mão" foi projetado 
para fornecer ar isento de umidade com ponto de orvalho de -4°C. O compressor 
de ar foi projetado para abastecer o sistema de sprinkler de acordo com a norma 
NFPA 13, assim como fornecer a alta pressão necessária para permitir que o secador 
regenerativo nas colunas gêmeas funcione adequadamente.

Antes de entrar no secador de ar regenerativo, um resfriador arrefece o ar quente 
descarregado do compressor para no máximo 38°C. Um pré-filtro coalescente com 
manômetro diferencial elimina o vapor de óleo e outros contaminantes que podem 
destruir o dessecante nas colunas do secador. A combinação do filtro de partículas e 
regulador evita a migração descendente do pó dissecante, enquanto regula a pressão 
de ar para o sistema de sprinkler.

O Dry Air Pac™ é controlado por um painel de controle 
integrado completo com mostrador de fluxo, circuito de 
controle de120 volts com luzes indicadoras da coluna de 
secagem, ativação da válvula de drenagem e funcionamento 
do compressor, além de contador de horas montado no 
painel, controles independentes de duração e intervalo da 
válvula de drenagem, interruptor liga/desliga da válvula de 
drenagem e interruptor liga/desliga do painel de controle. 
Quatro manômetros montados no painel indicam as pressões 
do receptor, de saída e da coluna de secagem. O manômetro 
de pressão de ajuste de purga é montado separadamente e 
está convenientemente localizado na válvula para facilitar a 
configuração do fluxo de purga.

Todos os componentes são pré-montados, pré-testados e pré-
cabeados para facilitar a instalação mecânica e elétrica no local. 
Todas as unidades apresentam um Dispositivo de Manutenção 
de Ar listado pela UL e aprovado pela FM. O ponto de orvalho 
de -4°C é viável - consulte o fabricante para mais detalhes.

As aplicações do Dry Air Pac™ incluem, entre outras, Salas 
de Refrigeração, Armazéns Frigoríficos, Espaços de Sótão e  
Estacionamentos.

•	 O filtro coalescente com manômetro diferencial integral remove 
as gotículas de óleo e água antes da entrada no secador do 
dissecante.

•	 O compressor de fase única garante máxima eficiência.  
O equipamento-padrão inclui resfriador interno, abastecimento/
respiro de óleo, visor de óleo e bujão de drenagem facilmente 
removível.

•	 Listado pela UL, C-UL, Aprovado pela FM.
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LHD

Cabo de Detecção Linear de Calor 

FAIXA DE PRESSÃO 68°C (temperatura típica) 
 78°C, 88°C 

 105°C
MATERIAL DISPONÍVEL 
DA JAQUETA  Polipropileno, PVC, Náilon 

RESISTÊNCIA Resistência de 0,05 ohms/pés por par  
 trançado

TESTE RF Até 10.000 pés lineares. 

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais detalhes.

•	 Ideal para detecção de pré-ação com bloqueio duplo.
•	 Instalação de até 10.000 metros lineares por zona.
•	 Compatível com qualquer painel de disparo convencional listado 

para incêndios.
•	 Capaz de detectar o calor em qualquer ponto ao longo de todo 

o comprimento do cabo.
•	 Múltiplas temperaturas de alarme podem ser incorporadas na 

mesma zona. 
•	 Facilidade para adição de outro módulo.
•	 Menores custos de materiais e instalação.
•	 Listado pela UL, C-UL, Aprovado pela FM.

O cabo de detecção linear de calor (LHD) é uma combinação de polímeros e 
tecnologias digitais avançados que pode ser usado  em qualquer painel, capaz 
de detectar o calor em qualquer ponto ao longo de todo o seu comprimento.

No núcleo do cabo LHD, há um par trançado de condutores trimetálicos com 
resistência extremamente baixa, revestidos com novos e avançados polímeros 
térmicos. Esses polímeros são quimicamente projetados para quebrar a 
temperaturas fixas específicas, permitindo que os condutores trançados façam 
contato e iniciem o alarme. O polímero usado no revestimento externo de 
proteção do cabo LHD é resistente a produtos químicos e protegido contra 
raios UV. Isso permite que o cabo LHD seja utilizado numa ampla variedade de 
instalações e aplicações especiais de risco.

O Cabo de Detecção Linear de Calor permite que o sistema de sprinkler 
Quell seja mais eficiente, reconhecendo rapidamente o incêndio e 
transmitindo as informações de volta para o painel de alarme.

Núcleo Trimetálico:
O aço proporciona resistência à tração
O cobre aumenta a condutividade
O estanho é usado para resistência à corrosão

Termopolímetro avançado 
Revestimento reagente

Não há necessidade de fita protetora

Resistente a produtos químicos e raios UV
Revestimento externo de polímero

Diâmetro externo do fio de 1/8”

Detecção 
de Ponto

Válvula 
Solenóide

Alarme/Disparo

Fiação Líder

Disparo
Mín. 18 AWG 5480 metros

Caixa de Junção Conectores de Alívio de Tensão do Cabo
Thermo Cable®

Máximo de 3050 m de Cabo LHD Por Zona

Conectores de Alívio de Tensão do CaboVálvula de Dilúvio / 
Pré-ação DV-5

Painel de Disparo 
Eletrônico Potter® Série 

PFC-4410-RC

Caixa de Junção 
ou Caixa ELR

Cabo LHD Fixado ao Tubo de Sprinkler por 
Presilhas de Cabos a cada 1,0 – 1,5 m.

Presilhas de Cabos
ou outro fixador aprovado

1,0 - 1,5 m

1,0 - 1,5 m

1,0 - 1,5 m

Cabo LHD Fixado à Tubulação 
de Sprinkler com Fio-guia 

a Cada 1,0 – 1,5 m.

Sprinkler Upright 
Ultra K17 com 

Espaçamento de 3 metros

3 m

3 m



Dispositivos Elétricos
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MoDeLo G16AC812

Suprimento Automático de Ar de Supervisão

CoMPReSSoR De AR MonTADo nA PRuMADA

Totalmente Automático

CoMPReSSoR De AR PARA SuPeRViSão MonTADo nA BASe SeM ReSeRVATÓRio

Para Sistemas de Sprinkler para Tubulação Seca

CoMPReSSoR De AR PARA SuPeRViSão MonTADo eM ReSeRVATÓRio

Para Sistemas de Sprinkler para Tubulação Seca

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

DADOS TÉCNICOS TFP1620

•	 Projetado para oferecer o mesmo alto 
desempenho das unidades montadas na 
base.

•	 O compressor é montado em um 
reservatório de ar para oferecer maior 
facilidade de instalação e maior 
disponibilidade.

•	 Dispositivos automáticos e de segurança 
embutidos na unidade, reduzindo os custos 
de instalação.

•	 Projetado para altos volumes (pés cúbicos 
de ar por minuto) a pressões moderadas, 
necessárias para o sistema.

•	 Dimensionados corretamente, abastecem o 
sistema com 40 PSIG de pressão de ar em 
aproximadamente 30 minutos, conforme 
exigido na norma NFPA 13.

•	 Totalmente automático e de fácil instalação. 

•	 Kits especiais de montagem com parafusos 
em U disponíveis para facilitar a montagem 
na prumada.

•	 Dimensionados corretamente, abastecem o 
sistema a 40 PSIG em 30 minutos, conforme 
exigido na norma NFPA 13.

•	 Fornece e mantém o ar em sistemas de 
combate a incêndio de pré-ação com 
bloqueio simples e pressão nominal de ar de 
supervisão de 10 psi (0,7 bar).

•	 Pode ser instalado no chão, parede ou 
prumada do sistema através de suportes 
opcionais.

•	 Listagens e Aprovações: UL.

•	 Sistemas múltiplos de tubulação seca 
podem ser abastecidos a partir de um único 
reservatório, uma fonte constante de ar.

•	 Método de fornecimento de ar recomendado 
para todos os sistemas de sprinkler com 
tubulação seca.

Dispositivos Elétricos

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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DADOS TÉCNICOS TFP2180

VÁLVuLA SoLenÓiDe

Para Serviço de Disparo – 1/2" (DN15)

•	 Utilizada em conjunto com um painel 
de disparo elétrico listado ou aprovado 
(conforme o caso) para serviço de disparo 
de combate a incêndio, e quando o painel 
de disparo é operado por detectores de 
incêndio elétricos (conforme o caso).

•	 Disponível em uma variedade de tensões 
para locais normais e perigosos.

Os Dispositivos Elétricos (de alarme e supervisão) 
permitem a interface do sistema de sprinkler e 
de outros sistemas de combate a incêndio com 
sistemas de alarme hidráulicos ou eletrônicos, para 
que, após a ativação do sistema, um sinal elétrico 
ou mecânico ative um alarme sonoro ou visual, ou 
dispositivo de notificação informatizado.

• Mais Fácil 
de instalar, 
Configurar e 
Manter do que 
os Aceleradores 
Mecânicos

• operação da 
Válvula de 
Tubulação Seca 
em Quatro 
Segundos

• Tecnologia de 
Disparo elétrico 
Comprovada

• Supervisão de 
Alarme de Alta 
e Baixa Pressão 
embutida 

• Bateria de  
Back-up em 
Caso de Falha 
da energia 
Principal

CARACTERÍSTICAS



Dispositivos Elétricos

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

CHAVe De FLuxo CoM ReTARDo

•	 Diâmetros disponíveis: 
2" (DN50) a 8" (DN200)

•	 Chave de fluxo de água tipo palheta para 
uso em sistemas de sprinkler molhados.

•	 Acionado com fluxo mínimo de  
10 litros por minuto.

•	 O atraso de retardo é um recurso ajustável 
que pode ser definido entre 0 a 90 
segundos.

•	 Diâmetros de tubos disponíveis: 
1" (DN25), 11/4" (DN32), 11/2" (DN40) ou  
2" (DN50) 

•	 Chave de fluxo de água tipo palheta para uso 
em sistemas de sprinkler molhados. 

•	 Também pode ser usado como detector de 
fluxo de água seccional em grandes sistemas. 

•	 Instalado diretamente em um tee roscado.

CHAVe De FLuxo SeM ReTARDo

•	 Projetado para detectar aumentos ou 
diminuições na pressão dos sistemas de 
sprinkler.

•	 Os interruptores PS40 são usados   
principalmente para monitorar condições de 
baixa pressão de ar em sistemas secos.

•	 O interruptor PS10 é apropriado para a 
detecção do fluxo de água.

PReSSoSTATo De ALARMe De FLuxo 

•	 A condição de fluxo deve existir durante o 
período de tempo necessário para superar o 
período de atraso selecionado. 

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

VÁLVuLA De eSFeRA CoM inTeRRuPToR PARA SuPeRViSão

•	 Utiliza uma válvula de esfera de  1/2" em 
combinação com um conjunto de  
switches.

•	 Conjunto de interruptores protegidos por 
invólucro NEMA 4 (resistente à água).

Dispositivos Elétricos

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

oSY-Su

Tamper Switch

•	 Usado para monitorar a posição de abertura 
de válvulas de gaveta tipo OS&Y (parafuso e 
forquilha externos).

•	 Pode ser montado convenientemente na 
maioria das válvulas OS&Y com diâmetros 
de 2" (DN50) a 12" (DN300).

•	 Pode ser usado em algumas válvulas tão 
pequenas quanto de 1/2".

•	 Simula o fluxo de um único sprinkler e 
permite o teste da chave de fluxo sem 
descarga externa de água - substitui o 
procedimento de teste tradicional do 
inspetor.

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

4410-RC

Painel de Disparo

•	 Realiza a interface entre o sistema de 
detecção, válvula de dilúvio ou pré-ação 
com bloqueio simples ou duplo, circuito 
de sinalização e dispositivos em sistemas 
de combate a incêndio acionados 
eletricamente.

•	 Zona de supervisão independente para 
supervisão eletrônica da posição da válvula, 
de baixa pressão e de outras funções críticas 
de combate a incêndio.

•	 Pode ser usado em sistemas de detecção 
elétrica de zona única, zona cruzada, 
sequencial ou sequencial/cruzada.

•	 Com capacidade de programação.

•	 Listagens e Aprovações: UL e FM.

DADOS TÉCNICOS Contate a Alvenius para mais  
 detalhes.

inTeRRuPToR De SuPeRViSão PARA VÁLVuLA De ConTRoLe 

Tamper Switch

•	 Interruptor à prova d'água e resistente 
a violações para monitorar a posição de 
abertura do poste com indicador, borboleta 
e outros tipos de sprinklers válvulas de 
controle.



• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

A Kennedy Valve está localizada em Nova Iorque, EUA. É uma conceituada fabricante de 

materiais para proteção contra incêndio. Para atender a demanda nacional, incrementando 

seu portfólio, a Alvenius distribuirá a linha de produtos da Kennedy, listada pela UL e  

aprovada pela FM.

www.alvenius.ind.br
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Válvula Gaveta

Modelo C509

Diâmetro de 2" até 12" 

Modelo C515

Diâmetro de 2" até 16" 

Válvula Borboleta 

Diâmetro de 2 1/2” até 8” Série 2945A 

Válvula de Retenção

Série 1126

Válvula Gaveta

Poste indicador 

Hidrante

Modelo K81D

KENNEDY VALVE

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.
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• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

Os Tubos e Conexões CPVC da Tyco, fabricados com o com-
posto BlazeMaster® da Lubrizol, são listados pela Underwri-
ters Laboratories, Inc. para uso em:

• Ocupações de risco leve conforme definido na 
Norma de Instalação de Sistemas de Sprinkler,  
NFPA 13.

• Ocupações residenciais conforme definido na 
Norma de Instalações de Sistemas de Sprinkler em 
Ocupações Residenciais com Quatro Andares, 
 NFPA 13R.

• Ocupações residenciais conforme definido na Norma 
de Sistemas de Sprinkler em Habitações e Casas 
Fabricadas, NFPA 13D.

• Os tubos e conexões BlazeMaster® são listados e 
aprovados para uso na mais ampla variedade de 
aplicações em qualquer sistema de sprinkler de 
CPVC.

• Tubos e conexões CPVC 

• Tubos disponíveis com diâmetros de 3/4" a 3" e 
comprimento de 0,25 m e 0,38 m (Dados Técnicos: 
IH-1900).

• Conexões disponíveis em uma grande variedade de 
designs, com diâmetros de 3/4" a 3".

• Curvas, tees, cruzetas, acoplamentos, adaptadores de 
sprinkler (SHA's), tees de redução, buchas de redução, 
acoplamentos; acoplamentos CPVC x ranhura.

• ocupações de 
Risco Leve e 
Residenciais

• Porões e Sótãos

• Serviços de 
Pressão de Água 
Subterrânea

• Conexões para 
Tubulação de 
Cobre e Aço

• Resistência à 
Transpiração e 
Condensação

APLICAÇÕES:

Tubos e Conexões CPVC

www.alvenius.ind.br124

Tubos e Conexões CPVC

• Especificações e fotos apenas para referência. Consulte o site www.alvenius.ind.br para detalhamento atualizado.

125

TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

DADOS TÉCNICOS Instalação TFP1915 - 
 IH-1900

DADOS TÉCNICOS Instalação TFP1915 - 
 IH-1900

DADOS TÉCNICOS Suportes - TFP1920,  
 Instalação - IH-1900

CIMENTO MSDS TFP1990 e TFP1992 

DADOS TÉCNICOS Instalação TFP1915 
 - IH-1900

TuBoS e ConexõeS CPVC

•	 Tubos disponíveis com diâmetros de 3/4" a 3" 
e comprimentos de 0,25 m e 0,38 m.

•	 Fabricados com composto BLAZEMASTER® 
da Lubrizol. 

•	 Conexões disponíveis em uma ampla 
variedade de designs, com diâmetros de 3/4" 
a 3".

•	 Parte da linha Tyco de produtos CPVC 
BLAZEMASTER®.

•	 Permitem que dois sprinklers horizontais 
sejam conectados a uma conexão. 

•	 Ideal quando a tubulação CPVC está 
localizada numa parede vertical de espessura 
31/2", eliminando a necessidade de niples, 
conexões e adaptadores de sprinklers 
extras tipicamente relacionados com o 
abastecimento de dois cômodos com o 
mesmo tubo. 

ConexõeS BACK-TO-BACK (2 SAíDAS)

•	 Diâmetros disponíveis: 3/4"  a 2" 

•	 Transição entre um tubo BLAZEMASTER® e 
um tubo tradicional de cobre para serviços 
de encanamento.

•	 Transição entre tubulações de aço ou CPVC 
BlazeMaster de Sistemas de Sprinkler e 
tubos de cobre tradicionais para serviços de 
encanamento rápidos, fáceis e prontamente 
disponíveis no pacote de sprinklers mais 
completo da indústria.

Conexão CPVC – CoBRe

•	 O "Suporte sem Obstrução" é uma alça de 
dois furos que evita a obstrução da viga ao 
instalar tubos CPVC.

•	 Posiciona a face do tubo a 11/2"  da face da 
viga.

•	 O suporte headset (fone de ouvido) foi 
projetado para pendurar tubos CPVC e para 
a colocação adequada do sprinker antes da 
instalação do teto.

•	 Oferece restrição vertical, eliminando a 
necessidade de suportes adicionais.

•	 BLAZEMASTER® Caulk and Walk® Firestop.

SuPoRTeS PARA TuBoS CPVC e SuPRiMenToS 

•	 Especialmente projetadas e dimensionadas 
para permitir que os sprinklers horizontais 
sejam embutidos em revestimentos de 
parede em dry wall ou placas cementícias de 
1/2" ou 5/8".

•	 Adesivo para CPVC de aplicação única 
formulado especialmente para uso com 
tubos e conexões BlazeMaster®.
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