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FATOR K 8.0 (115)Sprinkler Resposta Standard

Descrição do Produto
O Sprinkler AG foi projetado para controlar e detectar um incêndio em seu 
estágio inicial, em instalações comerciais e industriais. Esses versáteis sprinklers 
estão disponíveis nos estilos: upright, pendente, pendente de recesso e sidewall 
horizontal com acabamento natural, cromado ou pintura em poliéster.
Seu elemento sensível é do tipo ampola de vidro hermeticamente fechada 
e selada, com 5 mm de diâmetro. As ampolas contêm um líquido altamente 
expansível. Quando a temperatura ambiente eleva-se acima do limite 
predeterminado, a pressão criada pela expansão do líquido rompe a ampola, 
dando saída à água, que é aspergida em forma de chuva profusa sobre o foco 
de incêndio.

Aprovações
Listado UL.
Listado cUL.
Aprovação FM.

Modelos

Upright Pendente

TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO DO SPRINKLER

°C

TEMPERATURA MÁXIMA
DO AMBIENTE

°C
COR DA AMPOLACLASSIFICAÇÃO

DO RISCO

FAIXAS DE TEMPERATURA

57
68
79
93

141
182

Ordinário
Ordinário

Intermediário
Intermediário

Alto
Extra Alto

38
38
66
66

107
149

Laranja
Vermelho
Amarelo

Verde
Azul
Roxo
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Pendente de Recesso

Instalação

CONEXÃO
FATOR K NOMINAL

US MÉTRICO

COMPRIMENTO
DO SPLINKER

DIÂMETRO
NOMINAL

ESPECIFICAÇÕES

20 mm 1158.0 58 mm¾”  NPT

1” x ½” REDUCER
[25.4 mm x 12,7 mm]

2 ½” HOLE DIA
[57.2 mm]

1 15/16” DIA
[49.2 mm]

TURN COLLAR
UNTIL TIGHT

AGAINST SPRINKLER
WRENCH BOSS

¾” ADJUSTMENT
[19.1 mm]

155FGO1A
117FGO1A

1/8”
[3.2 mm]

1”
[25.4 mm]

1/8”
[3.2 mm]

15/18”
[23.8 mm]

(1)

2 27/32” DIA
[72.2 mm]
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Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os 
usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a 
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 – Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda.

UL - Underwriters Laboratories
Sediado nos Estados Unidos há mais de 110 anos, o Underwriters Laboratories Inc., 
é uma organização independente, especializada no desenvolvimento e aplicação de 
normas técnicas relativas à qualidade de equipamentos de segurança. O UL possui 
cerca de 60 laboratórios e já testou mais de 100.000 produtos, tendo desenvolvido 
aproximadamente 900 normas técnicas.
Todo equipamento que possui a marca “UL LISTED” reconhecidamente faz 
parte da lista de produtos fabricados sob as mais rigorosas normas técnicas de 
qualidade existentes. A certificação UL é voluntária e sua manutenção é altamente 
dispendiosa, ou seja, somente empresas de alto nível conseguem conquistá-la e 
mantê-la em seus produtos. 

FM – Factory Mutual Global
A Factory Mutual Global ou FM é uma das maiores organizações mundiais de 
gerenciamento de risco e de resseguros industriais e comerciais, com quase dois 
séculos de existência nos Estados Unidos. O selo “FM APPROVED” só é concedido a 
equipamentos cujo desempenho é exaustivamente testado, ou seja, o que se avalia 
é a qualidade de sua eficácia. Também é uma certificação voluntária e que requer 
altos investimentos por parte dos fabricantes para sua manutenção.

Instalação
Os Sprinklers AG são produtos homologados por laboratórios internacionais e possuem desempenho assegurado, quando instalados em 
conformidade com os critérios seguidos durante seu desenvolvimento e testes aprobatórios. Para a correta instalação e eficácia do sistema, os 
bicos de Sprinklers AG devem ser instalados conforme os requisitos da NFPA 13, utilizando as ferramentas adequadas. Os bicos de Sprinklers AG 
devem obrigatoriamente ser instalados com a utilização das chaves Argus Modelo D.
Sprinklers com canoplas de recesso não devem ultrapassar o recesso máximo de ¾” (19 mm), como mostrado nas figuras especificas. A 
aprovação dos sprinklers de recesso está ligada às canoplas. O uso de outro modelo irá descaracterizar a aprovação. O conjunto dos sprinklers 
de recesso deve ser instalado com a utilização das Chaves GFR2.

Nota: para obter a perfeita vedação entre as conexões dos Sprinklers AG de ¾” NPT, a faixa de torque ideal é de 14 a 20 Nm (1,4 a 2 kgfm). O 
excesso de torque causará vazamentos e até mesmo avarias nos bicos. Jamais exceda os valores recomendados.
Todo Sprinkler AG possui uma capa protetora da ampola na cor laranja. Essa proteção só deverá ser removida após a completa instalação dos 
bicos, testes e acessórios, como canopla ou acabamento para o forro. As chaves foram projetadas para instalar os sprinklers ainda com suas 
respectivas proteções.

Manutenção
Os sistemas de sprinklers devem ser mantidos em conformidade com os requerimentos da norma NFPA 25. Nunca utilize produtos químicos para 
a limpeza dos bicos, apenas água limpa. 
Inspecione frequentemente os bicos e substitua imediatamente qualquer bico com vestígio de pintura ou avaria. Mantenha as quantidades exatas 
no estoque reserva do sistema, a fim de obter maior segurança e minimizar o período de indisponibilidade do sistema. 

Dados Necessários para Especificação
1. Modelo do sprinkler
2. Tipo do sprinkler
3. Diâmetro da rosca e do orifício
4. Tipo do defletor
5. Acabamento


