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RD K 80 ½” - Aprovado ULSprinklers – Chuveiros Automáticos Fechados

Características
• Conexão roscada macho de 1/2" e Fator K de 80 - no sistema 
métrico de unidades (5,6 no sistema americano);
• Disponibilidade de montagem upright (para cima) ou pendente;
• 2 opções de tempo de resposta, com ampola de 5mm de 
diâmetro para os sprinklers de resposta standard e com ampola 
de 3 mm de diâmetro para sprinklers de resposta rápida.

Acabamento
• Os sprinklers modelo RD estão disponíveis com acabamento 
natural e acabamento cromado.

Os sprinklers modelo RD são chuveiros automáticos fechados, 
acionados por uma ampola de vidro, que é um elemento termo 
fusível de temperatura predeterminada. Esses sprinklers são 
projetados para extinção e controle de incêndios.
Em uma condição de incêndio, o calor faz com que o fluído 
contido no interior da ampola de vidro se expanda, estilhaçando 
o vidro e liberando o conjunto do selo com mola. A água flui do 
orifício até o defletor do sprinkler, que dispersa a água numa 
distribuição uniforme, para controlar ou extinguir um foco de 
incêndio.

Descrição do Produto Sprinklers Tipo Pendente

Sprinklers Tipo Upright

Protetor de Ampola

RD026 SSU

RD027 SSU QR

Detalhes Técnicos
Diâmetro Nominal do Orifício: 1/2" (15 mm)
Fator K: 80 (5,6)
Tipo de rosca: 1/2" 
Pressão de Trabalho Máxima: 175psi (12bar)
Pressão de Teste Hidrostático: 100% a 500psi (34bar)
Peso: 57 gramas.
 

RD022 SSP RD023 SSP QR

RD026 SSU RD027 SSU QR

Fornecido com protetor de ampola, para retirada 
após instalação



MODELO

RD022 Pendente 68ᵒC

ROSCA ORIFÍCIO TIPO
Standard

✓ ✓ ✓ ✓
Rápida Natural Cromado

TEMPERATURA

COR AMPOLA

RESPOSTA ACABAMENTO FATOR

K: 80

LISTADO

UL

½” ½”
68ᵒCPendenteRD022* ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
79ᵒCPendenteRD022 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
79ᵒCPendenteRD022* ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
93ᵒCPendenteRD022 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
93ᵒCPendenteRD022 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”

141ᵒCPendenteRD022 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
141ᵒCPendenteRD022 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”

Nota: * Sprinklers em estoque para entrega imediata. Os demais, sob consulta.

RD027 68ᵒC ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
68ᵒCRD027 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
79ᵒCRD027 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
79ᵒCRD027 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
93ᵒCRD027 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
93ᵒCRD027 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”

Upright

Upright

Upright

Upright

Upright

Upright

RD023 Pendente 68ᵒC ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
68ᵒCPendenteRD023 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
79ᵒCPendenteRD023 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
79ᵒCPendenteRD023 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
93ᵒCPendenteRD023 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”
93ᵒCPendenteRD023 ✓ ✓ ✓ ✓½” ½”

RD026 Upright

Upright

Upright

Upright

Upright

Upright

Upright

68ᵒC ✓ ✓ ✓½” ½”
68ᵒCRD026* ✓ ✓ ✓½” ½”
79ᵒCRD026 ✓ ✓ ✓½” ½”
79ᵒCRD026* ✓ ✓ ✓½” ½”
93ᵒCRD026 ✓ ✓ ✓½” ½”
93ᵒCRD026 ✓ ✓ ✓½” ½”
141ᵒCRD026 ✓ ✓ ✓½” ½”
141ᵒCRD026

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓½” ½” Upright
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Modelos Disponíveis



Área de Cobertura

Para informações sobre área de cobertura e posicionamento dos sprinklers, consulte as recomendações da norma  NFPA 13 (Standard 
for the Installation of Sprinkler Systems) e/ou a norma NBR 10897 (Proteção Contra Incêndio Por Chuveiros Automáticos), sempre em 
suas versões atualizadas. Os detalhes a seguir são mostrados somente para fins informativos:

Pressão em PSIG

Distribuição de Água 
para Sprinkler Pendente

Distribuição de Água 
para Sprinkler Upright
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Profundidade de 
recesso máximo 1/2"

(12,7 mm) 

Furo ø 57 mm

73 mm

FIGURA A

Dimensões dos SPK
Upright Modelos
RD026 e RD027

FIGURA B

Dimensões dos SPK
Pendentes Modelos

RD022 e RD023

* Teflon é um produto e marca registrada da E. I. DuPont. 

FIGURA C

Chave série 20

1. Todos os sprinklers devem ser instalados e mantidos de 
acordo com as orientações deste catálogo e em conformidade 
com os padrões atuais das normas  NFPA 13 e NBR 10897. É 
responsabilidade do instalador estar  ciente das normas e 
demais requisitos, sendo que a não observação dos mesmos, 
anulará qualquer garantia.

2. Para assegurar que a densidade mínima seja atendida, a 
tubulação e a pressão do sistema devem ser corretamente 
dimensionadas.

3. A fim de evitar danos mecânicos, os sprinklers devem ser 
instalados após a tubulação ter sido posicionada. Quaisquer 
sprinklers danificados devem ser substituídos. Caso haja um 
vazamento na rosca do sprinkler, remova o sprinkler, aplique 
nova vedação e reinstale.

4.  Antes da instalação, sempre verifique se os sprinklers que 
serão instalados são do modelo correto, assim como também a 
posição de instalação, diâmetro do orifício, temperatura, tipo 
de resposta e acabamento.

5. Os sprinklers upright devem ser montados para cima e os 
sprinklers pendentes devem ser montados para baixo.

6. Use somente pasta ou fita de Teflon® na montagem, com 
aplicação somente nas roscas externas.

7. Ajuste manualmente o sprinkler à conexão roscada. Em 
seguida, use a chave de sprinkler correta (Série 20 – Conforme 
Figura C) para ajustar o sprinkler à conexão. Assegure-se de 
que a chave de sprinkler permaneça nivelada ao ajustar o 
sprinkler. Uma montagem isenta de vazamento requer torque 
de 9,5 a 19 Nm. Isto significa que uma força tangencial de 6,35 
a 12,7 kg aplicada por meio de uma alavanca de 6’’ (150 mm) 
oferecerá o torque adequado. Os níveis de torque acima de 29 
Nm podem distorcer o selo do orifício e resultar em vazamento.

8. Remova o protetor da ampola do sprinkler antes da 
colocação do sistema em funcionamento.
Nota: Quando da instalação dos sprinklers modelo RD022 e o 
RD023 (estilos pendente) com canoplas de recesso, a 
profundidade de ajuste máxima é de 1/2'' (12,70 mm). 
(Consulte a Figura D ao lado).
 

Instalação
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FIGURA D



Os sprinklers devem ser cuidadosamente manuseados e 
armazenados em ambientes onde a temperatura não exceda 
38ᵒC.
Os sprinklers nunca devem ser pintados, laminados, 
recobertos ou modificados após terem deixado a fábrica.

Não instale sprinklers que tenham sido derrubados ou 
danificados de qualquer maneira.

As recomendações de instalação podem ser encontradas nas 
normas específicas, que contêm as diretrizes sobre os 
requisitos mínimos de inspeção e manutenção, com objetivo 
de auxiliar os usuários a cumprir com sua responsabilidade e 
assegurar que os sistemas de sprinklers e todos os seus 
componentes sejam mantidos de acordo com as condições 
adequadas à operação. 

Garantia
O período de garantia é de um ano a partir da data de envio do 
produto. Para obter detalhes completos, consulte os  nossos 
Termos e Condições de Venda.

Informações de Pedido
Especifique: modelo, rosca, diâmetro do orifício, tipo de 
instalação, temperatura de operação, tipo de resposta, 
acabamento, fator K e aprovações necessárias. Sempre solicite 
e use uma Chave Série 20 para a instalação dos sprinklers.

Cuidados e Manutenção

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. 

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
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Nota


