
SRINKLER WERKING: Het werkingsmechanisme is een fusible link met snelle respons. Tijdens een brand stijgt 
de omgevingstemperatuur waardoor het soldeersel smelt. Wanneer de omgevingstemperatuur 
de nominale temperatuur van de sprinkler bereikt, smelt de link. Hierdoor wordt de verbinding 
vrijgemaakt van alle afdichtingsdelen en wordt water aangevoerd naar de deflector. De deflector 
is ontworpen om het water in een patroon te verdelen dat op de meest efficiënte wijze snel 
uitbreidende branden in opslagplaatsen kan beheersen.

DEKKING: Zie NFPA 13 voor meer informatie over early suppression fast response sprinklers (ESFR). 
Maximum plafondhoogte – 40 ft./12,2 m; maximale stockagehoogte – 35 ft./10,7 m.

TECHNISCHE SPECIFICATIES: Modellen: V4402
Model: Pendent
K-Factor: 14.0 Imp./20.25 S.I.
Nominale Schroefdraad: 3/4”or 26,9 mm BPST
Max. werkdruk: 175 psi/1200 kPa
Fabriek hydrostatische test: 100% @ 500 psi/ 

3450 kPa
Min. werkdruk: toepassingafhankelijk
Temperatuurbereik: Zie tabel op pagina 2.

MATERIAALSPECIFICATIES
Deflector: Brons volgens UNS C51000
Link: Nikkel volgens UNS N02200
Hendel: Monel volgens UNS N04400
Compressieschroef: Roestvast staal volgens 

UNS S31600
Dop: Roestvast staal volgens UNS S31600
Afdichting: Teflon* tape
Balk: Monel volgens UNS N04400 
Frame: Gegoten messing bestand tegen 

ontzinking

ACCESSOIRES
Installatiesleutel

•	 Open	einde:	V44
Sprinklerafwerkingen:

•	 Messing
Voor sprinklerkasten en andere accessoires, 

zie afzonderlijk blad.
^	 Om	de	K-Factor	te	bekomen	wanneer	de	druk	

gemeten is in Bar, vermenigvuldig S.I. units 
met 10.0.

* Teflon is een gedeponeerd handelsmerk 
van Dupont Co.

Het Model V4402 Early Suppression Fast Response (ESFR) Pendent sprinkler is ontworpen, 
in	de	listings	opgenomen	en	goedgekeurd	voor	gebruik	in	overeenstemming	met	de	ESFR-
secties van NFPA 13. Deze sprinkler maakt gebruik van een fusible link met snelle respons 
en kan, in de meeste gevallen, grote opslagbranden onderdrukken zonder gebruik van 
in-rack	sprinklers.	Deze	sprinkler	is	vervaardigd	uit	een	stevig	gegoten	messing	frame	met	
roestvaststalen onderdelen om levenslange en onmiddellijke, nauwkeurige activering te 
verzekeren. De met Teflon beklede, Belleville afdichting is een in tijd geteste eigenschap 
die uitstekende weerstand biedt tegen corrosieve watertoevoer en zo een waterdichte dichting 
op lange termijn verzekert.

Het	Model	V4402	heeft	een	K-Factor	van	14.0	imp/20.2	S.I.	voor	gebruik	bij	sterke	
watertoevoer of bestaande brandpompen.

Uitvergroot voor de duidelijkheid
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GOEDKEURINGEN/LISTINGS Model
V4402

Nominale schroefdraadafmeting (inch) ¾” NPT
Nominale schroefdraadafmeting (mm) 26,9 BSP
Nominale K-factor Imperial 14
Nominale K Factor S.I.^ 20.2
Respons Snel
Deflectortype Pendent
Goedgekeurd temperatuurbereik F°/C° door Instelling ‡

c-UL-us
162°F/72°C
212°F/100°C

FM
162°F/72°C
212°F/100°C

‡ Listings en goedkeuringen op het ogenblik van het drukken.
^ Om de K-Factor te bekomen wanneer de druk gemeten is in Bar, vermenigvuldig S.I. units met 10.0.
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BESTELINFORMATIE Specificeer	het	volgende	bij	de	bestelling:

Modelnummer sprinkler

Temperatuurbereik

K-Factor

Hoeveelheid

Sprinklerafwerking

Sleutelmodelnummer

WAARDEN Alle	links	zijn	geschikt	voor	temperaturen	van	-67°F/-55°C	tot	deze	vermeld	in	de	onderstaande	tabel.

Temperatuurclassificatie 
sprinkler

Identificatie 
Victauliconderdeel

Temperatuur – ºF/ºC

Nominaal 
temperatuurbereik

Maximum toelaatbare 
omgevingstemperatuur

Kleurencode  
Link/Frame

Gewoon N 162 100 Zwart/Geen72 38

Tussenliggend G 212 150 Zwart met Witte Stip/ 
witte armen100 65
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WAARSCHUWING  WAARSCHUWING

Lees en begrijp altijd de installatie- en onderhoudsinstructies •	
geleverd bij elke doos sprinklers, voor u verdergaat met de installatie 
van sprinklers.  

Draag altijd een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.•	

Vóór het installeren, verwijderen of afstellen van alle Victaulic •	
buisproducten moet het buizensysteem drukvrij en leeg gemaakt 
worden.

De installatieregels, vooral deze met betrekking tot obstructies, •	
moeten strikt worden nageleefd. 

Het schilderen, galvaniseren of herbekleden van sprinklers •	
(behalve wat door Victaulic geleverd wordt) is niet toegestaan. 

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig 
persoonletsel letsel en/of materiële schade.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud en de goede 
werking van het brandbeveiligingssysteem- en de apparaten. Voor 
minimum onderhoud- en inspectievereisten, raadpleeg het pamflet 
van de Nationale Brandbeveiligingsvereniging dat de zorg voor en 
het onderhoud van sprinklersystemen beschrijft. Daarnaast kan de 
bevoegde autoriteit bijkomende vereisten stellen op het vlak van 
onderhoud, testen en inspectie, die moeten worden nageleefd. 

Indien u bijkomende kopieën nodig hebt van deze publicatie of vragen 
wilt stellen betreffende de veilige installatie van dit product, neem 
contact op met het wereldhoofdkantoor van Victaulic: P.O. Box 31, 
Easton, Pennsylvania 18044-0031 USA, Telefoon: 001-610-559-3300. 

AFMETINGEN Standaard Pendent – V4402

BESCHIKBARE SLEUTELS
Sprinklertype Open einde

V4402 pendent V44

137/64
40 mm

123/32
44 mm

31/8
79 mm

3/32
2 mm
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NOMINALE SPROEIPATRONEN Model V4402 
K14.0 pendent

OPMERKINGEN:

1   De getoonde gegevens zijn bij benadering en kunnen variëren omwille van verschillen in 
installatie.

2  Deze grafiek illustreert de sproeipatronen bij benadering voor deze specifieke Victaulic FireLock 
Automatische Sprinkler. Ze wordt gegeven ter informatie als leidraad en mag niet worden 
gebruikt als minimum installatieafstand tussen de sprinklers. De locatie van de sprinkler 
moet in overeenstemming zijn met de obstructieregels voor ESFR sprinklers in NFPA 13.  
Niet-naleving	van	deze	richtlijnen	kan	een	negatieve	invloed	hebben	op	de	prestatie	van	
de sprinkler en maakt alle Listings, Goedkeuringen en Garanties nietig.

3  Alle patronen zijn symmetrisch tot de aslijn van de sprinkler.

GARANTIE Zie het garantiehoofdstuk van de actuele prijslijst of neem contact op met Victaulic voor details.

Dit product wordt vervaardigd door Victaulic of volgens Victaulic specificaties. Alle producten moeten 
worden geïnstalleerd volgens de geldende instructies van Victaulic voor installatie en montage. 
Victaulic behoudt zich het recht voor productspecificaties, ontwerpen en standaardapparatuur te 
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige verplichting 
aan de zijde van Victaulic.

OPMERKING

V4402 Pendent Spray Pattern
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V4402 Pendent sproeipatroon
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Voor complete contactinformatie, bezoek www.victaulic.com
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