
DZIAŁANIE TRYSKACZA: Mechanizm wyzwalający stanowi łatwo topliwy łącznik szybkiego reagowania z lutowia. W przypadku 
powstania pożaru rośnie temperatura zewnętrzna, która powoduje stopienie lutowia. Gdy temperatura 
zewnętrzna osiągnie wartość znamionową tryskacza, łącznik stapia się. W efekcie droga przepływu wody 
zostaje otwarta i woda zaczyna wypływać na deflektor. Deflektor nadaje wypływającemu strumieniowi 
wody kształt najbardziej odpowiedni do dławienia szybko rozprzestrzeniających się pożarów w obiektach 
magazynowych.

OBSZAR POKRYCIA: Patrz norma NFPA 13, aby uzyskać informacje na temat tryskaczy wczesnego dławienia/ szybkiego 
reagowania (ESFR). Maksymalna wysokość stropu — 40 stóp/12,2 m; maksymalna wysokość składowania 
towarów — 35 stóp/10,7 m.

DANE TECHNICZNE: Modele: V4402
Typ: Wiszący
Współczynnik K: 14,0 (imperialny)/20,25 SI.
Nominalny rozmiar gwintu: 3/4”lub 20 mm BPST
Maks. ciśnienie robocze: 175 psi/1200 kPa
Fabryczna próba szczelności: 100% przy 

ciśnieniu 500 psi/3450 kPa
Min. ciśnienie robocze: Zależnie od zastosowania
Temperatura znamionowa: Patrz tabela na 

stronie 2.

SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE
Deflektor: Brąz zgodnie z normą UNS C51000
Łącznik: Nikiel zgodnie z normą UNS N02200
Dźwignia: Monel zgodnie z normą UNS N04400
Śruba regulacyjna: Stal nierdzewna zgodnie 

z normą UNS S31600
Zaślepka: Stal nierdzewna zgodnie z normą 

UNS S31600
Uszczelnienie: Taśma teflonowa*
Rozpórka: Monel zgodnie z normą UNS N04400 
Korpus: Odcynkowany, wytrzymały odlew 

ciśnieniowy z mosiądzu

AKCESORIA
Klucz montażowy:

•	 Odkryty	koniec:	V44
Wykończenia tryskaczy:

•	 Zwykłe	mosiężne
Obudowy i inne akcesoria, patrz osobny arkusz.
^ Dla współczynnika K, gdy ciśnienie jest mierzone 

w barach, pomnożyć wartość w jednostkach SI 
przez 10,0.

* Teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
firmy Dupont Co.

Tryskacz V4402, wczesnego dławienia/szybkiego reagowania (ESFR), jest przeznaczony i zatwierdzony 
do stosowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tryskaczy ESFR zawartymi w normie NFPA 13. 
Tryskacz jest wyposażony w łatwo topliwy łącznik szybkiego reagowania z lutowia i zdolny do 
dławienia pożarów dużych powierzchni magazynowych, najczęściej bez konieczności stosowania 
tryskaczy regałowych. Ten tryskacz ma wytrzymały korpus odlany ciśnieniowo z lanego mosiądzu 
oraz elementy wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia długi okres eksploatacji i precyzyjne 
uruchamianie. Mechanizm uszczelniający ze sprężyną talerzową typu Belleville, pokryty teflonem 
zapewnia doskonałą odporność na korozyjne działanie wody, dzięki czemu gwarantuje długotrwałą 
szczelność.

Model V4402 ma współczynnik K 14,0 (imperialny)/20,2 (SI) i jest przeznaczony do współpracy z silnymi 
źródłami wody lub pompami pożarniczymi.

Proporcje zostały zmienione w celu 
zwiększenia czytelności rysunku.
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WYKAZY I APROBATY Model
V4402

Nominalny rozmiar gwintu (cale) 3/4” NPT
Nominalny rozmiar gwintu (mm) 20 BSPT
Nominalny współczynnik K (imperialny) 14
Nominalny współczynnik K SI^ 20.2
Reagowanie Szybki
Typ deflektora Wiszący
Temperatury znamionowe zatwierdzone F°/C° przez Towarzystwo ‡

c-UL-us
162ºF/72ºC
212°F/100°C

FM
162ºF/72ºC
212°F/100°C

‡ Aprobaty i wykazy jak na wydruku.
^ Współczynnik K dla ciśnienia mierzonego w barach, w przypadku jednostek układu SI należy pomnożyć przez 10.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA Podczas	zamawiania	należy	określić:

Numer model tryskacza

Wartości znamionowe

Współczynnik K

Ilość

Wykończenie tryskacza

Numer modelu klucza

WARTOŚCI ZNAMIONOWE Wszystkie łączniki mają temperatury znamionowe od –67°F/–55°C do wartości podanych w tabeli.

Klasyfikacja 
temperaturowa  

tryskacza
Oznaczenie części 

Victaulic

Temperatura — ºF/ºC

Temperatura 
znamionowa

Maksymalna 
dopuszczalna 
temperatura  
zewnętrzna

Oznaczenie kolorów 
połączenie/szkielet

Zwykły N 162 100 Czarny/brak72 38

Pośredni G
212 150 Czarny z białymi 

kropkami/białymi 
ramionami

100 65
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OSTRZEŻENIE  OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do montażu tryskaczy zawsze należy •	
przeczytać i zapoznać się z instrukcjami montażu, obsługi 
i konserwacji znajdującymi się w każdym opakowaniu. 

Zawsze nosić okulary i obuwie ochronne.•	

Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub regulacji •	
armatury firmy Victaulic należy rozhermetyzować i spuścić 
czynnik z instalacji rurowej.

Należy przestrzegać zasad montażu, szczególnie tych dotyczących •	
przeszkód. 

Nie wolno malować ani pokrywać tryskaczy powłokami (innymi niż •	
te dostarczone przez firmę Victaulic). 

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne 
obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.

Za utrzymanie instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w dobrym 
stanie odpowiada właściciel budynku. Minimalny zakres konserwacji 
i czynności kontrolnych można znaleźć w aktualnych przepisach 
NFPA, które zawierają także informacje na temat konserwacji i obsługi 
instalacji tryskaczowych. Ze względu na lokalnie obowiązujące 
przepisy mogą być wymagane dodatkowe czynności konserwacyjne, 
sprawdzające i kontrolne, których należy przestrzegać. 

Aby otrzymać dodatkowe kopie tej publikacji bądź w przypadku 
posiadania pytań dotyczących bezpiecznego montażu tego produktu, 
prosimy skontaktować się z siedzibą główną firmy Victaulic: P.O. Box 31, 
Easton, Pennsylvania 18044-0031 USA, telefon: 001-610-559-3300. 

ROZMIAR Standardowy, wiszący — V4402

DOSTĘPNE KLUCZE
Typ tryskacza Odkryty koniec

V4402, wiszący V44

137/64
40 mm

123/32
44 mm

31/8
79 mm

3/32
2 mm
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NOMINALNE WZORY ZWILŻANIA Model V4402 
K14.0, wiszący

UWAGI:

1  Przedstawione dane są przybliżone i mogą się różnić ze względu na różnice w montażu.

2  Ten wykres przedstawia przybliżony kształt i obszar zraszania dla tego konkretnego tryskacza 
automatycznego FireLock firmy Victaulic. Wykresy zostały udostępnione w celach informacyjnych 
i nie powinny być używane w celu określania odstępu między tryskaczami w instalacji. Położenie 
tryskacza powinno być zgodne z zasadami dot. przeszkód dla tryskaczy ESFR zawartymi w normie 
NFPA 13. Niezastosowanie się do tych instrukcji może mieć niekorzystny wpływ na działanie 
tryskaczy i spowoduje unieważnienie wszystkich aprobat i gwarancji.

3  Wszystkie kształty i obszary zraszania są symetryczne względem strumienia wody.

GWARANCJA Warunki gwarancji można znaleźć w aktualnym cenniku w części poświęconej gwarancji; szczegółowe 
informacje można uzyskać, kontaktując się z firmą Victaulic.

Ten produkt będzie produkowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami firmy Victaulic. 
Wszystkie produkty muszą być instalowane zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji/montażu 
firmy Victaulic. Firma Victaulic rezerwuje sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, konstrukcji 
i standardowego wyposażenia bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań.

UWAGA

V4402 Pendent Spray Pattern
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Kształt i obszar zraszania — V4402, wiszący
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Pełne informacje kontaktowe można znaleźć na stronie www.victaulic.com.
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