
OPERAÇÃO DO SPRINKLER: O mecanismo operacional é uma conexão de solda fusível de resposta rápida. Durante um incêndio, 
a temperatura ambiente se eleva, fazendo com que a solda derreta. Quando a temperatura ambiente 
atinge a temperatura nominal do sprinkler, a conexão se rompe. Com isso, o curso d’água é liberado 
de todas as peças de vedação e a água é descarregada no defletor. O defletor foi projetado para 
distribuir a água em um padrão que é o mais eficaz na extinção de incêndios em armazéns de 
rápido alastramento.

COBERTURA: Consulte a norma NFPA 13 sobre sprinklers ESFR. Pé direito máximo – 12,2 m (40 ft);  
altura máxima da mercadoria – 10,7 m (35 ft).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Modelos: V4402
Estilo: Pendente
Fator K: 14,0 Imp./20.25 S.I.
Tamanho nominal da rosca: 3/4”ou 20 mm BPST
Pressão de trabalho máx.: 175 psi/1200 kPa
Teste hidrostático de fábrica:  

100% @ 500 psi/3450 kPa
Pressão operacional mín.:  

Específica da aplicação
Classificação de temperatura:  

Consulte o gráfico na página 2.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL
Defletor: Bronze segundo UNS C51000
Conexão: Níquel segundo UNS N02200
Alavanca: Monel segundo UNS N04400
Parafuso de carga:  

Aço inoxidável segundo UNS S31600
Tampa: Aço inoxidável segundo UNS S31600
Vedação: Fita Teflon*
Suporte: Monel segundo UNS N04400 
Estrutura: Latão fundido em molde resistente  

à dezincificação

ACESSÓRIOS
Chave de instalação:

•	 Extremidade	aberta:	V44
Acabamentos do sprinkler:

•	 Latão	puro
Para caixas e outros acessórios, consulte folha 

separada.
^ Para obter o Fator K quando a pressão  

é medida em Bar, multiplique as unidades  
de S.I. por 10,0.

* Teflon é marca registrada da Dupont Co.

O sprinkler pendente ESFR (Early Suppression Fast Response - Extinção Inicial e Resposta 
Rápida) Modelo V4402, foi projetado, listado e aprovado para uso em conformidade com as 
seções sobre ESFR da norma NFPA 13. Este sprinkler utiliza uma conexão de solda fusível  
de resposta rápida e é capaz de apagar incêndios em grandes áreas de armazenamento,  
na maioria dos casos, sem a necessidade de sprinklers in-rack (nas prateleiras). Este sprinkler  
é constituído de uma estrutura de latão resistente fundida em molde com componentes 
operacionais de aço inoxidável para garantir longevidade e ativação imediata e precisa.  
A vedação de mola Belleville coberta com Teflon é um recurso comprovado que oferece 
excelente resistência a suprimentos de água corrosivos, garantindo assim uma vedação  
à prova d’água de longa duração.

O Modelo V4402 tem um fator K de 14,0 imp/20.2 S.I. para uso com fontes de água fortes  
ou bombas de incêndio já existentes.

Exagerado para proporcionar maior clareza
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APROVAÇÕES/LISTAGENS Modelo
V4402

Medidas nominais da rosca (polegadas) ¾” NPT
Medidas nominais da rosca (mm) 20 BSP
Fator K nominal Imperial 14
Fator K nominal S.I.^ 20.2
Resposta Rápida
Tipo de defletor Pendente
Temperaturas nominais aprovadas F°/C° pela Agência ‡

c-UL-us
72°C/162°F

100°C/212°F

FM
72°C/162°F

100°C/212°F
‡ Listagens e aprovações no momento da impressão.
^ Para obter o Fator K quando a pressão é medida em Bar, multiplique as unidades de S.I. por 10,0
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INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS Especifique	o	seguinte	ao	fazer	um	pedido:

Modelo do sprinkler

Classificação de temperatura

Fator K

Quantidade

Acabamento do sprinkler

Modelo da chave

CLASSIFICAÇÕES Todas as conexões são classificadas para temperaturas que vão de -55°C/-67°F às apresentadas  
na tabela a seguir.

Classificação 
 de temperatura  

do sprinkler
Identificação Victaulic 

da peça

Temperatura – ºF/ºC

Temperatura nominal
Temperatura ambiente 

máxima permitida
Código de cor Conexão/

Estrutura

Normal N 162 100 Preta/Nenhuma72 38

Intermediária G 212 150 Preta com ponto  
branco/braços brancos100 65
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ADVERTÊNCIA  ADVERTÊNCIA

Sempre leia e entenda as instruções de instalação, cuidados  •	
e manutenção fornecidas com cada caixa de sprinklers antes  
de iniciar a instalação de qualquer sprinkler. 

Sempre use óculos de segurança e protetores para os pés.•	

Despressurize e drene o sistema antes de instalar, remover  •	
ou ajustar qualquer produto Victaulic.

As normas de instalação, especialmente aquelas que tratam  •	
de obstruções, devem ser seguidas à risca. 

Não é permitido pintar, chapear ou revestir de qualquer outra forma •	
os sprinklers (além do que for fornecido pela Victaulic). 

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em lesões pessoais 
graves e/ou danos materiais.

O proprietário é responsável por manter o sistema e os dispositivos  
de proteção contra incêndios em boas condições operacionais.  
Para conhecer os requisitos mínimos de manutenção e inspeção, 
consulte o folheto da National Fire Protection Association (Associação 
Nacional de Proteção contra Incêndios) mais atual que descreve os 
cuidados e a manutenção de sistemas de sprinklers. Além desses,  
a autoridade da sua jurisdição poderá ter requisitos de manutenção, 
teste e inspeção adicionais que devem ser seguidos. 

Se precisar de cópias adicionais desta publicação ou se tiver alguma 
dúvida sobre como instalar com segurança este produto, contate 
a sede mundial da Victaulic: P.O. Box 31, Easton, Pensilvânia 
18044-0031 EUA, Telefone: 001-610-559-3300. 

DIMENSÕES Padrão pendente – V4402

CHAVES DISPONÍVEIS
Tipo de sprinkler Extremidade aberta

V4402 Pendente V44

137/64
40 mm

123/32
44 mm

31/8
79 mm

3/32
2 mm

1 37/64
40 mm

3 1/8
79 mm

3/32
2 mm

1 23/32
44 mm
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PADRÕES NOMINAIS DE ASPERSÃO Pendente Modelo V4402 
K14,0

NOTAS:

1  Os dados apresentados são aproximados e podem variar devido a diferenças na instalação.

2  Este gráfico mostra os padrões de aspersão aproximados para este sprinkler automático 
Victaulic FireLock específico. Ele é fornecido como orientação e não deve ser usado como 
norma de espaçamento mínimo dos sprinklers na instalação. A localização dos sprinklers deve 
acatar as normas de obstrução para sprinklers ESFR da NFPA 13. A não observância dessas 
diretrizes pode afetar negativamente o desempenho do sprinkler e anulará toda e qualquer 
Listagem, Aprovação e Garantia.

3  Todos os padrões são simétricos ao curso d’água.

GARANTIA Consulte a seção de Garantia da Lista de Preços atual ou contate a Victaulic para obter detalhes.

Este produto deve ser fabricado pela Victaulic ou segundo especificações da Victaulic. Todos os 
produtos devem ser instalados de acordo com as instruções de instalação/montagem atuais da 
Victaulic. A Victaulic se reserva o direito de alterar especificações, projetos e equipamentos padrão 
do produto sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.

NOTA

V4402 Pendent Spray Pattern
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