
APLICAÇÃO

1. Disponível nas seguintes configurações:
• Pendente com canopla padrão
• Pendente com canopla prolongada Modelo HB
• Pendente com canopla embutida Modelo FP
• Pendente com canopla embutida Modelo F1
• Pendente oculto com placa de cobertura Modelo CCP
• Parede lateral horizontal com canopla padrão
• Parede lateral horizontal com canopla estendida Modelo HB
• Parede lateral horizontal com espelho embutido Modelo FP
• Parede lateral horizontal com espelho embutido Modelo F1
• Upright

2. Disponível com conexão de entrada de 1” NPT, ISO7-1R1, 3/4” 
NPT ou ISO7-1R3 / 4.

3. As conexões de entrada de 3/4” NPT permitem a substituição 
de sprinklers secos de entrada de 3/4” mais antigas sem mudar 
para uma conexão de sprinkler maior.

4. Sprinklers, canoplas e placas de cobertura estão disponíveis 
em uma ampla variedade de acabamentos de aplicação padrão e 
especial.

5. cULus listado como resistente à corrosão quando solicitado 
com acabamentos selecionados (consulte a tabela de acabamentos).

6. Disponível com classificação de pressão de 250 psi (17,2 bar) listada na cULus para Dry Pendente e seletivas 
configurações “HSW” (Horizontal Side Wall). Outras aprovações são para 175 psi (12 bar).
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DRY

DESCRIÇÃO
Os sprinklers Dry modelo F3-56 são sprinklers de resposta 
padrão e cobertura padrão com um fator K nominal de 5,6 (80 
métrico). Disponível nas configurações Pendente, Parede lateral 
horizontal e Upright, utilizam um elemento termossensível bulbo 
de vidro de 5 mm. Consulte a tabela Classificações de 
temperatura neste boletim para obter as classificações de 
temperatura disponíveis. Os sprinklers modelo F3-56 
destinam-se à instalação em sistemas de tubulação molhada, 
tubulação seca ou pré-ação, de acordo com a NFPA 13 e FM.
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IMAGENS
Sprinkler modelo F3-56 Dry com canopla padrão (SIN R5314)
Dimensão “A”:
• 2” a 48” (51 mm a 1219 mm) em incremento de 1/4” (6 mm) para conexões de 1’’ ou 2" a 36" (51 mm a 914 mm) 
em incrementos de 1/4" (6 mm) para conexões de 3/4".

Nota: O aspersor pode sobressair ¼” quando a canopla estiver na posição 
nominal. O ajuste da canopla fornece uma faixa de ajuste de dimensão de -¼
 (- 6 mm) a + 1¼” (+ 32 mm) “A”.

Protetor para o Sprinkler: Modelo C2

APROVAÇÕES
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Figura 1
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Sistema de conexão

Conexão de entrada

Ajuste do Sprinkler

Canopla

15/32”
(12mm)

1/4” (6mm)
ressalto

1/4” (6mm)
Ajuste da canopla

2-1/8” (54mm)
Diâmetro do furo
no forro

1-1/4” (32mm)
Ajuste da canopla

Posição nominal
da canopla

Dimensão “A”

1-5/8”
(41mm)

Forro

Ø 76mm


