
Sprinkler Seco
VK512 K25 ESFR protege
em alturas de até 50 pés

Características e vantagens do Sprinkler pendente seco K25 ESFR da Viking:

• Os sprinklers pendentes secos ESFR de Liga Metálica protegem o armazenamento do freezer fornecido a partir 
de um sistema úmido em um espaço aquecido adjacente.

• Aprovado pela FM como um sprinkler de armazenagem pendente de resposta rápida Proteção de teto para 
freezers acima de 40 pés.

• Proteção de teto para freezers acima de 40 pés.

• Não são necessários sprinklers em rack até 50 pés.

• Conjuntos de vedação isolados opcionais fornecem proteção contra 
condensação e umidade e atenuam os diferenciais de temperatura, evitando o 
acúmulo de gelo que pode inibir a operação do sprinkler.

• Disponível nas classificações de temperatura normal de 165°F (74°C) e 
intermediária de 205°F (96°C) e com uma conexão ranhurada de 1-1/2".

• Pressão máxima de trabalho de 175 psi (12 bar).

O novo sprinkler pendente seco VK512 K25 ESFR da Viking é aprovado pela FM como um sprinkler de armazenagem 
pendente de resposta rápida para alturas de teto de até 50 pés - não são necessários sprinklers em rack ou 
sistemas de pré-ação de intertravamento duplo! Os sprinklers oferecem proteção somente no teto para freezers 
acima de 40'-0” de altura. Os sprinklers utilizam um sistema úmido em um espaço adjacente aquecido para 
proteger áreas sujeitas a temperaturas congelantes ou muito frias. O VK512 ainda vem com dois conjuntos 
opcionais de vedação isolante para ajudar a isolar o espaço livre ao redor dos sprinklers.

Para obter mais informações, entre em contato com
a SECUR, através do e-mail vendas@secur.com.br
ou visite nosso site www.secur.com.br.

MKT-0089 - Apenas referência geral. Antes do projeto, layout e/ou
instalação de qualquer sistema de sprinklers, consulte o manual da 
Viking documentação técnica e consultar o AHJ.

FERRAMENTAS DIGITAIS

O revolucionário seletor de 
aspersores da Viking garante que 
você possa encontrar o aspersor 
certo para o trabalho - sempre. 
Comece visitando webtools.
vikingcorp.com/sprinklerselector.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Número do modelo: VK512

Código base: 24850, 24853
24856, 24859

Listagens/Aprovações: Aprovado pela FM

Fator K: K25 (363)

Conexão: Ranhuras de 1-1/2”

Temperaturas: 165°F (74°C)
205°F (96°C)

Elemento Termossensível: Liga Metálica

Terminar: Bronze

Grupo de preço do item: V152.1

Classificação/Risco: Armazenagem

Folha de dados técnicos: F_071221


