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Modell RFC30 LL (SIN RA3211)
Modell RFC43 LL (SIN RA3212)
Modell RFC49 LL (SIN RA3216)
Dolda plana bostadssprinklers

Specifikt listade för använd-
ning i flerändamålssystem 
som fungerar både för dricks-
vatten och brandskydd.

Sprinklertyp
En dold plan bostadssprinkler listad för 
en minimimal konstruktionsdensitet på 
0,05 gpm/ft2 med ”dricksvatten”.

• Modell RFC30 LL

• Modell RFC43 LL

• Modell RFC49 LL

Egenskaper
1. Certifierade av National Sanitation Foundation 

(NSF) i enlighet med NSF/ANSI, standard 61 
bilaga G (mindre än 0,25 % blyinnehåll).

2. Mycket lågt krav på vattenflöde.
3. Täckplatta (vanlig eller perforerad) med 1/2” 

(13 mm) total justering.
4. Fastsättningsalternativ: skruvas på/skruvas av 

eller trycks på/skruvas av.
5. Jämn estetisk takprofil.
6. Tillgängliga i mässing, förkromade eller svart-

pläterade eller med målade ytor.
Patentansökan under behandling

Listningar och godkännanden
1. Listade av Underwriters Laboratories och certifierade av 

UL för Kanada (cULus)
2. NSF-cerfifierade enligt NSF/ANSI, standard 61 bilaga G

Produktbeskrivning
 Modell RFC30 LL-, RFC43 LL- och RFC49 LL-dolda 

sprinklers för bostäder är snabbreagerande automatiska 
bostadssprinklers med smältlänkar. Sprinklers för bostäder 
skiljer sig från standardsprinklers primärt vad gäller respons-
tid och vattenfördelningsmönster. Modell RFC30 LL-, RFC43 
LL- och RFC49 LL-sprinklers sprider vatten i ett halvsfäriskt 
mönster under sprinklerdeflektorn. Fördelningsmönster i 
bostäder är högre och har i allmänhet en finare droppstorlek 

än mönstret hos standardsprinklers. Kombinationen av has-
tighet och höga spridningsmönster, som krävs för bostads-
sprinklers, har i brandövningar visat en förmåga att kontrollera 
bostadsbränder och därigenom ge utrymme för betydande 
evakueringstid för de boende. RFC30 LL-, RFC43 LL- och 
RFC49 LL-sprinklers ger den bästa formen av brandskydd 
genom att kombinera ett attraktivt utseende med en 1/2” 
(13 mm) justering av täckplattan för att underlätta installatio-
nen. Täckplattan med liten diameter är lätt att montera med 
positiv fastsättning och smälter in i taket, och därigenom döljer 
det mest tillförlitliga brandskyddet som finns, ett automatiskt 
sprinklersystem. RFC30 LL, RFC43 LL och RFC49 LL är 
UL-listade och NSF-certifierade bostadssprinklers för instal-
lation i dricksvattensystem för alla former av bostäder i enlig-
het med NFPA 13, 13R och 13D, och uppfyller alla gällande 
normer för lågt blyinnehåll, 25 % eller mindre. Täckplattans 
justerbarhet hos RFC30 LL, RFC43 LL och RFC49 LL kan 
minska behovet av exakt urskärning för droppnipplar. Den 
gängade täckplattan kan justeras utan verktyg för att exakt 
passa in i taket. Brandskyddssystemet behöver inte stängas 
av för att justera eller demontera täckplattan.

Vanlig täckplatta

Perforerad täckplatta
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Applikation och installation
För användning i sprinklersystem som också levererar 

dricksvatten till VVS-fixturer. 
RFC30 LL, RFC43 LL och RFC49 LL, för installation i 

bostäder, använder en 165 °F (74 °C) smältlänk i en sprink-
lerram av stämgaffeltyp försedd med en nedfallande deflek-
tor. Denna enhet är infälld i taket och täckt av en plan täck-
platta. Täckplattan är fäst i kjolen med hjälp av ett 135 °F 
(57 °C) vanligt lod. När temperaturen i taket höjs släpper 
lodet som håller täckplattan och deflektorn sjunker ner på 
plats och exponerar insidan på sprinklern för taktemperatu-
ren. Därefter öppnar smältlänken vägen för vattnet och får 
deflektorn att sjunka ned på plats för att fördela och sprida 
vattnet i ett halvsfäriskt mönster under sprinklerns deflektor. 
Eventuell justering av gängans ingrepp mellan täckplattan 
och koppen säkerställer att den nedfallande deflektorn är rätt 
placerad under taket. Spridningsmönstret i bostäder använ-
der en mindre droppstorlek än hos en standardsprinkler och 
har därigenom en avsevärt högre vätningseffekt på väggar. 

Efter att ett hål med diametern 2 5/8” skurits upp i taket, 
installeras sprinklern med hjälp av en modell FC-skiftnyckel.

 När sprinklern installeras sätts skiftnyckeln först fast i 
sprinkler/kopp-enheten och runt sexkanten i sprinklerramen. 
Nyckeln måste bottna mot koppen för att säkerställa en 
korrekt och säker installation. Sprinklern dras sedan fast i rör-
beslaget. Iaktta försiktighet vid insättning och borttagning av 
nyckeln från sprinkler/kopp-enheten för att inte skada sprink-
lern. VRID INTE PÅ NÅGON ANNAN DEL AV SPRINKLER/
KOPP-ENHETEN. MODELL RFC30 LL-, RFC43 LL- OCH 
RFC49 LL-DOLDA SPRINKLERS FÅR BARA INSTALLERAS 
MED TÄCKPLATTOR GODKÄNDA FÖR 135 °F (57,2 °C).

Obs! En läckagetät 1/2” NPT (R 1/2)-sprinklerskarv kan 
åstadkommas med ett åtdragningsmoment på 8 - 18 ft-lb 
(10,8 - 24,4 N-m). Dra inte åt sprinklerna med högre moment 
än det rekommenderade. Det kan orsaka läckage och för-
sämrad sprinklerfunktion.

Installationsdata:

Modell (SIN) Gängstorlek
tum (mm)

Nominell 
öppning

tum (mm)

Sprinklerns 
tempera-
turklass

Tempera-
turklass 

CCP-enhet

Max. omgiv-
ningstemp. K-faktor Max. tryck

psi (bar)
°F  °C °F  °C °F  °C

RFC 30 LL (RA3211) 1/2” (15) 21/64 (8,2) 165 74 135 57 100 38 3,0 (43,2) 175 (12)
RFC 43 LL (RA3212) 1/2” (15) 3/8 (10) 165 74 135 57 100 38 4,3 (62) 175 (12)
RFC 49 LL (RA3216) 1/2” (15) 7/16 (11) 165 74 135 57 100 38 4,9 (70,6) 175 (12)

Obs! 1 bar = 100 Kpa

RFC 30 LL

Max. täckningsyta
ft x ft (m x m)

Max. 
mellanrum

 ft (m)

Vanlig temperatur-
klass (165 °F/74 °C) Ovansida av deflektor till tak

tum (mm)
Installa-
tionstyp

Minsta 
mellanrum

ft (m)Flöde
gpm (l/min)

Tryck
psi (bar)

12 x 12 (3,6 x 3,6) 12 (3,6) 9 (34,1) 9,0 (0,62) Släta tak 1/2 till 1 (13 till 25,4)
Tak med takbjälkar enligt 

NFPA 13D, 13R eller
13 monterade i bjälkar 1/2 till 1 (13 till 25,4)

Dolda 8 (2,4)
14 x 14 (4,3 x 4,3) 14 (4,3) 10 (37,8) 11,0 (0,76)

För taktyper hänvisas till NFPA 13, 13R eller 13D.

RFC 43 LL

Max. täckningsyta
ft x ft (m x m)

Max. 
mellanrum

 ft (m)

Vanlig temperatur-
klass (165 °F/74 °C) Ovansida av deflektor till tak

tum (mm)
Installa-
tionstyp

Minsta 
mellanrum

ft (m)Flöde
gpm (l/min)

Tryck
psi (bar)

12 x 12 (3,6 x 3,6) 12 (3,6) 12 (4,5) 7,8 (0,54)

Släta tak 1/2 till 1 (13 till 25,4)
Tak med takbjälkar enligt 

NFPA 13D, 13R eller
13 monterade i bjälkar 1/2 till 1 (13 till 25,4)

Dolda 8 (2,4)

14 x 14 (4,3 x 4,3) 14 (4,3) 13 (49) 9,1 (0,63)

16 x 16 (4,9 x 4,9) 16 (4,9) 13 (49) 9,1 (0,63)

18 x 18 (5,5 x 5,5) 18 (5,5) 18 (68) 17,5 (1,21)

20 x 20 (6,1 x 6,1) 20 (6,1) 21 (79) 23,8 (1,64)

För taktyper hänvisas till NFPA 13, 13R eller 13D.

RFC 49 LL

Max. täckningsyta
ft x ft (m x m)

Max. 
mellanrum

 ft (m)

Vanlig temperatur-
klass (165 °F/74 °C) Ovansida av deflektor till tak

tum (mm)
Installa-
tionstyp

Minsta 
mellanrum

ft (m)Flöde
gpm (l/min)

Tryck
psi (bar)

12 x 12 (3,6 x 3,6) 12 (3,6) 13 (49) 7,0 (0,48)

Släta tak 1/2 till 1 (13 till 25,4)
Tak med takbjälkar enligt 

NFPA 13D, 13R eller
13 monterade i bjälkar 1/2 till 1 (13 till 25,4)

Dolda 8 (2,4)

14 x 14 (4,3 x 4,3) 14 (4,3) 13 (49) 7,0 (0,48)

16 x 16 (4,9 x 4,9) 16 (4,9) 13 (49) 7,0 (0,48)

18 x 18 (5,5 x 5,5) 18 (5,5) 17 (64,3) 12,0 (0,83)

20 x 20 (6,1 x 6,1) 20 (6,1) 20 (75,73) 16,7 (1,14)

För taktyper hänvisas till NFPA 13, 13R eller 13D.
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Täckplattor kan justeras upp till 1/2” (13 mm). Vrid täckplat-
tan medsols tills flänsen är i kontakt med taket. För alternativet 
med täckplatta som trycks på/skruvas av, trycks täckplattan 
på koppen och slutjustering görs genom att vrida täckplattan 
medsols tills kjolflänsen har full kontakt med taket. För att 
demontera täckplattan måste den vridas motsols. I tak som 
har plenumutrymme ovanför sprinklern, kan plenumutrym-
met ha neutral eller negativ trycksättning men får inte vara 
positivt trycksatt. Inspektera alla sprinklers efter installation 
för att säkerställa att gapet mellan täckplattan och taket och 
de fyra spåren i koppen är öppna och fria från allt som kan 
hindra luftflödet. 

Underhåll
Dolda sprinklers av modell RFC30 LL, RFC43 LL och 

RFC49 LL bör inspekteras och sprinklersystemet underhållas 
i enlighet med NFPA 25. Rengör inte sprinklerna med tvål-
vatten, ammoniak eller andra rengöringsvätskor. Avlägsna 
damm med hjälp av en mjuk borste eller lätt dammsugning. 
Demontera alla täckplattor på sprinklers som har målats över 
(på annat sätt än som skett i fabriken) eller som är skadade 
på annat sätt. Ett lager av reservsprinklers bör finnas för att 
möjliggöra ett snabbt utbyte av skadade sprinklers eller av 
sprinklers som aktiverats. Före installation måste sprinklerna 
förvaras i sina originalkartonger och förpackningar tills de ska 
användas för att minimera risken för skador som kan leda till 
funktionsfel.

Modell RFC30 LL, RFC43 LL och RFC49 LL 
– specifikation för dolda bostadssprinklers

Sprinklerna ska vara cULus-listade och certifierade enligt 
NSF-61 bilaga G som lågflödes- dolda bostadssprinklers 
med nedfallande deflektor och inställbar plan täckplatta, 
utformade för en minimal konstruktionsdensitet på 0,05 gpm/
ft2. Sprinklerramen och deflektorn ska vara av brons och ha 
en 1/2" NPT-gänga. 

Det termiska elementet ska bestå av en godkänd svart-
målad smältlänk av beryllium-nickel med symmetrisk 

hävstångsmekanism, som håller en teflonbestruken Belleville-
fjäderbricka och ett bearbetat mässinglock med vattentät-
ning som inte innehåller några delar av plast. Sprinklernas 
nominella K-faktor ska vara 3,0 (43,2), 4,3 (62) och 4,9 (70,6), 
med en öppning på 3/8” respektive 7/16”. Temperaturklassen 
ska vara vanliga 165 °F (74 °C); täckplattans temperaturklass 
ska vara 135 °F (57 °C). Täckplatteenheten ska bestå av en 
täckplatta av mässing och en låsfläns av kopparlegering 
som medger en 1/2” justering av täckplattan. En tät kontakt 
mellan täckplattan och koppen säkerställer att den nedfal-
lande deflektorn är rätt placerad under taket. En plastkåpa, 
som är fabriksinstallerad inuti sprinklerkoppen, tillhandahålls 
för att skydda den nedfallande sprinklerdeflektorn från att 
skadas, vilket kan inträffa under installation innan täckplattan 
är monterad. Standardytbehandling: [Krom] [Vit] [Speciellt – 
anges]. Dolda sprinklers för bostäder ska vara av Reliable 
modell RFC30 LL, SIN RA3211 (Bulletin 032), modell RFC43 
LL, SIN RA3212 (Bulletin 032) eller modell RFC49 LL, SIN 
RA3216 (Bulletin 032).

Beställningsinformation
Ange:
1. Sprinklermodell
2. Ytbehandling täckplatta
3. Påskruvnings- eller 

påtryckningstyp
Ytbehandling 
täckplatta:(1)

Standardytbehandlingar
Förkromad
Vitmålad

Speciella ytbehandlingar(2)

Ljus mässing
Bearbetad brons
Svartpläterad
Svartmålad
Benvit
Satinkrom

(1) Andra ytbehandlingar och färger 
finns tillgängliga för specialbe-
ställning. Rådgör med fabriken 
för detaljer. Standardfärg täck-
platta är halvglans, såvida ing-
enting annat anges.

(2) För täckplatta i perforerat 
utförande kontakta fabriken 
för att kontrollera tillgäng-
lighet av denna och andra 
specialutföranden.

TÄCKPLATTA: 1/2” (12,7 mm) JUSTERING

1” x 1/2” REDUCERINGS-
T-STYCKE ELLER -KRÖK

2 5/16” (58,42 mm) DIA.
KOPP

1/2” (12,7 mm) 
MAX. INSTÄLLNING 

AV TÄCKPLATTA

TAK1/2” (12,7 mm) MIN. TILL 1” 
(25,4 mm) MAX. – AVSTÅND 

FRÅN DEFLEKTOR TILL TAK

SPRINKLER

2 5/8” (66,55 mm) HÅL I TAK

2” (50,8 mm) MAX. AVSTÅND 
MONTERINGSYTA TILL TAK

3 5/16” (84,21 mm) DIA.
3/16” (4,96 mm)

TAK

PLAN TÄCKPLATTA
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Tillverkad av

Utrustningen som presenteras i denna bulletin måste installeras i enlighet med senast publicerade standarder utgivna av National Fire Protection Association, 
Factory Mutual Research Corporation eller andra liknande organisationer och även i enlighet med statliga lagar eller förordningar närhelst sådana är tillämpliga. 
Produkter som tillverkas och distribueras av Reliable har skyddat liv och egendom under mer än 90 år och installeras och underhålles av de mest välutbildade 
och respekterade sprinkler entreprenörerna som finns i USA, Kanada och andra länder.

Reliable erbjuder ett stort urval av sprinkler komponenter.  Här följer några av de 
många precisionstillverkade Reliable produkterna som vaktar liv och egendom mot 
brand dygnet runt.

Reliable... För ett totalt skydd

• Automatiska sprinklers

• Automatiska sprink-
lers jämns med taket

• Infällda automatiska sprinklers

• Dolda automatiska sprinklers

• Inställbara automatiska sprinklers

• Torra automatiska sprinklers

• Mellannivåsprinklers

• Öppna sprinklers

• Sprutmunstycken

•  Larmventiler

• Bromskammare

• Torrörsventiler

• Acceleratorer för torrörsventiler

• Mekaniska sprinklerlarm

• Elektriska larmkontakter för sprinklers

• Detektorer vattenflöde

• Delugeventiler

• Backventiler för detektorer

• Backventiler

• Elektriska system

• Emergencyskåp för sprinklers

• Modell D sprinklernyckel

• Täckplattor för sprinklers och vakter

• Testanslutningar för inspektörer

• Synligt avlopp

• Kuldroppsventiler och 
trumdroppsventiler

• Tätningar för styrventiler

• Luftunderhållsenheter

• Luftkompressorer

• Tryckmätare

• Identifikationsskyltar

• Anslutning till brandkår

Retur-
papper

Revisionslinjer visar på  
uppdaterade eller nya data

EG. Tryckt i USA 11 -20 14 Det.nr 9999970405


