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Modell G XLO K11,2 
(160 metrisk)
Standardspray-, standar-
drespons-, förråds- och 
icke-förrådssprinkler

Sprinkler med extra stor öppning
(SIN R2921) upprätt
(SIN R2916) hängande
Egenskaper
1. Upprätta cULus-listade som CMDA-sprinklers (kon-

trolläge, tillförselhastighet/yta) för skydd av förråd och 
icke-förråd.

2. Upprätta och hängande, FM-godkända som standar-
drespons-, förråds-, icke-förråds- och CMDA-sprinklers.

3. 3/4” NPT- eller ISO  7-R 3/4-standardgängor; 1/2” NPT- 
eller ISO 7-R 1/2-gängor som tillval endast för upprätta 
eftermonteringsapplikationer.

4. Modell 3/4” G XLO upprätt är cULus-listad för använd-
ning med ett D-6-skydd/sköld och är FM-godkänd för 
användning med ett D-7-skydd/sköld. G XLO hängande 
är FM-godkänd för att användas tillsammans med ett 
D-8-skydd eller en D-9-skydd/sköld. Se Bulletin 208.

Listningar och godkännanden:
Följande organisationer utfärdar listningar eller godkännan-

den för modell G XLO-sprinklers. Se tabell ”Tekniska data” 
för information om listningar och godkännanden som gäller 
för varje sprinkler.
1. Underwriters Laboratories, Inc. och Underwriters 

Laboratories of Canada (cULus) – endast upprätt.
2. Godkänd av Factory Mutual (FM) som förråds-, icke-för-

råds- och CDMA-sprinkler – upprätt och hängande.

UL-nummer: VNIV

UL:s listingskategorier
Sprinklers, automatiska och öppna; sprinklers för skydd av 
förråd, (kontrolläge, tillförselhastighet/yta)

Tekniska data:

Sprinklertyp
Nominell 
K‑Faktor Sprink‑

lerhöjd
Godkän‑
nanden

Sprinklerns 
identifikations‑
nummer (SIN)US Metrisk

Upprätt, 0,64 öppning 
med 3/4” NPT (R 3/4)

11,2 160 2,71”
(68,8 mm)

cULus, 
FM R2921

Upprätt för eftermon-
tering, 0,64 öppning 
med 1/2” NPT (R 1/2)

11,2 160 2,82”
(71,6 mm)

cULus, 
FM R2921

Hängande, 0,64 
öppning med 3/4” 

NPT (R 3/4)
11,2 160 2,71”

(68,8 mm) FM R2916

Obs! Denna produkt har testats och listats för förrådsapplika-
tioner i syfte att godkänna dess användning i stället för 5,6 K- 
eller 8,0 K-Faktor-sprinklers för skydd av högstaplingslager.

Produktbeskrivning
Reliables G XLO-sprinkler är en sprinkler med mittstötta, 

kompressionslödd och extra stor öppning som har utformats 
för förråds- och icke-förrådsapplikationer. Modell G XLO-
sprinklern är tillgänglig i upprätt eller hängande konfiguration. 
Modell G XLO-sprinklern är tillgänglig med 3/4” NPT- eller 
ISO 7-R 3/4-gängor. Som tillval är modell G XLO upprätt till-
gänglig med 1/2” NPT- eller ISO  7-R 1/2-gängor endast för 
eftermonteringsapplikationer.

Konstruktionsskriterier
Modell G XLO-sprinklern är avsedd att användas som 

standardspraysprinkler med normal respons i hydrauliskt 
konstruerade sprinklersystem med ett minimitryck på 7 psi 
(0,5 bar) i enlighet med diagrammen för yta/tillförselhastighet 
i NFPA 13 eller i enlighet med FM Property Loss Preventions 
datablad.

Modell G XLO är inte en ”stordropps”- eller ”ESFR”-sprinkler.

Temperaturklasser

Klassificering Sprinklerklass Maximal 
omgivningstemperatur Ramfärg

°F °C °F °C
Standard

Mellanliggande
Hög

165
212
286

74
100
141

100
150
225

38
66
107

Ofärgad
Vit
Blå

Ytbehandlingar
Standardytbehandlingar

Brons Krompläterad (3)

Speciella ytbehandlingar
Blyöverdragen(1) (3)

Vax (1) (2) (3)

Vax/bly (1) (2) (3)

–  Temperaturklassad för 165 °F (74 °C), 
212 °F (100 °C) och 286 °F (141 °C)

–  165 °F (74 °C) klart vax, 212 °F 
(100 °C) brunt vax

–  165 °F (74 °C) klart vax, 212 °F 
(100 °C) brunt vax

(1) cULus.
(2) 212 °F (100 °C) brunt vax får användas på 286 °F (141 °C) sprinklers när 

den maximala omgivningstemperaturen inte överskrider 150 °F (66 °C)
(3) Endast upprätt.

Modell G XLO upprätt Modell G XLO hängande
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Revisionslinjer visar på  
uppdaterade eller nya data

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.

EG. Tryckt i USA 06 -20 15 Det.nr 9999970022

Installation
Reliables G XLO-sprinkler måste installeras i enlighet med 

NFPA:s standarder eller tillämpliga Factory Mutuals Loss 
Prevention-datablad för samtliga konstruktionsmetoder för 
yta/tillförselhastighet, samt enligt behörig myndighet.

Modell G XLO-sprinklers måste installeras med hjälp av 
Reliables sprinklernyckel av modell H. Annan typ av nyckel 
kan skada sprinklern.

En läckagetät sprinklerskarv kan åstadkommas med ett 
åtdragningsmoment på 14 - 20 ft-lb (19 - 27 N-m) för sprink-
lers med 3/4” NPT- och ISO  7-R 3/4-gängor. För sprinklers 
med 1/2” NPT- och ISO 7-R 1/2-gängor rekommenderas ett 
åtdragningsmoment på 8 - 18 ft-lb (11 - 24 N-m). Ett högre 
åtdragningsmoment än det rekommenderade kan orsaka 
läckage och försämrad sprinklerfunktion.

Underhåll
Sprinklers av modell G XLO bör inspekteras och sprinkler-

systemet underhållas i enlighet med NFPA 25. Rengör inte 
sprinklerna med tvålvatten, ammoniak eller andra rengörings-
vätskor. Avlägsna damm med hjälp av en mjuk borste eller 
lätt dammsugning. Byt ut alla 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.

Beställningsinformation
Ange:
1. Sprinkler: Modell G XLO
2. Deflektor/inställning: [Upprätt] [Hängande]
3. Temperaturklass: [Standard, 165 °F] [Mellanliggande, 

212 °F] [Hög, 286 °F]
4. Ytbehandlingar: (Se tabellen ”Ytbehandlingar”)
5. Gängor: [3/4” NPT] [ISO  7-R 3/4] [1/2” NPT (endast 

upprätt)] [ISO 7-R 1/2 endast upprätt]
6. Skydd: [Inget] [D-6 (upprätt cULus)] [D-7 (upprätt FM)] 

[D-8 (hängande FM utan sköld)] [D-9 (hängande FM med 
sköld)]

Modell H-sprinkler
Använd endast sprinklernyck-
eln av modell H för demonte-
ring och installation av sprink-
lers. Annan typ av nyckel kan 
skada sprinklern.

2,82” (71,6 mm)
(FÖR 1/2” NPT UPPRÄTT)

2,71” (68,8 mm)
(FÖR 3/4” NPT)

1,87” (47,5 mm)1,54” (39,1 mm)

HÄNGANDE UPPRÄTT


