
The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc., 103 Fairview Park Drive, Elmsford, New York 10523

B
ulletin 132 R

ev. B
_S

V
Bulletin 132 Rev. B_SV

Modell GL 112 
Snabbreagerande upprätta 
och hängande sprinklers

Snabbreagerande sprinklers
(SIN R3226) upprätt 
(SIN R3216) hängande
Egenskaper
Reliables GL 112 QR-sprinkler erbjuder möjlighet att:
1. Överensstämmelse med FM-kraven på QR-sprinklers 

som ska användas i ställage. GL 112 upprätt använder 
en D-7-vakt/sköld. GL 112 hängande kan användas till-
sammans med ett D-8-skydd eller en D-9-vakt/sköld. 
Se Bulletin 208.

2. Kan även användas som taksprinkler enligt FM:s data-
blad 8-9.

3. Minska rörledningsstorleken.
4. Öka tätheten med befintliga system.
5. Denna produkt är avsedd att användas som snabbre-

agerande förrådssprinkler i hydrauliskt konstruerade 
system med ett minimitryck på 7 psi (0,5 bar) i enlighet 
med täthetsdiagrammen i NFPA 13:s standarder.

6. K-faktor = 11,2 (160)

Listningar och godkännanden:
Godkänd av Factory Mutual (FM) som förrådssprinkler.

Produktbeskrivning
Reliables snabbreagerande sprinkler av modell GL 112 

utnyttjar en böjd smältbar legeringslänk i temperaturklass 
165 °F (74 °C) eller 212 °F (100 °C). Sprinklern har utfor-
mats för att kontrollera kraftiga bränder, som utgör en stor 
utmaning i både pallager och hyllager, med relativt låga vat-
tentryck. Denna sprinkler är tillgänglig med 3/4” NPT (R 3/4) 
standardgänga för nya installationer.

Det har bevisats i fullskaliga brandövningar att sprinklern 
uppfyller de tillämpliga mekaniska och hydrauliska avsnitten i 
den senaste sprinklerstandarden. Den har även erhållit god-
kännande från Factory Mutual.

Denna produkt är avsedd att användas som snabbreage-
rande sprinkler i hydrauliskt konstruerade system med ett 
minimitryck på 7 psi (0,5 bar) i enlighet med täthetsdiagram-
men i NFPA 13:s* standarder.

Konstruktionsskriterier
Följande kriterier gäller vid utformning av ett automatiskt 

sprinklersystem som utnyttjar GL 112 QR-sprinklern för 
NFPA 13*-applikationer.
• Sprinkleravstånd ska vara minst 6 ft. (1,8 m)

• Utloppstrycket enligt NFPA 13*-standarden för sprink-
lers och för alla Factory Mutual (FM)-applikationer ska 
hålla ett minimum på 7 psi (0,5 bar).

• Factory Mutuals (FM) Loss Prevention-datablad 
innehåller krav som skiljer sig från NFPA. Modell GL 112 
är godkänd av Factory Mutual för installationer som reg-
leras i datablad 8-9 och 2-0.

GL 112 QR-sprinklern är avsedd för standardflöden. 
Tryckkrav och standardplacering enligt specifikationer för 
NFPA:s krav för lager. Modell GL 112 QR är inte en ”stor-
dropps”- eller ”ESFR”-sprinkler.

Temperaturklasser

Klassificering
Sprink-
lerklass

Maximal omgi-
vande temperatur Ramfärg

°F  °C °F  °C
Standard

Mellanliggande
165
212

74
100

100
150

38
66

Ofärgad
Vit

* För sprinklerstandarder före 1999 års utgåva av NFPA 13 används NFPA:s 
standarder 231, 231C, 231D och 231F.

Modell GL 112 QR upprätt 3/4” NPT

Modell GL 112 QR hängande 3/4” NPT
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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 05-2014 Det.nr 9999970422

Ytbehandlingar
Standard ytbehandlingar

Brons

Reliables GL 112 QR-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.
* För sprinklerstandarder före 1999 års utgåva av NFPA 13 används 

NFPA:s standarder 231, 231C, 231D och 231F.

Sprinkler modell H
Obs! Sprinklerna måste 
dras åt med ett moment 
mellan 14-20 ft-lb (19-
27,1 N-m). Sprinklers 

som inte är dragna med rätt åtdragningsmoment kan orsaka 
läckage eller försämring av funktion. Skadade sprinklers 
måste bytas ut omedelbart.

Underhåll
Sprinklers av modell GL 112 QR bör inspekteras och 

sprinklersystemet underhållas i enlighet med NFPA 25. 
Rengör inte sprinklerna med tvålvatten, ammoniak eller 
andra rengöringsvätskor. Avlägsna damm med hjälp av en 
mjuk borste eller lätt dammsugning. Demontera alla sprink-
lers som har målats över (på annat sätt än som skett i fabri-
ken) eller som är skadade på något sätt. Ett lager av reserv-
sprinklers 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 eliminera 
risken för skador som kan leda till funktionsfel.

Beställningsinformation
Ange:
1. Sprinklermodell
2. Temperaturklass
3. Ytbehandlingar
Obs! Använd endast sprinklernyckeln av modell H för demontering och 
installation av sprinklers. Annan typ av nyckel kan skada sprinklern.

1,54” (39,1 mm) 1,87” (47,5 mm)

2,71” (68,8 mm)
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