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Modell J168                                                                          
Standard Respons
Uppåtriktad (Upright) 
sprinkler (SIN RA1124)

Egenskaper:
1. Använder sig av Standard Response centrerad 

fjäder blecks sensor.
2. Temperaturklasser på 165° F (74° C), 212° F (100° C) 

och 286° F (141° C).
3. Finns i mässing, blybelagd, vaxbelagd och vax över 

blybelagda ytor.
4. Erbjuder högre flöde vid mycket lägre tryck, speci-

ellt i högre densitet och för att skydda högt staplade 
lager.

5. Begränsar densitets ökning för plast pallar applika-
tioner enligt NFPA 13

Godkännande
1. Listad av Underwriters Laboratories Inc. och UL-cer-

tifierad för Kanada (cULus) för att tillämpas i lager.
2. NYC MEA 258-93-E
3. FM-godkänd som lagersprinkler.

Teknisk Data
Tillämpningar
Sprinkler för våtsystem, torrsystem och preactionsystem.

Hazards

Standard, Extra Hazard och Lagerutrymmen 
enligt NFPA 13
För sprinkleravståndet, placering, och densitet/area 
flödesberäkningar: se NFPA 13.

Minsta Arbetstryck
7 psi (0,5 bar) resterande (flöde)

Maximalt Arbetstryck
Klassad 175 psi (12,1 bar)
Fabrikstestad till 500 psi (34,5 bar)

K-Faktor
K=16.8 GPM/psi½ (241,9 LPm/bar)½  

Röranslutningsgänga 
¾ NPT (R¾)

Total Längd
31/8  inch (79,4 mm)

Sprinkler Identifi cation Number
RA1124

Produktbeskrivning
Reliable Modell J168 Sprinkler utnyttjar konstruktion-

sprincipen med centrerad fjäder blecks konstruktion. 
Den smältbara legeringen fångas i cylindern för lodet 
som omkapslar en kula av rostfritt stål. När den värme-
känsliga legeringen smälter, flyttas kulan in i cylindern 
och tillåter cylindern att separera från okets centrum. 
När detta händer är hävarmen släppt så att den kan fjä-
dra fritt från sprinklern så att alla ingående delar rensar 
vägen för vattnet och tillåter spridarplattan att fördela ut 
vatten i ett halvsfäriskt mönster. 

Reliable Modell J168, 16,8 (242) K-faktor sprinklers 
testas i fullt utvecklad brand för att sedan kunna använ-
das för skydd av ställage och i hög lager.

Tillgänglighet & Service
Reliable´s produkter är tillgängliga genom ett utbrett 

nätverk av nationella och internationella leverantörer. Se 
Reliables webbplats www.reliablesprinkler.com för yt-
terligare information.

Beställningsinformation
Specifi cera:
1. Modell J168 Upright
2. Temperaturklass (se sida 2)
3. Ytbehandling (se sida 2)
4. Modell J1 Installationsnyckel

  Hänvisar till  CA-167

Modell J1 Sprinkler Wrench

Observera: Denna sprinkler är UL-listad som Control 
Mode Density Area (CMDA) sprinkler.



Temperature Ratings

Klassifi cation
Temperaturk-

lass

Maximal
Omgivnings-
temperatur Ramfärg

°F °C °F °C

Standard
Medel
Hög

165
212
286

74
100
141

100
150
225

38
66
107

Ofärgad
Vit
Blå

Designkriterier

cULus listningskrav
Reliable Standard Response J168 Upright Sprinkler är 

cULus listad för användning i klassificeringar upp till och 
med Extra Hazard, för hydrauliskt beräkningar i våt- eller 
torrsystem enligt NFPA 13, och med ett lägsta arbetstryck 
på 7 psi (48,3 kPa) i våt- eller torrsystem.  Använd stan-
dardkraven för sprinklerns placering och densitet/area 
skyddskriterier som tillhandahålls i NFPA 13.
Även:

J168 Sprinkler är cULus listad för användning i högt 
staplade lagringsutrymmen enligt definitionen i NFPA 13. 
Denna sprinkler kan användas för skydd av fast staplat, 
pallar, ställ-lagring (singel, dubbel, multipel-rad och por-
tabel), fackverk, hyll-lagring, inklusive, men inte begrän-
sat till: plaskapsling eller oinkapslat klass I-IV och grupp 
A eller B plaster, förpackad, expanderplast eller icke-ex-
panderplast, samt exponerade icke-expanderplast. För 
hydrauliskt beräknade våt- eller torrsystem enligt NFPA 
13 med ett lägsta arbetstryck på 7 psi (0,5 bar). Använd 
standardkraven för sprinklerns placering och densitet/
area villkoren som utförs i NFPA 13 för högt staplade lager.
FM godkännandekrav

Reliable Standard Response Standard Spray J168, 
K-16.8 Upright sprinkler är godkänd att installeras i en-
lighet med FM datablad 8-9 och 2-0. (FM riktlinjer kan 
skilja sig från UL och C-UL listningskrav). Exempel på 
högt staplade lager utan in-rack sprinkler:
1. NFPA 13 (2010 års utgåva, avsnitt 17.2.5.1.2) förs-

es endast med takskydds (inga in-rack sprinklers) 
kriterier med öppen ram (inga fasta hyllor) singel, 
dubbel, multipel-rad, eller portabel ställ lager (utan 
behovet in-rack sprinklerskydd) i klass I till klass IV 
varor, förpackad (expanderplast och icke expand-
erplast) grupp A plast, exponerade (icke expand-
erplast) grupp A plast, grupp B eller C plaster där 
samtliga följande villkor är uppfyllda:
• En lager höjd på upp till 20 fot (6,1 m)
• En maximal takhöjd på 27 fot (8,2 m)
• Ett minimum avstånd mellan spridarplatta och 

toppen av lagret på 18” (457 mm)
• En lägsta densitet på 0.60 gpm/ft2 (24,4 mm/min)
• Ett lägsta arbetstryck på 7 psi (0,5 bar)
• En minsta utformningområde på 2.000 ft2 (186 

m2) för våtsystem eller 2.600 ft2 (242 m2) för torr-
system.

Obs: J168 Sprinkler kan användas i alla tillämpningar 
och byggnadshöjder som tillåts av NFPA 13 eller FM rik-
tlinjer. J168 är en Standard Response Standard Spray 
sprinkler med en större K-faktor för att ge större vatten-
flöden vid lägre tryck.

Special Ytbehandling

Bly belagd

Vaxbelag (1)(2)

Vaxbelagd över 
blybelagd (1)(2)

Temperaturklass på 165 °F (74 °C), 212 °F (100 
°C) och 286 °F (141 °C).
165 °F (74 °C) Klarvax, 212 °F (100 °C) Brun-
vax..
165 °F (74 °C) Klarvax, 212 °F (100 °C) Brun-
vax.

(1) 212 °F (100 °C) brunvax kan användas på 286 °F (141 °C) sprinkler när 
den maximala omgivningstemperaturen inte överstiger 150 °F (66 °C).
(2) Inte FM godkänd.

Varning: Reliable Standard Response J168 Upright 
Sprinkler måste installeras och underhållas med NFPA 
standarder, samt de normer för andra myndigheter som 
har behörighet.

2.

2. NFPA 13 (2010 års utgåva, Fig. 17.2.1.2.1 (f)) förs-
es endast med takskydds (inga in-rack sprinklers) 
kriterier med öppen ram (inga fasta hyllor) singel, 
dubbel, multipel-rad, eller portabel rack lager (utan 
behov av in-rack sprinklerskydd) av förpackad icke 
expander- grupp A eller B plaster, med:
• En lagerhöjd på upp till 25 fot (7,6 m)
• En maximal takhöjd på 30 fot (9,1 m)
• Ett minsta avstånd mellan spridarplatta och top-

pen av lagret på 18” (457 mm)
• En lägsta vattentäthet på 0.80 gpm/ft2  (32,6 mm/

min)
• Ett lägsta arbetstryck på 7 psi (0,5 bar)
• En minsta verkningsyta på 2.000 ft2 (186 m2) för 

våtsystem och 4.500 ft2 (418 m2) för torrsystem
Se NFPA 13 för särskilda krav för olika kombinationer av 
bygghöjder, lagerhöjder, avstånd mellan sprinkler och 
varor, lagerarrangemang, klassificeringar av varor, och 
mer eller mindre nödvändiga vattentätheter

Obs: Denna sprinkler är en Control Mode Sprinkler.



Installation
Modell J168 Upright sprinkler skall installeras enligt föl-

jande:
• Installeras endast i upprätt läge
• Applicera gängtätningsmedel i NPT gängor, 

spänn sprinklerkopplingen för hand.
• Installera endast sprinkler med sprinklernyckel.
• Skruva åt endast med J1 Sprinklernyckel.
• En läckagetät ¾ NPT (R ¾) sprinklerled kan erhål-

las med ett moment på 14-20 ft. lbs.
• Högre moment kan försämra tätningen eller funk-

tionen hos sprinkler.

Underhåll
Modell J168 sprinkler bör inspekteras kvartalsvis och 

sprinklersystemet underhållas i enlighet med NFPA 25. 
Rengör inte sprinkler med tvål och vatten, ammoniak eller 
andra rengöringsvätskor. Ta bort damm med en mjuk bor-
ste eller försiktig dammsugning. Kassera alla sprinkler som 
har målats (annat än fabriksbehandlade) eller skadade på 
något sätt. Ett lager av reservsprinkler skall finnas för att 
möjliggöra snabb ersättning av skadad eller använd sprin-
kler. Före installationen bör sprinklern förvaras i originalkar-
tonger och förpackning tills de ska användas. Detta min-
imerar skaderisken för sprinkler som annars kan ge ingen 
eller felaktig funktion.

Teknisk Specifi kation
Modell J168 Standard Response Upright Sprinkler

Sprinklern ska vara cULus listad som Standard Response 
Upright Spray sprinklers för användning i klassificeringar 
till om Extra Hazard, samt för lagringsutrymmen i enlighet 
med NFPA 13. Sprinklerkonstruktionen är en formgjuten 
ram i brons med spårförsedda nyckelplan och koppar-
legerings spridarplatta. Vattentätningen skall bestå av ett 
smältbart termoelement som utnyttjar konstruktionsprin-
cipen med centrerad fjäder blecks sensor med metall och 
med Belleville fjäderbrickor, på båda sidor övertäckt med 
teflon film. Temperaturklassen finns i [165° F (74° C)], [212° 
F (100° C)] och [286° F (141° C)]. Sprinkler har en nominell 
K-faktor på 16,8 (241,9) och har en ¾” NPT (R) gänga. Det 
nominella arbetstrycket ska vara 175 psi (12,1 bar). Stan-
dard ytbehandling är i brons. Sprinkler ska vara Reliable 
modell J168 Standard Response Upright sprinklers, Bul-
letin 011 (SIN RA1124).

Tillval för specialtillämpad ytbehandling:
Sprinkler som utsätts för korrosiva miljöer ska ha en fab-

riksgjord [165° F (74° C) klarvaxbelagd] [212° F (100° C) 
brunvaxbelagd] [blypläterade för 165° F (74° C), 212° F 
(100° C), eller 286° F (141° C)] [vax över blybelagd] kor-
rosionsbeständig beläggning.

Note: 1. Grooved sprinkler boss provided to insure that the Sprinkler wrench does not slip during installation.         
           2. A tight ¾” NPT sprinkler joint should be obtained with a torque of 14 to 20 ft. lbs. Higher levels of torque may distort the sprinkler inlet 
               cause leakage or impairment. 

3.
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The equipment presented in this bulletin is to be installed in accordance with the latest published Standards of the National Fire Protection Association, Factory 
Mutual Research Corporation, or other similar organizations and also with the provisions of governmental codes or ordinances whenever applicable.

Products manufactured and distributed by Reliable have been protecting life and property for over 90 years, and are installed and serviced by the most highly 
qualified and reputable sprinkler contractors located throughout the United States, Canada and foreign countries.

• Automatic sprinklers

• Flush automatic sprinklers

• Recessed automatic sprinklers

• Concealed automatic sprinklers

• Adjustable automatic sprinklers

• Dry automatic sprinklers

• Intermediate level sprinklers

• Open sprinklers

• Spray nozzles

• Alarm valves

• Retarding chambers

• Dry pipe valves

• Accelerators for dry pipe valves

• Mechanical sprinkler alarms

• Electrical sprinkler alarm switches

• Water flow detectors

• Deluge valves

• Detector check valves

• Check valves

• Electrical system

• Sprinkler emergency cabinets

• Sprinkler wrenches

• Sprinkler escutcheons and guards

• Inspectors test connections

• Sight drains

• Ball drips and drum drips

• Control valve seals

• Air maintenance devices

• Air compressors

• Pressure gauges

• Identification signs

• Fire department connection

Reliable offers a wide selection of sprinkler components.  Following are some of the many 
precision-made Reliable products that guard life and property from fire around the clock.

Reliable...For Complete Protection


