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Model HL22 Specific Application ESFR Sprinkler

Modell HL22 (SIN R7711)                                     
Specifi c Application
Early Suppresion Fast Respons 
(ESFR) Sprinkler

Egenskaper
1. Eliminerar ställage sprinklers för byggnader upp till 

48ft (14,6 m)
2. Lägre flöden ger möjlighet att minska:

• Dimensionerna på rörledningsnätet.
• Storlek på sprinklerpumpen 
• Inkommande vattenservice
• Tankstorlek.

3. Maximalt avstånd från spridarplattan till tak är 14” 
(356 mm).

4. Tillgänglig i 212° F (100° C).
5. UL listad.

Takhöjd Tryck Flöde

48 ft. (14.6m) 55 psi (3,8 bar)
166 gpm

(624 L/min)

Produktbeskrivning
HL22 Specific Application Early Suppression Fast Re-

sponse (ESFR) Sprinkler är avsedd för användning mot 
allvarliga/svåra brandförlopp. Denna sprinkler är utfor-
mad för att snabbt reagera på växande bränder med en 
stor mängd vatten som frigörs för att “dämpa” snarare än 
“kontrollera” bränder. Detta gör den vid lägre tryck och 
utan ställage sprinkler för byggnader med 48ft (14,6 m) 
takhöjd och med 43ft (13,1 m) lagerhöjd som krävs med 
en K14 eller en K17 ESFR sprinkler. HL22 sprinkler utnyt-
tjar en smältlänks legering med temperaturklass på 212° F 
(100° C). Sprinklern har en nominell K-faktor på 22,4 (320 
metrisk) och kommer att leverera cirka 166 gpm (624 L/
min) vatten vid 55 psi (3,8 bar). Spridarplattan och oket 
ger en bred, mycket symmetrisk, halvsfäriskt mönster som 
är kapabel att slå ner branden mellan sprinklers i områden 
med hög lasthöjd och samtidigt upprätthålla ett stort mo-
mentum i mittkärnan för att kunna penetrera och dämpa 
branden direkt under sprinklern.

Tillämpning och Installation
HL22 Specific Application ESFR sprinkler är avsedd 

för installation i enlighet med sprinklerkriterier (specifik 
applikation) som nämns i NFPA 13. Denna sprinkler är 
avsedd för skydd av klass I till IV varor och förpackad icke 
expanderande plast av grupp A eller B. Lagringen kan 
vara ”pallatized and solid piled, open frame single row, 
double row” för lagringshöjder upp till 43 ft. (13 m) i byg-
gnader med takhöjd på upp till 48 ft. (14,6 m) med minst 8 
ft. (2,4 m) gångbredd.

Godkännande 
1. Listad av Underwriters Laboratories Inc. 

Designkriterier
Generella riktlinjer:

Sprinklerplacering: Pendent, rikta okets armar 
längs med röret. Spridarplattorna bör vara parallella 
med innertaket eller yttertaket.
Systemtyp: Endast våtrörssystem.
Max. Täckningsområde: 100 ft2 (9,3 m2), större 
täckningsområde är tillåten i vissa fall.
Min. Täckningsområde: 64 ft2  (5,8 m2) enligt NFPA 13.
Maximal Taklutning: 2/12 lutning (9,5°).
Maximalt Avstånd: 10 ft (3,1 m).
Minsta Avstånd: 8 ft (2,4 m).
Spridarplattans Avstånd från Vägg: Minst 4” (102 
mm) från väggarna, och inte mer än halva tillåtna 
avståndet är tillåten mellan sprinkler.
Spridarplatta till topp av Lager: Minst 36” (914 
mm).
Spridarplatta till Tak: 6-14” (152-356 mm) enligt 
NFPA 13.
Avstånd från Centrumlinjen av smältlänken till 
tak: 4 ¾”-12 ¾” (120-324 mm).
Design sprinklersystem: NFPA13 för ESFR sprin-
kler baserat på 55 psi (3,7 bar)designtryck (166 gpm 
(628 l/min)per sprinkler) med 12 sprinkler i sämsta 
verkningsyta.
Minsta gångbredd: 8 fot (2,4 m)
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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.

Underhåll
Modell HL22 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 ska-
dade på något sätt. Ett lager av reservsprinkler skall finnas 
för att möjliggöra snabb ersättning av skadad eller använd 
sprinkler. Före installationen bör sprinklern förvaras i origi-
nalkartonger och förpackning tills de ska användas. Detta 
minimerar skaderisken för sprinkler som annars kan ge in-
gen eller felaktig funktion.
Teknisk Specifi kation
Modell HL22 Specifi c Application ESFR

Sprinkler ska vara Specific Application Early Suppression 
Fast Response (ESFR) Pendent [UL listad] för applikation-
er i varulager. Konstruktionen av sprinklerns ok och spri-
darplattan är av brons med kromad spridarplatta som är 
placerad på insidan av okets armar. Sprinkler skall ha ett 
maximalt listat/godkänt tak-till-spridarplattan avstånd på 
14”(356 mm). Den smältbara länken skall utnyttja hävarm-
sprincipen vid aktivering med godkänd snabb respons 
beryllium-nickel element med skyddande (vitmålad (212  
°F (100°C)) färg.  Tätningen ska bestå av en teflontäckt 
Belleville fjäderbricka och en mässingskåpa som ej in-
nehåller plastdelar. Vattentätningen skall bestå av en tef-
lonbelagd Belleville fjäderbricka och mässingslock utan 
att innehålla några plastdelar. ESFR sprinkler skall ha 
en nominell K faktor på 22,4 och 1” NPT eller ISO 7 R1 
gänga. Temperaturklassen skall vara [Medel 212 °F (100 

Modell HL22 Temperaturklass och Godkännanden

Klassifi cation
Sprinler

Temperaturklass Länkfärg Ramfärg
Max.

Omgivningstemperatur Godkännande
Identifi kationsnummer 

(SIN)
°F °C °F °C

Medel 212 100 Vit Vit 150 66 UL R7711

Installationsdata

Sprinklermodell
Nominellt

munstycksöppning
Gängstorlek

K-Faktor Max.
Arbetstryck

Ytbehandling(1)

US Metrisk

Endast pendent
0.87”

(22,1mm)
1” NPT (R1) 22.4 320

175 psi
(12,1 bar)

Brons

(1) Spridarplattan är kromad - sprinklerramen är vitmålad för att uppfylla NFPA #13 (2007) Tabell 6.2.5.1-färgkod - för att ge en visuell identifiering 
av temperaturklassen.

°C)]. Sprinkler ska dras åt mellan 22 till 30 ft-lbs (29,8 
- 40,7 Nm). Sprinklers som inte dras till rekommenderat 
moment kan orsaka läckage eller försämring av sprin-
klern. Skadade sprinkler måste bytas ut omedelbart.

Beställningsinformation
Specificera: 

1. 1” NPT (DBA4115391) eller ISO 7-R1 (DBA4115393) 
gänga

Patent: Denna produkt omfattas av en eller fl era 
av följande patent, US 6.450.265, US 6.502.643, US 
6.868.917, AU 722.593, GB 2.336.777

Använd endast modell 
H1 sprinklernyckel för de-
montering och montering. 
Någon annan typ av nyckel 
kan skada sprinklern.


