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Modell  XL
Quick Respons Institutionell 
Sprinkler

Quick Respons Institutionell 
Tillgängliga Sprinkler:
Ordinary och Light Hazard Applikationer
Modell XL INST Pendent (SIN R1314)
Modell XL INST Horisontal Sidewall (SIN R1334) 
Light Hazard Applikationer
Modell XL INST Pendent EC (SIN R1344)
Modell XL INST Horizontal Sidewall EC (SIN R1364)
Kännetecken
1. Quick response utförande
2. Temperaturegradering: 165 °F (75 °C)
3. Extended Coverage Listad för

16 ft. x 16 ft. (4,9 m x 4,9 m)
4. Standard ytbehandling: Ljus krom pläterad och

vitmålad.
5. Avkänningslänk som släpper en hängande last

som överstiger 50 lbs. (22.7 kg)
6. Finns tillgänglig med säker flänshållare.
Listning & Godkännade
1. Listad av Underwriters Laboratories, Inc. (UL)
2. Certifierad för Canada by Underwriters Laboratories (CUL)
3. NYC MEA 258-93-E

Anm:  Godkännande gäller för Light Hazard.
UL Guide Nr
VNIV

UL Listning Kategori 
Sprinklers, Automatic & Open 
Quick Response Sprinklers

U.S. Patent Number 6,554,077

Produkt Beskrivning
Modell XL INST är en Quick Respons Institutionell sprinkler. 
Det är en typ av länk med smältlod automatisk sprinkler 
avsedd för standard och EC-applikationer. Dessa sprinklers 
har visat svarstider i laboratorietest av fem till tio gånger 
snabbare än Standard Response sprinkler.
Den snabba reaktion gör att Model XL INST Sprinklern 
applicera vatten till en brand mycket snabbare än Standard 
Response sprinkler med samma temperaturgradering. Först 
när lodet länken har släppt öppningsmekanismen från 
sprinkler tillåter deflektorn vattnet att fördelas och släcka 
ev.brand.
Moderna arkitektoniska konstruktioner kräver sprinkler som 
ger inte bara den bästa brandskydd, men också en attraktiv 
design. Modell XL INST uppfyller båda dessa kriterier. Flush 
modellen i denna sprinkler ger en estetiskt tilltalande 
installation genom att dölja hela sprinklers operativa delar 
med undantag av den värmekännande länken.

Model XL INST Pendent

Modell XL INST Horisontell Sidewall

Modell XL INST har utformats för att användas i kriminalvård 
och mentalsjukhus och andra typer av institutioner där försök 
av patienter vid s.k självskador kan innebära en aktivering av 
sprinklersystemet. Värme sensorn är konstruerad för att 
släppa en hängande last som överstiger 50 lbs. (22.7 kg). när 
de släpps från 25 mm höjd. Den koniska täckenheten är 
ordentligt fäst vid sprinklerkroppen med sabotagesäkra fästen. 
Den horisontella sidovägg modellen använder en täckbricka 
med en integrerad deflektor hylla.

Applikationer och installation
Alla Modell XL INST Sprinkler används i fasta 
brandskyddssystem: Våt, Torr, Deluge eller Preactionsystem. 
Försiktighet måste iakttas att munstyckstorlek, 
temperaturgradering, deflektorn stil och sprinkler typ är i 
överensstämmelse med de senast publicerade standarderna av  
National Fire Protection Association eller godkännande av 
andra myndigheters regelverk.
Dessa sprinklers måste installeras med modell ZX 
sprinklernyckel. Någon annan typ av skiftnyckel kan skada 
sprinklern som är utformad för att tillåta montage med 
transportskyddet på, vilket ger ytterligare skydd till sprinklern. 
Transportskydd bör tas bort först efter väggar är klar och när 
täckbrickan är installerad. När Model XL sprinkler beställs, är 
täckbricka med, men utan fästflänsar som säljs separat.
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Modell XL Institutionell täckbricka är den enda täckbricka 
som kan användas med denna sprinkler. Baksidan av 
Institutional HSW EC täckbricka är märkt med  "INST EC". 
Endast markerat på detta sätt är godkänt för denna sprinkler. 
Användning av någon annan täckbricka upphäver alla 
godkännanden samt alla garantier. Dessutom måste varje 
installerad sprinkler innehålla en täckbricka. Det 
rekommenderas att en tätning appliceras runt om varje 
täckbricka för att täta alla ev. glipor mellan väggen eller taket 
(se bilder på sid 3).
Det måste vara möjligt att förhindra axiell rörelse hos varje 
sprinkler bort från taket eller väggen. Reliable erbjuder en 
flänshållare som rekommenderas för detta ändamål. Reliable  
ansvarar inte för skada på egendom eller personskador när

spärranordning inte används eller inte är korrekt installerat på 
Institutionella sprinklern. 
Var försiktig så att du inte skadar sprinklerna före, under 
och efter installationen. Installera dem enligt "Warning 
Sheet CA-132", och kontrollera alla installerade sprinkler 
för att försäkra att de inte har skadats. Byt ut alla sprinkler 
som har några tecken på skador. Vid byte Modell ZX HSW 
med Modell XL HSW, använd en täckbricks förlängare typ 
P / N 6814000001
Missbruk av eller manipulering av Reliable  Institutionella 
Sprinkler, som kan leda till materiella skador eller 
personskada, inklusive dödsfall, som en följd av nedmontering 
eller modifiering av denna produkt för användning i samband 
med avsedd användningen, gör inte Reliable Automatic 
Sprinkler Co, Inc. ansvarig för aktuell händelse.Teknisk Data:

Täcknings area - Pendent och Horisontell Sidewall - Standard täckyta
Se min. flödes- och tryckkrav som anges i NFPA 13

Täcknings area - Pendent EC
Flödesdata (1)

gpm (Lpm)
Tryck (1)

psi (bar)
26 (98,4) 21.6 (1,48) 16 x 16 (4,9 x 4,9)

Täcknings area - Horisontell Sidewall EC
Flödesdata (1)

gpm (Lpm)
Tryck (1)

psi (bar)
Avstånd defl ektor till tak
            Min. - Max.
               " (mm)

26  (98,4) 21.6 (1,48) 16 x 16 (4,9 x 4,9) 4 - 6    (100-to-150)

27 (102,2) 23.2 (1,60) 16 x 16 (4,9 x 4,9) 6 - 12  (150-to-300)
(1) Min. flödesdata och tryck för alla täckytor mindre än 16 ft. x 16 ft. (4,9 m x 4,9 m).

Modell XL INST Sprinkler Temperatur Data:
Temperatur gradering Sprinkler gradering Max. tak temperatur

°F °C °F °C
Normal 165 74 100 38

Installations Data:
Sprinkler Typ 

Quick Respons, 
½” NPT Gänga

K Faktor
Sprinkler höjd Sprinkler Identifi kation 

Nummer (SIN)US Metric

Pendent INST 5.6 80 --------- 50,8 mm) R1314

Pendent INST EC 5.6 80 --------- R1344

HSW INST 5.6 80 4 - 12 (100-to-150) R1334

HSW INST EC 5.6 80 4 - 12 (100-to-300) R1364

Ytbehandling:

Ytbehandling (1)

Sprinkler Täckbricka
Ljus Krom Pläterad

Zink eller Aluminum
Vit målad

(1) Andra ytbehandlingar och färger är tillgängliga. Kontakta fabriken för mer info.. 

Installations Verktyg
• Modell ZX Sidewall Sprinkler Nyckel
• Model ZX T Sabotage tålig täckbricks verktyg med skruv
• Modell ZX Pendent Installationsnyckel

Obs: När du byter modell ZX HSW med modell XL HSW,
krävs det en täckbricks förlängare P / N 6814000001

Sprinkler Märkning
• RASCO XL INST QR Pend R1314
• RASCO XL INST QR Pend EC        R1344
• RASCO XL INST QR HSW R1334
• RASCO XL INST QR HSW EC        R1364

Täckbricks Märkning
• För Modell XL INST Horizontal Sidewall :

- INST XL
• För Modell XL INST Horizontal Sidewall EC : -

INST EC

Max. Täcknings area Bredd x Längd
 ft. (m)

Max. Täcknings area Bredd x Längd
 ft. (m)

Avstånd defl ektor till tak
            Min. - Max.
               " (mm)

50,8 mm)
50,8 mm)
50,8 mm)
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Underhåll
Modell XL INST Sprinkler bör inspekteras och 
sprinklersystemet underhållas enligt NFPA 25. Rengör inte 
sprinklern med tvål och vatten, ammoniak eller andra 
rengöringsmedel. Ta bort eventuella sprinkler som har målats 
(förutom fabriks) eller skadats på något sätt. För att installera 
eller ta bort den sabotage säkrade täckbrickans skruvar, 
använda specialverktyget som levereras med brickan. Ett lager 
av reservsprinkler måste upprätthållas för att möjliggöra snabb 
ersättning av skadade eller aktiverade sprinkler, enligt NFPA 
krav.

Modell XL Institutional Sprinkler Specifi kation
Institutionella sprinkler skall vara[UL] [NYC MEA 
Godkända] Quick Respons, [pendent, standard täckning 
sprinkler godkända i Light och Ordinary Hazard] [Horisontell 
Sidewall, standard täckning, godkända för Light och Ordinary 
Hazard [pendent, EC -täckning godkända för Light Hazard] 
[Horisontell Sidewall, EC- täckning godkända för Light 
Hazard]. Sprinkler och deflektor skall vara av brons

konstruktion, med ½ "NPT gänga. Levererad smält lödad länk 
skall bestå av en godkänd svartmålade beryllium-nickel länk 
enheten. Smältlänken ska vara utformade för att släppa en 
hängande last som överstiger 50 kg. (22,7 kg) när de släpps 
från en 1-tums (25,4 mm) höjd. Tätningen skall bestå av en 
teflonbelagd Bellville fjäderbricka och brons diffusor och en  
underenhet som inte innehåller några plastdetaljer. 
Institutionella täckbrickor skall vara av zink eller aluminium 
med zink ringplatta och sabotagesäkra skruvar. Sprinklerns 
K-faktorn ska vara nominellt 5,6 (81,0). 
Utlösningstemperaturen skall vara Normal 165 ° F (74 ° C). 
Standard täckning finish: [blank krom] [Special - specificera]. 
Quick Response institutionella sprinkler ska vara Reliabel 
modell XL Institutional [Pendent, Standard Täckning (SIN 
R1314)] [Pendent EC Sprinkler (SIN R1344)] [Horisontell 
Sidewall, Standard täckning (SIN R1334)] [Horisontell 
Sidewall, EC-täckning (SIN R1364)] Bulletin 113.

Modell XL INST QR, Horisontell Sidewall & 
Horisontell Sidewall EC Sprinkler

Modell XL INST QR, 
Pendent & EC Pendent Sprinkler
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Revision lines indicate updated or new data.

EG. Printed in U.S.A. 10/13 P/N 9999970228

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




