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Este manual deve ser usado com os Sistemas de supressão de 
incêndios para restaurantes R-102 da ANSUL®.

As pessoas envolvidas com aí instalação, operação, recarga ou 
manutenção destes sistemas de supressão de incêndios devem 
ler todo este manual. Seções específicas, de interesse particular, 
dependerão das responsabilidades de cada pessoa.

O projeto, instalação, recarga e manutenção do sistema devem 
levar em conta as limitações detalhadas neste manual e devem ser 
realizados por pessoas que tenham participado de um programa 
de treinamento da ANSUL, tornando-se assim capacitadas para 
instalar, recarregar, projetar e executar a manutenção do sistema 
ANSUL.

Os sistemas de supressão de incêndios são dispositivos mecâ-
nicos. Como tais, eles necessitam de cuidados periódicos. A 
manutenção é um processo fundamental do desempenho de seu 
sistema de supressão de incêndios. Assim, ela deve ser executa-
da de acordo com as normas NFPA 96 (Norma da instalação de 
equipamentos para remoção de fumaças e vapores contendo gor-
duras gerados por equipamentos de cozinha) e NFPA 17A (Norma 
para sistemas de extinção com agentes químicos úmidos), por um 
distribuidor autorizado ANSUL. Para se obter a garantia máxima 
de que o sistema de supressão de incêndios irá operar de modo 
eficaz e seguro, a manutenção deve ser realizada em intervalos de 
seis meses ou menos, se as condições assim o exigirem. A manu-
tenção de doze anos deve incluir o teste hidrostático do tanque de 
agente extintor.

Nº de PEÇA ANSUL 418087-12
 
ANSUL, R-102 e os nomes de produto listados neste documento são marcas e/ou marcas 
registradas. O uso não autorizado é estritamente proibido.
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 PERIGO
Indica uma situação perigosa, que resultará em lesões pessoais 
sérias ou mortes se a situação não for evitada.

! ADVERTÊNCIA
Indica uma situação perigosa, que poderá resultar em lesões pesso-
ais sérias ou mortes se a situação não for evitada.

! CUIDADO

Indica uma situação perigosa, que poderá resultar em lesões pesso-
ais leves ou moderadas se a situação não for evitada.

CUIDADO
Diz respeito a práticas não associadas a lesões pessoais, tais como 
o mau funcionamento de uma peça do sistema, danos a proprieda-
des ou falhas do sistema.

ATENÇÃO

Diz respeito a práticas ou observações relaciona-
das ao funcionamento do sistema que não sejam 
associadas a lesões pessoais.
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PROJETO E APLICAÇÃO

O Sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102 
da ANSUL foi desenvolvido e testado para proporcionar proteção 
contra incêndios em equipamentos de cozinha, coifas e dutos 
de restaurantes. O sistema consiste em um grupo pré-projetado 
de componentes mecânicos e elétricos, para instalação por um 
distribuidor autorizado ANSUL. O sistema básico consiste em um 
conjunto de acionamento regulado AUTOMAN, o qual inclui um 
mecanismo de acionamento regulado e um tanque de armazena-
mento de agente extintor líquido, alojados em um único gabinete. 
Bicos, detectores, cartuchos, agente líquido, elementos fusíveis, 
tês com polias e cotovelos com polias são fornecidos em pacotes 
separados, nas quantidades necessárias para cada arranjo de 
sistema de supressão de incêndios.

O sistema proporciona atuação automática ou pode ser acionado 
manualmente, através de uma estação de acionamento remoto. O 
sistema também pode desligar equipamentos quando acionado. 
Para verificar os requisitos de desligamento de equipamentos, 
consulte a versão mais atual da norma NFPA 17A, “Norma para 
sistemas de extinção com agentes químicos úmidos” e da norma 
NFPA 96, “Norma para o controle de ventilação e proteção contra 
incêndios em operações de cozinhas comerciais.”

Os equipamentos adicionais incluem: estação de acionamento 
remoto, válvulas mecânicas e elétricas de gás e chaves elétricas 
para equipamentos automáticos e fechamento de linhas de gás. O 
sistema pode receber a adição de acessórios conforme o neces-
sário, incluindo por exemplo alarmes, luzes de advertência, etc.

Para suprimir um incêndio, o sistema R-102 aplica uma vazão 
predeterminada do agente extintor líquido ANSULEX de baixo pH 
sobre a área do plenum, os filtros, as superfícies de cozimento e 
o sistema de dutos de exaustão. Quando o agente líquido é des-
carregado sobre um equipamento de cozinha, ele resfria a super-
fície da gordura e reage com a gordura quente (saponificação), 
formando uma camada de espuma semelhante à de sabão sobre 
a superfície da gordura. Esta camada age como um isolamento 
entre a gordura quente e a atmosfera, ajudando assim a impedir o 
escape de vapores combustíveis.

Os exaustores do sistema de ventilação devem permanecer liga-
dos. A tiragem forçada destes exaustores ajuda a movimentar 
o agente líquido através do sistema de ventilação, auxiliando o 
processo de supressão do incêndio. Esses exaustores também 
proporcionam um efeito de resfriamento no plenum e no duto após 
o sistema de supressão de incêndios ter sido descarregado. O 
sistema é listado pelo UL com ou sem a operação dos exaustores.

Os ventiladores de reposição ou de suprimento de ar internos às 
coifas de exaustão que estiverem sendo protegidas devem ser 
desligados quando o sistema for acionado.

Em conjunto com o sistema de supressão de incêndios, o pro-
jeto do sistema completo deve incluir um ou mais extintores 
manuais portáteis localizados na área da cozinha/restaurante, 
que possam ser utilizados para extinguir um incêndio que esteja 
atingindo uma área não protegida. Extintores classe K devem 
ser providenciados para os casos em que haja potencial de 
incêndios envolvendo meios de cocção combustíveis (gorduras 
e óleos vegetais e animais). Consulte a norma NFPA 10, “Norma 
sobre extintores de incêndio portáteis”, para obter informações 
adicionais.

LISTAGEM DO UL

O Sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102 
foi testado e é listado pelo Underwriters Laboratories, Inc. como 
um sistema pré-projetado. Este sistema atende à Norma de testes 
300 do UL. Estes testes exigem a extinção de incêndios iniciados 
em fritadeiras de imersão, fogões, chapeiras, grelhas diversas, 
woks, grelhas verticais, fornos de esteira, filtros, plenums, coifas 
e dutos, após a pré-carga de cada equipamento com uma quan-
tidade determinada de gordura de uso culinário. Permite-se que 
cada incêndio atinja a intensidade máxima antes que o sistema de 
supressão seja acionado.

APROVAÇÕES

• UL EX3470

• ULC EX3470

• COA #5663 (NYC)

DEFINIÇÃO DE TERMOS

Linha de gás de acionamento: Conjuntos de tubos e/ou man-
gueiras com malha trançada em aço inoxidável provenientes do 
Conjunto de acionamento regulado AUTOMAN, responsáveis pelo 
fornecimento de nitrogênio ou dióxido de carbono a alta pressão 
para o Conjunto do atuador regulado, para o acionamento de sis-
temas de tanques múltiplos.

Tanque de agente extintor: Um vaso de pressão contendo o 
agente extintor líquido.

Conjunto de acionamento regulado AUTOMAN (elétrico): 
Conjunto que contém o mecanismo de acionamento regulado, o 
tanque de agente extintor (pedido separadamente), mangueira de 
gás expelente, solenoide e chave elétrica em um gabinete metáli-
co. O gabinete contém discos removíveis (knockouts) para facilitar 
a conexão de componentes.

Conjunto de acionamento regulado AUTOMAN (mecânico): 
Conjunto que contém o mecanismo de acionamento regulado, o 
tanque de agente extintor (pedido separadamente) e mangueira de 
gás expelente em um gabinete metálico. O gabinete contém discos 
removíveis (knockouts) para facilitar a conexão de componentes.

Autoridade competente: A “autoridade competente” é a organi-
zação, órgão ou pessoa responsável por “aprovar” o equipamento, 
uma instalação ou um procedimento. O termo “autoridade compe-
tente” é empregado de maneira ampla, uma vez que as jurisdições 
e os órgãos de “aprovação” variam, assim como suas responsa-
bilidades. Nos casos em que a segurança pública for o elemento 
em questão, a “autoridade competente” poderá ser um departa-
mento federal, estadual, municipal ou regional, ou uma pessoa 
como o comandante do corpo de bombeiros, superintendente/
chefe da secretaria do trabalho ou da saúde, autoridade de área 
de construção, fiscal de instalações elétricas ou outras pessoas 
com autoridade estatutária. Para efeitos de seguros, a “autoridade 
competente” poderá ser o representante de uma seguradora. Em 
várias circunstâncias, o proprietário das instalações ou um agente 
por ele designado assume a função de “autoridade competente”. 
Em instalações governamentais, a pessoal no comando ou chefe 
de deparamento poderão ser a “autoridade competente”.

I. INFORMAÇÕES GERAIS

R-102 System Manual_PT.indb   1 12/11/14   11:36



SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS

UL EX3470    ULC EX3470
PÁGINA 1-2    REV. 11    01-SET-2014 

Manual do sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102

DEFINIÇÃO DE TERMOS (cont.)

Tampa de proteção: Uma tampa de borracha de silicone ou 
metálica que cobre a ponta do bico para proteger a ponta deste e 
minimizar o acúmulo de gordura no orifício do bico.

Ramal de distribuição: Tubulação de distribuição do agente extin-
tor, entre a linha de suprimento e os bicos.

Disco de ruptura: Um disco instalado no adaptador do tanque 
para minimizar a chance remota de sifonamento do agente extintor 
na tubulação de descarga durante variações extremas de tempe-
ratura.

Cartucho: Vaso de pressão em aço, hermeticamente selado e 
contendo gás nitrogênio ou dióxido de carbono, para uso na pres-
surização do tanque de agente extintor.

Equipamento de cozinha: Inclui, entre outros, fritadeiras, chapas, 
fogões, grelhas verticais, fornos de esteira, grelhas a carvão ou de 
outro tipo (elétricas, pedras vulcânicas, a gás radiante ou lenha).

Área de cocção: A área de cocção é definida como a superfície 
máxima que requer proteção. Cada tipo de equipamento tem uma 
área de cocção definida, com parâmetros específicos a cada uma. 
Por exemplo, a área de cocção da chapa corresponde à totalidade 
da superfície plana desta, enquanto uma fritadeira pode ter duas 
áreas que requerem consideração, a depender de o equipamento 
ter ou não uma bandeja coletora de gordura.

Conduíte em desvio: Peça pré-formada de conduíte que pode 
ser instalada entre a acionamento regulado ANSUL e o conduíte, 
para permitir que o cabo de aço para a detecção, válvula de gás 
e estação de acionamento remoto seja instalado de modo mais 
conveniente.

Profundidade: A referência à profundidade como dimensão linear 
corresponde à dimensão horizontal medida entre a parte dianteira 
e traseira do equipamento ou plenum.

Detector: Dispositivo que compreende o suporte do detector, arti-
culação do detector e um elemento fusível, utilizado na operação 
automática do sistema de supressão de incêndios.

Articulação do detector: Dispositivo utilizado para suportar o 
elemento fusível.

Conjunto da mangueira de descarga: Mangueira de distribuição 
do agente extintor, a ser usada com equipamentos de cozinha com 
suportes móveis (com rodízios) para permitir o movimento desses 
equipamentos para fins de manutenção ou limpeza.

Tubulação de distribuição: Tubulação que transporta o agente 
extintor desde o tanque até cada bico de descarga. Vide Linha de 
suprimento ou Ramal de distribuição.

Dutos (ou sistema de dutos): Passagens contínuas utilizadas 
para o transporte de ar e vapores. Além dos componentes de con-
tenção, propriamente, o sistema pode incluir acessórios de dutos, 
dampers, filtros, transições, unidades de controle de poluição 
(UCPs) em linha ou terminais, e/ou outros itens ou equipamentos 
de manuseio de ar.

Precipitador eletrostático: Dispositivo utilizado para limpar o 
ar de exaustão. Este equipamento é normalmente instalado na 
base do duto de ventilação, ou próximo desta, podendo também 
ser incluído como parte de uma unidade de controle de poluição 
(UCP).

Linha de gás expelente: Tubulação e/ou mangueira que fornece 
nitrogênio ou dióxido de carbono do conjunto de acionamento regula-
do/conjunto do atuador regulado até cada tanque de agente extintor.

Conduíte flexível: Os conduítes flexíveis são usados no encami-
nhamento de cabos de aço inoxidável desde o conjunto de acio-
namento regulado AUTOMAN até uma estação de acionamento 
manual ou válvula mecânica de gás.

Número de vazão: Termo usado no projeto do sistema para des-
crever a capacidade de vazão de cada bico, permitindo determinar 
a quantidade necessária de tanques para abranger um certo grupo 
de elementos de risco.

Elemento fusível: Dispositivo de detecção de calor por tempera-
tura fixa, empregado para restringir a operação de uma unidade 
mecânica de controle até que a temperatura designada seja 
atingida, o que causa a separação do elemento e a operação do 
sistema.

Válvula de gás: Dispositivo operado elétrica ou mecanicamente 
para interromper o suprimento de gás para o equipamento de cozi-
nha quando o sistema é acionado.

Cilindro de ar da válvula de gás: Cilindro de ar localizado no 
mecanismo de acionamento que, por meio de operação pneumá-
tica ou mecânica, destrava o atuador da válvula de gás, fazendo 
com que esta seja fechada com a atuação do sistema.

Proximidade alta: Indica a distância (vertical) entre a ponta do 
bico e a superfície do equipamento que está sendo protegido.

Coifa: Dispositivo fornecido para equipamentos de cozinha, usado 
para direcionar e capturar vapores contendo gorduras e gases de 
exaustão desses equipamentos. A coifa deve ser construída em 
conformidade com os requisitos da norma NFPA 96.

Agente extintor líquido: Solução à base de potássio usada para 
extinguir e suprimir um incêndio.

Proximidade baixa: Indica a distância (vertical) entre a ponta do 
bico e a superfície do equipamento que está sendo protegido. 

Comprimento máximo do equipamento de cozinha: A dimensão 
máxima, em qualquer direção, que pode ser protegida por um bico.

Tubulação máxima: Comprimento de tubulação e quantidade de 
acessórios específicos que não devem ser ultrapassados para 
cada sistema.

Proximidade média: Indica a distância (vertical) entre a ponta do 
bico e a superfície do equipamento que está sendo protegido.

Tubulação mínima: Comprimento mínimo de tubulação de dis-
tribuição requerido entre a saída do tanque de agente extintor e 
qualquer bico que esteja protegendo um fogão, fritadeira ou wok.

Bico: Dispositivo destinado a aplicar o agente líquido a uma vazão 
específica e com um padrão de fluxo específico.

Proteção sobreposta: Quando os bicos de descarga são espa-
çados igualmente sobre um ou mais equipamentos que reque-
rem proteção. Os bicos usados desta forma proporcionam uma 
proteção de área dos equipamentos em questão dentro da área 
protegida. Dois tipos de proteção sobreposta podem ser usados: 
proteção contínua completa da coifa e proteção de grupo. A pro-
teção sobreposta é realizada em adição às coberturas específicas 
dos equipamentos.
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DEFINIÇÃO DE TERMOS (cont.)

Plenum: O espaço fechado formado pelos filtros e a parte da coifa 
acima dos filtros.

Sistema pré-projetado: A norma NFPA 17A define um sistema 
pré-projetado como aquele que possui vazões, pressões de bicos e 
quantidades de agente extintor líquido predeterminadas. O sistema 
R-102, conforme determinado pelo UL (Underwriters Laboratories) 
possui tamanhos específicos de tubos, comprimentos de tubos e 
quantidades de acessórios máximos e mínimos, e quantidades e 
tipos específicos de bicos. Os perigos contra os quais este sistema 
protege também são especificamente limitados por tipo e tamanho 
pelo UL, de acordo com testes envolvendo incêndios reais. Todas 
as limitações relativas aos perigos contra os quais se pode prote-
ger e às configurações de tubulações e bicos estão contidas no 
manual de instalação e manutenção do R-102, que faz parte da 
listagem do UL.

Cotovelo com polia: Dispositivo usado para alterar a direção do 
cabo de aço entre: o mecanismo de acionamento regulado e os 
detectores, o mecanismo de acionamento regulado e a válvula 
mecânica de gás, e/ou o mecanismo de acionamento regulado e a 
estação de acionamento manual remoto.

Tê com polia: Dispositivo usado para alterar a direção de dois 
cabos de aço entre o a acionamento regulado ou o atuador 
regulado e duas estações de acionamento remoto, ou entre duas 
liberações reguladas ou atuadores regulados e uma única válvula 
mecânica de gás, ou entre uma acionamento regulado ou atuador 
regulado e duas válvulas de gás.

Conjunto do atuador regulado: Conjunto que contém o regula-
dor, o atuador pneumático, o tanque de agente extintor e a man-
gueira de gás expelente em um gabinete metálico. Este conjunto é 
utilizado para pressurizar tanques de agente extintor adicionais em 
um sistema de tanques múltiplos.

Mecanismo de acionamento regulado: Dispositivo fechado loca-
lizado no interior do conjunto de acionamento regulado AUTOMAN. 
Este mecanismo libera gás expelente, ativa alarmes e/ou desliga 
outros dispositivos tanto automaticamente, quando recebe sinal 
de um detector, como manualmente, a partir de uma estação de 
acionamento remoto.

Regulador: Dispositivo usado para regular a pressão do cartucho 
de nitrogênio no(s) tanque(s) de agente quando o sistema é acio-
nado.

Estação de acionamento remoto manual: Dispositivo que permi-
te o acionamento manual do sistema a partir de um local remoto.

Acionamento mecânico remoto: Dispositivo que fornece o gás 
de acionamento, ativa alarmes e/ou desliga outros dispositivos 
tanto automaticamente, quando recebe sinal de um detector, como 
manualmente, a partir de uma estação de acionamento remoto.

Salamandra: Grelha com design similar à grelha vertical. A sala-
mandra é utilizada para grelhar carnes e peixes, tostar e aquecer 
alimentos ou mantê-los aquecidos. A maior parte das salamandras 
contêm uma bandeja coletora de gordura.

Detector em série: Qualquer detector em linha localizado entre o 
conjunto de acionamento regulado e o detector terminal.

Lubrificante de silicone: Composto orgânico resistente ao calor, 
usado para lubrificar anéis de vedação O-ring, componentes de 
borracha e componentes mecânicos.

Linha de suprimento: Tubulação que sai do tanque de agente 
extintor e funciona como distribuidor para os ramais.

Detector terminal: O último detector de uma série, ou o único 
deles em um sistema com apenas um detector. Este detector é 
assim denominado porque fica localizado no ponto em que o cabo 
de aço “termina”. Só existe um detector terminal por sistema de 
detecção.

Transição: Uma extensão da coifa que permite o transporte uni-
forme de gases, ar e vapores entre a abertura da coifa e a base do 
duto de ventilação.

Plugue de ventilação: Dispositivo usado para prevenir o acúmulo 
de pressão no tanque de agente ou nas linhas de distribuição de 
agente em virtude de flutuações de temperatura.
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NOTAS:
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SISTEMA COMPLETO

Existem quatro tipos de sistemas de supressão de incêndios para 
restaurantes R-102:

1. Sistema com tanque único

2. Sistema com tanque duplo

3. Sistema com três tanques (1 cartucho)

4. Sistema com tanques múltiplos (três ou mais tanques, vários 
cartuchos)

O tipo de sistema requerido para uma determinada instalação deve 
ser determinado através das diretrizes descritas no “Projeto do sis-
tema”. Os equipamentos adicionais que podem se fazer necessá-
rios para completar o projeto do sistema são explicados na seção 
“Componentes do sistema”. Os dispositivos adicionais abordados 
são: estações manuais de acionamento remoto, válvulas mecâni-
cas e elétricas de corte de gás, chaves elétricas e pressostatos.

Sistema com tanque único

O sistema R-102 com tanque único é fornecido com um gabinete 
de aço inoxidável e consiste nos seguintes componentes:

1. Conjunto de acionamento regulado AUTOMAN (elétrico ou 
mecânico)

2. Cartucho de nitrogênio e/ou cartucho de dióxido de carbono

3. Agente extintor líquido com baixo pH ANSULEX

4. Bicos de descarga

5. Componentes de detecção

6. Dispositivos adicionais (conforme o necessário)

O conjunto de acionamento regulado contém o mecanismo de 
acionamento regulado, o tanque de agente extintor, a mangueira 
de gás expelente para conexão com o tanque de agente extintor, 
e discos removíveis (knockouts) no gabinete para facilitar a ins-
talação do sistema de detecção e de equipamentos adicionais. 
Consulte a seção “Componentes do sistema” para obter as descri-
ções individuais dos componentes.

FIGURA 2-1
000133

Sistema com tanque duplo

O sistema R-102 com tanque duplo é fornecido com um gabinete 
de aço inoxidável e consiste nos seguintes componentes:

1. Conjunto de acionamento regulado AUTOMAN (elétrico ou 
mecânico)

2. Cartucho de nitrogênio e/ou cartucho de dióxido de carbono

3. Agente extintor líquido com baixo pH ANSULEX

4. Gabinete ou suporte

5. Bicos de descarga

6. Componentes de detecção

7. Dispositivos adicionais (conforme o necessário)

O conjunto de acionamento regulado contém o mecanismo de 
acionamento regulado, o tanque de agente extintor, a mangueira 
de gás expelente para conexão com o tanque de agente extintor, 
e discos removíveis (knockouts) no gabinete para facilitar a ins-
talação da tubulação de expelente, do sistema de detecção e de 
equipamentos adicionais.

O gabinete ou suporte é montado separadamente, mas de acordo 
com as diretrizes dos requisitos da tubulação de gás expelente 
do conjunto de acionamento regulado, para assegurar a atuação 
simultânea do sistema. Consulte a seção “Componentes do siste-
ma” para obter as descrições individuais dos componentes.

FIGURA 2-2
008321

II. DESCRIÇÃO DO SISTEMA
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SISTEMA TOTAL (cont.)

Sistema com três tanques 

(SOMENTE 1 cartucho com três tanques de 3,0 galões)

O sistema R-102 com três tanques é fornecido com um gabinete de 
aço inoxidável e consiste nos seguintes componentes:

1. Conjunto de acionamento regulado AUTOMAN (elétrico ou 
mecânico)

2. Gabinete com tanque duplo

3. Cartucho de nitrogênio

4. Agente extintor líquido com baixo pH ANSULEX

5. Bicos de descarga

6. Componentes de detecção

7. Dispositivos adicionais (conforme o necessário)

O conjunto de acionamento regulado contém o mecanismo de 
acionamento regulado, o tanque de agente extintor, a mangueira 
de gás expelente para conexão com o tanque de agente extintor, 
e discos removíveis (knockouts) no gabinete para facilitar a ins-
talação da tubulação de expelente, do sistema de detecção e de 
equipamentos adicionais.

O gabinete com tanque duplo é montado separadamente, mas 
de acordo com as diretrizes dos requisitos da tubulação de gás 
expelente do conjunto de acionamento regulado, para assegurar a 
atuação simultânea do sistema. Consulte a seção “Componentes 
do sistema” para obter as descrições individuais dos componentes.

FIGURA 2-3
008322

Sistema com tanques múltiplos 

(três ou mais tanques, vários cartuchos)

O sistema R-102 com tanques múltiplos é fornecido com gabinetes 
de aço inoxidável e consiste nos seguintes componentes:

1. Conjunto de acionamento regulado AUTOMAN (elétrico ou 
mecânico) ou conjunto(s) de acionamento remoto AUTOMAN

2. Cartucho(s) de nitrogênio e/ou cartucho(s) de dióxido de carbono

3. Conjunto(s) de atuador(es) regulado(s)

4. Agente extintor líquido com baixo pH ANSULEX

5. Gabinetes ou suportes

6. Bicos de descarga 

7. Componentes de detecção

8. Dispositivos adicionais (conforme o necessário)

O conjunto de acionamento regulado contém o mecanismo de 
acionamento regulado, o tanque de agente extintor, a mangueira 
de gás expelente para conexão com o tanque de agente extintor, 
e discos removíveis (knockouts) no gabinete para facilitar a ins-
talação da tubulação de atuação, da tubulação de expelente, do 
sistema de detecção e de equipamentos adicionais.

Os conjuntos de acionamento remoto são usados em sistemas 
maiores ou em sistemas multicoifas para acionar os conjuntos de 
atuadores regulados, APENAS. O conjunto de acionamento remo-
to contém o mecanismo de acionamento (não regulado), com dis-
cos removíveis (knockouts) no gabinete para facilitar a instalação 
da tubulação de atuação, da tubulação de expelente, do sistema 
de detecção e de equipamentos adicionais.

Cada conjunto de atuador regulado é montado separadamente, 
mas de acordo com as diretrizes dos requisitos da tubulação de 
gás expelente/atuação do conjunto de acionamento regulado, para 
assegurar a atuação simultânea do sistema. O conjunto contém 
o atuador pneumático, o regulador, o tanque de agente extintor, 
a mangueira de gás expelente para conexão com o tanque de 
agente extintor, e plugues no gabinete para facilitar a instalação 
da tubulação de expelente.

Cada gabinete ou suporte é montado separadamente, mas de 
acordo com as diretrizes dos requisitos da tubulação de gás 
expelente do conjunto do atuador regulado ou do conjunto de 
acionamento regulado, para assegurar a atuação simultânea do 
sistema. Consulte a seção “Componentes do sistema” para obter 
as descrições individuais dos componentes.

FIGURA 2-4
008323

R-102 System Manual_PT.indb   2 12/11/14   11:36



SEÇÃO 3 – COMPONENTES DO SISTEMA

UL EX3470    ULC EX3470
01-SET-2014    REV. 11    PÁGINA 3-1

Manual do sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102

AGENTE EXTINTOR

O agente extintor líquido com baixo pH ANSULEX (1,5 galões – 
Nº de peça 79694, ou 3,0 galões – Nº de peça 79372) consiste 
em uma solução à base de potássio destinada a rapidamente 
extinguir e suprimir incêndios associados a gorduras. O agente 
é fornecido em recipientes plásticos, com capacidade para uma 
carga completa do tanque. (Consulte a Seção V, Página 5-2.1 para 
verificar a capacidade máxima de carga do agente.) A vida útil de 
armazenamento prevista para o agente é de doze anos, podendo 
ser armazenado a uma temperatura entre −40 °F e 130 °F (−40 °C 
e 54 °C). Nota: Durante a colocação no sistema R-102, a faixa 
de temperatura do agente extintor deve ser de 32 °F (0 °C) a 
130 °F (54 °C). O distribuidor deve registrar os números de lotes e 
data de recebimento das remessas, arquivando essas informações 
com cada registro de instalação.
AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO LÍQUIDO COM BAIXO PH ANSULEX

3,0 GALÃO
PESO DE ENVIO 35 lb (15,9 kg) 

000136 

1,5 GALÃO
PESO DE ENVIO 19 lb (8,6 kg)

000137

FIGURA 3-1

CONJUNTO DE ACIONAMENTO REGULADO (MECÂNICO)

O conjunto mecânico de acionamento regulado AUTOMAN (Nº de 
peça 429853) contém o mecanismo de acionamento regulado, 
a mangueira de gás expelente para conexão com o tanque de 
agente extintor, e discos removíveis (knockouts) no gabinete para 
facilitar a instalação da tubulação de atuação, da tubulação de 
expelente, do sistema de detecção e de equipamentos adicionais. 
Este conjunto de acionamento regulado é utilizado nos sistemas de 
tanque único, duplo e de tanques múltiplos, devendo ser montado 
em uma superfície rígida. O mecanismo de acionamento pode ser 
usado para interconectar as linhas de atuação e de gás expelente, 
conforme requerido pelo projeto do sistema. A finalidade do regu-
lador é permitir um fluxo constante de gás para o tanque a 110 psi 
(7,6 bar) quando o sistema é acionado. O tanque de agente deve 
ser pedido separadamente.

Em sistemas de tanque único, duplo ou de tanques múltiplos, a 
mangueira de gás expelente fornecida conecta o tanque de agente 
à saída inferior do regulador. Nas configurações de sistema de 
tanque duplo ou tanques múltiplos, a saída traseira do regulador 
é usada como alimentação do gás expelente para uma conexão 
adicional tanque-gabinete ou tanque-suporte. O gabinete contém 
os discos removíveis (knockouts) requeridos para facilitar esta 
conexão. Se houver necessidade de conectar um pressostato ao 
regulador, conexões adicionais serão necessárias.

O tanque é montado dentro do gabinete. O tanque contém um 
conjunto de adaptador/tubo com uma união de disco de ruptura. O 
disco de ruptura ajuda a prevenir o sifonamento do agente no tubo, 
devido a flutuações significativas de temperatura na área onde o 
tanque fica localizado. O tanque é construído em aço inox e, sob 

condições normais, deve ser submetido a teste hidrostático a cada 
doze anos.

Os equipamentos adicionais e de detecção requeridos pelo pro-
jeto do sistema são conectados ao mecanismo de acionamento. 
O gabinete contém discos removíveis (knockouts) para facilitar a 
conexão dos equipamentos de detecção e equipamentos adicio-
nais.

O sistema pode ser acionado automática ou manualmente. O acio-
namento automático ocorre quando um elemento fusível no siste-
ma de detecção é rompido durante uma condição de incêndio. O 
acionamento manual do sistema ocorre quando uma pessoa puxa 
o anel da estação manual de acionamento remoto.

CONJUNTO DE ACIONAMENTO REGULADO AUTOMAN 
(MECÂNICO)

NOTA: O TANQUE DE AGENTE 
DEVE SER PEDIDO 
SEPARADAMENTE 
(VIDE PÁGINA 3-3).

REGULADOR

PESO DE ENVIO 20,9 lb (9,5 kg)

MECANISMO DE 
ACIONAMENTO

FIGURA 3-2
009454

III. COMPONENTES DO SISTEMA

R-102 System Manual_PT.indb   1 12/11/14   11:36



SEÇÃO 3 – COMPONENTES DO SISTEMA

UL EX3470    ULC EX3470
PÁGINA 3-2    REV. 11    01-SET-2014 

Manual do sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102

CONJUNTO DE ACIONAMENTO REGULADO (ELÉTRICO)

O conjunto elétrico de acionamento regulado AUTOMAN (Nº de 
peça 429856) é idêntico à versão mecânica, mas também inclui um 
solenoide e uma chave elétrica de 120 VCA instalados em fábrica.

O solenoide é usado no acionamento elétrico do mecanismo de 
acionamento. A chave elétrica é usada para proteger o solenoide 
abrindo o circuito deste quando o sistema é disparado. Chaves elé-
tricas adicionais podem ser incluídas conforme o necessário para 
equipamentos automáticos e acessórios de corte de gás, assim 
como para iniciar alarmes sonoros e visuais.

CONJUNTO DE ACIONAMENTO REGULADO AUTOMAN 
(ELÉTRICO)*

NOTA:  O TANQUE DE AGENTE 
DEVE SER PEDIDO 
SEPARADAMENTE. 
(VIDE PÁGINA 3-3)

SOLENOIDE

CHAVE
REGULADOR

PESO DE ENVIO 22,1 lb (10,0 kg)

FIGURA 3-3
009455

* Nota: O conjunto elétrico de acionamento regulado AUTOMAN (Nº de peça 429856) 
não se destina ao uso com a detecção elétrica.

ACIONAMENTO MECÂNICO REMOTO

O conjunto mecânico de acionamento remoto (Nº de peça 433485) 
é usado para acionar até cinco atuadores regulados R-102. O con-
junto utiliza um cartucho de dióxido de carbono 101-10 como pres-
são de acionamento para operar os atuadores regulados. O con-
junto de acionamento fica alojado no gabinete de aço inoxidável.

Também disponível como um conjunto de acionamento remoto/
suporte de OEM (Nº de peça 439946). O conjunto de acionamento 
remoto/suporte de OEM contém o mesmo mecanismo de aciona-
mento do conjunto remoto padrão, devendo ser instalado em um 
gabinete adequado, horizontal ou verticalmente. O conjunto de 
acionamento remoto contém todos os orifícios de montagem e de 
conduítes necessários para a instalação completa do conjunto. 
Nota: O conjunto de liberação/suporte de OEM deve ser instalado 
alto o bastante no gabinete para que haja espaço suficiente para 
instalar e remover o cartucho.

MECANISMO DE 
ACIONAMENTO

PESO DE ENVIO: 
14,4 lb (6,5 kg)

FIGURA 3-4
009456

CONJUNTO DE GABINETE COM TANQUE ÚNICO

O conjunto de gabinete com tanque único (Nº de peça 429870) é 
usado em sistemas de tanque duplo e de tanques múltiplos, deven-
do ser montado em uma superfície rígida, próximo do conjunto de 
acionamento regulado ou do atuador regulado ao qual sua linha de 
gás expelente será conectada.

O gabinete é projetado para receber um tanque de 1,5 galões 
(Nº de peça 429864) ou 3,0 galões (Nº de peça 429862) em uma 
quantidade mínima de espaço.

CONJUNTO DO GABINETE

NOTA: O TANQUE DE AGENTE 
DEVE SER PEDIDO 
SEPARADAMENTE. 
(VIDE PÁGINA 3-3)

GABINETE

PESO DE ENVIO 13 lb (5,9 kg)

FIGURA 3-5
000142
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CONJUNTO DE SUPORTE PINTADO EM VERMELHO

O conjunto de suporte (Nº de peça 429878) é usado em sistemas 
de tanque duplo e de tanques múltiplos, devendo ser montado em 
uma superfície rígida, próximo do conjunto de acionamento regu-
lado ou do atuador regulado ao qual sua linha de gás expelente 
será conectada.

O suporte do tanque é construído em aço doce e pintado em ver-
melho. Ele se destina à montagem do tanque usando uma quanti-
dade mínima de espaço. O conjunto do suporte somente pode ser 
utilizado com tanques de 3,0 galões (Nº de peça 429862).

CONJUNTO DO SUPORTE

SUPORTE DE 
MONTAGEM

PESO DE ENVIO 7 lb (3,2 kg)

FIGURA 3-6
000141

CONJUNTO DO ATUADOR REGULADO

O conjunto do atuador regulado (Nº de peça 429850) contém 
o regulador, o atuador pneumático, a mangueira de gás expe-
lente para conexão com o tanque de agente extintor, e discos 
removíveis (knockouts) no gabinete para facilitar a instalação da 
tubulação de expelente. Este conjunto é utilizado em sistemas de 
tanques múltiplos, devendo ser montado em uma superfície rígida.

O regulador possui duas saídas, afastadas entre si em um ângulo 
de 135°. Uma das saídas é usada para interconectar a mangueira 
de gás expelente ao tanque de agente extintor interno. A outra 
saída conecta uma linha de gás expelente a um gabinete ou supor-
te adicional. A finalidade do regulador é permitir um fluxo constante 
de gás expelente para cada tanque de agente extintor, a uma pres-
são de 110 psi (7,6 bar).

A finalidade do atuador pneumático é perfurar o selo do cartucho de 
gás expelente ao receber pressão da tubulação de atuação do con-
junto de acionamento regulado. O gabinete contém um disco remo-
vível (knockout) para facilitar a conexão da tubulação de distribuição.

CONJUNTO DO ATUADOR REGULADO

CONJUNTO 
DO ATUADOR 
PNEUMÁTICO

NOTA:  O TANQUE DE 
AGENTE DEVE 
SER PEDIDO 
SEPARADAMENTE 
(VIDE PÁGINA 3-3).

REGULADOR

PESO DE ENVIO 
19 lb (8,6 kg)

FIGURA 3-7
000143

CONJUNTO DO TANQUE DE AGENTE EXTINTOR

O pacote de fornecimento do tanque de agente extintor (3,0 galões 
(Nº de peça 429862) e 1,5 galões (Nº de peça 429864)) consiste 
em um tanque de aço inoxidável e um conjunto de adaptador/
tubo. O conjunto do adaptador/tubo contém um disco de ruptura. O 
disco de ruptura previne o vazamento de agente extintor devido a 
flutuações significativas de temperatura na área onde o tanque fica 
localizado. Sob condições normais, o tanque deve ser submetido a 
um teste hidrostático a cada doze anos. A data de fabricação está 
estampada na placa de identificação do tanque.

O tanque é fornecido sem carga e deve ser abastecido somente 
com agente extintor de incêndio líquido com baixo pH ANSULEX 
durante a instalação.

TANQUE 
DE AGENTE 
EXTINTOR

CONJUNTO DO 
ADAPTADOR DO 
TANQUE/TUBO

3 GALÕES
PESO DE ENVIO

7 lb (3,2 kg)
1,5 GALÃO

PESO DE ENVIO
5 lb (2,3 kg)

FIGURA 3-8
000140
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CONJUNTO DE LIBERAÇÃO/SUPORTE DE OEM 
(SOMENTE PARA USO EM GABINETES DE OEM)

O conjunto mecânico de acionamento regulado/suporte de OEM 
(Nº de peça 79493) contém o mesmo mecanismo de acionamen-
to regulado encontrado no conjunto de acionamento regulado 
AUTOMAN padrão. O conjunto elétrico de acionamento regulado/
suporte de OEM (Nº de peça 437324*) é idêntico à versão mecâ-
nica, exceto por conter uma chave elétrica e um solenoide de 
120 VCA instalados em fábrica. Os conjuntos de liberação/suporte 
devem ser instalados em um gabinete adequado, horizontal ou 
verticalmente. Eles contêm todos os orifícios de montagem e de 
conduítes necessários para a instalação completa do conjunto. 
O tanque de agente é instalado separadamente e não deve ser 
fixado ao suporte uma vez que a tubulação seja conectada e o 
tanque seja preenchido. Nota: O conjunto de liberação/suporte de 
OEM deve ser instalado alto o bastante no gabinete para que haja 
espaço suficiente para instalar e remover o cartucho.
* Nota: O conjunto elétrico de acionamento regulado/suporte de OEM (Nº de 

peça 437324) não se destina ao uso com detecção elétrica.

SUPORTE DE 
MONTAGEM

REGULADOR

MECANISMO DE 
ACIONAMENTO

PESO DE ENVIO 
9,3 lb (4,2 kg)

FIGURA 3-9
009457

CONJUNTO DE ATUADOR REGULADO DE OEM

O conjunto do atuador regulado de OEM (Nº de peça 418691) 
inclui o regulador, o atuador pneumático, a mangueira de gás 
expelente e o suporte do OEM. O conjunto do atuador regulado 
de OEM também pode ser fornecido com todos os componentes 
acima mencionados, à exceção do suporte. O Nº de peça desse 
conjunto é 418522.

PESO DE ENVIO 4 lb (1,8 kg) FIGURA 3-10
002225

CONJUNTO DE GABINETE PARA DOIS TANQUES

O conjunto de gabinete para dois tanques (Nº de peça 429872) 
consiste em duas mangueiras de gás expelente, duas luvas e o 
gabinete de montagem. O conjunto é utilizado em sistemas de 
9 galões. Ele pode ser acoplado a um conjunto de acionamento 
regulado de 3 galões ou um conjunto de atuador regulado de 
3 galões para fornecer um total de 9 galões (34,1 L) de agente. Os 
tanques de agente devem ser pedidos separadamente.

O gabinete do tanque foi projetado para ocupar uma quantidade 
mínima de espaço.

PESO DE ENVIO 26 LB (11,8 kg)

FIGURA 3-11
002277

CONJUNTO DE ACIONAMENTO REGULADO DE 24 VCC

O conjunto de acionamento regulado de 24 VCC (Nº de peça 
429859) é usado nos casos em que a detecção elétrica com ter-
mostato é requerida através do uso de uma unidade de controle 
de acionamento. Este conjunto consiste em um mecanismo de 
acionamento regulado AUTOMAN II-C de 24 VCC, mangueira de 
gás expelente e discos removíveis (knockouts) para facilitar a ins-
talação da tubulação de atuação, tubulação de expelente, sistema 
de detecção e equipamentos adicionais. O tanque de agente deve 
ser pedido separadamente.

O sistema pode ser acionado automática ou manualmente. O acio-
namento automático ocorre quando o painel de controle recebe um 
sinal do circuito de detecção. O painel envia então um sinal elétrico 
para o conjunto de acionamento regulado de 24 VCC, fazendo com 
que ele atue. Quando a atuação ocorre, o cartucho de gás é perfu-
rado, pressurizando o tanque de agente extintor e descarregando 
o agente na tubulação de distribuição. O acionamento manual do 
sistema ocorre quando uma pessoa puxa o anel da estação manu-
al de acionamento remoto.

NOTA: O TANQUE DE AGENTE DEVE 
SER PEDIDO SEPARADAMENTE 
(VIDE PÁGINA 3-3).

PESO DE ENVIO
34 LB (15,4 kg)

FIGURA 3-12
002279
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PACOTES DE FORNECIMENTO ADICIONAIS

Diversos pacotes de fornecimento adicionais completos encon-
tram-se disponíveis, contendo o mecanismo de acionamento ou 
atuador e o tanque de agente. Ao pedir um pacote de fornecimento 
completo, peça os seguintes números de peças:

Peso de envio

Nº de peça Descrição lb (kg)

430299 Pacote de fornecimento do 
conjunto mecânico de acionamento 
para 3,0 galões, incluindo:

33 (15)

429853 Conjunto mecânico de 
acionamento regulado

429862 Conjunto de tanque 
de 3,0 galões

430300 Pacote de fornecimento do 
conjunto mecânico de acionamento 
para 1,5 galões , incluindo:

30 (14)

429853 Conjunto mecânico de 
acionamento regulado

429864 Conjunto de tanque 
de 1,5 galões 

430309 Pacote de fornecimento do atuador 
regulado para 3,0 galões, incluindo:

36 (16)

429850 Conjunto do atuador 
regulado

429862 Conjunto de tanque 
de 3,0 galões

430316 Pacote de fornecimento do 
gabinete de aço inoxidável 
para 1,5 galões , incluindo:

18 (8)

429870 Conjunto de caixa 
de montagem para 
tanque individual

429864 Conjunto de tanque 
de 1,5 galões 

418511 Conjunto de mangueira

430317 Pacote de fornecimento do 
gabinete de aço inoxidável 
para 3,0 galões, incluindo:

20 (9)

429870 Conjunto de caixa 
de montagem para 
tanque individual

429862 Conjunto de tanque 
de 3,0 galões

418511 Conjunto de mangueira

430324 Pacote de fornecimento do 
gabinete de aço inoxidável 
para 6,0 galões, incluindo:

40 (18)

429872 Conjunto de caixa 
de montagem para 
dois tanques

429862 Conjunto de tanques 
de 3,0 galões (2)

430332 Pacote de fornecimento do 
suporte de montagem para 
3,0 galões, incluindo:

20 (9)

429878 3,0 Conjunto de 
suporte de montagem 
para 3,0 galões

429862 Conjunto de tanque 
de 3,0 galões

CARTUCHOS DE GÁS

O sistema R-102 utiliza cartuchos para armazenar gás expelente 
(nitrogênio ou dióxido de carbono) sob pressão até que o sistema seja 
acionado. Quando isso ocorre, o selo do cartucho é perfurado e o gás 
liberado força o agente extintor líquido desde um ou mais tanques e 
através da tubulação de descarga até sair pelos bicos de descarga.

Quatro cartuchos de nitrogênio e três de dióxido de carbono encon-
tram-se disponíveis, conforme mostrado na Figura 13.

Os cartuchos com a indicação TC/DOT são aprovados tanto pelo 
departamento de transportes do Canadá (TC) como dos EUA 
(DOT). Os cartuchos contendo a indicação DOT são aprovados 
somente pelo departamento de transportes dos EUA.

As opções de seleção de cartuchos podem ser encontradas na 
Seção 4, no item Requisitos de tanques e cartuchos.

CARTUCHOS DE NITROGÊNIO

3 9/16” 
(90 mm)

17 1/4”
(438 mm)

2 1/2” 
(64 mm)

11 5/8”
(295 mm)

2 1/2” 
(64 mm)

7 7/8”
(200 mm)

4 3/16” 
(106 mm)

12 1/4”
(311 mm)

CARTUCHO LT-20-R 
000145 

CARTUCHO LT-30-R
000146

CARTUCHO PARA 
TANQUE DUPLO

000147

CARTUCHO 
LT-A-101-30 

000148

CARTUCHOS DE DIÓXIDO DE CARBONO

2”
(51 mm)

9”
(229 mm)

11 5/8”
(295 mm)

2 1/2”
(64 mm)

2 1/2”
(64 mm)

7 7/8”
(200 mm)

CARTUCHO 101-10
000149

CARTUCHO 101-20
000150

CARTUCHO 101-30
000151

FIGURA 3-13
Pacotes de fornecimento adicionais de cartuchos encontram-se 
disponíveis para atendimento de requisitos europeus e australianos.

Descrição do 
cartucho

Nº de peça 
europeu

Nº de peça 
australiano

Nº de peça 
do TC/DOT

LT-20-R 428440 428948 423429

LT-30-R 428441 426553 423435

Tanque duplo 428446 426563 423493

LT-A-101-30 428442 426555 423491

101-10 – CO2 428443 N/A 423439

101-20 – CO2 428445 N/A 423441

101-30 – CO2 428444 N/A 423443
Nota: O cartucho 101-10, Nº de peça 15850, é somente aprovado pelo DOT.
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BICOS

Existem 11 tipos de bicos de descarga, cada um deles projetado 
para distribuir o agente extintor líquido em um padrão uniforme 
através de toda a área protegida:

1. Bico 1/2N 7. Bico 245

2. Bico 1F 8. Bico 260

3. Bico 1W 9. Bico 290

4. Bico 1N 10. Bico 2120

5. Bico 2W 11. Bico 3N

6. Bico 230

Embora esses bicos tenham aparência similar e algumas partes 
em comum, a ponta de cada um deles se destina a uma aplicação 
específica, para uso exclusivo em certas áreas. Consulte a Tabela 
de aplicação de bicos na Seção 4 – Projeto do sistema, para veri-
ficar o uso individual de cada tipo de bico.Os bicos são fornecidos 
com tampas de metal.

Um pacote com 25 anéis de vedação O-ring para bicos (Nº de peça 
439848) também se encontra disponível.

ROSCA DE 3/8 - 18 NPT FÊMEA

ANEL O-RING 
DE SILICONE

IDENTIFICAÇÃO 
DO BICO FILTRO INTERNO

FIGURA 3-14
009474

Tabela de identificação de bicos

Tipo de bico
Nº de peça 
do bico

Quantidade 
no pacote

Nº de 
vazão 
do bico Material do bico

Bico 1/2N 439837 9 1/2 Corpo cromado

Bico 1F 439836 9 1 Corpo cromado

Bico 1W* 439839 25 1 Corpo cromado

Bico 1N* 439838 25 1 Corpo cromado

Bico 2W 439840 25 2 Corpo cromado

Bico 230 439842 25 2 Corpo cromado

Bico 245 439843 25 2 Corpo cromado

Bico 260 439844 9 2 Corpo cromado

Bico 290 439845 9 2 Corpo cromado

Bico 2120 439846 9 2 Corpo cromado

Bico 3N 439841 9 3 Corpo cromado
* Os bicos 1W (Nº de peça 439864) e 1N (Nº de peça 439865) também são disponibilizados 

em aço inoxidável.

LUBRIFICANTE DE SILICONE

O composto Dow Corning 111 (Nº de peça 78112) é fornecido 
em um tubo de 5,3 onças. Esse composto apresenta excelentes 
qualidades de vedação e lubrificação de componentes do sistema.

ADAPTADOR GIRATÓRIO

O conjunto do adaptador giratório consiste em uma porca, o corpo 
da conexão giratória e uma esfera. Todas as peças são cromadas. O 
adaptador giratório permite que qualquer bico seja girado em cerca de 
30° em todas as direções. Os adaptadores giratórios devem ser pedi-
dos como um pacote de fornecimento (Nº de peça 423572), contendo 
25 unidades, ou Nº de peça 419385, contendo 9 unidades.

ROSCA DE 3/8 - 18 
NPT FÊMEA

ROSCA DE 3/8 - 18 
NPT MACHO

ROTAÇÃO 
DE 30 

GRAUS
 FIGURA 3-15

000003

TAMPA METÁLICA DE PROTEÇÃO

A tampa metálica de proteção ajuda a manter o orifício do bico livre 
de gorduras ou outras substâncias que poderiam interferir com a 
distribuição do agente.

O pacote da tampa metálica de proteção (Nº de peça 439861) 
contém 10 unidades.

Um pacote com 10 tampas de proteção em aço inoxidável (Nº de 
peça 439866) também se encontra disponível.

CABO 
DE AÇO 

INOXIDÁVEL

TAMPA METÁLICA

FIGURA 3-16
009475

ACOPLAMENTO REDUTOR

O acoplamento redutor (Nº de peça 436228) é fabricado em aço 
inoxidável, com roscas de entrada de 3/8” x 1/2” NPT. Se necessário, 
esse acoplamento pode ser usado durante a instalação do kit da 
linha da mangueira de distribuição do agente extintor (Nº de peça 
435982). Dois acoplamentos são requeridos para cada mangueira 
de distribuição de agente extintor.

1/4”
(6 mm)

1 3/16”
(30 mm)

FIGURA 3-17
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CONJUNTO DO CONDUÍTE EM DESVIO

O conjunto do conduíte em desvio (Nº de peça 435961) é usado 
para alterar a direção do cabo de aço nas linhas de detecção, da 
válvula mecânica de gás e da estação de acionamento remoto. 
Este conjunto somente pode ser usado na área onde o conduíte 
é conectado ao conjunto de acionamento regulado. Quando o 
conjunto do conduíte em desvio é usado, a quantidade máxima 
permitida de cotovelos com polia é de 16 cotovelos. O pacote de 
fornecimento do conduíte em desvio (Nº de peça 436063) inclui 6 
unidades.

ACOPLAMENTO 
DO CONDUÍTE

CONDUÍTE 
EM 
DESVIO

CONECTOR 
DO CONDUÍTE

FIGURA 3-18
000153

ADAPTADOR “QUIK-SEAL”

O adaptador “Quik-Seal” é uma conexão mecânica que produz 
uma vedação hermética ao redor da tubulação de distribuição e 
do conduíte de detecção que passam através das coifas e dutos 
de restaurantes. O adaptador “Quik-Seal” aceita tubos ou condu-
ítes rosqueados. O adaptador pode ser fornecido para tubos ou 
conduítes de 1/4” (Nº de peça 78196), 3/8” (Nº de peça 77285), 1/2” 
(Nº de peça 77287) ou 3/4” (Nº de peça 77289). Quando usado com 
um conduíte EMT, um conector de conduíte deve ser instalado 
em cada extremidade do adaptador. O pacote de fornecimento do 
adaptador “Quik-Seal” deve ser pedido como se segue:

Tamanho

Nº de peça 
do pacote de 
fornecimento Qtd.

Tamanho  
requerido 
de furo

1/4” 78196 24 3/4”
3/8” 77285 24 1 1/8”
1/2” 77287 24 1 1/8”
3/4” 77289 24 1 3/8”

CORPO DO ADAPTADOR

JUNTA DE VEDAÇÃO
ARRUELA DE PRESSÃO

PORCA

FIGURA 3-19
000154

ADAPTADOR DO “BUCIM”

Este adaptador é uma conexão mecânica que produz uma veda-
ção hermética ao redor de tubos e conduítes durante a instalação 
da tubulação de distribuição e do conduíte de detecção através 
de coifas e dutos de restaurantes. O adaptador do “bucim” tem 
um design direto, não requerendo o corte ou o rosqueamento do 
conduíte ou tubo. O adaptador pode ser fornecido para tubos de 
1/4” (Nº de peça 79149), 3/8” (Nº de peça 79151) ou 1/2” (Nº de 
peça 79147), e para conduítes EMT de 1/2” (Nº de peça 79153). O 
pacote de fornecimento do adaptador do “bucim” deve ser pedido 
como se segue:

Tamanho

Nº de peça 
do pacote de 
fornecimento Qtd.

Tamanho 
requerido 
de furo

Tubo de 1/4” / tubo de 1/2” 79149 24 3/4”

Tubo de 3/8” / tubo de 5/8” 79151 24 1 1/8”

Tubo de 1/2” 79147 24 1 1/8”

Conduíte EMT de 1/2” 79153 24 1 1/8”

PORCA DE APERTO

CORPO DO ADAPTADOR

ARRUELA DE PRESSÃO
JUNTA DE 
VEDAÇÃO

PORCA

FIGURA 3-20
000155

CONJUNTO DO ADAPTADOR DA “VEDAÇÃO DE COIFA”

Este adaptador é uma conexão mecânica que produz uma veda-
ção hermética ao redor de conduítes EMT de 1/2” durante a instala-
ção da linha de detecção através de coifas e dutos de restaurantes. 
O adaptador aceita um cotovelo com polia para altas temperaturas 
e, quando usado, alinha corretamente o cotovelo ou conduíte ao 
furo do adaptador do conduíte no suporte do detector. A “vedação 
da coifa” elimina a necessidade de vários cotovelos no caso de 
uma penetração no topo de uma coifa durante a instalação da linha 
de detecção. Os adaptadores da “vedação da coifa” são fornecidos 
em pacotes com seis unidades, Nº de peça 423253.

CORPO DO 
ADAPTADOR 

DE VEDAÇÃO

PORCA DE VEDAÇÃO

ARRUELA

COTOVELO COM 
POLIA (NÃO 

FAZ PARTE DO 
CONJUNTO)

USAR SOMENTE COTOVELO COM 
POLIA, Nº DE PEÇA 423250

JUNTA DE 
VEDAÇÃO

FIGURA 3-21
000156
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ALAVANCA DE ENGATE/PINO DE TRAVAMENTO

Esta alavanca é um componente necessário para engatar (armar) 
o mecanismo mecânico/elétrico de acionamento AUTOMAN e a 
válvula mecânica de gás. Após o AUTOMAN ser engatado (arma-
do), o pino de travamento deve ser inserido para eliminar o disparo 
acidental do mecanismo de acionamento. Estes componentes 
são disponibilizados como pacotes de fornecimento individuais 
ou como um pacote contendo ambos. Segue-se uma relação dos 
diversos números de peças dos pacotes de fornecimento.

Nº de peça Descrição

441042 Alavanca de engate de cabo curto com pino de 
travamento (AUTOMAN mecânico/elétrico)

441041 Alavanca de engate de cabo longo com pino de 
travamento (AUTOMAN mecânico/elétrico)

26310 Alavanca de engate, apenas (AUTOMAN II-C)

416018 Alavanca de engate, apenas 
(Válvula de gás mecânica)

438031 Pino de travamento

Alavanca de engate de cabo curto

*

* Requer uma chave ajustável Crescent ou uma chave de boca/estrela

Alavanca de engate de cabo longo

Pino de travamento

FIGURA 3-22
008325

DETECTORES

O detector consiste em três componentes básicos: suporte, articu-
lação e elemento fusível. (Os elementos fusíveis não são incluídos 
e devem ser pedidos separadamente.) O suporte prende todo o 
conjunto à superfície de montagem. A articulação é utilizada para 
suportar o elemento fusível. O elemento fusível se rompe a uma 
determinada temperatura para liberar o cabo de aço e, assim, acio-
nar o mecanismo de acionamento regulado.

O detector estilo tesoura permite que o cabo de aço seja tensiona-
do completamente através do conduíte e dos suportes do sistema 
de detecção e que os conjuntos de articulação do detector sejam 
engatados posteriormente.

O detector compreende dois tipos de conjuntos:

O detector terminal (Nº de peça 435546) inclui um elemento de 
teste e é posicionado por último em uma série de detectores. Este 
detector é por vezes denominado detector de fim de linha porque 
fica localizado no ponto em que o cabo de aço “termina” ou é preso 
ao suporte do detector. Somente um detector terminal é requerido 
por sistema de detecção.

O detector em série (Nº de peça 435547) corresponde a qualquer 
detector em linha localizado entre o conjunto de acionamento regu-
lado e o detector terminal.

Quando detectores com Nº de peça 435546 e 435547 são usados, 
um total de 15 detectores pode ser instalado em um sistema de 
detecção: 14 detectores em série (Nº de peça 435547) e 1 detector 
terminal (Nº de peça 435546).

Nota 1: Os detectores em série (Nº de peça 435547) também são 
disponíveis em pacotes com 25 unidades, Nº de peça 435548.

Nota 2: A articulação tipo tesoura também é disponível em emba-
lagem com 10 unidades (Nº de peça 439515).

ELEMENTO 
FUSÍVEL

SUPORTE

ARTICULAÇÃO

FIGURA 3-23
000159
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COTOVELOS COM POLIA

Existem dois tipos de cotovelos com polia usados para alterar a 
direção do cabo de aço em 90°. A ANSUL recomenda para tempe-
raturas até 700 °F (371 °C). O Nº de peça 415670 possui extremi-
dades do tipo soquete, com parafusos de fixação para conduítes 
de 1/2”, e o Nº de peça 423250 possui extremidades com anéis de 
compressão, também para conduítes de 1/2”. Os cotovelos com 
polia podem ser pedidos em pacotes com 50 unidades pelo Nº de 
peça 415671 (extremidade em soquete) e Nº de peça 423251 
(extremidade em anel de compressão).

Nº DE PEÇA 415670 Nº DE PEÇA 423250

FIGURA 3-24
000160/000161

TÊ COM POLIA

O tê com polia (Nº de peça 427929) é usado para alterar a direção 
de dois cabos de aço em 90°. Ele deve ser usado em áreas onde 
as temperaturas se mantenham na faixa de 32 °F a 130 °F (0 °C a 
54 °C). Os tês com polia podem ser usados em linhas de atuação 
de válvulas mecânicas de gás e linhas de estações de acionamen-
to remoto manual. Estes tês não podem ser usados em linhas de 
detecção.

FIGURA 3-25
000447

CABO DE AÇO INOXIDÁVEL ANSUL

O cabo de aço inoxidável de 1/16” é encaminhado através de con-
duíte desde o detector terminal até todos os detectores em série e 
cotovelos com polias, até atingir a alavanca de disparo do meca-
nismo de acionamento regulado. Quando um elemento fusível 
se rompe, a tensão no cabo é relaxada e a alavanca de disparo 
aciona o mecanismo de acionamento regulado. O cabo também 
pode ser usado com válvulas mecânicas de gás e estações de 
acionamento remoto manual. O cabo pode ser fornecido em com-
primentos de 50 ft (15,2 m) (Nº de peça 15821) e 500 ft (152,4 m) 
(Nº de peça 79653). O cabo de aço inoxidável ANSUL contém um 
cabo traçador.

ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO REMOTO MANUAL

A estação de acionamento remoto manual (Nº de peça 434618 
ou 435960) é fabricada em composto vermelho moldado. A cor 
vermelha facilita a identificação da estação e a operação manual 
do sistema de supressão de incêndios. A estação é compatível 
com o conduíte flexível ANSUL. A estação manual moldada deve 
ser montada em uma rota de saída/fuga, à altura determinada 
pela autoridade competente. Pacotes com 10 anéis (Nº de peça 
427074) encontram-se disponíveis.

Nº de peça 434618 (sem cabo de aço) 
Nº de peça 435960 (com 50 ft (15,2 m) de cabo de aço)

FIGURA 3-26
008326

CONDUÍTE FLEXÍVEL

O conduíte flexível permite instalações mais rápidas e a conveni-
ência de se poder encaminhar o cabo de aço sobre, sob e ao redor 
de obstáculos. O conduíte flexível pode ser usado em substituição 
ao conduíte EMT padrão ou em combinação com este. O conduíte 
flexível somente pode ser usado nas instalações de estações de 
acionamento remoto manual (Nº de peça 434618) e de válvulas 
de gás mecânicas. O conduíte é fornecido em peças com 500 ft 
(152,4 m) de comprimento (Nº de peça 434525) ou em conjunto 
com 500 ft (152,4 m) de cabo de aço (Nº de peça 435959). 

Um comprimento de 50 ft (15,2 m) de conduíte flexível com cabo 
de aço (Nº de peça 439104) pre-instalado è disponível.

Um pacote com 50 dispositivos de alívio de tensão para conduítes 
flexíveis (Nº de peça 435979) também se encontra disponível.

Um pacote com 50 insertos para conduítes flexíveis (Nº de peça 
434347) e um pacote com 50 P-Clips (Nº de peça 436150) também 
se encontram disponíveis.

Nota 1: O conduíte flexível é destinado apenas para USO INTERNO.

Nota 2: O conduíte flexível não pode ser usado em sistemas de 
detecção.
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VÁLVULAS DE GÁS MECÂNICAS

As válvulas de gás mecânicas se destinam ao corte do fluxo de gás 
que segue para os equipamentos, mediante a atuação do conjunto 
de acionamento regulado. As válvulas podem ser fornecidas nos 
tamanhos de 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2” e 2” no estilo ANSUL; e 2 1/2” e 
3” no estilo ASCO. As válvulas são compatíveis para uso com gás 
natural e GLP. Ambos os estilos são listados pelo UL e incluem 
cilindro de ar, tubos e acessórios (Nº de peça 15733) para conexão 
com o mecanismo de acionamento.

Nº de peça Descrição
Pressão máxima 
de operação

55598 Válvula de gás de 3/4” (ANSUL) 10 psi (0,69 bar)

55601 Válvula de gás de 1” (ANSUL) 10 psi (0,69 bar)

55604 Válvula de gás de 1 1/4” (ANSUL) 10 psi (0,69 bar)

55607 Válvula de gás de 1 1/2” (ANSUL) 10 psi (0,69 bar)

55610 Válvula de gás de 2” (ANSUL) 10 psi (0,69 bar)

25937 Válvula de gás de 2 1/2” (ASCO) 5 psi (0,35 bar)

25938 Válvula de gás de 3” (ASCO) 5 psi (0,35 bar)

Tamanho 
do tubo 
(polegadas)

Capacidade de vazão 
(ft3/h) P.D. 1” de c.a. 
Dens. rel. 0,64

BTU/h a 1” P.D.  
Dens. rel. 0,64 1000 
BTU/ft3 Gás natural

3/4 751 751.000

1 1288 1.288.000

1 1/4 1718 1.718.000

1 1/2 2630 2.630.000

2 4616 4.616.000

2 1/2 5700 5.800.000

3 7100 7.300.000

Para calcular a vazão de gás para um valor de p.d. diferente de 1”:

Nova vaz. (ft3/h) = (ft3/h a 1”) x nova p.d.

Para calcular a vazão de gás para um valor de densidade relativa 
diferente de 0,64:
Nova vaz. (ft3/h) = (ft3/h a 0,64) x 0,64 

Nova dens. rel.

A B C
Tamanho 
da válvula in. (mm) in. (mm) in. (mm)
3/4” 3 3/4 (95,3) 6 3/8 (161,9) 5 1/2 (139,7)

1” 3 3/4 (95,3) 6 3/8 (161,9) 5 1/2 (139,7)

1 1/4” 4 7/8 (123,8) 7 3/8 (187,3) 6 3/8 (161,9)

1 1/2” 4 7/8 (123,8) 7 3/8 (187,3) 6 3/8 (161,9)

2” 5 7/8 (149,2) 7 7/8 (200,0) 6 11/16 (169,9)

2 1/2” 7 13/16 (198,4) — 9 1/16 (230,2)

3” 7 25/32 (197,6) — 9 1/16 (230,2)

A

B

C

004208

3/4” A 2”

A

004209
2 1/2” A 3”

C

FIGURA 3-27
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VÁLVULAS DE GÁS ELÉTRICAS

As válvulas de gás elétricas se destinam ao corte do fluxo de 
gás natural ou GLP que segue para os equipamentos, mediante 
a atuação do conjunto de acionamento regulado. Estas válvulas 
encontram-se disponíveis nos tamanhos de 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, 
2 1/2” e 3”. A válvula é mantida aberta por um solenoide energizado 
e, mediante atuação do sistema, os contatos da chave no conjunto 
de acionamento regulado se abrem, desenergizando o circuito 
para o solenoide da válvula de gás e fazendo com que esta se 
feche. As válvulas encontram-se disponíveis em 120 VCA e são 
listadas pelo UL.

Nº de peça Descrição
Pressão máxima 
de operação

13707
Válvula solenoide de 
gás de 3/4” (ASCO) 25 psi (1,7 bar)

13708
Válvula solenoide de 
gás de 1” (ASCO) 25 psi (1,7 bar)

550360
Válvula solenoide de gás 
de 1 1/4” (ASCO) 25 psi (1,7 bar)

13709
Válvula solenoide de gás 
de 1 1/2” (ASCO) 25 psi (1,7 bar)

13710
Válvula solenoide de 
gás de 2” (ASCO) 25 psi (1,7 bar)

550363
Válvula solenoide de gás 
de 2 1/2” (ASCO) 5 psi (0,3 bar)

17643
Válvula solenoide de 
gás de 3” (ASCO) 5 psi (0,3 bar)

Tamanho 
do tubo 
(polegadas)

Capacidade de vazão 
(ft3/h) P.D. 1” de c.a. 
Dens. rel. 0,64

BTU/h a 1” P.D.  
Dens. rel. 0,64 1000  
BTU/ft3 Gás natural

3/4 264,96 247.500

1 1091,01 1.119.000

1 1/4 1662,49 1.730.000

1 1/2 1818,35 1.900.000

2 3117,18 3.251.000

2 1/2 6078,49 5.821.000

3 7169,51 7.430.000

Para calcular a vazão de gás para um valor de p.d. diferente de 1”:

Nova vaz. (ft3/h) = (ft3/h a 1”) x nova p.d.

Para calcular a vazão de gás para um valor de densidade relativa 
diferente de 0,64:

Nova vaz. (ft3/h) = (ft3/h a 0,64) x 0,64 
Nova dens. rel.

Tamanho 
da válvula

A  B

in. (mm) in. (mm)
3/4” 3 5/16 (81) 3 5/8 (92)

1” 5 (127) 6 27/32 (174)

1 1/4” 7 13/16 (198) 7 29/32 (201)

1 1/2” 5 (127) 5 19/32 (142)

2” 6 3/32 (155) 5 15/16 (151)

2 1/2” 7 13/16 (198) 7 29/32 (201)

3” 7 13/16 (198) 7 29/32 (201)

A

B

FIGURA 3-28
004210

RELÉ DE REARME MANUAL

O relé de rearme manual (Nº de peça 426151) é requerido quando 
se usa um sistema de corte com válvula de gás elétrica. Após a 
válvula de gás ter sido fechada, seja pela atuação do sistema ou 
por uma falha na alimentação de energia, ela não pode ser reaber-
ta e permitir o fluxo de gás até que o botão do relé de rearme seja 
manualmente pressionado para re-energizar o circuito. O relé de 
rearme encontra-se disponível em 120 VCA. Esse relé também é 
recomendado para o desligamento elétrico.

FIGURA 3-29
000087
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CHAVES ELÉTRICAS

As chaves elétricas se destinam ao uso com válvulas elétricas de 
gás, alarmes, contatores, luzes, dispositivos de corte de alimenta-
ção elétrica fornecidos por terceiros e outros dispositivos elétricos 
utilizados para desligar ou ligar o sistema quando acionados. 

As chaves são fornecidas em kits: Kit com uma chave (Nº de peça 
423878), kit com duas chaves (Nº de peça 423879), kit com três 
chaves (Nº de peça 423880) e kit com quatro chaves (Nº de peça 
423881). Os kits incluem componentes de montagem e cabos de 
24” (610 mm). Um kit com duas chaves sem cabos (Nº de peça 
436770) também se encontra disponível. Todas as chaves incluem 
contatos SPDT com as seguintes características:

Classificação UL/cUL/CSA Classificação ENEC

250 VCA, 21 A resistivo Aprovado IE4T105µ

250 VCA, 2 HP 250 V, 21 A resistivo

125 VCA, 1 HP Carga de motor de 8 A

FIGURA 3-30
001612

CHAVE DE ACIONAMENTO DE ALARME

O kit da chave de acionamento de alarme (Nº de peça 428311) 
pode ser montado em campo no interior do conjunto de aciona-
mento AUTOMAN. Esta chave deve ser usada para fechar um 
circuito de alarme supervisionado para o painel de alarmes de 
incêndio do prédio principal quando o mecanismo de acionamento 
AUTOMAN é acionado. Esta ação envia um sinal para o painel 
de alarmes de incêndio informando que o sistema foi acionado na 
área da cozinha. O kit da chave inclui todos os componentes de 
montagem necessários, em conjunto com uma folha de instruções 
de montagem. A chave tem capacidade para 50 mA, 28 VCC.

CHAVE 
INICIADORA 
DE ALARME

TAMPA DA 
CHAVE

SUPORTE DE MONTAGEM 
DA CHAVE (NÃO INCLUÍDO 
NO KIT DA CHAVE 
INICIADORA DE ALARME)

FIGURA 3-31
004890

KIT DE TESTE PARA O REGULADOR

Este kit (Nº de peça 56972) é requerido para testar a configura-
ção do regulador e o fluxo de nitrogênio durante as inspeções 
realizadas a cada 12 anos. Isso assegura que o regulador esteja 
funcionando corretamente.

FIGURA 3-32
000169

CONJUNTO DO PLUGUE DE VENTILAÇÃO

O conjunto do plugue de ventilação (Nº de peça 74274) é instala-
do no adaptador do tanque de agente para prevenir acúmulos de 
pressão nesse tanque ou nas linhas de distribuição do agente, os 
quais podem ser causados por flutuações de temperatura.

JUNTA DO RECEPTOR DE CARTUCHO

A junta do receptor de cartucho (Nº de peça 181) é instalada no 
receptor de cartucho do conjunto de acionamento e do atuador 
para criar uma vedação entre o receptor e o cartucho.
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ELEMENTO FUSÍVEL

Selecione os elementos fusíveis corretos listados pelo UL para 
instalação nos detectores de acordo com a tabela de condições de 
temperatura a seguir.

ESTILO SL

Nº de peça  
do pacote de 
fornecimento do 
elemento fusível

Temperatura 
nominal

A ser usado 
em locais onde 
a temperatura 
não ultrapasse

Cor do  
elemento

439085 (25) 165 °F 100 °F (74 °C) Preto (38 °C)
439086 (25) 212 °F 150 °F (100 °C) Branco (66 °C)
439087 (25) 280 °F 225 °F (138 °C) Azul (107 °C)

439088 (25) 360 °F 290 °F (182 °C)
Vermelho 
(143 °C)

439089 (25) 450 °F 360 °F (232 °C) Verde (182 °C)

ESTILO A-PC

Nº de peça do pacote 
de fornecimento do 
elemento fusível

Temperatura  
nominal 

A ser usado em locais 
onde a temperatura 
não ultrapasse

439227 (10) 165 °F (74 °C) 100 °F (38 °C)
439228 (10) 212 °F (100 °C) 150 °F (66 °C)
439229 (10) 280 °F (138 °C) 225 °F (107 °C)
439230 (10) 360 °F (182 °C) 290 °F (143 °C)
439231 (10) 450 °F (232 °C) 360 °F (182 °C)
439232 (25) 500 °F (260 °C) 400 °F (204 °C)

ESTILO SL 
000170  

 

ESTILO A-PC
000171

FIGURA 3-33

TERMÔMETRO DE REGISTRO DE MÁXIMAS

O termômetro de registro de máximas (Nº de peça 15240) pode 
ser usado para indicar a temperatura normal mais alta encontra-
da da área protegida. Uma vez que essa temperatura tenha sido 
estabelecida, o elemento fusível com capacidade correta pode ser 
selecionado. Outros métodos podem ser usados para determinar 
as temperaturas máximas.

PACOTE DE MANGUEIRAS/LUVAS

O pacote de mangueiras/luvas (Nº de peça 418511) inclui uma 
mangueira de borracha de 24” e duas luvas. Este pacote é neces-
sário quando a mangueira de gás expelente é encaminhada fora 
dos conjuntos de acionamento regulado AUTOMAN, do atuador 
regulado e/ou do gabinete do tanque.

CONJUNTO DE DISCO DE RUPTURA EM LINHA 
(SOMENTE PARA SISTEMAS ACOPLADOS)

O conjunto do disco de ruptura em linha é requerido para eliminar 
o sifonamento de agente no tubo em virtude de variações extremas 
de temperatura. Além de eliminar o efeito de sifonamento, o disco 
de ruptura também elimina a possibilidade de falha no rompimento 
de um ou mais discos individuais localizados no adaptador do 
tanque. O conjunto consiste em um corpo de aço inoxidável con-
tendo um disco de ruptura. Quando este dispositivo é usado em 
um sistema acoplado, é necessário modificar (remover) os discos 
de ruptura localizados em todos os adaptadores do tanque do 
R-102 no sistema. O conjunto do disco de ruptura em linha deve 
ser montado o mais próximo possível da saída do tanque. Após a 
descarga do sistema, o conjunto deve ser desmontado e um novo 
disco de ruptura, instalado.

Nº de peça Descrição

416970 Conjunto do disco de ruptura em linha

417911 Disco de ruptura (pacote com 10)

1,54”
(39 mm)

O LADO VERMELHO DO 
DISCO DE RUPTURA 

DEVE FICAR VOLTADO 
PARA O ADAPTADOR 
(Nº DE PEÇA 417707)

FIGURA 3-34
008383

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1/4”

A válvula de retenção de 1/4” (Nº de peça 25627) bloqueia o fluxo 
do gás de atuação proveniente do atuador acionado para um ou 
mais atuadores não acionados. Isso evita que o gás escape atra-
vés de um atuador aberto cujo cartucho possa ter sido removido.
VÁLVULA DE RETENÇÃO (Nº DE PEÇA 25627)

1/4” NPT
(6 mm) 2” 

(51 mm)

FIGURA 3-35
000899
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DISPOSITIVO DE ORIENTAÇÃO DO BICO

O dispositivo de orientação do bico (Nº de peça 439877) serve 
para orientar devidamente cada bico na direção correta. O dis-
positivo é preso ao bico e emite um pequeno feixe de laser que 
é refletido na superfície para a qual está apontado. O bico pode 
então ser girado até que esteja orientado na direção de um ponto 
predeterminado, sendo então apertado para que se mantenha 
nesse ângulo. O adaptador do dispositivo de orientação se prende 
ao bico. O pacote de fornecimento inclui o dispositivo de orientação 
e o adaptador.

ADAPTADOR  
(Nº DE PEÇA 439876)

DISPOSITIVO  
DE ORIENTAÇÃO  
DO BICO  
(Nº DE PEÇA 551265)

FIGURA 3-36
006520

MANGUEIRA DE ATUAÇÃO COM MALHA 
TRANÇADA DE AÇO INOXIDÁVEL

A mangueira de atuação de aço inoxidável é usada para conectar 
os tês de compressão da linha de atuação entre cada atuador 
pneumático. A mangueira tem o mesmo tamanho de rosca que 
os acessórios, 7/16-20. A mangueira permite flexibilidade entre o 
AUTOMAN e cada atuador regulado.

Nº de peça  
da mangueira Comprimento Acoplamentos

31809 16” (406 mm) 7/16-20 x 7/16-20 fêmeas

32335 20” (508 mm) 7/16-20 x 7/16-20 fêmeas

32336 24” (610 mm) 7/16-20 x 7/16-20 fêmeas

430815 42” (1067 mm)
7/16-20 fêmea x 1/4” 
NPT macho

Nº de peça 
do acessório Descrição

31810 Cotovelo macho (7/16-20 x 1/4” NPT)

31811 Tê macho (7/16-20 x 7/16-20 x 1/4” NPT)

415371 Tê (7/16-20 x 1/8” NPT macho x 1/8” NPT fêmea)

32338 Conector reto macho (7/16-20 x 1/4” NPT)

25627 Válvula de retenção de 1/4”

7/16-207/16-20

FIGURA 3-37
000433

KIT DA MANGUEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
AGENTE EXTINTOR E CABO DE RESTRIÇÃO

O kit da mangueira de distribuição de agente extintor e cabo de 
restrição (Nº de peça 435982) consiste na mangueira de distribui-
ção, com 5 ft (1,5 m) de comprimento, um cabo de restrição de 3 ft 
(0,9 m) de comprimento e um pacote de componentes de mon-
tagem do cabo de restrição. A mangueira pode ser utilizada com 
equipamentos sob suportes móveis (com rodízios) encontrados em 
cozinhas comerciais. Ela permite que esses equipamentos sejam 
movimentados para limpeza sem a necessidade de desconectar 
nenhuma tubulação de descarga do sistema de supressão de 
incêndios.

Nota: A mangueira de distribuição de agente extintor somente 
deve ser utilizada com os Sistemas de supressão de incêndios 
para restaurantes com agente químico líquido ANSUL listados 
pelo UL.
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PROJETO DO SISTEMA

O Sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102 
da ANSUL pode ser utilizado com inúmeros tipos diferentes de 
equipamentos de cozinha e configurações de coifas e dutos de 
restaurantes. As informações de projeto listadas nesta seção abor-
dam as limitações e os parâmetros deste sistema pré-projetado. As 
pessoas responsáveis pelo projeto do sistema R-102 devem ser 
treinadas e possuir um certificado ANSUL válido de um programa 
de treinamento no R-102.

Os sistemas R-102 e PIRANHA utilizam agentes extintores e 
componentes compatíveis e, portanto, podem ser utilizados em 
conjunto na proteção de equipamentos, coifas e dutos de cozinha. 
O conjunto de acionamento AUTOMAN pode ser um R-102 ou 
PIRANHA e pode acionar até dois atuadores regulados R-102 ou 
PIRANHA adicionais. Em sistemas que empregam um aciona-
mento remoto 101, qualquer combinação do número máximo de 
atuadores regulados pode ser usada.

• Ambos os sistemas devem atuar simultaneamente.

• Cada sistema deve ser projetado e instalado de acordo com 
seu manual correspondente.

• Equipamentos adjacentes que necessitem de proteção devem 
recebê-la do mesmo tipo de sistema, seja R-102 ou PIRANHA, 
a menos que o espaçamento centro a centro dos bicos R-102 
e PIRANHA adjacentes seja no mínimo de 36” (914 mm).

• Quando os equipamentos são protegidos com bicos R-102, a 
coifa e o duto de conexão acima desses equipamentos não 
podem ser protegidos com bicos PIRANHA.

• Não são permitidos sistemas de mistura em um plenum 
compartilhado.

Um dos principais elementos da proteção contra incêndios em 
restaurantes é o projeto correto do sistema. Esta seção se divide 
em 10 subseções: Requisitos de colocação de bicos, requisitos de 
quantidade de tanques, requisitos da linha de gás de acionamento 
e gás expelente, requisitos da tubulação de distribuição, requisitos 
do sistema de detecção, requisitos da estação de acionamento 
manual remoto, requisitos de válvulas de gás mecânicas, requi-
sitos de válvulas de gás elétricas, requisitos de chaves elétricas 
e requisitos de pressostatos. Cada uma dessas seções deve ser 
seguida antes de se tentar qualquer instalação. Croquis do projeto 
do sistema devem ser preparados com todos os aspectos do pro-
jeto para consulta durante a instalação.

REQUISITOS DE COLOCAÇÃO DE BICOS

Esta seção fornece diretrizes para o tipo, posicionamento e quanti-
dade de bicos para a proteção de dutos, plenums e equipamentos 
isolados. Esta seção deve ser observada antes de se determinar a 
quantidade de tanques e os requisitos de tubulações.

Proteção de dutos 

Proteção de dutos – Bico único

Todas as proteções de dutos são listadas pelo UL sem limitação de 
comprimento máximo de duto (comprimento ilimitado). Isto inclui 
todas as variedades de sistemas de dutos, tanto horizontais como 
verticais, dutos em ângulo com relação à horizontal e dutos com 
curvas direcionais.

Nota: Os dutos provenientes de coifas múltiplas conectados a um 
sistema de dutos compartilhado devem ser protegidos de acordo 
com a norma NFPA 96 e todas as normas e regulamentações locais.

O sistema R-102 utiliza diferentes bicos para dutos, a depender do 
tamanho do duto que está sendo protegido.

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Os bicos devem ser posicionados de 2 a 8” (51 a 203 mm) 
no centro da abertura do duto, descarregando para cima. 
Consulte a Figura 4-1.

2 - 8”
(51 - 203 mm)

FIGURA 4-1
000173

2. Em instalações onde um conjunto de damper listado pelo UL 
for empregado, o bico para duto pode ser instalado além da 
distância máxima de 8”(203 mm), em um ponto logo além do 
conjunto do damper, que não interfira com este. Se a distância 
máxima de 8”(203 mm) for ultrapassa nestes casos, a listagem 
do sistema pelo UL não será invalidada.

3. A proteção de dutos com três números de vazão e cinco 
números de vazão previamente listada detalhada no manual 
já publicado (Nº de peça 418087-06) também pode ser ainda 
usada.

DUTOS COM PERÍMETRO MAIOR QUE 50” (1270 mm)/ 
DIÂMETRO 16” (406 mm)

• Um bico 1W = um número de vazão

• Perímetro máximo de 50” (1270 mm)

• Diâmetro máximo de 16” (406 mm)

DUTOS COM PERÍMETRO MAIOR QUE 100” (2540 mm)/ 
DIÂMETRO 32” (812 mm)

• Um bico 2W = dois números de vazão

• Perímetro máximo de 100” (2540 mm)

• Diâmetro máximo de 32” (812 mm)

A tabela abaixo mostra a proteção máxima disponível com cada 
bico para duto.

Descrição
Sistema de  
3,0 Galões

Sistema de  
1,5 galões 

Bico 2W
Perímetro máximo 
de 100” (2540 mm)

Perímetro máximo 
de 100” (2540 mm)

Bico 1W
Perímetro máximo 
de 50” (1270 mm)

Perímetro máximo 
de 50” (1270 mm)
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Proteção de dutos – Bicos múltiplos

DUTOS COM PERÍMETRO MAIOR QUE 135” (3429 mm) 
OPÇÃO DE TRÊS VAZÕES

• Um bico 1W e um bico 2W = três números de vazão

• Perímetro máximo de 135” (3429 mm)

• Sem opções disponíveis de dutos redondos

• Siga a tabela de projeto na Figura 4-2 para determinar o 
tamanho de módulo máximo para cada bico.

Módulo 1W Módulo 2W

Lado A máximo Lado B máximo Lado B máximo Lado B máximo

in (mm) in (mm) in (mm) w. (mm)

 4 (101) 60,0 (1524) 23,0 (584) 37,0 (939)

 5 (127) 60,0 (1524) 23,0 (584) 37,0 (939)

 6 (151) 59,5 (1511) 22,5 (571) 37,0 (939)

 7 (177) 59,0 (1498) 22,0 (558) 37,0 (939)

 8 (203) 58,5 (1485) 22,0 (558) 36,5 (927)

 9 (228) 58,0 (1473) 21,5 (546) 36,5 (927)

10 (254) 57,0 (1447) 21,0 (533) 36,0 (914)

11 (279) 56,0 (1422) 20,5 (520) 35,5 (901)

12 (304) 55,5 (1409) 20,0 (508) 35,5 (901)

13 (330) 54,5 (1384) 19,5 (495) 35,0 (889)

14 (355) 53,5 (1358) 18,5 (469) 35,0 (889)

15 (381) 52,0 (1320) 18,0 (457) 34,0 (863)

16 (406) 51,0 (1295) 17,0 (431) 34,0 (863)

17 (431) 49,5 (1257) 16,0 (406) 33,5 (850)

18 (457) 47,5 (1206) 14,5 (368) 33,0 (838)

19 (482) 46,0 (1168) 13,5 (342) 32,5 (825)

20 (508) 43,5 (1104) 12,0 (304) 31,7 (805)

21 (533) 41,0 (1041) 10,0 (254) 31,0 (787)

22 (558) 38,0 (965) 7,5 (190) 30,5 (774)

23 (584) 33,5 (850) 4,0 (101) 29,5 (749)

FIGURA 4-2
006521

Exemplo: Um duto que tem uma largura “A” de 8” (203 mm) e um 
comprimento “B” de 55” (1397 mm) precisa ser protegido.

Consultando-se a tabela na Figura 2, se a dimensão “A” for 8” 
(203 mm), a dimensão “B” não deverá exceder 58,5” (1485 mm). 
Neste exemplo, a dimensão “B” é 55” (1397 mm) e, portanto, este 
duto pode ser protegido com uma aplicação de três números de 
vazão.

Siga a linha de 8,0” (203 mm) até cruzar a coluna do Módulo 1W. 
Nesse ponto, a tabela indica que o comprimento “B” do módulo 
para o bico 1W pode ser de 22,0” (558 mm). Centralize o bico 1W 
nesse módulo. O bico 2W agora pode ser centralizado no módulo 
remanescente.
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Proteção de dutos – Bicos múltiplos (cont.)

DUTOS COM PERÍMETRO MAIOR QUE 100” (2540 mm)

• Dutos com perímetro superior a 100” (2540 mm) podem ser 
modularizado usando-se bicos 2W.

• Sem opções disponíveis de dutos redondos

• Siga a tabela de projeto para determinar o tamanho de módulo 
máximo para cada bico 2W.

• Ao se determinar o número requerido de bicos, por vezes é 
vantajoso verificar a tabela usando o lado mais curto como 
lado “A” e, em seguida, tornar a verificar, desta vez usando o 
lado mais longo. Esta comparação pode revelar a necessidade 
de uma quantidade menor de bicos em uma das alternativas 
em relação à outra.

Quando se trabalha com o Diagrama 4-1, a quantidade de bicos 
determinada deve ser igualmente dividida na área do duto.

Quando se trabalha com o Diagrama 4-2, metade da quantidade 
de bicos determinada deve ser igualmente posicionada na metade 
superior da área do duto e a metade restante na metade inferior.

Exemplo: O duto a ser protegido tem um lado “A” de 40” (1016 mm) 
e um lado “B” de 60” (1524 mm). Quando se consulta a tabela de 
projeto, determina-se que esse duto requer quatro bicos. Metade 
de 4 = 2. Assim, dois bicos devem ser igualmente posicionados em 
cada uma das duas áreas do duto. Consulte a Figura 4-3.

60”
(1524 mm)

40”
(1016 mm)

30” (762 mm) 30” (762 mm)

20”
(508 mm)

20”
(508 mm)

LADO “B”

LADO “A”

FIGURA 4-3
006523
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DIAGRAMA 4-1

B

LADO “A” 
POLEGADAS

IN.
CM

DIAGRAMA 4-2

A

A
NOTA: AS QUANTIDADES DE BICOS LISTADAS NO DIAGRAMA 4-2 DEVEM SER DIVIDIDAS 
IGUALMENTE PARA CADA UM DOS DOIS MÓDULOS DE DUTOS.
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B

B
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Proteção de transições

As transições são protegidas em um ponto onde o perímetro ou o 
diâmetro destas é igual ou menor que o duto de tamanho máximo 
que pode ser protegido. Os bicos devem ser posicionados no cen-
tro da área nesse ponto, ou no centro do módulo protegido, quando 
mais de um bico é necessário. Nota: Os bicos para proteção de 
dutos com uma transição que tenha mais de 4 ft (1,2 m) de 
altura, deverão ser posicionados na abertura da transição a 
partir da coifa, 2 a 8” (50 a 203 mm) na abertura, usando-se 
parâmetros de projeto padrão de bicos para dutos. Consulte 
a Figura 4-4.

DUTO

TRANSIÇÃO

4 ft 
(1,2 m), 
MÁX.

FIGURA 4-4
000174

Proteção de precipitadores eletrostáticos

Alguns dutos de ventilação de restaurantes possuem precipitado-
res eletrostáticos instalados na base, ou próximo a ela. Esses pre-
cipitadores são geralmente pequenos e são utilizados para limpar 
o ar de exaustão.

Dutos com precipitadores localizados na base, ou próximo a ela, 
podem ser protegidos usando-se bicos para dutos acima do pre-
cipitador, e bicos 1/2N para o precipitador. Um bico 1/2N deve ser 
usado para cada célula que estiver sendo protegida. Este bico 
possui a indicação 1/2N estampada, informando se tratar de um 
bico de 1/2 vazão, devendo portanto ser contado como um número 
de vazão 1/2.

Na proteção de dutos equipados com precipitadores, os bicos 
para dutos devem ser instalados acima do precipitador e direcio-
nados para descarga a jusante. Se a área acima do precipitador 
for um duto, os bicos devem ser posicionados de acordo com as 
diretrizes de proteção de dutos. Se a área acima do precipitador 
for uma transição, as diretrizes de proteção de transições devem 
ser seguidas.

O bico 1/2N deve ser centralizado de 10 a 26” (254 a 600 mm) 
abaixo do precipitador e direcionado para descarga no centro de 
cada célula do precipitador. Todavia, caso seja fisicamente impos-
sível montar o bico nessa posição devido ao posicionamento do 
precipitador, ele pode ser colocado a uma distância inferior a 10” 
(254 mm). Consulte a Figura 4-5.

BICO PARA 
DUTO

VERIFIQUE A 
PROTEÇÃO DE 
TRANSIÇÕES 
EM DUTOS.

PRECIPITADOR

10 - 26”*
(254 - 660 mm)

BICO PARA 
PROTEÇÃO DE 
PRECIPITADOR

 * CASO SEJA FISICAMENTE IMPOSSÍVEL MONTAR O BICO 
ENTRE 10 E 26” (254 E 660 mm) ELE PODE SER COLOCADO A 
UMA DISTÂNCIA INFERIOR A 10” (254 mm).

FIGURA 4-5
000196

Nota: Para a proteção de unidades de controle de poluição (UCPs) 
ou de lavadores de ar com ou sem ESPs (precipitadores eletrostá-
ticos), entre em contato com o departamento de Serviços Técnicos 
para verificar as aplicações recomendadas não listadas pelo UL.
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Proteção de plenums

O sistema R-102 utiliza o bico 1W ou 1N para a proteção de 
plenums. Esses bicos possuem as indicações 1W e 1N estampa-
das, respectivamente, informando tratar-se de bicos de uma vazão, 
devendo portanto ser contados como um número de vazão, cada. 
Quando uma câmera de plenum é protegida, toda a câmera deve 
ser protegida, a despeito do comprimento do filtro.

PROTEÇÃO VERTICAL – INFORMAÇÕES GERAIS BICO 1W – 
PROTEÇÃO DE BANCO DE FILTROS SIMPLES OU EM “V”

Um bico 1W protege 4 pés lineares (1,2 m) de plenum. A distância 
máxima desde a extremidade da coifa até o primeiro e o último bicos 
não deve ser superior a 2 ft (0,6 m). Após o primeiro bico, todos os 
bicos adicionais devem ser posicionados a uma distância máxima 
de 4 ft (1,2 m) entre si ao longo de todo o comprimento do plenum. 
A largura do plenum não deve exceder 4 ft (1,2 m). (O bico 1W 
pode ser usado em arranjos de filtros em banco simples ou em V.) 
Consulte a Figura 4-6.

2 ft (0,6 m), 
MÁXIMO

4 ft (1,2 m), 
MÁXIMO

4 ft (1,2 m), 
MÁXIMO

2 ft (0,6 m), 
MÁXIMO

4 ft (1,2 m), 
MÁXIMO

FIGURA 4-6
000197

Na proteção de plenums com o bico 1W, duas opções podem ser 
usadas:

Opção 1: O bico 1W deve ficar na linha de centro do banco de 
filtros simples ou em V, a uma distância entre 1 e 20” (26 
e 508 mm) acima da borda superior do filtro. Consulte a 
Figura 4-7.

20” (508 mm), 
MÁXIMO

1” (26 mm), 
MÍNIMO

20” (508 mm), 
MÁXIMO

1” (26 mm), 
MÍNIMO

FIGURA 4-7
000199

Opção 2: O bico 1W deve ser posicionado perpendicularmente, 
a uma distância entre 8 e 12” (203 e 304 mm) a partir 
da face do filtro e em ângulo com o centro do filtro. A 
ponta do bico deve ficar a uma distância de 2” (50 mm) 
da linha de centro perpendicular do filtro. Consulte a 
Figura 4-8.

A PONTA DO 
BICO DEVE 
FICAR DENTRO 
DESTA ÁREA

4”
(101 mm)

12” (305 mm), 
MÁXIMO

8” (204 mm), 
MÍNIMO

FIGURA 4-8
000200

PROTEÇÃO HORIZONTAL – OPÇÃO 1 
BICO 1N – PROTEÇÃO DE BANCO SIMPLES

Um bico 1N protege 10 pés lineares (3,0 m) de um plenum com 
banco de filtros simples. Os bicos devem ser montados no plenum 
a uma distância entre 2 e 4” (50 a 102 mm) da face do filtro, centra-
lizados na dimensão da altura do filtro, e apontados na direção do 
comprimento. O bico deve ser posicionado a uma distância entre 0 
e 6” (0 e 152 mm) a partir da extremidade da coifa até a ponta do 
bico. Consulte a Figura 4-9.

000201

2 - 4”
(50 - 12 mm)

10 ft (3,0 m), 
MÁXIMA

FIGURA 4-9
000202
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Proteção de plenums (cont.)

PROTEÇÃO HORIZONTAL – OPÇÃO 2 
BICO 1W – PROTEÇÃO DE BANCO EM “V” 

Um bico 1W protege 6 pés lineares (1,8 m) de plenum com banco 
em “V”. O bico deve ser montado horizontalmente, posicionado a 
1/3 da altura do filtro a partir do topo deste. Os bicos podem ser 
espaçados a 6 ft (1,8 m) em plenums mais longos. O bico deve ser 
posicionado a uma distância entre 0 e 6” (0 e 152 mm) a partir da 
extremidade da coifa até a ponta do bico. Consulte a Figura 4-10.

6 ft (1,8 m), 
MÁXIMO

ALTURA DO 
FILTRO (H)

1/3 (H)

BICO 1W

4 ft
(1,2 m), 

MÁXIMO

FIGURA 4-10
006524

DOIS BICOS 1N – PROTEÇÃO DE BANCOS EM “V”

Dois bicos 1N protegem 10 pés lineares (3,0 m) por 4 ft (1,2 m) 
de largura de um plenum com banco em “V”. Os bicos devem ser 
montados no plenum a uma distância entre 2 e 4” (50 a 101 mm) 
da face do filtro, centralizados na dimensão da altura do filtro, e 
apontados na direção do comprimento. O bico deve ser posiciona-
do a uma distância entre 0 e 6” (0 e 381 mm) a partir da extremida-
de da coifa até a ponta do bico. Consulte a Figura 4-11.

000204

10 ft (3,0 m), 
MÁXIMO

2 - 4” 
(50 - 101 mm)

2 - 4”
(50 - 101 mm)

000203

4 ft (1,2 m), 
MÁXIMO

FIGURA 4-11

Para um plenum com banco simples ou em “V” e extensão linear 
superior a 10 ft (3,0 m), cada banco pode ser protegido usando-se 
um bico 1N a cada 10 ft (3,0 m) ou menos, a depender do compri-
mento total do plenum. Consulte a Figura 4-12. Os bicos podem 
apontar para direções opostas, desde que a totalidade da área 
do plenum seja protegida, e a limitação de 10 ft (3,0 m) não seja 
excedida. Consulte a Figura 4-13. O posicionamento dos bicos 
mostrado na Figura 4-14 não é um método aceitável de proteção 
porque a área do plenum diretamente abaixo do tê não se localiza 
no padrão de descarga de nenhum dos bicos.

10 ft (3,0 m), MÁXIMO

10 ft (3,0 m), MÁXIMO

10 ft (3,0 m), MÁXIMO

30 ft (9,1 m) 

FIGURA 4-12
000206

10 ft (3,0 m), MÁXIMO

10 ft (3,0 m), MÁXIMO

10 ft (3,0 m), MÁXIMO

30 ft (9,1 m) 

FIGURA 4-13
000207

INCORRETO

FIGURA 4-14
000208
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Proteção de equipamentos

As páginas a seguir apresentam detalhes dos tipos de proteção 
de equipamentos. Cada projeto requer diversos fatores: seleção 
de bicos corretos, altura correta dos bicos acima do elemento 
protegido, localização correta dos bicos e direcionamento correto 
dos bicos.

Fritadeiras – Proteção com bico único

1. O projeto depende de a fritadeira ser de um dos dois tipos a 
seguir.

A. FRITADEIRA SEM BANDEJA COLETORA DE GORDURA

 Se a fritadeira não incluir uma bandeja coletora de gordura, 
meça a profundidade interna (dimensão horizontal da parte 
dianteira à traseira) e o comprimento da cuba da fritadeira.

B. FRITADEIRA COM BANDEJA COLETORA DE GORDURA

 Se a fritadeira incluir uma ou mais bandejas coletoras de 
gordura, meça a profundidade interna (dimensão horizontal 
da parte dianteira à traseira) e o comprimento da cuba 
da fritadeira, e também meça a profundidade interna e o 
comprimento da área de risco total, incluindo as áreas das 
bandejas coletoras.

2. Com o auxílio da tabela “Dimensões máximas da área de 
cocção – Proteção de fritadeira com bico único”, determine o 
tipo de bico necessário para proteger a fritadeira com base nas 
dimensões máximas listadas.

A. Se a fritadeira não incluir uma bandeja coletora de gordura, 
use as dimensões máximas listadas na primeira coluna da 
tabela para selecionar o bico correto.

B. Se a fritadeira incluir uma ou mais bandejas coletoras de 
gordura, use as dimensões máximas da cuba na primeira 
coluna da tabela E as dimensões máximas totais na 
segunda coluna para selecionar o bico correto. Nenhuma 
das dimensões máximas de qualquer uma das colunas 
pode ser excedida.

3. Caso as dimensões máximas da cuba ou totais sejam ultrapas-
sadas, um ou mais bicos adicionais podem ser necessários. 
Consulte os requisitos de bicos múltiplos.

Exemplo: Uma fritadeira com bandeja coletora de gordura. O 
interior da cuba da fritadeira, sem a bandeja coletora de gordura, 
mede 18” de profundidade x 18” de comprimento (457 x 457 mm) e 
o interior da área total, incluindo a bandeja coletora, mede 18”de 
profundidade x 24” de comprimento (457 x 610 mm). Na tabela 
“Dimensões máximas da área de cocção – Proteção de fritadeira 
com bico único”, um bico 3N ou 290 deveria ser selecionado para 
proteger esse equipamento, dependendo da altura máxima do bico 
acima da fritadeira e dos requisitos de posicionamento permitidos. 
Consulte as figuras apropriadas.
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Fritadeiras – Proteção com bico único (cont.)

Dimensões máximas de área – Proteção de fritadeira com bico único

Tamanho máx.,  
somente cuba

Tamanho máx.,  
total com bandeja colet.

Tipo  
de bico

Altura do bico acima 
do topo da fritadeira Localização do bico

Cuba completa ou dividida 
14 x 15”  
(355 mm x 381 mm)

Cuba completa ou dividida 
14 x 21”  
(355 mm x 533 mm)

230 27” a 47”  
(686 mm a 1193 mm)

Consulte as 
Figuras 4-15 e 4-16.

Cuba completa ou dividida 
14 x 15”  
(355 mm x 381 mm)

Cuba completa ou dividida 
14 x 21”  
(355 mm x 533 mm)

245 20” a 27”  
(508 mm a 685 mm)

Consulte as 
Figuras 4-15 e 4-16.

Cuba completa ou dividida 
14 x 15”  
(355 mm x 381 mm)

Cuba completa ou dividida 
14 x 21”  
(355 mm x 533 mm) 290

13” a 16”  
(330 mm a 406 mm) Consulte a Figura 4-17.

Cuba completa ou dividida 
14 1/2” x 14” 
(368 mm x 355 mm)

Cuba completa ou dividida 
14 1/2” x 26 1/2” 
(368 mm x 673 mm)

290 16” a 27”  
(406 mm a 685 mm) Consulte a Figura 4-17.

FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

PONTA DO BICO POSICIONADA EM QUALQUER PONTO AO LONGO 
OU NO INTERIOR DO PERÍMETRO DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO, 
VOLTADA PARA O CENTRO DA ÁREA DE COCÇÃO.

FIGURA 4-15
002280

PARTE SUPERIOR 
DA FRITADEIRA

 

FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

CUBA DIVIDIDA

PONTA DO BICO POSICIONADA EM QUALQUER PONTO AO LONGO 
OU NO INTERIOR DO PERÍMETRO DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO, 
VOLTADA PARA O CENTRO DA ÁREA DE COCÇÃO.

FIGURA 4-16
002283

PARTE SUPERIOR 
DA FRITADEIRA
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Fritadeiras – Proteção com bico único (cont.)

Dimensões máximas de área – Proteção de fritadeira com bico único (cont.)

Tamanho máx.,  
somente cuba

Tamanho máx.,  
total com bandeja colet.

Tipo  
de bico

Altura do bico acima 
do topo da fritadeira Localização do bico

14,5” x 16,5” 
(368 mm x 419 mm)

14,5” x 26,5” 
(368 mm x 673 mm) 290

16” a 21”  
(406 a 533 mm) Consulte a Figura 4-17.

19,5” x 19”  
(495 mm x 482 mm)

19,5” x 25 3/8” 
(495 mm x 644 mm) 290

13” a 16”  
(330 a 406 mm) Consulte a Figura 4-17.

19,5” x 19”  
(495 mm x 482 mm)

19,5” x 25 3/8” 
(495 mm x 644 mm) 3N Consulte a Figura 4-18 Consulte a Figura 4-18

18 x 18”  
(457 mm x 457 mm)

18” x 27 3/4” 
(457 mm x 704 mm) 3N

25” a 35”  
(635 mm a 889 mm) Consulte a Figura 4-19.

FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

PONTA DO BICO 290 POSICIONADA SOBRE O PONTO CENTRAL DA 
ÁREA DE RISCO ± 3” (76 mm) A PARTIR DO PONTO CENTRAL, AO 
LONGO DO LADO MAIS LONGO DA ÁREA E ± 1” (25 mm) A PARTIR 
DO PONTO CENTRAL AO LONGO DO LADO MAIS CURTO DA ÁREA, 
VOLTADA PARA O PONTO CENTRAL DA ÁREA DE COCÇÃO.

FIGURA 4-17
002286  

FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

NOTA: A PONTA DO BICO 3N DEVE SER POSICIONADA DENTRO DO PERÍMETRO 
DA ÁREA SUPERFICIAL, DENTRO DA METADE POSTERIOR DA CUBA DA 
FRITADEIRA E APONTADO PARA O CENTRO. 

FIGURA 4-19
 

000008

PARTE SUPERIOR 
DA FRITADEIRA

LINHA DE CENTRO 
DA DIREITA PARA 

A ESQUERDA

000010

FRENTE

FRENTE

34” (863 mm) DISTÂNCIA DIAGONAL 
MÁXIMA ENTRE O BICO E O 
CENTRO DA ÁREA DE COCÇÃO

21” (534 mm), 
ALTURA 

VERTICAL 
MÍNIMA 

DO BICO

FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

PONTA DO BICO 3N POSICIONADA EM QUALQUER PONTO AO 
LONGO OU NO INTERIOR DO PERÍMETRO DA SUPERFÍCIE DE 
COCÇÃO, VOLTADA PARA O CENTRO DA ÁREA DE COCÇÃO.

FIGURA 4-18
002287
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Fritadeiras – Proteção com bicos múltiplos

Requisitos de projeto:

As fritadeiras que ultrapassam a cobertura de um único bico 
podem ser divididas em módulos. Nenhum módulo deve ultra-
passar a área máxima permitida para um bico único. No entanto, 
quando se utiliza a proteção com bicos múltiplos, o lado mais 
longo permitido para uma fritadeira com bandeja coletora de gor-
dura pode ser usado, a despeito de essa fritadeira ter ou não uma 
bandeja coletora.

O tamanho máximo de uma fritadeira que pode ser modularizado é 
de 864 pol2 (55742 mm2).

1. Os requisitos de projeto para fritadeiras com múltiplos bicos se 
dividem em dois tipos:

A. FRITADEIRAS SEM BANDEJAS COLETORAS

 Se a fritadeira não incluir uma bandeja coletora de gordura, 
meça a profundidade interna (dimensão horizontal da parte 
dianteira à traseira) e o comprimento da cuba da fritadeira. 
Em seguida, multiplique a profundidade e o comprimento 
para obter a área da cuba da fritadeira em polegadas 
quadradas (pol2).

B. FRITADEIRAS COM BANDEJAS COLETORAS

 Se a fritadeira incluir uma ou mais bandejas coletoras de 
gordura, meça a profundidade interna e o comprimento da 
cuba da fritadeira, e também meça a profundidade interna 
e o comprimento da área de risco total, incluindo a área das 
bandejas coletoras.

 Determine a área da cuba e a área total multiplicando as 
profundidades e comprimentos correspondentes.

2. Divida a área da cuba ou total em módulos, cada um dos quais 
pode ser protegido por um único bico, com base na dimensão 
máxima e na cobertura de área do bico, conforme especificado 
na tabela “Dimensões máximas da área de cocção – Proteção 
de fritadeira com bicos múltiplos.”

A. Se o módulo considerado não incluir nenhuma parte de 
uma bandeja coletora de gordura, use a área máxima da 
cuba e a dimensão máxima listadas na primeira coluna da 
tabela para selecionar o bico correto.

B. Se o módulo considerado incluir alguma área de bandeja 
coletora, use a área e a dimensão máxima da cuba lista-
das na primeira coluna da tabela e a área e as dimensões 
máximas totais na segunda coluna para selecionar o bico 
correto.

3. Nenhuma das dimensões máximas de qualquer uma das 
colunas pode ser excedida. Caso as dimensões máximas 
da cuba ou totais sejam ultrapassadas, a área dividida em 
módulos deverá ser redefinida com a possibilidade de um bico 
adicional.

Opções de modularização de fritadeiras

A Figura 4-20, a seguir, mostra os métodos de divisão (modulari-
zação) de fritadeiras, para que cada seção possa ser devidamente 
protegida. Exemplo: Uma fritadeira com bandeja coletora de gordu-
ra. A cuba interna da fritadeira, sem a bandeja coletora de gordura, 
mede 18” de profundidade x 30” de comprimento (457 x 762 mm) e 
o interior da área total, incluindo a bandeja coletora, mede 24” de 
profundidade x 30” de comprimento (610 x 762 mm). Uma vez que 
a fritadeira tem um comprimento de 30” (762 mm), ela ultrapassa a 
cobertura de um único bico.

Dividindo-se o comprimento na metade, cada módulo agora tem 
uma dimensão total de 24” de profundidade x 15” de comprimen-
to (610 x 381 mm). Na tabela “Dimensões máximas da área de 
cocção – Proteção de fritadeira com bicos múltiplos”, um bico 3N 
ou 290 deveria ser selecionado para proteger cada módulo da 
fritadeira, dependendo da altura máxima do bico acima da frita-
deira e dos requisitos de posicionamento permitidos. Consulte as 
Figuras apropriadas (4-15 a 4-19).

Exemplos adicionais podem ser encontrados na Seção de apên-
dices.

FIGURA 4-20

NENHUMA ÁREA MODULAR, INCLUINDO 
BANDEJA COLETORA DE GORDURA, DEVE 
ULTRAPASSAR 497 pol2 (32064 mm2)

PONTO 
CENTRAL

PONTO 
CENTRAL

BANDEJA 
COLETORA DE 

GORDURA

BANDEJA 
COLETORA DE 

GORDURA

SOMENTE EXEMPLO
FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

000214 SOMENTE EXEMPLO
FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

BANDEJA 
COLETORA DE 

GORDURA

A ÁREA DE CADA 
MÓDULO DA 
FRITADEIRA NÃO  
PODE EXCEDER 
324 pol2 (20903 mm2)

A ÁREA DESTE 
MÓDULO (FRITADEIRA 
MAIS BANDEJA 
COLETORA) NÃO 
PODE EXCEDER 
497 pol2 (32064 mm2)

000215

SOMENTE EXEMPLO
FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

A ÁREA DE CADA MÓDULO DA FRITADEIRA 
NÃO PODE EXCEDER 324 pol2 (20903 mm2)

002296
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FRITADEIRAS – PROTEÇÃO COM BICOS MÚLTIPLOS (cont.)

Dimensões máximas de área – Proteção de fritadeira com bicos múltiplos

Módulo de tamanho máx.,  
somente cuba

Módulo de tamanho máx., 
total com bandeja colet.

Tipo  
de bico

Altura do bico acima 
do topo da fritadeira

Localização  
do bico

Cuba completa ou dividida 
21” x 210 pol2 
(533 mm x 0,14 m2)

Cuba completa ou dividida 
21” x 294 pol2 
(533 mm x 0,19 m2)

230 27” a 47” 
(686 mm a 1194 mm)

Consulte a Figura 4-21

Cuba completa ou dividida 
21” x 210 pol2 
(533 mm x 0,14 m2)

Cuba completa ou dividida 
21” x 294 pol2 
(533 mm x 0,19 m2)

245 20” a 27” 
(508 mm a 686 mm)

Consulte a Figura 4-21

Cuba completa ou dividida
21” x 210 pol2 
(533 mm x 0,14 m2)

Cuba completa ou dividida
21” x 294 pol2 
(533 mm x 0,19 m2)

290 13” a 16” 
(330 mm a 406 mm)

Consulte a Figura 4-22

25 3/8 x 370,5 pol2 
(644 mm x 0,24 m2)

25 3/8” x 495 pol2 
(644 mm x 0,32 m2)

290 13” a 16” 
(330 mm a 406 mm)

Consulte a Figura 4-22

Cuba completa ou dividida
26 1/2” x 203 pol2 
(673 mm x 0,13 m2)

Cuba completa ou dividida
26 1/2” x 384 1/4 pol2 
(673 mm x 0,25 m2)

290 16” a 27” 
(406 mm a 686 mm)

Consulte a Figura 4-22

25 3/8 x 370,5 pol2 
(644 mm x 0,24 m2)

25 3/8” x 495 pol2 
(644 mm x 0,32 m2)

3N Consulte a Figura 4-23 Consulte a Figura 4-23

27 3/4 x 324 pol2 
(704 mm x 0,21 m2)

27 3/4 x 497 pol2 
(704 mm x 0,32 m2)

3N 25” a 35” 
(635 mm a 889 mm)

Consulte a Figura 4-24

FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

A PONTA DO BICO DEVE SER POSICIONADA EM QUALQUER 
PONTO AO LONGO OU NO INTERIOR DO MÓDULO QUE TAL BICO 
PROTEGE, VOLTADA PARA O CENTRO DA ÁREA MODULAR.

FIGURA 4-21

000213000218

  

FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

A PONTA DO BICO 3N DEVE SER POSICIONADA EM QUALQUER PONTO 
AO LONGO OU NO INTERIOR DO MÓDULO QUE TAL BICO PROTEGE, 
VOLTADA PARA O CENTRO DA ÁREA DO MÓDULO RESPECTIVO.

FIGURA 4-23

34” (864 mm) DISTÂNCIA DIAGONAL 
MÁXIMA ENTRE O BICO E O 
CENTRO DA ÁREA DE RISCO

21” (533 mm), 
ALTURA 
VERTICAL 
MÍNIMA 
DO BICO

002291

FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

PONTA DO BICO 290 POSICIONADA SOBRE O PONTO CENTRAL DA 
RESPECTIVA ÁREA MODULAR ± 3” (76 mm) A PARTIR DO PONTO 
CENTRAL, AO LONGO DO LADO MAIS LONGO DO MÓDULO E ± 1” (25 mm) 
A PARTIR DO PONTO CENTRAL AO LONGO DO LADO MAIS CURTO DO 
MÓDULO, VOLTADA PARA O PONTO CENTRAL DO MÓDULO.

FIGURA 4-22

002290

 

FRITADEIRA SEM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

FRITADEIRA COM BANDEJA 
COLETORA DE GORDURA

A PONTA DO BICO 3N DEVE SER POSICIONADA EM QUALQUER PONTO 
AO LONGO OU NO INTERIOR DO PERÍMETRO DA ÁREA DE COCÇÃO, 
ANTES DA LINHA DE CENTRO DA DIREITA PARA A ESQUERDA DA 
ÁREA DE COCÇÃO. O BICO DEVE APONTAR PARA O CRUZAMENTO 
DAS DIAGONAIS, NO CENTRO DA ÁREA DE COCÇÃO MODULAR.

FIGURA 4-24

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO 
(CRUZAMENTO 
DAS DIAGONAIS NO 
CENTRO DA ÁREA DE 
COCÇÃO DO MÓDULO)

LINHA DE CENTRO 
DA DIREITA PARA 
A ESQUERDA

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO 
(CRUZAMENTO 
DAS DIAGONAIS 
NO CENTRO DA 
ÁREA DE COCÇÃO 
DO MÓDULO)

LINHA DE 
CENTRO DA 
DIREITA PARA 
A ESQUERDA

002293

SEÇÃO 4 – PROJETO DO SISTEMA

UL EX3470    ULC EX3470
01-SET-2014    REV. 11    PÁGINA 4-11

Manual do sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102

R-102 System Manual_PT.indb   11 12/11/14   11:36



Proteção de fritadeiras com bicos múltiplos – 
Fritadeira basculante / panela basculante

A proteção para fritadeiras ou panelas basculantes se baseia nas 
limitações de cobertura da proteção proporcionada para fritadeiras 
de imersão. Consulte na Seção IV, PROJETO, começando na 
página 4-10, as coberturas e limitações de altura máximas de bicos 
para fritadeiras.

Embora o requisito de área superficial total máxima de cocção 
de 864 pol2 (55741 mm2) se aplique à proteção de fritadeiras, o 
mesmo não acontece no caso de fritadeiras ou panelas bascu-
lantes.

Nenhum módulo de fritadeira/panela basculantes protegido deve 
exceder as limitações de fritadeiras para a cobertura “MÓDULO 
DE TAMANHO MÁXIMO TOTAL COM BANDEJA COLETORA DE 
GORDURA” descritas na Tabela da Página 4-11.

As fritadeiras e panelas basculantes normalmente possuem uma 
tampa com dobradiça. Os bicos de proteção devem ficar voltados 
para a parte dianteira da fritadeira/panela basculante para minimi-
zar a possibilidade de a tampa deste equipamento interferir com a 
descarga dos bicos. Consulte as Figuras 4-25 e 4-26.

O BICO DEVE FICAR VOLTADOS PARA A PARTE DIANTEIRA DA FRITADEIRA/
PANELA BASCULANTE PARA MINIMIZAR A POSSIBILIDADE DE A 
TAMPA DESTE EQUIPAMENTO INTERFERIR COM A DESCARGA.

A TAMPA NÃO DEVE INTERFERIR 
COM A DESCARGA DOS BICOS

FIGURA 4-25
000011

O BICO DE FRITADEIRA UTILIZADO NA PROTEÇÃO DE PANELAS OU FRITADEIRAS 
BASCULANTES DEVE SER POSICIONADO PRÓXIMO À BORDA DIANTEIRA DA 
PANELA, VOLTADO PARA A LINHA DE CENTRO ENTRE A PARTE DIANTEIRA E 
TRASEIRA DESTA. A DESCARGA DOS BICOS DEVE FICAR AFASTADA DA TAMPA 
DA PANELA, COM UMA VISTA DESOBSTRUÍDA DA PARTE TRASEIRA DESTA.

A TAMPA NÃO DEVE 
INTERFERIR COM 
A BORDA DO CONE 
DE DESCARGA

PARA OBTER AS 
ALTURAS MÍNIMA 
E MÁXIMA DOS 
BICOS, CONSULTE 
OS PARÂMETROS 
DOS BICOS DE 
FRITADEIRAS.

FIGURA 4-26
000071
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Proteção de fogões

O sistema R-102 utiliza cinco bicos diferentes para a proteção 
de fogões. Duas as opções de projeto requerem um bico de uma 
vazão e três opções requerem bicos de duas vazões.

ATENÇÃO

Uma panela wok de 13” (330 mm) de diâmetro 
corresponde ao maior tamanho de wok que 
pode ser protegida sobre um fogão.

Para a proteção fogões com chapas, a totali-
dade da superfície da chapa deve ser coberta.

Bico 1N (1 vazão) para proteção de fogões 
– Aplicação de alta proximidade

Sem obstruções

Fogões com uma ou mais bocas podem ser protegidos usando-se 
um bico 1N. Esse bico possui a indicação 1N estampada, infor-
mando tratar-se de um bico de uma vazão, devendo portanto ser 
contado como um número de vazão.

Quando se usa este bico para a proteção de fogões, o compri-
mento máximo das grelhas dos queimadores que estão sendo 
protegidas com um único bico não deve ultrapassar 32” (812 mm) 
e a área máxima dessas grelhas não deve ultrapassar 384 pol2 
(24774 mm2) por bico.

Na proteção de um fogão, o bico 1N deve ser posicionado a uma 
distância máxima de 10” (254 mm) da linha de centro da grelha 
de cada queimador/boca, apontando para o centro a superfície de 
cocção. Consulte as Figuras 4-27 e 4-28.

40”
(1016 mm)

30”
(762 mm)

FIGURA 4-27
006539

32” 
(812 mm), 
MÁXIMO

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

10” (254 mm), 
MÁXIMO

10”
(254 mm), 
MÁXIMO

BICO 1N

FIGURA 4-28
006540
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Bico 245 (2 vazões) para proteção de fogões 
– Aplicação de alta proximidade

Sem obstruções

40” a 50” (1016 mm a 1270 mm) acima da superfície de cocção.

Esta aplicação de alta proximidade utiliza o bico 245.

Esse bico possui a indicação 245 estampada, informando tratar-se 
de um bico de duas vazões, devendo portanto ser contado como 
dois números de vazão.

Um bico 245 protege uma área máxima de cocção de 672 pol2 
(43354 mm2), com uma dimensão mais longa máxima de 28” 
(711 mm).

Quando este bico é usado na proteção de fogões, ele deve ser 
direcionado verticalmente para baixo e posicionado conforme mos-
trado nas Figuras 4-29 e 4-30.

PONTA DO BICO 245 LOCALIZADA NA LINHA 
DE CENTRO DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO

50”
(1270 mm) 
ALTURA 

MÁXIMA DA 
PONTA DO 
BICO 245

40”
(1016 mm) 
ALTURA 

MÍNIMA DA 
PONTA DO 
BICO 245

FIGURA 4-29
000236

ATENÇÃO

A Figura 4-30 mostra quatro grelhas de queima-
dores. Para grelhas de bocas simples ou duplas, 
o bico deve ser posicionado no centro da super-
fície de cocção ou a uma distância máxima de 
11 3/8” (288 mm) da linha de centro do bico até 
o centro de qualquer grelha.

PONTA DO BICO 245 NO 
CENTRO DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

OU
MÁXIMO DE 11 3/8” (288 mm) 
DA LINHA DE CENTRO 
DO BICO ATÉ O CENTRO 
DE QUALQUER GRELHA 
DE QUEIMADOR.

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

PONTA DO BICO 245 NO 
CENTRO DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

OU
MÁXIMO DE 11 3/8” (288 mm) 
DA LINHA DE CENTRO 
DO BICO ATÉ O CENTRO 
DE QUALQUER GRELHA 
DE QUEIMADOR.

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

FIGURA 4-30
000766
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Bico 260 (2 vazões) para proteção de fogões 
– Aplicação de média proximidade

Sem obstruções

30” a 40” (762 mm a 1016 mm) acima da superfície de cocção.

Esta aplicação de média proximidade utiliza o bico 260.

Esse bico possui a indicação 260 estampada, informando tratar-se 
de um bico de duas vazões, devendo portanto ser contado como 
dois números de vazão.

Um bico 260 protege uma área máxima de cocção de 768 pol2 
(49,548 mm2), com uma dimensão mais longa máxima de 32” 
(812 mm).

Quando este bico é usado na proteção de fogões, ele deve ser 
direcionado verticalmente para baixo e posicionado conforme mos-
trado nas Figuras 4-31 e 4-32.

PONTA DO BICO 260 LOCALIZADA NA LINHA 
DE CENTRO DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO

40” 
(1016 mm) 
ALTURA 

MÁXIMA DA 
PONTA DO 
BICO 260

30” 
(762 mm), 
ALTURA 

MÍNIMA DA 
PONTA DO 
BICO 260

FIGURA 4-31
000236

PONTA DO BICO 260 NO 
CENTRO DA SUPERFÍCIE 

DE COCÇÃO
OU

MÁXIMO DE 10” (254 mm) 
DA LINHA DE CENTRO 

DO BICO ATÉ O CENTRO 
DE QUALQUER GRELHA 

DE QUEIMADOR.

PONTA DO BICO 
260 NO CENTRO DA 

SUPERFÍCIE DE COCÇÃO
OU

MÁXIMO DE 10” (254 mm) 
DA LINHA DE CENTRO 

DO BICO ATÉ O CENTRO 
DE QUALQUER GRELHA 

DE QUEIMADOR.

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

FIGURA 4-32
000766

ATENÇÃO

A Figura 4-32 mostra quatro grelhas de quei-
madores. Para grelhas de bocas simples ou 
duplas, o bico deve ser posicionado no centro 
da superfície de cocção.
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Bico 1N (1 vazão) para proteção de fogões 
– Aplicação de baixa proximidade

15” a 20” (381 mm a 508 mm) acima da superfície de cocção.

A aplicação de baixa proximidade com bico de 1 vazão para prote-
ção de fogões requer um bico 1N.

Esse bico possui a indicação 1N estampada, informando tratar-se 
de um bico de uma vazão, devendo portanto ser contado como um 
número de vazão.

Quando se usa um bico 1N na proteção de baixa proximidade de 
um fogão com ou sem obstruções, o comprimento máximo das 
grelhas dos queimadores a serem protegidas não deve exceder 
24” (609 mm). O bico deve ser direcionado ao longo de uma linha 
de centro para um ponto a 20” (508 mm) de distância da ponta do 
comprimento, protegendo uma largura máxima de 18” (457 mm).

Na proteção de um fogão, o bico 1N deve ser posicionado a uma 
distância máxima de 9” (228 mm) da linha de centro da grelha 
de cada queimador/boca, acima da borda da área de risco a ser 
protegida.

A ponta do bico 1N deve ser posicionada na obstrução ou abaixo 
dela, caso exista uma. A área protegida começa no ponto logo 
abaixo da ponta do bico. O bico pode ser colocado na lateral do 
fogão, apontado para a esquerda ou direita, ou pode ser posicio-
nado na frente ou na traseira do fogão. Consulte as Figuras 4-33 e 
4-34 para verificar detalhes sobre a localização dos bicos.

15 - 20”  
(381 - 508 mm)

20” 
(508 mm)

007924

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

FIGURA 4-33

24” 
(609 mm)

20” 
(508 mm)

18” 
(457 mm)

9” 
(228 mm)

007925

PONTO DE ORIENTAÇÃO

ÁREA PROTEGIDA

FIGURA 4-34

Dois bicos 290 (2 vazões) para proteção de 
fogões – Aplicação de baixa proximidade

15” a 20” (381 mm a 508 mm) acima da superfície de cocção.

A aplicação de baixa proximidade com 2 vazões requer o uso de 
dois bicos 290.

Ambos os bicos possuem a indicação 290 estampada, informando 
tratar-se de bicos de duas vazões, devendo portanto ser contados 
como um total de quatro números de vazão

Dois bicos 290 protegem uma área de cocção de 1008 pol2 
(65032 mm2), com uma dimensão máxima de 36” (914 mm).

Quando estes bicos são usados na proteção de baixa proximidade 
de fogões, eles devem ser posicionados ao longo do perímetro da 
superfície de cocção, até 1,5” (38 mm) no interior desse perímetro, 
posicionados em um ângulo de 45° ao longo da linha de centro 
longitudinal do fogão. Consulte as Figuras 4-35 e 4-36.

15” A 20”  
(381 A 508 mm), 

MÁXIMO

15” A 20”  
(381 A 508 mm), 

MÁXIMO

45°45°

LOCALIZAÇÃO DA 
PONTA DO BICO 290: 

0 - 1,5” (0 - 38 mm)  
DA BORDA DA 

SUPERFÍCIE DE 
COCÇÃO

002276

FIGURA 4-35

000240

PONTA DO BICO 290 ENTRE 
0 - 1,5” (38 mm) DA BORDA DA 
SUPERFÍCIE DE COCÇÃO

PONTA DO BICO 290 NO 
CENTRO DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO ± 2” (50 mm)

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

000239

PONTA DO BICO 290 ENTRE 
0 - 1,5” (38 mm) DA BORDA DA 
SUPERFÍCIE DE COCÇÃO

PONTA DO BICO 290 NO 
CENTRO DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO ± 2” (50 mm)

ÁREA DE 
COCÇÃO

LINHA DE CENTRO 
LONGITUDINAL

ÁREA DE 
COCÇÃO

FIGURA 4-36

SEÇÃO 4 – PROJETO DO SISTEMA

UL EX3470    ULC EX3470
PÁGINA 4-16    REV. 11    01-SET-2014 

Manual do sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102

R-102 System Manual_PT.indb   16 12/11/14   11:36



Proteção de fogões (com ou sem 
prateleira posterior / obstrução)

Quando este tipo de elemento de risco é equipado com uma prate-
leira posterior ou outra obstrução semelhante localizada acima da 
superfície do fogão, duas opções de proteção podem ser usadas: 
uma requer um bico 1F e a outra requer um bico 260.

Proteção de fogões – Bico 1F (1 vazão) (com 
ou sem prateleira posterior / obstrução)

Fogões com uma ou mais bocas podem ser protegidos usando-se 
um bico 1F. Esse bico possui a indicação 1F estampada, infor-
mando tratar-se de um bico de uma vazão, devendo portanto ser 
contado como um número de vazão.

Quando se usa este bico para a proteção de fogões com ou sem 
prateleira posterior ou obstrução semelhante, o comprimento 
máximo das grelhas dos queimadores que estão sendo protegi-
das não deve ultrapassar 28” (711 mm) e a área máxima dessas 
grelhas não deve ultrapassar 336 pol2 (21,677 mm2). Consulte a 
Figura 4-37 para verificar detalhes sobre a localização do bico.

BICO 1F LOCALIZADO SOBRE A BORDA DIANTEIRA DA GRELHA 
DO QUEIMADOR, ORIENTADO DE MODO QUE A PARTE ACHATADA 
DE SUA PONTA FIQUE PARALELA À LINHA DE CENTRO ENTRE 
A PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA DA GRELHA DO QUEIMADOR, 
APONTANDO PARA O CENTRO DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO.

BICO 1F PRATELEIRAS OU OUTRAS OBSTRUÇÕES 
DE TAMANHO SIMILAR PODEM SE 
PROJETAR SOBRE O(S) QUEIMADOR(ES) 
EM UM MÁXIMO DE 11” (279 mm)

40 - 48”
(1016 - 1219 mm)

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

20” 
(508 mm), 
MÍNIMO

14” 
(355 mm), 
MÁXIMO14” 

(355 mm), 
MÁXIMOLINHA DE CENTRO 

DA PARTE 
DIANTEIRA ATÉ 
A TRASEIRA

12” 
(304 mm), 
MÁXIMO

FIGURA 4-37
000238

Bico 260 (2 vazões) para proteção de fogões 
(com ou sem prateleira posterior/obstrução)

Fogões com uma ou mais bocas podem ser protegidos usando-se 
um bico 260. Esse bico possui a indicação 260 estampada, infor-
mando tratar-se de um bico de duas vazões, devendo portanto ser 
contado como dois números de vazão.

Quando se usa este bico para a proteção de fogões com ou sem 
prateleira posterior ou obstrução semelhante, o comprimento máxi-
mo das grelhas dos queimadores que estão sendo protegidas não 
deve ultrapassar 32” (812 mm) e a área máxima dessas grelhas 
não deve ultrapassar 384 pol2 (24,774 mm2). O bico deve ser posi-
cionado na borda dianteira das grelhas, direcionado para um ponto 
a 10” (254 mm) da borda traseira das grelhas. Os bicos devem ser 
instalados de 30” a 40” (762 mm a 1016 mm) acima da superfície 
do equipamento. Consulte a Figura 4-38.

BICO 260 PRATELEIRAS OU OUTRAS OBSTRUÇÕES 
DE TAMANHO SIMILAR PODEM SE 
PROJETAR SOBRE O(S) QUEIMADOR(ES) 
EM UM MÁXIMO DE 11” (279 mm)

30 - 40” 
(762 - 1016 mm)

18” 
(457 mm), 
MÍNIMO

10” (254 mm) 
DESDE A PARTE 
TRASEIRA DAS 
GRELHAS DOS 
QUEIMADORES

FIGURA 4-38
000238a
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Proteção de chapeiras 

Bico 1N (1 vazão) para proteção de chapeiras 
– Aplicação de alta proximidade

O sistema R-102 utiliza quatro bicos diferentes para a proteção de 
chapeiras. Uma das aplicações requer um bico de 1 vazão e três 
delas requerem um bico de 2 vazões.

Aplicação de alta proximidade: 35” a 40” (889 mm a 1016 mm) 
acima da superfície de cocção.

Esta aplicação de alta proximidade utiliza o bico 1N.

Esse bico possui a indicação 1N estampada, informando tratar-se 
de um bico de uma vazão, devendo portanto ser contado como um 
número de vazão.

Um bico 1N protege uma área máxima de cocção de 1080 pol2 
(69677 mm2), com uma dimensão mais longa máxima de 36” (914 mm).

Quando este bico é usado na proteção de chapeiras, ele deve ser 
posicionado ao longo do perímetro da superfície de cocção e até 
uma distância máxima de 2” (50 mm) no interior desse perímetro, 
voltado para o ponto central da superfície de cocção. Consulte as 
Figuras 4-39 e 4-40.

ATENÇÃO

Quando este tipo de proteção de chapeira é 
usado, somente cinco números de vazão são 
permitidos em um sistema de 1,5 gal (5,7 L) e 
somente 11 números de vazão são permitidos 
em um sistema de 3,0 gal (11,4 L).

PONTO CENTRAL DA 
SUPERFÍCIE DE COCÇÃO

BICO 1N LOCALIZADO AO LONGO DE QUALQUER LATERAL DA 
SUPERFÍCIE DA CHAPEIRA, DENTRO DE UMA DISTÂNCIA DE 0 - 2” 
(0 - 50 mm) DA BORDA DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO. O BICO DEVE 
APONTAR PARA O PONTO CENTRAL DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO.

BORDA DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO

FIGURA 4-39
000241

LOCALIZAÇÃO DOS 
BICOS: 0 - 2” (0 - 50 mm) 
NO INTERIOR 
DO PERÍMETRO 
DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

BORDA DA 
SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

40” (1016 mm), 
ALTURA 
MÁXIMA DA 
PONTA DO 
BICO 1N

35” (889 mm), 
ALTURA 
MÍNIMA DA 
PONTA DO 
BICO 1N

FIGURA 4-40
000243

Bico 290 (2 vazões) para proteção de chapeiras 
– Aplicação de alta proximidade

Opção 1 – Bico localizado no centro

30” a 50” (762 mm a 1270 mm) acima da superfície de cocção.

Esta aplicação de alta proximidade utiliza o bico 290.

Esse bico possui a indicação 290 estampada, informando tratar-se 
de um bico de duas vazões, devendo portanto ser contado como 
dois números de vazão.

Um bico 290 protege uma área máxima de cocção de 720 pol2 
(46451 mm2), com uma dimensão máxima de 30” (762 mm).

Quando este bico é utilizado em aplicações de alta proximidade, 
o bico deve ser posicionado até 1” (25 mm) do centro da super-
fície de cocção, apontado verticalmente para baixo. Consulte as 
Figuras 4-41 e 4-42.

LINHA DE CENTRO DA 
SUPERFÍCIE DA CHAPEIRA ± 1” 
(25 mm) EM QUALQUER DIREÇÃO

50” 
(1270 mm) 
ALTURA 
MÁXIMA DA 
PONTA DO 
BICO 290

30” 
(762 mm) 
ALTURA 

MÍNIMA DA 
PONTA DO 
BICO 290

FIGURA 4-41
000244

CENTRO DA SUPERFÍCIE DA CHAPEIRA 
OU UMA DIMENSÃO MÁXIMA DE 
20,6” (523) A PARTIR DA LINHA DE 
CENTRO DO BICO ATÉ O CANTO 
MAIS DISTANTE DA CHAPEIRA.

LOCALIZAÇÃO 
DO BICO

ÁREA DE 
COCÇÃO

1” (25 mm), 
MÁXIMO

ÁREA DE 
COCÇÃO

1” (25 mm), 
MÁXIMO

FIGURA 4-42
000773
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Bico 260 (2 vazões) para proteção de chapeiras 
– Aplicação de alta proximidade

Opção 2 – Bico localizado no perímetro

30” a 50” (762 mm a 1270 mm) acima da superfície de cocção.

Esta aplicação de alta proximidade utiliza o bico 260.

Esse bico possui a indicação 260 estampada, informando tratar-se 
de um bico de duas vazões, devendo portanto ser contado como 
dois números de vazão.

Um bico 260 protege uma área máxima de cocção de 1440 pol2 
(92903 mm2), com uma dimensão máxima de 48” (1219 mm).

Quando este bico é usado na proteção de chapeiras, ele deve ser 
posicionado ao longo do perímetro da superfície de cocção e até 
uma distância máxima de 2” (50 mm) no interior desse perímetro, 
voltado para o ponto central da superfície de cocção. Consulte as 
Figuras 4-43 e 4-44.

000243

LOCALIZAÇÃO DOS 
BICOS: 0 - 2” (0 - 50 mm) 
NO INTERIOR 
DO PERÍMETRO 
DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

BORDA DA 
SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

30” (762 mm), 
ALTURA 

MÍNIMA DA 
PONTA DO 
BICO 260

50” 
(1270 mm), 

ALTURA 
MÁXIMA DA 
PONTA DO 
BICO 260

FIGURA 4-43
000243

BORDA DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

PONTO CENTRAL DA 
SUPERFÍCIE DE COCÇÃO

ÁREA DE COCÇÃO

BICO 260 LOCALIZADO AO 
LONGO DE QUALQUER LATERAL 
DA SUPERFÍCIE DA CHAPEIRA, 
DENTRO DE UMA DISTÂNCIA 
DE 0 - 2” (0 - 51 mm) DA BORDA 
DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO. 
O BICO DEVE APONTAR 
PARA O PONTO CENTRAL DA 
SUPERFÍCIE DE COCÇÃO.

FIGURA 4-44
000241

Bico 290 (2 vazões) para proteção de chapeiras 
– Aplicação de média proximidade

Opção 2a – Bico localizado no perímetro (cont.)

20” a 30” (508 mm a 762 mm) acima da superfície de cocção.

Esta aplicação de média proximidade utiliza o bico 290.

Esse bico possui a indicação 290 estampada, informando tratar-se 
de um bico de duas vazões, devendo portanto ser contado como 
dois números de vazão.

Um bico 290 protege uma área máxima de cocção de 1440 pol2 
(92903 mm2), com uma dimensão máxima de 48” (1219 mm).

Quando este bico é usado na proteção de chapeiras, ele deve ser 
posicionado ao longo do perímetro da superfície de cocção e até 
uma distância máxima de 2” (50 mm) no interior desse perímetro, 
voltado para o ponto central da superfície de cocção. Consulte as 
Figuras 4-45 e 4-46.

ÁREA DE COCÇÃO

CENTRO DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

BORDA DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

BICO 290 LOCALIZADO AO LONGO DE 
QUALQUER LATERAL DA SUPERFÍCIE 
DA CHAPEIRA, DENTRO DE UMA 
DISTÂNCIA DE 0 - 2” (0 - 50 mm) DA 
BORDA DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO. O 
BICO DEVE APONTAR PARA O PONTO 
CENTRAL DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO.

FIGURA 4-45
000241

LOCALIZAÇÃO DOS 
BICOS: 0 - 2” (0 - 51 mm) 
NO INTERIOR 
DO PERÍMETRO 
DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

30”
(762 mm) 
ALTURA 

MÁXIMA DA 
PONTA DO 
BICO 290

20” (508 mm) 
ALTURA 
MÍNIMA DA 
PONTA DO 
BICO 290

BORDA DA 
SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

FIGURA 4-46
000243
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Bico 2120 (2 vazão) para proteção de chapeiras 
– Aplicação de baixa proximidade

Opção 2b – Bico localizado no perímetro (cont.)

10” a 20” (254 mm a 508 mm) acima da superfície de cocção.

Esta aplicação de baixa proximidade utiliza o bico 2120.

Esse bico possui a indicação 2120 estampada, informando tra-
tar-se de um bico de duas vazões, devendo portanto ser contado 
como dois números de vazão.

Um bico 2120 protege uma área máxima de cocção de 1440 pol2 
(92903 mm2), com uma dimensão máxima de 48” (1219 mm).

Quando este bico é usado na proteção de chapeiras, ele deve ser 
posicionado ao longo do perímetro da superfície de cocção e até 
uma distância máxima de 2” (50 mm) no interior desse perímetro, 
voltado para o ponto central da superfície de cocção. Consulte as 
Figuras 4-47 e 4-48.

000243

LOCALIZAÇÃO DOS 
BICOS: 0 - 2” (0 - 51 mm) 
NO INTERIOR 
DO PERÍMETRO 
DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

20” 
(508 mm) 
ALTURA 
MÁXIMA DA 
PONTA DO 
BICO 2120

10” (254 mm) 
ALTURA 
MÍNIMA DA 
PONTA DO 
BICO 2120

BORDA DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO

FIGURA 4-47
000243

ÁREA DE COCÇÃO

CENTRO DA 
SUPERFÍCIE DE 

COCÇÃO

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

BORDA DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃOBICO 2120 LOCALIZADO AO 
LONGO DE QUALQUER LATERAL 
DA SUPERFÍCIE DA CHAPEIRA, 
DENTRO DE UMA DISTÂNCIA 
DE 0 - 2” (0 - 51 mm) DA BORDA 
DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO. 
O BICO DEVE APONTAR 
PARA O PONTO CENTRAL DA 
SUPERFÍCIE DE COCÇÃO.

FIGURA 4-48
000241

Bico 2W (2 vazão) para proteção de chapeiras 
– Aplicação de baixa proximidade

Opção 2c – Bico localizado no perímetro (cont.)

10” a 20” (254 mm a 508 mm) acima da superfície de cocção.

Esta aplicação de baixa proximidade utiliza o bico 2W.

Esse bico possui a indicação 2W estampada, informando tratar-se 
de um bico de duas vazões, devendo portanto ser contado como 
dois números de vazão.

Um bico 2W protege uma área máxima de cocção de 1080 pol2 
(69677 mm2), com uma dimensão máxima de 36” (914 mm).

Quando este bico é usado na proteção de chapeiras, ele deve ser 
posicionado entre 0 e 10” (0 e 254 mm) acima ou abaixo da linha 
de centro que corta a área de cocção da direita para a esquerda 
(horizontalmente). Consulte o diagrama abaixo para verificar a 
localização e orientação do bico.

CL

PONTO DE ORIENTAÇÃO 
DO BICO 2W: 0 - 3” (0 - 76 mm) 
ANTES DA LINHA DE CENTRO 
DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO 
QUANDO O BICO ESTÁ 
POSICIONADO NA OU ANTES 
DA LINHA DE CENTRO

PONTO DE ORIENTAÇÃO 
DO BICO 2W: 0 - 3” (0 - 76 mm) 
DEPOIS DA LINHA DE CENTRO 
DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO 
QUANDO O BICO ESTÁ 
POSICIONADO NA OU DEPOIS 
DA LINHA DE CENTRO

36” (914 mm), MÁX.

30” 
(762 mm), 

MÁX.

PONTO DE ORIENTAÇÃO: 9” 
(228 mm) DE CADA LATERAL 
DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO

0 - 10” (0 - 254 mm) 
DA LINHA DE 

CENTRO, MÁX.

0 - 10” (0 - 254 mm) 
DA LINHA DE 

CENTRO, MÁX.

008149

VISTA SUPERIOR

FIGURA 4-49

NOTA: UM BICO 2W PODE PROTEGER UMA 
CHAPEIRA COM UMA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO 
MÁXIMA DE 30” x 36” (762 mm x 914 mm), A UMA 
ALTURA DE 10” - 20” (254 - 508 mm).

 O BICO 2W PODE SER POSICIONADO A 
UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE ± 10” (254 mm) 
ANTES OU DEPOIS DA LINHA DE CENTRO DA 
SUPERFÍCIE DE COCÇÃO, E A UM MÁXIMO DE 
3” (76 mm) DE CADA LATERAL DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO, VOLTADO PARA UM PONTO A 9” 
(228 mm) ENTRE 0 - 3” (0 - 76 mm). DEPOIS OU 
ANTES DA LINHA DE CENTRO DA SUPERFÍCIE 
DE COCÇÃO.

0 - 3” (76 mm)

10” 
(254 mm), 

MÍN.

PONTO DE ORIENTAÇÃO: 9” 
(228 mm) DE CADA LATERAL 
DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO

20” 
(508 mm), 

MÁX.

008150

VISTA FRONTAL

FIGURA 4-50
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Bico 1W (1 vazão) para proteção de chapeiras 
– Aplicação de baixa proximidade

15” a 20” (381 mm a 508 mm) acima da superfície de cocção.

A aplicação de baixa proximidade com bico de 1 vazão para a 
proteção de chapeiras requer um bico 1W.

Esse bico possui a indicação 1W estampada, informando tratar-se 
de um bico de uma vazão, devendo portanto ser contado como um 
número de vazão.

Quando se usa um bico 1W na proteção de baixa proximidade 
de chapeiras com ou sem obstruções, o comprimento máximo 
da superfície de cocção a ser protegida não deve exceder 26” 
(660 mm). O bico deve ser posicionado no centro de uma das 
extremidades (laterais) do comprimento máximo de 26” (660 mm), 
direcionado ao longo de uma linha de centro para um ponto a 20” 
(508 mm) de distância da ponta do comprimento, protegendo uma 
largura máxima de 20,5” (520 mm).

A ponta do bico 1W deve ser posicionada na obstrução ou abaixo 
dela, caso exista uma. A área protegida começa no ponto logo 
abaixo da ponta do bico. O bico pode ser posicionado acima da 
borda da área de risco a ser protegida. Consulte as Figuras 4-51 
e 4-52.

Nota:  Se a área de risco ultrapassar a cobertura do bico indi-
vidual listada acima, bicos adicionais serão necessários. 
O bico adicional pode ser posicionado em frente à alta 
proximidade ou ao lado da baixa proximidade.

15 - 20”
(381 - 508 mm)

20”
(508 mm)

007924

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

FIGURA 4-51

26” 
(660 mm)

20”
(508 mm)

20,5”
(520 mm)

007926

PONTO DE ORIENTAÇÃO

ÁREA PROTEGIDA

FIGURA 4-52

Proteção de fornos de esteira

As diretrizes de proteção a seguir podem ser aplicadas a fornos de 
esteira de quaisquer fabricantes, desde que tais fornos atendam 
aos parâmetros especificados. Os fornos de esteira que utilizam 
conversores catalíticos podem ser protegidos utilizando-se a prote-
ção específica aos modelos identificada na seção “Aplicação espe-
cífica por modelo” do Projeto do sistema. Opcionalmente, pode-se 
empregar a proteção para fornos de esteira horizontais com bicos 
1 N, posicionando os bicos em qualquer uma das aberturas nas 
extremidades do forno. Consulte a seção “Proteção de fornos de 
esteira horizontais” para obter informações de projeto específicas.

Proteção de fornos de esteira horizontais

O sistema R-102 pode utilizar dois bicos 1N para proteger fornos 
de esteira horizontais. Esse bico possui a indicação 1N estampada, 
informando tratar-se de um bico de uma vazão, devendo portanto 
ser contado como um número de vazão (total de dois números de 
vazão para cada forno de esteira a ser protegido).

A proteção de fornos de esteira sempre requer dois bicos 1N 
quando a área de risco a ser protegida não atende aos requisitos 
de “Proteção de topo para fornos”. O tamanho interno máximo 
do forno de esteira é de 43 x 31” (1092 mm x 787 mm). Os bicos 
devem ser posicionados em cada extremidade da câmera fecha-
da do forno, a uma distância de 1 a 3” (25 a 76 mm) acima da 
superfície da esteira, e a uma distância máxima de 4” (101 mm) 
da abertura do forno. Os bicos podem ser montados nos cantos, 
desde que estejam em lados opostos do forno e posicionados de 
forma a descarregar agente extintor diagonalmente, por sobre a 
esteira. Consulte as Figuras 4-53 e 4-54.

 000245

1 - 3”
(25 - 76 mm)

000246

FIGURA 4-53
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Proteção de fornos de esteira horizontais (cont.)

TAMANHO INTERNO 
MÁXIMO DA GRELHA: 
43 X 31” (1092 mm x 787 mm)

FIGURA 4-54
000247

Proteção de topo para fornos de esteira

O sistema R-102 pode utilizar dois bicos 1W para executar a pro-
teção de topo de fornos de esteira horizontais. Esse bico possui a 
indicação 1W estampada, informando tratar-se de um bico de uma 
vazão, devendo portanto ser contado como um número de vazão.

A proteção de topo é disponível somente para fornos de esteira 
com aberturas de exaustão de dimensões não inferiores a 60% 
do comprimento interno do forno e a 60% da largura interna do 
forno, com um tamanho mínimo de 12” x 12” (305 mm x 305 mm). 
A área interna do forno não pode ser superior a 32” x 34” 
(812 mm x 863 mm).

Quando a proteção de topo é usada, os bicos devem ser centrali-
zados acima da abertura de exaustão, dentro de uma distância de 
4 a 8” (101 a 203 mm) um do outro, e a uma altura entre 10 e 26” 
(254 e 660 mm) acima do topo do forno. Consulte a Figura 4-55.

4 - 8” (101 - 203 mm)

10 - 26”  
(254 - 660 mm)

12” (305 mm), 
MÍNIMO

12” (305 mm), 
MÍNIMO

TAMANHO INTERNO 
MÁXIMO DA 
GRELHA: 32 x 34” 
(812 mm x 863 mm)

FIGURA 4-55
000248

A posição dos bicos pode variar, desde que fiquem igualmente 
espaçados do centro da exaustão e sempre opostos 180° entre si. 
Se a abertura não for quadrada, os bicos devem ser posicionados 
ao longo da linha de centro, paralelamente ao lado mais longo da 
abertura. Consulte a Figura 4-56.

FIGURA 4-56
000249

Nota:  A tampa metálica de proteção deve ser usada quando a 
proteção de fornos de esteira for empregada.

Exemplo Nº 1: O forno de esteira tem internamente 24” de com-
primento x 20” de largura (609 mm x 508 mm), com uma 
abertura de 16” x 16” (406 mm x 406 mm).

Para determinar o tamanho mínimo da abertura, multiplique 
o comprimento e a largura internos por 0,6:

Comprimento da abertura – 24” x 0,6 = 14,4”  
(609 mm x 0,6 = 366 mm)

Largura da abertura – 20” x 0,6 = 12,0”  
(508 mm x 0,6 = 304 mm)

A abertura mínima permitida para proteção de topo seria de 
14,4” x 12,0” (365 mm x 304 mm).

Assim, o forno deste exemplo poderia receber proteção 
de topo.

Exemplo Nº 2: O forno de esteira tem internamente 30” de com-
primento x 24” de largura (762 mm x 609 mm), com uma 
abertura de 22” x 12” (558 mm x 304 mm).

Para determinar o tamanho mínimo da abertura, multiplique 
o comprimento e a largura internos por 0,6:

Comprimento da abertura – 30” x 0,6 = 18,0”  
(762 mm x 0,6 = 457 mm)

Largura da abertura – 24” x 0,6 = 14,4”  
(609 mm x 0,6 = 365 mm)

A abertura mínima permitida para proteção de topo seria de 
18” x 14,4” (457 mm x 365 mm).

Uma vez que a abertura deste forno tem 22” x 12” 
(558 mm x 304 mm), a largura de 12” (304 mm) é inferior 
ao valor mínimo calculado de 14,4” (365 mm) e, portanto, 
a proteção de topo não é aceitável neste caso.

Proteção de salamandras

O sistema R-102 utiliza três posicionamentos diferentes de bicos 
para a proteção de salamandras. Todas as opções de projeto 
requerem um bico de uma vazão.
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Proteção de salamandras – Bico 1N (1 vazão) no topo

Uma salamandra com uma área máxima de risco (câmera interna) 
de 16” (406 mm) de profundidade x 29” (736 mm) de largura pode 
ser protegida usando-se um bico 1N. Esse bico possui a indicação 
1N estampada, informando tratar-se de um bico de uma vazão.

O bico individual 1N deve ser posicionado diretamente em linha 
com qualquer uma das bordas verticais da abertura da salaman-
dra, em frente e a uma distância de 6” (152 mm) a 12” (304 mm) 
da salamandra, e a uma altura de 0” a 12” (304 mm) acima do topo 
do equipamento. O bico deve estar orientado na direção do centro 
da abertura da salamandra. Consulte a Figura 4-57a.

VOLTADO PARA 
O CENTRO DA 
ABERTURA 
DA GRELHA

VOLTADO PARA 
O CENTRO DA 
ABERTURA 
DA GRELHA

BORDA VERTICAL 
DA ABERTURA 
DA GRELHA

ZONA DE 
LOCALIZAÇÃO 
DO BICO

BICO 1N
(Nº DE PEÇA 
419335)

6”
(152 mm)

6” (152 mm)

12” 
(304 mm)

FIGURA 4-57a
008426

Proteção de salamandras – Bico 1F (1 vazão) no topo

Uma salamandra com uma área máxima de risco (câmera interna) 
de 15,5” (393 mm) de profundidade x 31” (787 mm) de largura pode 
ser protegida usando-se um bico 1F. Esse bico possui a indicação 
1F estampada, informando tratar-se de um bico de uma vazão.

O bico individual 1F deve ser posicionado diretamente em linha 
com o centro da abertura da salamandra, em frente e a uma distân-
cia de 8” (203 mm) a 12” (304 mm) do equipamento, e a uma altura 
de 12” a 18” (304 a 457 mm) acima do topo deste. O bico deve 
estar orientado na direção do centro da parte superior da abertura 
da salamandra quando a grelha estiver na posição intermediária. 
O bico deve ser orientado de modo que a parte achatada de sua 
ponta fique paralela à linha de centro da grelha da esquerda para 
a direita. Consulte a Figura 4-57b.

VOLTADO PARA O CENTRO DA 
ABERTURA SUPERIOR DA GRELHA 
QUANDO A GRADE FICA NA POSIÇÃO 
INTERMEDIÁRIA. VOLTADO PARA O 
CENTRO DA ABERTURA DA GRELHA.

VOLTADO PARA O 
CENTRO DA ABERTURA 
SUPERIOR DA GRELHA 
QUANDO A GRADE 
FICA NA POSIÇÃO 
INTERMEDIÁRIA.

ZONA DE 
LOCALIZAÇÃO DO BICO

BICO 1F 
(Nº DE 
PEÇA 

419333)

6” 
(152 mm)

8” (203 mm)

4” 
(101 mm)

12” 
(304 mm)

FIGURA 4-57b.
008426

Proteção de salamandras – Bico 1N (1 vazão) local

Nota: O uso da mangueira de distribuição de agente de exaustão 
deve ser considerado para a proteção de uma salamandra/fogão 
combinados com rodízios.

Uma salamandra com uma área máxima de risco (câmera interna) 
de 15” (381 mm) de profundidade x 31” (787 mm) de largura pode 
ser protegida usando-se um bico 1N. Esse bico possui a indicação 
1N estampada, informando tratar-se de um bico de uma vazão.

O bico individual 1N deve ser posicionado na lateral da câmera, 
acima da grelha, em qualquer uma das bordas verticais da abertu-
ra. O bico deve estar orientado na direção do centro das grelhas. 
Consulte a Figura 4-57c.

BICO 1N 
APONTANDO 
PARA O CENTRO 
DAS GRELHAS

FIGURA 4-57c
008428

Proteção de salamandras/grelhas verticais

O sistema R-102 utiliza dois bicos 1/2N para todas as proteções 
de grelhas verticais. Esse bico possui a indicação 1N estampada, 
informando tratar-se de um bico de meia vazão. Um par destes 
bicos equivale a um número de vazão.

Dois bicos 1/2N protegem uma área de risco máxima (interior da 
câmera da grelha) de 30” x 32,5” (761 mm x 835 mm). Estes bicos 
devem sempre ser usados em pares em uma grelha vertical. Um 
bico deve ser posicionado acima da grelha, apontado para o canto 
traseiro oposto da câmera da grelha. O segundo bico deve ser 
apontado para baixo, no centro da bandeja coletora de gordura 
através da abertura. Consulte a Figura 4-58.
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Proteção de salamandras/grelhas verticais (cont.)

GRELHA VERTICAL CÂMARA DA GRELHA

VISTA 
FRONTAL

BANDEJA 
COLE-
TORA 
DE GOR-
DURA

VISTA 
LATERAL

FIGURA 4-58
000252

Proteção de grelhas a gás radiantes/elétricas

O sistema R-102 utiliza o bico 1N para a proteção de grelhas a gás 
radiantes/elétricas.

Esse bico possui a indicação 1N estampada, informando tratar-se 
de um bico de uma vazão, devendo portanto ser contado como um 
número de vazão.

Um bico 1N protege uma área de risco com um comprimento máxi-
mo de 36” (914 mm) e uma área total de cocção não superior a 
864 pol2 (55741 mm2). A ponta do bico deve ficar localizada de 15” 
a 40” (381 mm a 1016 mm) acima da superfície protegida. Quando 
este bico é usado na proteção de grelhas a gás radiantes/elétricas, 
ele deve ser posicionado em qualquer ponto ao longo ou no interior 
do perímetro da área máxima de cocção, voltado para o centro da 
superfície de cocção. Consulte a Figura 4-59a.

000256

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

000257

15” (381 mm), 
MÍNIMO

40”
(1016 mm), 
MÁXIMO

FIGURA 4-59a

Proteção de grelhas elétricas (opcional)

O sistema R-102 utiliza o bico 1N para a proteção de grelhas 
elétricas.

Esse bico possui a indicação 1N estampada, informando tratar-se 
de um bico de uma vazão, devendo portanto ser contado como um 
número de vazão.

Um bico 1N protege uma área de risco com um comprimento 
máximo de 34” (863 mm) e uma área total de cocção não superior 
a 680”² (43870 mm²). A ponta do bico deve ficar localizada de 20” 
a 50” (508 mm a 1270 mm) acima da superfície protegida. Quando 
este bico é usado na proteção de grelhas elétricas, ele deve ser 
posicionado em qualquer ponto ao longo ou no interior do períme-
tro da área máxima de cocção, voltado para o centro da superfície 
de cocção. Consulte a Figura 4-59b.

000256

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

000257

20” (508 mm), 
MÍNIMO

50” 
(1270 mm), 
MÁXIMO

FIGURA 4-59b
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Proteção de grelhas com pedras vulcânicas (cerâmicas)

O sistema R-102 utiliza o bico 1N para a proteção de grelhas com 
pedras vulcânicas. Esse bico possui a indicação 1N estampada, 
informando tratar-se de um bico de uma vazão, devendo portanto 
ser contado como um número de vazão.

Um bico 1N protege uma área de risco com um comprimento máxi-
mo de 24” (609 mm) e uma área total de cocção não superior a 
312 pol2 (20128 mm2). A ponta do bico deve ficar localizada de 18” 
a 35” (457 mm a 889 mm) acima da superfície protegida. Quando 
este bico é usado na proteção de grelhas com pedras vulcânicas 
(cerâmicas), ele deve ser posicionado em qualquer ponto ao longo 
ou no interior do perímetro da área máxima de cocção, voltado em 
ângulo para o centro. Consulte a Figura 4-60.

000259

35” 
(889 mm), 
MÁXIMO

18” 
(457 mm), 
MÍNIMO

ÁREA DE 
COCÇÃO ÁREA DE 

COCÇÃO

000258

FIGURA 4-60

Proteção de grelhas a carvão

O sistema R-102 utiliza o bico 1N para a proteção de grelhas a 
carvão. Esse bico possui a indicação 1N estampada, informando 
tratar-se de um bico de uma vazão, devendo portanto ser contado 
como um número de vazão.

Um bico 1N protege uma área de risco com um comprimento máxi-
mo de 24” (610 mm) e uma área total de cocção não superior a 
288 pol2 (18580 mm2). A ponta do bico deve ficar localizada de 18” 
a 40” (457 mm a 1016 mm) acima da superfície protegida. Quando 
este bico é usado na proteção de grelhas a carvão, ele deve ser 
posicionado em qualquer ponto ao longo ou no interior do períme-
tro da área máxima de cocção, voltado para o centro da superfície 
de cocção. Consulte a Figura 4-61.

A cobertura destes equipamentos somente se aplica se a profundi-
dade do carvão não for superior a 4” (101 mm).

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

000260

4” (101 mm) 
PROFUNDIDADE 

MÁXIMA

18” 
(457 mm), 
MÍNIMO

40” 
(1016 mm), 
MÁXIMO

000259

FIGURA 4-61
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Proteção alternativa para grelhas de carvão/cerâmica

O sistema R-102 também pode utilizar o bico 3N para a proteção 
de grelhas cerâmicas (com pedras vulcânicas) ou de carvão. Esse 
bico possui a indicação 3N estampada, informando tratar-se de 
um bico de três vazões, devendo portanto ser contado como três 
números de vazão.

Um bico 3N protege uma área de risco com um comprimento máxi-
mo de 30” (762 mm) e uma área total de cocção não superior a 
720 pol2 (46451 mm2). A ponta do bico deve ficar localizada de 14” 
a 40” (355 mm a 1016 mm) acima da superfície protegida. O bico 
deve ser posicionado em qualquer ponto ao longo ou no interior do 
perímetro da área máxima de cocção, voltado em ângulo para o 
centro. Consulte a Figura 4-62.

Para a proteção das caldeiras de carvão, esta cobertura somen-
te se aplica se a profundidade do carvão não for superior a 4” 
(101 mm).

ÁREA DE 
COCÇÃO

ÁREA DE 
COCÇÃO

000260

40”
(1016 mm), 
MÁXIMO

14”
(355 mm), 
MÍNIMO

4” (101 mm) 
PROFUNDIDADE 

MÁXIMA

000259

FIGURA 4-62

Proteção de grelhas a lenha

O sistema R-102 utiliza o bico 3N para a proteção de grelhas a 
lenha. Esse bico possui a indicação 3N estampada, informando 
tratar-se de um bico de três vazões, devendo portanto ser contado 
como três números de vazão.

Um bico 3N protege uma área de risco com um comprimento 
máximo de 30” (762 mm) e uma área total de cocção não superior 
a 720 pol2 (46451 mm2). A ponta do bico deve ficar localizada de 
14” a 40” (355 mm a 1016 mm) acima da superfície protegida. Este 
bico deve ser posicionado em qualquer ponto ao longo ou no inte-
rior do perímetro da área máxima de cocção, voltado para o centro 
da superfície de cocção. Consulte a Figura 4-63.

Os troncos e pedaços de lenha com diâmetro não superior a 4” 
(102 mm) podem ser protegidos até uma profundidade máxima 
permitida de lenha de 6” (152 mm).

ÁREA DE 
COCÇÃO ÁREA DE 

COCÇÃO

000260

6” (125 mm) 
PROFUNDIDADE 
MÁXIMA

40”
(1016 mm), 
MÁXIMO

14”
(355 mm), 
MÍNIMO

000259

FIGURA 4-63

SEÇÃO 4 – PROJETO DO SISTEMA

UL EX3470    ULC EX3470
PÁGINA 4-26    REV. 11    01-SET-2014 

Manual do sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102

R-102 System Manual_PT.indb   26 12/11/14   11:36



Proteção de woks

O sistema R-102 utiliza dois bicos diferentes para a proteção de 
woks.

1. Um bico 260 protege uma panela wok com diâmetro variando 
de 14” (355 mm) a 30” (762 mm). A wok deverá ter uma 
profundidade entre 3,75” (95 mm) e 8” (203 mm).

 Esse bico possui a indicação 260 estampada, informando 
tratar-se de um bico de duas vazões, devendo portanto ser 
contado como dois números de vazão.

 Quando este bico é usado, ele deve ser posicionado conforme 
mostrado na Figura 4-64.

O BICO DEVE SER POSICIONADO DENTRO DE UM RAIO DE ATÉ 1” (25 mm) A 
PARTIR DO CENTRO DA PANELA WOK, APONTADO VERTICALMENTE PARA BAIXO.

BICO 260

PROFUNDIDADE MÍNIMA 3,75” (95 mm)
PROFUNDIDADE MÁXIMA 8” (203 mm)

35 - 45” 
(889 - 1143 mm)

14” (355 mm), DIÂMETRO MÍNIMO
30” (762 mm), DIÂMETRO MÁXIMO

FIGURA 4-64
000261

2. Um bico 1N protege uma panela wok com diâmetro variando 
de 11” (279 mm) a 24” (609 mm). A wok deverá ter uma 
profundidade entre 3” (76 mm) e 6” (152 mm). Esse bico 
possui a indicação 1N estampada, informando tratar-se de um 
bico de uma vazão, devendo portanto ser contado como um 
número de vazão. Quando este bico é usado, ele deve ser 
posicionado em qualquer ponto ao longo ou no interior do perí-
metro da wok, voltado para o centro desta e a uma altura de 
30” a 40” (762 mm a 1016 mm) acima da superfície de cocção, 
conforme mostrado na Figura 4-65.

ATENÇÃO

Quando este tipo de proteção de wok é usado, 
somente cinco números de vazão são permiti-
dos em um sistema de 1,5 gal (5,7 L) e somente 
onze números de vazão são permitidos em um 
sistema de 3,0 gal (11,4 L).

PROFUNDIDADE 
MÍNIMA: 3,0” (76 mm)
PROFUNDIDADE 
MÁXIMA: 6,0” (152 mm)

11” (279 mm), DIÂMETRO MÍNIMO
24” (609 mm), DIÂMETRO MÁXIMO

40” 
(1016 mm)

30” 
(762 mm)

FIGURA 4-65
000261
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Tabela de aplicação de bicos

A tabela a seguir foi elaborada para auxiliar no cálculo da quan-
tidade e tipo dos bicos necessários para proteger dutos, plenums 
ou equipamentos.

 
 
Elemento de risco Dimensões máximas

Quantidade  
mínima de bicos Altura dos bicos

Nº de peça 
do bico 

Marcação  
do bico –  
Nº de vazão

Duto ou transição 
(bico único)

Comprimento – ilimitado 
Perímetro – 50” (1270 mm) 
Diâmetro – 16” (406 mm)

1 – 439839 1W

Duto ou transição 
(bico único)

Comprimento – ilimitado
Perímetro – 100” (2540 mm)
Diâmetro – 31 7/8” (809 mm)

1 – 439840 2W

Duto ou transição 
(bico duplo)

Comprimento – ilimitado
Perímetro – 150” (3810 mm)
Diâmetro – 48” (1219 mm)

2 – 439840 2W

Precipitador eletrostático 
(na base do duto) Célula individual

1 – 439837 1/2N

Plenum (proteção 
horizontal) Comprimento – 10 ft (3,0 m)

1 – 439838 1N

Plenum (proteção 
horizontal)

Comprimento – 6 ft (1,8 m) 
Largura – 4 ft (1,2 m)

1 – 439839 1W 

Plenum (proteção vertical) Comprimento – 4 ft (1,2 m) 
Largura – 4 ft (1,2 m)

1 – 439839 1W

Fritadeira (cuba 
dividida ou não)

Tamanho máximo 
(sem bandeja coletora)
 14” (355 mm) x 
 15” (381 mm) 
Proximidade baixa 1 13 - 16”  

(330 - 406 mm)
439845 290 

Fritadeira (cuba 
dividida ou não)

Tamanho máximo 
(sem bandeja coletora)
 14 1/2” (368 mm) x
 14” (355 mm) 
Proximidade média 1 16 - 27”  

(406 - 685 mm)
439845 290 

Fritadeira (cuba 
dividida ou não)*

Tamanho máximo 
(sem bandeja coletora)
 15” (381 mm) x
 14” (355 mm) 
Proximidade alta 
Proximidade média

1 
1

27 - 47”
20 - 27”

439842
439843

230
245

Fritadeira (somente 
cuba não dividida)

Tamanho máximo 
(sem bandeja coletora)
 19 1/2” (495 mm) x
 19” (482 mm) 
Proximidade alta
Proximidade baixa

1
1

21 - 34”
13 - 16”

439841
439845

3N
290

Tamanho máximo 
(sem bandeja coletora)
 18” (457 mm) x
 18” (457 mm) 
Proximidade alta 1 25 - 35”  

(635 - 889 mm)
439841 3N 

ATENÇÃO

Esta tabela se destina apenas a consultas 
gerais. Verifique os detalhes completos de cada 
tipo de elemento de risco.

* Para obter informações detalhadas sobre a proteção de fritadeiras individuais com bicos múltiplos, consulte as Páginas 4-10 e 4-11.
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Elemento de risco Dimensões máximas

Quantidade  
mínima de bicos Altura dos bicos

Nº de peça 
do bico 

Marcação  
do bico –  
Nº de vazão

Fritadeira (somente cuba 
não dividida) (cont.)

Tamanho máximo 
(sem bandeja coletora)
 14 1/2” (368 mm) x
 16,5” (419 mm)
Proximidade alta 1 16 - 21”  

(406 - 533 mm)
439845 290 

Fritadeira (somente 
cuba não dividida)*

Tamanho máximo 
(com bandeja coletora)
 21” (533 mm) x
 14” (355 mm)
(A cuba da fritadeira 
não deve exceder
 15” x 14” (381 mm x 355 mm)) 
Proximidade alta 

Proximidade média 

1  

1 

27 - 47”  
(685 - 1193 mm)
20 - 27”  
(508 - 685 mm)

439842  

439843 

230  

245 

Tamanho máximo 
(com bandeja coletora) 
 25 3/8” (644 mm) x
 19 1/2” (495 mm) x 
(A cuba da fritadeira 
não deve exceder
 19 1/2” (495 mm) x
 19” (483 mm) 
Proximidade alta

Proximidade baixa 

1  

1 

21 - 34”  
(533 - 863 mm)  
13 - 16”  
(330 - 406 mm)

439841  

439845 

3N 

290 

Tamanho máximo 
(com bandeja coletora)
 18” (457 mm) x
 27 3/4” (704 mm) x
Proximidade alta 1 25 - 35”  

(635 - 889 mm)
439841 3N 

Tamanho máximo 
(com bandeja coletora)
 14 1/2” (368 mm) x
 26,5” (673 mm) 
Proximidade alta 1 16 - 21”  

(406 - 533 mm)
439845 290 

Fritadeira (cuba 
dividida ou não)

Tamanho máximo 
(com bandeja coletora)
 14” (355 mm) x
 21” (533 mm)
Proximidade baixa 1 13 - 16”  

(330 - 406 mm)
439845 290 

Fritadeira (cuba 
dividida ou não)

Tamanho máximo 
(com bandeja coletora)
 14 1/2” (368 mm) x
 26 1/2” (673 mm) 
Proximidade média 1 16 - 27”  

(406 - 685 mm)
439845 290 

Fogão Lado mais longo (proximidade alta)
 32” (812 mm) 
Área – 384 pol2 (24,774 mm2) 1 30 - 40”  

(762 - 1016 mm)
439838 1N 

* Para obter informações detalhadas sobre a proteção de fritadeiras individuais com bicos múltiplos, consulte as Páginas 4-10 e 4-11.

Tabela de aplicação de bicos (cont.)
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Elemento de risco Dimensões máximas

Quantidade  
mínima de bicos Altura dos bicos

Nº de peça 
do bico 

Marcação  
do bico –  
Nº de vazão

Lado mais longo (proximidade baixa)
 24” (609 mm) 
Área – 432 pol2 (27,870 mm2) 1 15 - 20” (381 - 508 mm) 439838 1N

Lado mais longo 28” (711 mm) 
Área – 336 pol2 (21,677 mm2)

40 - 48” 
(1016 - 1219 mm)  
(com prateleira posterior) 439836 1F

Lado mais longo 32” (812 mm) 
Área – 384 pol2 (24,774 mm2)

30 - 40”  
(762 - 1016 mm)  
(com prateleira posterior) 439844 260

Lado mais longo (proximidade alta) – 
 28” (711 mm) 
Área – 672 pol2 (43,354 mm2) 1

40 - 50” 
(1016 - 1219 mm) 439843 245

Lado mais longo 
(proximidade média) – 
 32” (812 mm)
Área – 768 pol2 (49,548 mm2) 1 30 - 40” (762 - 1016 mm) 439844 260

Lado mais longo 
(proximidade baixa) – 
 36” (914 mm)
Área – 1008 pol2 (65,032 mm2) 2 15 - 20” (381 - 508 mm) 439845 290

Chapeira Lado mais longo (proximidade alta) – 
 48” (1219 mm)
Área – 1440 pol2 (92,903 mm2) 1

30 - 50” (762 - 1270 mm) 
(localizado no perímetro) 439844 260

Lado mais longo (proximidade alta) – 
 30” (762 mm)
Área – 720 pol2 (46,451 mm2) 1

30 - 50” (762 - 1270 mm) 
(localizado no centro) 439845 290

Lado mais longo (proximidade alta) – 
 36” (914 mm) 
Área – 1080 pol2 (69,677 mm2) 1

35 - 40” (889 - 1016 mm) 
(localizado no perímetro)

439838/ 
439865 1N/1NSS

Lado mais longo 
(proximidade média) – 
 48” (1219 mm) 
Área – 1440 pol2 (92,903 mm2) 1

20 - 30” (508 - 762 mm) 
(localizado no perímetro) 439845 290

Lado mais longo 
(proximidade baixa) – 
 26” (660 mm)
Área – 533 pol2 (34,387 mm2) 1

15 - 20” (381 - 508 mm) 
(localizado no centro) 439839 1W

Chapeira (cont.) Lado mais longo 
(proximidade baixa) – 
 36” (914 mm)
Área – 1080 pol2 (69,677 mm2) 1

10 - 20” (254 - 508 mm)
(localizado no perímetro) 439840 2W

Lado mais longo 
(proximidade baixa) – 
 48” (1219 mm) 
Área – 1440 pol2 (92,903 mm2) 1

10 - 20” (254 - 508 mm) 
(localizado no perímetro) 439846 2120

Forno de esteira*
(Proteção superior)

Comprimento – 34” (863 mm) 
Largura – 32” (812 mm) 2 10 - 26” (254 - 660 mm)

439839/ 
439864 1W/1WSS

Forno de esteira 
(proteção horizontal)

Comprimento – 43” (1092 mm) 
Largura – 31” (787 mm) 2 1 - 3” (25 - 76 mm)

439838/ 
439865 1N/1NSS

Tabela de aplicação de bicos (cont.)
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Elemento de risco Dimensões máximas

Quantidade  
mínima de bicos Altura dos bicos

Nº de peça 
do bico 

Marcação  
do bico –  
Nº de vazão

Grelha a gás 
radiante/elétrica

Lado mais longo – 36” (914 mm) 
Área – 864 pol2 (55,741 mm2) 1

15 - 40”  
(381 - 1016 mm)

439838/ 
439865 1N/1NSS

Grelha elétrica Lado mais longo – 34” (863 mm) 
Área – 680 pol2 (43,870 mm2) 1

20 - 50”  
(508 - 1270 mm)

439838/ 
439865 1N/1NSS

Grelha com pedras 
vulcânicas

Lado mais longo – 24” (609 mm) 
Área – 312 pol2 (20,128 mm2) 1

18 - 35”  
(457 - 889 mm)

439838/ 
439865 1N/1NSS

Grelha a carvão Lado mais longo – 24” (609 mm)
Área – 288 pol2 (18,580 mm2) 1

18 - 40”  
(457 - 1016 mm)

439838/ 
439865 1N/1NSS

Grelha com pedras 
vulcânicas ou a carvão

Lado mais longo – 30” (762 mm) 
Área – 720 pol2 (46,451 mm2) 1

14 - 40”  
(355 - 1016 mm) 439841 3N

Grelha a lenha Lado mais longo – 30” (762 mm)
Área – 720 pol2 (46,451 mm2) 1

14 - 40”  
(355 - 1016 mm) 439841 3N

Grelha vertical/ salamandra Comprimento – 32,5” (825 mm) 
Largura – 30” (762 mm) 2 – 439837 1/2N

Salamandra Comprimento – 29” (736 mm)
Largura – 16” (406 mm) 1 – 439838 1N

Comprimento – 31” (787 mm) 
Largura – 15” (381 mm) 1 – 439836 1F

Comprimento – 31” (787 mm) 
Largura – 15” (381 mm) 1 – 439838 1N

Wok Diâmetro – 14 - 30” (355 - 762 mm)
Profundidade – 3,75 - 8,0” 
(95 - 203 mm) 1

35 - 45”  
(889 - 1143 mm) 439844 260

Diâmetro – 11 - 24” (279 - 609 mm)
Profundidade – 3,0 - 6,0” 
(76 - 152 mm)

30 - 40”  
(762 - 1016 mm)

439838/ 
439865 1N/1NSS

Tabela de aplicação de bicos (cont.)

* Abertura mínima de exaustão do forno de esteira – 12” x 12” (305 mm x 305 mm), e não inferior a 60% das dimensões internas do forno.
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO

Em virtude da configuração, aplicação e/ou de características 
adicionais que representem problemas de proteção quando se usa 
proteção convencional, conforme observado nas diretrizes já apre-
sentadas, os equipamentos/aplicações a seguir são considerados 
específicos em termos dos riscos oferecidos.

As aplicações a seguir foram individualmente testadas e listadas 
por fabricante e número de modelo dos equipamentos em questão.

Fritadeira a gás Dean Industries, Modelo 2424 
GTI, 120.000 BTU/h Classificação

Esta fritadeira a gás especial pode ser protegida usando-se uma 
combinação de bico 290 e bico 1W para baixa proximidade (altura 
de bico somente: 7 3/4 - 8” (196 - 203 mm)) e dois bicos 230 (Nº de 
peça 419339) para alta proximidade (altura de bico somente: 45” 
(1143 mm)).

A cuba da fritadeira tem um tamanho máximo de 24 x 24” 
(610 mm x 610 mm).

Os bicos devem ser posicionados conforme mostrado na Figura 4-66.

Nota: Para a proteção de baixa proximidade, consulte o Layout 
especial de tubulação, na Figura 4-67.

Layout especial de tubulação para fritadeira 
a gás Dean Industries Modelo GTI

Limitações da tubulação, seção A  
(do tanque até a penetração na coifa)

Comprimento máximo: 30 ft (9,1 m)

Elevação máxima: 6 ft (1,8 m)

Quantidade máxima de cotovelos de 90°: 7
Quantidade máxima de tês: 0

BAIXA PROXIMIDADE (7 3/4” - 8” (196 - 203 mm)), ALTURA DOS BICOS

1 1/8”
(28 mm)

7 3/4 - 8” 
SOMENTE
(196 - 203 mm)

1 1/8”
(28 mm)

LINHA DE CENTRO DA CUBA DA FRITADEIRA

TOPO DA CUBA 
DA FRITADEIRA

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

BICO 1W

BICO 290

000282

8”
(203 mm)

6”
(152 mm)

ALTA PROXIMIDADE (45” (1143 mm) ALTURA DO BICO, SOMENTE)

45”, SOMENTE
(1143 mm)

2 1/4”
(57 mm)

2 1/4”
(57 mm)

11”
(279 mm)

PARTE SUPERIOR 
DA FRITADEIRA

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

BORDA DIANTEIRA 
DA CUBA DA 
FRITADEIRA BICO 230

BICO 230

000283

FIGURA 4-66
Limitações da tubulação, seção B  
(da penetração na coifa até os bicos)

1. A tubulação deverá ser configurada conforme mostrado, com 
uma tolerância de ± 1/4” (6 mm) nas dimensões.

2. Todos os bicos deverão ser instalados à mesma elevação.

3. Cada par de bicos do equipamentos deverá ser igualmente 
espaçado a partir da linha de centro da esquerda para a direita 
da fritadeira.

1W

290

2 1/4”
(57 mm)21” (533 mm) OU 

24” (609 mm)

2 1/4”
(57 mm)

21” (533 mm) OU 
24” (609 mm)

2 1/4”
(57 mm)21” (533 mm) OU 

24” (609 mm)

2 1/4”
(57 mm)

290

1W 

290

1W

290

1W

2 3/4”
(69 mm)

2 1/8”
(53 mm)

8 1/4”
(209 mm)

29 5/8”
(752 mm)

2 11/16”
(68 mm)

PENETRAÇÃO NA COIFA

PARA O TANQUE 
DE 3 GAL (11,4 L).

SEÇÃO A

TUBULAÇÃO DE DESCARGA ESPECÍFICA PARA A PROTEÇÃO DE BAIXA PROXIMIDADE DAS QUATRO FRITADEIRAS A GÁS DEAN INDUSTRIES MODELO GTI

FIGURA 4-67
000284
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Fritadeira a gás Far West Hospitality Products, 
Modelo PAR-1-20, 63.000 BTU/h

Esta fritadeira a gás especial pode ser protegida com um único 
bico 290.

A cuba da fritadeira tem um tamanho máximo de 21 x 21” 
(533 mm x 533 mm).

O bico 290 deve ser instalado na linha de centro entre a parte 
dianteira e traseira do equipamento, orientado para o centro da 
superfície de cocção. Consulte a Figura 4-68.

000285

4 1/2”
(114 mm)

14”
(355 mm) 13”

(330 mm)

PARTE 
TRASEIRA DA 
FRITADEIRA

VISTA LATERAL DA FRITADEIRA

BICO 290 LOCALIZADO NA LINHA DE CENTRO ENTRE A PARTE DIANTEIRA 
E TRASEIRA, A ± 4,5” (114 mm) DA LINHA DE CENTRO LONGITUDINAL 
(LADO A LADO), VOLTADO PARA O CENTRO DA ÁREA DE COCÇÃO.

 14”
(355 mm)

 13”
(330 mm)

000286

FIGURA 4-68

Fritadeira elétrica Frymaster de 14 kW – 208 V, Modelo MACH 14

Esta fritadeira elétrica especial com cuba única pode ser prote-
gida com um único bico 230 localizado de 27” a 47” (685 mm a 
1193 mm) acima da superfície superior da fritadeira, ou com um 
único bico 245 localizado de 20” a 27” (508 mm a 685 mm) acima 
da superfície superior da fritadeira.

O bico deve ser posicionado em qualquer ponto ao longo ou no 
interior do perímetro da superfície de cocção, voltado para o cen-
tro desta. Consulte a Figura 4-69. O tamanho máximo da cuba da 
fritadeira (sem a bandeja coletora de gordura) é de 13 3/4” x 16 3/4” 
(349 mm x 425 mm), e o tamanho máximo da superfície de cocção 
(com a bandeja coletora) é de 13 3/4” x 20 7/8” (349 mm x 530 mm). 
A cuba pode ser dividida ao meio, formando duas cubas indepen-
dentes.

PONTA DO BICO 230 OU 245 EM QUALQUER PONTO AO LONGO OU NO INTERIOR 
DO PERÍMETRO DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO, VOLTADO PARA O CENTRO DESTA.

20 7/8”
(530 mm), 
MÁXIMO

13 3/4”
(349 mm), 
MÁXIMO

BICO 230

BICO 230 27”- 47”
(685 - 1193 mm) 
ACIMA DA 
SUPERFÍCIE 
SUPERIOR DA 
FRITADEIRA

BICO 245 
20”- 27”

(508 - 685 mm) 
ACIMA DA 

SUPERFÍCIE 
SUPERIOR DA 
FRITADEIRA

16 3/4” (425 mm), MÁXIMO

BICO 
245

FIGURA 4-69
000209
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Fritadeira Frymaster Energy Efficient RE 14 

Esta fritadeira elétrica especial com cuba única pode ser prote-
gida com um único bico 230 localizado de 27” a 47” (685 mm a 
1193 mm) acima da superfície superior da fritadeira, ou com um 
único bico 245 localizado de 20” a 27” (508 mm a 685 mm) acima 
da superfície superior da fritadeira.

O bico deve ser posicionado em qualquer ponto ao longo ou no inte-
rior do perímetro da superfície de cocção, voltado para o centro desta. 
Consulte a Figura 4-70. O tamanho máximo da cuba da fritadeira (sem 
a bandeja coletora de gordura) é de 14” x 15 1/2” (355 mm x 393 mm), e 
o tamanho máximo da superfície de cocção (com a bandeja coletora) 
é de 14” x 20 7/8” (355 mm x 530 mm). A cuba pode ser dividida ao 
meio, formando duas cubas independentes.

PONTA DO BICO 230 OU 245 EM QUALQUER PONTO AO LONGO OU NO INTERIOR 
DO PERÍMETRO DA SUPERFÍCIE DE COCÇÃO, VOLTADO PARA O CENTRO DESTA.

20 7/8” 
(530 mm), 
MÁXIMO

14” 
(355 mm), 
MÁXIMO

BICO 230

BICO 230 27” 
– 47” (685 mm – 
1193 mm) ACIMA 
DA SUPERFÍCIE 
SUPERIOR DA 
FRITADEIRA

BICO 245 20” 
– 27” (508 mm 
– 685 mm) 
ACIMA DA 
SUPERFÍCIE 
SUPERIOR DA 
FRITADEIRA

15 1/2” (393 mm), 
MÁXIMO

BICO 
245

FIGURA 4-70

Fritadeira McDonald’s (Altura de bicos inferior a 20” (508 mm))
Quando o bico 245 é usado para proteger fritadeiras McDonald’s 
a alturas inferiores a 20” (508 mm) acima do topo da fritadeira, as 
seguintes regras devem ser aplicadas ao equipamento e à tubula-
ção de distribuição:

 1. Cada fritadeira McDonald’s elétrica ou a gás deve ser prote-
gida por um bico 245. As dimensões da cuba (uma cuba 
completa ou dividida em duas) não devem exceder 14” x 15” 
(355 mm x 381 mm) sem a bandeja coletora de gordura e 
14” x 21” (355 mm x 533 mm) com a bandeja.

 A capacidade térmica nominal da fritadeira não deve exceder 
122.000 BTU/h.

 O bico 245 deve ser posicionado de 18” a 20” (457 mm a 
508 mm) acima do topo da cuba da fritadeira, entre 2” e 2 1/4” 
(51 mm e 57 mm) à esquerda ou à direita da linha de centro 
entre a parte dianteira e traseira do equipamento, e entre 0 e 
3 1/4” (0 e 82 mm) além da linha de centro entre a lateral direita 
e esquerda deste, apontado para o centro da cuba. Consulte a 
Figura 4-71.

LINHA DE CENTRO DA CUBA, 
DA DIANTEIRA ATÉ A TRASEIRA

TRASEIRA

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

ZONAS DE 
LOCALIZAÇÃO 
DOS BICOS

3 1/4” 
(82 mm)

2 1/4” 
(57 mm)

2 1/4” 
(57 mm)

2” 
(51 mm)

FRENTE

LINHA DE CENTRO 
DA CUBA, DIREITA 
PARA A ESQUERDA

FIGURA 4-71
002297

2. A distância entre o início do primeiro e do último ramais não 
deve exceder 79” (2006 mm).

3. O comprimento total de todos os ramais de distribuição não 
deve ultrapassar 162” (4114 mm).

4. O tanque de agente extintor de 3 galões deve ser instalado 
acima das conexões entre as linhas de suprimento e os ramais 
de distribuição.

5. Os requisitos da tabela a seguir não devem ser excedidos:

Requisito
Linha de 
suprimento

Ramal de 
distribuição 
para dutos

Ramal de 
distribuição  
para 
plenums

Ramal de 
distribuição 
para equi-
pamentos

Tamanho 
do tubo

3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Comprimento 
máximo

140” 
(3556 mm)

67” 
(1701 mm)

6” 
(152 mm)

42” 
(1066 mm)

Comprimento 
mínimo

81” 
(2057 mm)

4” 
(101 mm)

4” 
(101 mm)

17” 
(431 mm)

Quant. 
máxima de 
   cotovelos 

de 90°

5 3 1 6

Quant.  
máxima de tês

0 1 1 1

Números 
de vazão
  Números

11 2 1 2

Vazão mínima
  Números

5 0 0 1/2
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Sistema de elevação central com trilho Henny 
Penny – Modelos 690, 691 e 692

Tipo de bico:  Um bico 1N (posição superior) 
Um bico 1F (posição inferior)

Localização dos bicos: 

Bico 1N (posição superior): A partir do Bloco T (Nº de peça 
434424), posicione a ponta do bico 16” (406 mm) acima da base 
da superfície da fritadeira e a 5” (127 mm) a partir do lado direito 
da proteção traseira do equipamento.

Bico 1F (posição inferior): A partir do Bloco T (Nº de peça 434424), 
descendo em direção à base da fritadeira, posicione a ponta do bico 
a 2” (51 mm) da parte traseira da fritadeira e a 8” (203 mm) a partir 
do lado direito da proteção traseira do equipamento.

Orientação dos bicos:

Bico 1N: Apontado para o centro da cuba da fritadeira

Bico 1F: O bico 1F é do tipo jato em leque e o jato deve ser hori-
zontal em relação à borda traseira da cuba.

Cobertura do sistema: Cada fritadeira requer um mínimo de 
3 galões (11,4 l) de agente extintor ANSULEX de baixo pH descar-
regando através de dois bicos de uma vazão (1N e 1F).

Nota: Nesta aplicação, os tanques de armazenamento de agente 
extintor deverão ser pressurizados por meio de um cartucho de 
nitrogênio para tanques duplos R-102 dedicado. O cartucho usado 
para a proteção específica da fritadeira Henny Penny não pode ser 
compartilhado com os tanques destinados à proteção padrão com 
o R-102. A proteção padrão requer um cartucho de gás expelente 
instalado em outro dispositivo de acionamento, como um conjunto 
de acionamento regulado AUTOMAN ou um conjunto de atuador 
regulado.

007516

16”
(406 mm)

16 13/16”
(427 mm)

8”
(203 mm)

2”
(51 mm)

5”
(127 mm)

7 9/16”
(192 mm)

VISTA LATERAL

FIGURA 4-72

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL 
(LOCALIZAÇÃO DO BLOCO T)

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

BLOCO 
T

NOTA 1: RECOMENDA-SE QUE O KIT DE MANGUEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE AGENTE EXTINTOR (Nº DE PEÇA 435982) SEJA 
UTILIZADO DURANTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA.

NOTA 2: DIMENSÕES DA CUBA –  
16” (406 mm) DE LARGURA 
20 1/4” (514 mm) DE COMPRIMENTO 
28 1/2” (724 mm) DE PROFUNDIDADE

 ALTURA MÁXIMA DA TAMPA ACIMA DA CUBA 
15” (381 mm)
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Sistema de elevação dupla Henny Penny – Modelos 
580, 581, 582, 590, 591, 592, 680, 682 e 691

Tipo de bico:  Um bico 1N (posição superior) 
Um bico 1F (posição inferior)

Localização dos bicos:

Bico 1N (posição superior): A partir do Bloco T (Nº de peça 
434424), posicione a ponta do bico 16” (406 mm) acima da base da 
superfície da fritadeira e a 5” (127 mm) a partir do lado esquerdo 
da proteção traseira do equipamento.

Bico 1F (posição inferior): A partir do Bloco T (Nº de peça 
434424), descendo em direção à base da fritadeira, posicione a 
ponta do bico a 2” (51 mm) da base da superfície da fritadeira e 
a 2,25” (57 mm) a partir do lado direito da proteção traseira do 
equipamento. 

Orientação dos bicos:

Bico 1N: Apontado para o centro da cuba da fritadeira

Bico 1F: O bico 1F é do tipo jato em leque e o jato deve ser hori-
zontal em relação à borda traseira da cuba.

Cobertura do sistema: Cada fritadeira requer um mínimo de 
3 galões (11,4 l) de agente extintor ANSULEX de baixo pH descar-
regando através de dois bicos de uma vazão (1N e 1F).

Nota: Nesta aplicação, os tanques de armazenamento de agente 
extintor deverão ser pressurizados por meio de um cartucho de 
nitrogênio para tanques duplos R-102 dedicado. O cartucho usado 
para a proteção específica da fritadeira Henny Penny não pode ser 
compartilhado com os tanques destinados à proteção padrão com 
o R-102. A proteção padrão requer um cartucho de gás expelente 
instalado em outro dispositivo de acionamento, como um conjunto 
de acionamento regulado AUTOMAN ou um conjunto de atuador 
regulado.

FIGURA 4-73

007515

16” 
(406 mm)

16 13/16” 
(427 mm)

8” 
(203 mm)

2” 
(51 mm)

5” 
(127 mm)

7 9/16” 
(192 mm)

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL (LOCALIZAÇÃO 
DO BLOCO T)

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

BLOCO T

NOTA 1: RECOMENDA-SE QUE O KIT DE MANGUEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE AGENTE EXTINTOR (Nº DE PEÇA 435982) SEJA 
UTILIZADO DURANTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA.

NOTA 2: DIMENSÕES DA CUBA –  
16” (406 mm) DE LARGURA 
20 1/4” (514 mm) DE COMPRIMENTO 
28 1/2” (724 mm) DE PROFUNDIDADE 
 
ALTURA MÁXIMA DA TAMPA ACIMA DA CUBA – 
15” (381 mm)
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Sistema de elevação dupla Henny Penny – Modelo PXE-100

Tipo de bico:  Um bico 1N (posição superior) 
Um bico 1F (posição inferior)

Localização dos bicos:

Bico 1N (posição superior): A partir do Bloco T (Nº de peça 
434424), posicione a ponta do bico 16,75” (425 mm) acima da 
base da superfície da fritadeira e a 1,75” (44 mm) a partir do lado 
direito da proteção traseira do equipamento.

Bico 1F (posição inferior): A partir do Bloco T (Nº de peça 
434424), descendo em direção à base da fritadeira, posicione a 
ponta do bico a 2” (51 mm) da parte traseira da fritadeira e a 8” 
(203 mm) a partir do lado esquerdo da proteção traseira do equi-
pamento.

Orientação dos bicos:

Bico 1N: Apontado para o centro da cuba da fritadeira

Bico 1F: O bico 1F é do tipo jato em leque e o jato deve ser hori-
zontal em relação à borda traseira da cuba.

Cobertura do sistema: Cada fritadeira requer um mínimo de 
3 galões (11,4 l) de agente extintor ANSULEX de baixo pH descar-
regando através de dois bicos de uma vazão (1N e 1F).

NOTA 1: RECOMENDA-SE QUE O KIT DE MANGUEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR 
(Nº DE PEÇA 435982) SEJA UTILIZADO 
DURANTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA.

NOTA 2:  DIMENSÕES DA CUBA –  
   14,93” (379 mm) DE LARGURA 

20,55” (522 mm) DE COMPRIMENTO 
17,42” (442 mm) DE PROFUNDIDADE 
 
POTÊNCIA – 17 KW

Nota: Nesta aplicação, os tanques de armazenamento de agente 
extintor deverão ser pressurizados por meio de um cartucho de 
nitrogênio para tanques duplos R-102 dedicado. O cartucho usado 
para a proteção específica da fritadeira Henny Penny não pode ser 
compartilhado com os tanques destinados à proteção padrão com 
o R-102. A proteção padrão requer um cartucho de gás expelente 
instalado em outro dispositivo de acionamento, como um conjunto 
de acionamento regulado AUTOMAN ou um conjunto de atuador 
regulado.

1,25”
(32 mm)

20,5”
(521 mm)

16,75”
(425 mm)

2”
(51 mm)

2,25” (57 mm)
BICO INFERIOR

1,75” (44 mm)
BICO SUPERIOR

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL
(LOCALIZAÇÃO DO BLOCO T)

VISTA LATERAL
(LOCALIZAÇÃO DO BICO) FIGURA 4-74

009481
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Fritadeira Pitco SPINFRESH – Modelos MEII, MGII, 
SE14, SE14R, SE14X, SG144S, SG14RS, SEH50, 
SEH5017, SGH50, SGH5017, SSH55 e SSH55R

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 2120

• Um kit de mangueira de distribuição de agente extintor e 
cabo de restrição (Nº de peça 435982) deve ser utilizado 
para cada fritadeira (vide Figura 4-78).

• A conexão mecânica Quik-Seal de 3/8” (Nº de peça 77285) 
deve ser usada com as conexões na tampa da fritadeira.

• Os bicos devem ser instalados com as tampas metálicas de 
proteção padrão (Nº de peça 439861) ou de aço inoxidável 
(Nº de peça 439866).

• A fonte de alimentação da fritadeira deve estar conectada 
para permitir o desligamento do equipamento quando da 
atuação do sistema através do kit de chave de disparo 
R-102 ANSUL (Nºs de peça 423878-423881).

FIGURA 4-75
009476

FIGURA 4-78 
009477

ADAPTADOR 
QUIK-SEAL

FIGURA 4-76
009459

SECÇÃO TRANSVERSAL DOS BICOS

COTOVELO

BICO 2120

NIPLE DE JUNÇÃO

NIPLE DE 
JUNÇÃO

6,25” ± 0,125”
(159 mm ± 3 mm)

3” ± 0,125”
(76 mm ± 3 mm) 
ATÉ A PONTA 

DO BICO

FIGURA 4-77
009460

ESCAPE DA FRITADEIRA

1,375”
(35 mm) DE DIÂM.

5,0” ± 0,5”
(127 mm ± 13 mm)

2,5” ± 0,5”
(64 mm ± 13 mm)

ADAPTADOR QUIK-SEAL

KIT DA MANGUEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO 
DE AGENTE 
EXTINTOR E CABO 
DE RESTRIÇÃO 
(Nº DE PEÇA 435982)

14” 
(356 mm)

6” 
(152 mm)

MEDIDA ATÉ O CENTRO 
DOS ACESSÓRIOS

6” 
(152 mm)
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Fritadeiras BELSHAW Century – Modelos C100, C200, 
C200G, C300G, C400, C400G, C600 e C600G

• Tipo de bico: Bico 3N

• Espaçamento entre bicos: Máximo de 11,5” (292 mm) 
a partir da extremidade da fritadeira e máximo de 25,5” 
(647 mm) entre centros

• Altura do bico: 35” (889 mm) acima do topo do equipamento

• Posição dos bicos: 2” (51 mm) a partir da borda interna da 
cuba da fritadeira

• Orientação do bico: Ao longo da linha de centro da cuba da 
fritadeira

FIGURA 4-79

FRITADEIRAS BELSHAW CENTURY

Especificações C100 C200 C200G C300G C400 C400G C600 C600G

Dimensões 
da cuba

 Comprimento: Polegadas
(mm)

65
(1651)

65
(1651)

65
(1651)

65
(1651)

122,25
(3105)

122
(3099)

122,25
(3105)

122
(3099)

 Largura: Polegadas
(mm)

12
(305)

20
(508)

20
(508)

31,25
(794)

20,25
(514)

21,25
(540)

31
(787)

31,25
(794)

 Profundidade: Polegadas
(mm)

5,25
(133)

5,25
(133)

9,75
(248)

9,75
(248)

6,25
(159)

11,25
(286)

7,12
(181)

11,00
(279)

Capacidade 
térmica 

K — — 188 200 — 350 — 360

Capacidade de 
óleo da cuba

lb 
(kg)

110
(49,8)

188
(85,2)

346
(156,9)

700
(317,5)

478
(216,8)

600
(272,1)

675
(306,1)

1250
(566,9)

CL

35"

006908A

2”
(51 mm)

35”
(889 mm)

CL

LC

11,5” 
(292 mm)

35”
(889 mm)

11,5”
(292 mm)

25,5”
(647 mm)

25,5”
(647 mm)

25,5”
(647 mm)

25,5”
(647 mm)

25,5”
(647 mm)

25,5”
(647 mm)

006908

COMPRIMENTO 

MÁXIMO

14,7 ft 
(4,4 m)
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Fritadeira Dunkin Donuts Modelo DD400CGF

• Tipo de bico: Bico 3N

• Espaçamento entre bicos: Máximo de 11,5” (292 mm) 
a partir da extremidade da fritadeira e máximo de 25,5” 
(647 mm) entre centros

• Altura do bico: 35” (889 mm) acima do topo do equipamento

• Posição dos bicos: 2” (51 mm) a partir da borda interna da 
cuba da fritadeira

• Orientação do bico: Ao longo da linha de centro da cuba da 
fritadeira

10” 
(254 mm)

35” 
(889 mm)

10” 
(254 mm)

25,5” 
(647 mm)

25,5” 
(647 mm)

25,5” 
(647 mm)

25,5” 
(647 mm)

007505
122” 
(3098 mm)

Especificações da fritadeira:

• Tamanho da cuba:

 Comprimento: 122” (3098 mm)

 Largura: 31,3” (795 mm)

 Profundidade: 11” (279 mm)

• Capacidade térmica 360k

• Capacidade de óleo da cuba

 1250 lb (566,9 kg)

 007505A

2” 
(51 mm)

35” 
(889 mm)

FIGURA 4-80

Fritadeiras Krispy Kreme – Modelos 55M, 65 D/H, 110 
D/H, 110M, 150 D/H, 220M, 270 D/H, 600 D/H e 1000 D/H

• Tipo de bico: Bico 3N

• Espaçamento entre bicos: Máximo de 11,5” (292 mm) 
a partir da extremidade da fritadeira e máximo de 25,5” 
(647 mm) entre centros

• Altura do bico: 35” (889 mm) acima do topo do equipamento

• Posição dos bicos: 2” (51 mm) a partir da borda interna da 
cuba da fritadeira

• Orientação dos bicos: Ao longo da linha de centro da cuba 
da fritadeira

Nota: A Figura 4-81 mostra o tamanho máximo de fritadeira 
(Modelo 1000 D/H). Fritadeiras menores (Modelos 150 D/H, 270 
D/H, e 600 D/H) podem ser protegidos com menos bicos, mas os 
espaçamentos, alturas e posições dos bicos devem ser os mesmos 
mostrados na Figura 4-81.

CL

LC

11,5” 
(292 mm)

35” 
(889 mm)

11,5” 
(292 mm)

25,5” 
(647 mm)

25,5” 
(647 mm)

25,5” 
(647 mm)

25,5” 
(647 mm)

25,5” 
(647 mm)

25,5” 
(647 mm)

006908

COMPRIMENTO 

MÁXIMO 14,7 ft (
4,4 m)

CL

35"

006908A

2” 
(51 mm)

35” 
(889 mm)

FIGURA 4-81
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelha elétrica dupla com topo basculante 
Garland – Modelo CXBE12

• Tipos e quantidades de bicos: Um bico 1N

• Altura do bico:  12” a 15” (305 mm a 381 mm) acima da super-
fície inferior de cocção

• Localização dos bicos: 1” (26 mm) a partir da lateral do equi-
pamento, a 12” (305 mm)

 1” a 3” (26 mm a 76 mm) a partir da lateral do equipamento, a 
15” (381 mm)

 Consulte a Figura 4-82.

• Orientação do bico: Centro da superfície inferior de cocção

SUPERFÍCIE SUPERIOR DE COCÇÃO: 
10,2” X 22,4” (259 mm X 569 mm)

SUPERFÍCIE INFERIOR DE COCÇÃO: 
10,8” X 22,2” (274 mm X 564 mm)

CARGA TOTAL: 16 KW

12” A 15” (305 mm A 381 mm) ACIMA DA 
SUPERFÍCIE INFERIOR DE COCÇÃO

1” (26 mm) A PARTIR DA LATERAL DO 
EQUIPAMENTO A 12” (305 mm) ACIMA; 1” 
A 3” (26 mm A 76 mm) DA LATERAL DO 
EQUIPAMENTO A 15” (381 mm) ACIMA

BICO VOLTADO PARA O CENTRO DA 
SUPERFÍCIE INFERIOR DE COCÇÃO

BICO CENTRALIZADO NA 
SUPERFÍCIE INFERIOR 
DE COCÇÃO

FIGURA 4-82
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Forno de esteira DUKE – Modelo FBB – Alta proximidade

Forno de esteira DUKE com ou sem catalisador

• Tipos e quantidades de bicos: Um bico 290

• Altura do bico: 15” a 20” (381 mm a 508 mm) acima do topo 
do equipamento

• Localização dos bicos: Centralizado sobre o equipamento, 
6 1/2” (165 mm) após a borda de frontal deste. O bico deve ser 
orientado de forma que o jato atinja a placa de impedância.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da placa de 
impedância 

VISTA LATERAL

6 1/2”
(165 mm)

BICO 290

PLACA DE 
IMPEDÂNCIA

LADO BAIXO 
DA PLACA

VISTA FRONTAL (LADO DE ENTRADA)

15 - 20”
(381 - 508 mm)

BICO 290

FIGURA 4-83
007414

Forno de esteira DUKE com ou sem catalisador

Largura do defletor de exaustão – 
6,25” x 26,75” (159 mm x 679 mm)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 245

• Altura do bico: 8” a 15” (203 mm a 381 mm) acima do topo do 
equipamento

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda dian-
teira ou traseira do equipamento

 O primeiro bico deve ser posicionado 17,25” (438 mm) a partir 
da lateral direita do forno (voltado para o forno).

 O segundo bico deve ser posicionado a 15” (381 mm) do 
primeiro bico.

 O bico deve ser orientado de forma que o jato atinja a placa de 
impedância.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da placa de 
impedância.

Nota: Se o defletor ou o desviador de gases de exaustão forem 
girados em 180 graus, os bicos também devem ser girador para 
descarregar na abertura.

6 1/2” (165 mm) A PARTIR DA 
BORDA DO EQUIPAMENTO 
NA DIREÇÃO DA QUAL A 
PLACA DE IMPEDÂNCIA 
ESTÁ INCLINADA
(CONSULTE A VISTA 
LATERAL)

SAÍDA DO 
PRODUTO

GRADE 
PERFURADA

DUTO 
CENTRAL

15”
(381 mm)

17 1/4”
(438 mm)

VISTA SUPERIOR
008100

ENTRADA DO 
PRODUTO

6 1/2” (165 mm) 
A PARTIR DA 

BORDA DO 
EQUIPAMENTO 

NA DIREÇÃO DA 
QUAL A PLACA 

DE IMPEDÂNCIA 
ESTÁ INCLINADA

8” A 15” (203 mm 
A 381 mm)

ALTURA DOS BICOS

SAÍDA DO 
PRODUTO

DESVIADOR DE 
GASES DE CHAMINÉ

TRASEIRA FRENTE

BICO 245

ENTRADA DO 
PRODUTO

VISTA LATERAL

FIGURA 4-84
008099
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelha elétrica DUKE – Modelo FBB – Alta proximidade

Grelha elétrica DUKE com ou sem catalisador

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 1N

• Altura do bico: 18” (457 mm) 

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda do 
equipamento na direção da qual a placa de impedância está 
inclinada

 O primeiro bico deve ser posicionado 5” (127 mm) à esquerda 
da linha de centro da abertura

 O segundo bico deve ser posicionado 5” (127 mm) à direita da 
linha de centro da abertura

 Consulte a Figura 4-85.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da abertura

008365

ENTRADA DO 
PRODUTOSAÍDA DO 

PRODUTO

FRENTETRASEIRA
VISTA LATERAL

(2) – BICOS 1N

6 1/2” (165 mm) A 
PARTIR DA BORDA 
DO EQUIPAMENTO 
NA DIREÇÃO DA 
QUAL A PLACA 
DE IMPEDÂNCIA 
ESTÁ INCLINADA

18” (457 mm) 
ALTURA DOS BICOS

ENTRADA DO 
PRODUTO

GRADE 
PERFURADA

DUTO 
CENTRAL

SAÍDA DO 
PRODUTO

CENTRADOS 
NA ABERTURA

VISTA SUPERIOR

6 1/2” (165 mm) A 
PARTIR DA BORDA 
DO EQUIPAMENTO NA 
DIREÇÃO DA QUAL A 
PLACA DE IMPEDÂNCIA 
ESTÁ INCLINADA

10” (254 mm)

FIGURA 4-85
008366

Grelha elétrica DUKE – Modelo FBB – Alta proximidade

Grelha elétrica DUKE sem catalisador

• Tipos e quantidades de bicos: Um bico 290

• Altura do bico: 15” a 20” (381 mm a 508 mm)

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda do 
equipamento na direção da qual a placa de impedância está 
inclinada

 Consulte a Figura 4-86.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da abertura

ENTRADA DO 
PRODUTO

GRADE 
PERFURADA

DUTO 
CENTRAL

SAÍDA DO 
PRODUTO

VISTA SUPERIOR

6 1/2” (165 mm) A 
PARTIR DA BORDA 
DO EQUIPAMENTO NA 
DIREÇÃO DA QUAL A 
PLACA DE IMPEDÂNCIA 
ESTÁ INCLINADA

ABERTURA DE EXAUSTÃO 9” (229 mm) x 26,75” (679 mm)

008365

ENTRADA 
DO 
PRODUTO

SAÍDA DO 
PRODUTO

FRENTETRASEIRA
VISTA LATERAL

(1) – BICO 290

6 1/2” (165 mm) A 
PARTIR DA BORDA 
DO EQUIPAMENTO 
NA DIREÇÃO DA 
QUAL A PLACA 
DE IMPEDÂNCIA 
ESTÁ INCLINADA

15” A 20” (381 mm A 508 mm) 
ALTURA DO BICO

FIGURA 4-86
008366
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelha elétrica DUKE – Modelo FBB – Baixa proximidade

Grelha elétrica DUKE com ou sem catalisador

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 245

• Altura do bico: 8” a 15” (203 mm a 381 mm)

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda do 
equipamento na direção da qual a placa de impedância está 
inclinada

 O primeiro bico deve ser posicionado 17,5” (444 mm) a partir 
da lateral direita da grelha (voltado para a grelha).

 O segundo bico deve ser posicionado a 15” (381 mm) do 
primeiro bico.

 Consulte a Figura 4-87.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da abertura

008365

ENTRADA 
DO 
PRODUTO

SAÍDA DO 
PRODUTO

FRENTETRASEIRA
VISTA LATERAL

(2) – BICOS 245

6 1/2” (165 mm) A 
PARTIR DA BORDA 
DO EQUIPAMENTO 
NA DIREÇÃO DA 
QUAL A PLACA 
DE IMPEDÂNCIA 
ESTÁ INCLINADA

8” (203 mm) A 15” 
(381 mm), ALTURA 

DOS BICOS

ENTRADA DO 
PRODUTO

GRADE 
PERFURADA

DUTO 
CENTRAL

SAÍDA DO 
PRODUTO

VISTA SUPERIOR

6 1/2” (165 mm) A 
PARTIR DA BORDA 
DO EQUIPAMENTO NA 
DIREÇÃO DA QUAL A 
PLACA DE IMPEDÂNCIA 
ESTÁ INCLINADA
(CONSULTE A 
VISTA LATERAL)

15”
(381 mm)

17 1/2”
(444 mm)

FIGURA 4-87
008368

Grelha Nieco Modelo 940, 962 ou 960 com 
proteção do conversor catalítico

Nota: As grelhas Nieco sem conversores catalíticos utilizam as 
opções de proteção padrão de fornos de esteira.

Certos modelos de grelhas Nieco (940, 962 e 960) são equipados 
com um conversor catalítico em atendimento a novas leis do ar 
limpo. Em função do conversor, essas grelhas requerem proteção 
especial. As diretrizes de proteção destas grelhas são as seguin-
tes:

– A área interna máxima da grelha é 29” x 23,5” (737 mm x 596 mm).

– Um sistema R-102 de 3 galões com um máximo de seis 
números de vazão deve ser usado na proteção de cada grelha, 
incluindo plenum e dutos.

– Cada grelha individual deve ser protegida com um mínimo de 
dois bicos 1N. Os bicos devem ser posicionados conforme 
mostrado na Figura 4-88.

– A grelha deve ser equipada com duas barreiras altas de 
agente extintor de 1” (25 mm) na superfície em ângulo do 
equipamento. Se estas proteções não tiverem sido instaladas 
pelo fornecedor do equipamento, elas deverão ser adicionadas 
em campo.

000250

(2) BICOS 1N

12” A 13”
(305 mm A 330 mm)

30°

14,25 ± 1”
(362 mm ± 25 mm)

POSICIONAR OS BICOS A 2 13/16” (71 mm) DE 
CADA LADO DA LINHA DE CENTRO DA GRELHA

14,25 ± 1”
(362 mm ± 25 mm)

FIGURA 4-88
000774
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelha Nieco – Modelos 950, 960, 980 e 1424

• Tipos e quantidades de bicos: Um bico 2W

• Altura do bico: 20” (508 mm) acima do topo do equipamento. 
Consulte a Figura 4-89a.

• Localização dos bicos: 6 1/2” (165 mm) após a borda de 
frontal do equipamento. Consulte a Figura 4-89a.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da abertura. 
Consulte a Figura 4-89a.

Grelha Nieco – Modelos 950, 960, 980 e 
1424 (com conversor catalítico)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 2W

• Altura do bico: 20” (508 mm) acima do topo do equipamento. 
Consulte a Figura 4-89b.

• Localização dos bicos: 6 1/2” (165 mm) após a borda de 
frontal do equipamento. Consulte a Figura 4-89b.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da abertura. 
Consulte a Figura 4-89b – Vista lateral.

• Orientação dos bicos: Voltados para um ponto a 3” (76 mm) 
de cada lado do centro. Consulte a Figura 4-89b – Vista 
frontal.

6 1/2”
(165 mm)

VISTA 
LATERAL

BICO 2W

LINHA DE CENTRO DA 
ABERTURA GRANDE

FIGURA 4-89a
006486

VISTA FRONTAL

 20” 
(508 mm)

FIGURA 4-89b
007034

6 1/2”
(165 mm)

VISTA 
LATERAL

BICO 2W

LINHA DE CENTRO DA 
ABERTURA GRANDE

VISTA FRONTAL

3”
(76 mm)

3”
(76 mm)

CONVERSOR 
CATALÍTICO

 20” 
(508 mm)

Grelha Nieco – Modelo 9015 (com ou sem conversor catalítico)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 2W

• Altura do bico: 20” (508 mm) acima do topo do equipamento. 
Consulte a Figura 4-90.

• Localização do bico para câmara grande: 6 1/2” (165 mm) 
após a borda de frontal do equipamento. Consulte a 
Figura 4-90.

• Localização dos bico para a câmara pequena: O bico deve 
ser localizado 6 1/2” (165 mm) após a borda de frontal do equi-
pamento e 12” (305 mm) após o bico da câmara grande.

• Orientação do bico da câmara grande: Apontando para o 
centro da abertura. Consulte a Figura 4-90.

• Orientação do bico da câmara pequena: O bico deve estar 
voltado para um ponto 12” (305 mm) após o bico da câmara 
grande.

6 1/2”
(165 mm)

VISTA 
LATERAL

VISTA FRONTAL

(2) BICOS 2W

20”
(508 mm)

LINHA DE CENTRO DA 
ABERTURA GRANDE

12” 
(305 mm)

FIGURA 4-90
007010
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelha Nieco – Modelo 9025 (com ou sem conversor catalítico)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 2W

• Altura do bico: 20 1/2” (520 mm) acima do topo do equipa-
mento. Consulte a Figura 4-91.

• Localização dos bicos: 6 1/2” (165 mm) após a borda de 
frontal do equipamento. Consulte a Figura 4-91.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro de cada 
abertura. Consulte a Figura 4-91.

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

18 - 20 1/2”
(457 - 520 mm)

LINHA DE CENTRO 
DA ABERTURA

LINHA DE CENTRO 
DA ABERTURA

(2) BICOS 2W

6 1/2”
(165 mm)

FIGURA 4-91
004355

Grelha Nieco – Modelos MPB94 e MPB84 – Alta 
proximidade (com ou sem conversores catalítico)

• Tipos e quantidades de bicos: Um bico 2W

• Altura do bico: 20” (508 mm) acima do topo do equipamento. 
Consulte a Figura 4-92.

• Localização dos bicos: Centralizado sobre o equipamento, 
a 6 1/2” (165 mm) de qualquer borda deste. Consulte a 
Figura 4-92.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da abertura. 
Consulte a Figura 4-92.

VISTA SUPERIOR 6 1/2” (165 mm) TIP. 
QUALQUER LADO

007322

VISTAS LATERAIS

20”
(508 mm)

BICO 2W

6 1/2” 
(165 mm) TIP. 
QUALQUER 
LADO

007323

FIGURA 4-92
006487
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelha Nieco – Modelo MPB94 – Baixa proximidade 
(com ou sem conversor catalítico)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 245

• Altura do bico: 8” a 15” (203 mm a 381 mm) acima do topo do 
equipamento

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda dian-
teira ou traseira do equipamento.

 O primeiro bico deve ser posicionado 7,5” (190 mm) à direita 
do centro da área de risco.

 O segundo bico deve ser posicionado 7,5” (190 mm) à 
esquerda do centro da área de risco.

 Consulte a Figura 4-93.

• Orientação dos bicos: Voltados para a abertura, nas respec-
tivas linhas de centro.

CL

CL

FRENTEPONTO DE 
ORIENTAÇÃOBICO 245

BICO 245

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

VISTA SUPERIOR

008097

7 1/2”
(190 mm)

7 1/2”
(190 mm)

6 1/2”
(165 mm)

TRASEIRA

FRENTE
TRASEIRA

BICO 245

6 1/2” (165 mm)

ENTRADA DO 
PRODUTO

SAÍDA DO 
PRODUTO

VISTA LATERAL

FIGURA 4-93
008098

Grelha Nieco – Modelo MPB84 – Baixa 
proximidade (com conversor catalítico)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 245

• Altura do bico: 8” a 15” (203 mm a 381 mm) acima do topo do 
equipamento

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda dian-
teira ou traseira do equipamento.

 O primeiro bico deve ser posicionado 7,5” (190 mm) à direita 
do centro da área de risco.

 O segundo bico deve ser posicionado 7,5” (190 mm) à 
esquerda do centro da área de risco.

 Consulte a Figura 4-94.

• Orientação dos bicos: Voltados para a abertura, nas respec-
tivas linhas de centro.

CL

CL

FRENTEPONTO DE 
ORIENTAÇÃOBICO 245

BICO 245

PONTO DE 
ORIENTAÇÃO

VISTA SUPERIOR

008097

7 1/2”
(191 mm)

7 1/2”
(191 mm)

6 1/2”
(165 mm)

TRASEIRA

FRENTE
TRASEIRA

BICO 245

6 1/2” (165 mm)

ENTRADA DO 
PRODUTO

SAÍDA DO 
PRODUTO

VISTA LATERAL

FIGURA 4-94
008098
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelha Nieco – Modelos MPB84 e MPB94 – Alta proximidade 
(com tampa perfurada OU com conversor catalítico e chaminé)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 1N

• Altura do bico: 18” a 20” (457 mm a 508 mm)

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda dian-
teira ou traseira do equipamento

 O primeiro bico deve ser posicionado 5” (127 mm) à esquerda 
da linha de centro da abertura

 O segundo bico deve ser posicionado 5” (127 mm) à direita da 
linha de centro da abertura

 Consulte a Figura 4-95.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da abertura

008370

6 1/2” (165 mm) A 
PARTIR DA BORDA 

DIANTEIRA OU 
TRASEIRA

5” (127 mm)

5” (127 mm)

(2) – BICOS 1N

PONTO DE ORIENTAÇÃO

PONTO DE ORIENTAÇÃO

VISTA SUPERIOR

FRENTE

TRASEIRA

 

008369

ENTRADA 
DO 
PRODUTO

SAÍDA DO 
PRODUTO

FRENTETRASEIRA

VISTA LATERAL

(2) – BICOS 1N

6 1/2” (165 mm) 
A PARTIR DA 
BORDA DIANTEIRA 
OU TRASEIRA

COM OU SEM 
CHAMINÉ

18” (457 mm) A 20” 
(508 mm), ALTURA 

DOS BICOS

FIGURA 4-95

Grelha Nieco – Modelos MPB84 e MPB94 – Baixa proximidade 
(com tampa perfurada OU com conversor catalítico e chaminé)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 245

• Altura do bico: 8” a 15” (203 mm a 381 mm)

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda dian-
teira ou traseira do equipamento

 O primeiro bico deve ser posicionado 7,5” (190 mm) à direita 
da linha de centro da área de risco.

 O segundo bico deve ser posicionado 7,5” (190 mm) à 
esquerda da linha de centro da área de risco.

 Consulte a Figura 4-96.

• Orientação dos bicos: Apontando para o centro da abertura

 

008369

ENTRADA 
DO 
PRODUTO

SAÍDA DO 
PRODUTO

FRENTETRASEIRA

VISTA LATERAL

(2) – BICOS 245

6 1/2” (165 mm) A 
PARTIR DA BORDA 
DIANTEIRA OU 
TRASEIRA

COM OU SEM 
CHAMINÉ

8” (203 mm) A 15” 
(381 mm), ALTURA 

DOS BICOS

008370

6 1/2” (165 mm) 
A PARTIR DA 

BORDA DIANTEIRA 
OU TRASEIRA

7 1/2” (190 mm)

7 1/2” (190 mm)

(2) – BICOS 245

PONTO DE ORIENTAÇÃO

PONTO DE ORIENTAÇÃO

VISTA SUPERIOR

FRENTE

TRASEIRA

FIGURA 4-96
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelha Nieco elétrica – Modelo JF94E – Alta 
proximidade (com catalisador)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 230

• Altura do bico: 20” (508 mm)

• Localização dos bicos: 6 1/2” (165 mm) a partir da borda dian-
teira ou traseira do equipamento

 Os bicos devem ser posicionados a uma distância de 15” 
(381 mm) um do outro.

 Consulte a Figura 4-97.

• Orientação do bico: Centro do catalisador

008434

(2) – BICOS 230

6 1/2” (165 mm) A 
PARTIR DA BORDA

SAÍDA DO 
PRODUTO

TRASEIRA FRENTE

ENTRADA DO 
PRODUTO

20” (508 mm), 
ALTURA DOS BICOS

VISTA LATERAL

008429

15” 
(381 mm) 

APONTADOS 
PARA O 
CENTRO

APONTADOS 
PARA O CENTRO

8” 
(203 mm) 

8” 
(203 mm) 

15” (381 mm) 

6 1/2” (165 mm) 
A PARTIR 

DA BORDA

TRASEIRA FRENTE

(2) – BICOS 230

VISTA SUPERIOR

FIGURA 4-97

Grelha Nieco elétrica – Modelo JF94E – 
Baixa proximidade (com catalisador)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 245

• Altura do bico: 8” a 15” (203 mm a 381 mm)

• Localização dos bicos: 6 1/2” (165 mm) a partir da borda dian-
teira ou traseira do equipamento

 Os bicos devem ser posicionados a uma distância de 15” 
(381 mm) um do outro.

 Consulte a Figura 4-98.

• Orientação do bico: Centro do catalisador

(2) – BICOS 245

6 1/2” (165 mm) 
A PARTIR 

DA BORDA

SAÍDA DO 
PRODUTO

ENTRADA DO 
PRODUTO

8” (203 mm) A 15” 
(381 mm), ALTURA 

DOS BICOS

TRASEIRA FRENTE

008430VISTA LATERAL

FRENTETRASEIRA

(2) – BICOS 245

15” 
(381 mm) 

6 1/2” (165 mm) 
A PARTIR 

DA BORDA
APONTADOS 

PARA O CENTRO

APONTADOS 
PARA O CENTRO

8” 
(203 mm) 

8” 
(203 mm) 

15” (381 mm) 

CL

CL

CL

008431

VISTA SUPERIOR

FIGURA 4-98
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelhas Nieco Jet Flow automáticas de esteira – Modelos 
JF62, JF63, JF92, JF93, JF143 (com ou sem catalisador)

• Tipos e quantidades de bicos: Um bico 245

• Altura do bico: 20” a 25” (508 mm a 635 mm)

• Localização dos bicos: Centralizado acima do catalisador, 5” 
(127 mm) adiante da borda frontal do catalisador.

 Consulte a Figura 4-99a

• Orientação dos bicos: Centro do catalisador

TRASEIRA FRENTE

20” 
(508 mm) 

25” 
(635 mm) 

ABERTURA DO 
CATALISADOR/EXAUSTÃO

GRADE DE POSICIONAMENTO 
PERMITIDO DO BICO

LINHA DE CENTRO

5” 
(127 mm) 

APONTANDO 
PARA O CENTRO

FRENTETRASEIRA

LINHA DE CENTROPONTO DE ORIENTAÇÃO

LINHA DE POSICIONAMENTO 
PERMITIDO DO BICO

LINHA DE 
CENTRO

008910

008911

FIGURA 4-99a

Grelhas Nieco Jet Flow automáticas de esteira – Modelos JF64G, 
JF84G, JF94G – alta proximidade (com ou sem catalisador)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 230

• Altura do bico: 20” (508 mm)

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda dian-
teira ou traseira do equipamento

 Os bicos devem ser posicionados a uma distância de 15” 
(381 mm) um do outro.

 Consulte a Figura 4-99b

• Orientação dos bicos: Centro do catalisador da parte dian-
teira à traseira; 6” (152 mm) de cada borda do catalisador

FIGURA 4-99b
009482

APONTANDO PARA 
O CENTRO DO 
CATALISADOR

20” (508 mm), 
ALTURA DOS BICOS

6,5” (165 mm) 
A PARTIR DA 
BORDA DO 
EQUIPAMENTO

ORIENTAÇÃO: 
6” (152 mm) DO 
LATERAL DO 
CATALISADOR

ORIENTAÇÃO: 
6” (152 mm) DO 
LATERAL DO 
CATALISADOR

15” (381 mm)
CENTRADO SOBRE 
O CATALISADOR

ABERTURA DO ESCAPE:
23,0” (584 mm) DE 
LARG. x 14,2” (360 mm) 
DE COMPR.

CÂMARA DA GRELHA:
28,5” (724 mm) DE 
LARGURA X 20,0” (508 mm) 
DE COMPRIMENTO
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelhas Nieco Jet Flow automáticas de esteira – 
Modelos JF64G, JF84G, JF94G – baixa proximidade, 
bicos na parte traseira apontando para a parte 
dianteira (com ou sem catalisador)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 245

• Altura do bico: 8” a 15” (203 mm a 381 mm)

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda 
traseira do equipamento.

 Os bicos devem ser posicionados a uma distância de 15” 
(381 mm) um do outro.

 Consulte a Figura 4-99c

• Orientação dos bicos: 4” (102 mm) da borda traseira do cata-
lisador; 6” (152 mm) de cada borda do catalisado

FIGURA 4-99c
009483

Grelhas Nieco Jet Flow automáticas de esteira – 
Modelos JF64G, JF84G, JF94G, JF93, JF143 – baixa 
proximidade, bicos na parte dianteira apontando 
para a parte traseira (com ou sem catalisador)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 245

• Altura do bico: 8” a 15” (203 mm a 381 mm)

• Localização dos bicos: 6,5” (165 mm) a partir da borda dian-
teira do equipamento.

 Os bicos devem ser posicionados a uma distância de 15” 
(381 mm) um do outro.

 Consulte a Figura 4-99d.

• Orientação dos bicos: Centro do catalisador da parte dian-
teira à traseira 6” (152 mm) de cada borda do catalisador

FIGURA 4-99d
009484

ORIENTAÇÃO: 4” (102 mm) 
DA PARTE TRASEIRA 
DO CATALISADOR

8” A 15” (203 mm A 381 mm) 
ALTURA DO BICO

6,5” (165 mm) 
A PARTIR DA 
BORDA DO 
EQUIPAMENTO

ORIENTAÇÃO: 
6” (152 mm) DO 
LATERAL DO 

CATALISADOR

ORIENTAÇÃO: 
6” (152 mm) DO 
LATERAL DO 

CATALISADOR

15” (381 mm) 
CENTRADO SOBRE 
O CATALISADOR

APONTANDO PARA 
O CENTRO DO 
CATALISADOR

8” A 15” (203 mm A 
381 mm) ALTURA 
DO BICO

6,5” (165 mm) 
A PARTIR DA 
BORDA DO 
EQUIPAMENTO

ORIENTAÇÃO: 
6” (152 mm) DO 
LATERAL DO 

CATALISADOR

ORIENTAÇÃO: 
6” (152 mm) DO 
LATERAL DO 

CATALISADOR

15” (381 mm) CENTRADO 
SOBRE O CATALISADOR
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelhas Bakers Pride – Modelos CH6, CH8, CH10, XX6, 
XX8 e XX10 (com defumador a lenha e porta-cavacos)

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 3N

• Altura do bico: 25” a 40” (635 mm a 1016 mm) acima da 
superfície protegida

• Localização dos bicos: Cada bico deve proteger a metade da 
área de cocção e ficar localizado dentro de uma distância de 
1” (25 mm) do centro da respectiva área que protege, direcio-
nado para o centro da mesma

 Consulte a Figura 4-100.

Nota: O defumador e os porta-cavacos não podem receber lenha 
com diâmetro superior a 4” (101 mm) e a profundidade máxima 
permitida para a madeira é de 4” (101 mm).

ALTURA DOS BICOS
25 - 40” (635 - 1016 mm)

BICOS 3N

LINHA DE 
CENTRO DA ÁREA 

DE COCÇÃO 
RESPECTIVA 
+/− 1” (25 mm) 

EM QUALQUER 
DIREÇÃO

1/2 DA 
ÁREA DE 
COCÇÃO

1/2 DA 
ÁREA DE 
COCÇÃO

1” (25 mm), 
MÁXIMO

ÁREA DE 
COCÇÃO

1” (25 mm), 
MÁXIMO

CENTRO DA 
ÁREA DE 
COCÇÃO 

RESPECTIVA

008494

008495

FIGURA 4-100

Grelha a gás radiante Magikitch com defumador – 
Modelos FM-RMB-660, FM-RMB-648 e FM-RMB-636 
(com defumador a lenha e porta-cavacos)

• Tipos e quantidades de bicos: Três bicos 3N

• Altura do bico: 25” a 40” (635 mm a 1016 mm) acima da 
superfície da grelha

• Localização dos bicos: Todos os três bicos devem ser 
centralizados entre a parte dianteira e traseira, acima da 
superfície da grelha. O bico intermediário deve ficar também 
centralizado entre a lateral esquerda e direita da grelha (ou 
seja, no centro desta). Os dois bicos das pontas devem ser 
posicionados 9” (229 mm) para dentro das laterais da grelha.

 Consulte a Figura 4-101.

Nota: O defumador e os porta-cavacos não podem receber lenha 
com diâmetro superior a 4” (101 mm) e a profundidade máxima 
permitida para a madeira é de 4” (101 mm).

CENTRO DA 
GRELHA

CENTRO DA 
GRELHA

FRENTE

CENTRALIZADOS

3N
3N

3N

25 A 40”
(635 A 1016 mm)

9”
(229 mm)

9”
(229 mm)

FIGURA 4-101
009482
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APLICAÇÃO ESPECÍFICA POR MODELO (cont.)

Grelha multicâmara Marshall Air – Modelo 2001BK

• Tipos e quantidades de bicos: Dois bicos 1W

• Localização dos bicos: A ponta do bico dianteiro deve ficar 
posicionada 14” (355 mm) diretamente acima do equipamento, 
alinhada à face frontal e à linha de centro do conversor cata-
lítico. O ponto de orientação fica a 4” (101 mm) adiante da 
borda dianteira do conversor, na linha de centro.

 A ponta do bico traseiro deve espelhar a posição do bico 
dianteiro. O bico traseiro deve ficar posicionado 14” (355 mm) 
verticalmente acima do equipamento, alinhado à face traseira 
e à linha de centro do conversor catalítico. O ponto de orienta-
ção fica a 4” (101 mm) antes da borda traseira do conversor, 
na linha de centro. Consulte a Figura 4-102.

• Limitação do sistema: Máximo de cinco vazões para um 
sistema de 3,0 galões. Os pontos de vazão remanescentes 
podem ser usados para proteger outros pontos de risco.

DOIS BICOS 1W

003418A

CONVERSOR

VISTA FRONTAL

CENTRADOS NO CONVERSOR

BICO ALINHADO À PARTE 
DIANTEIRA DO CONVERSOR, 
VOLTADO PARA UM PONTO A 
4” (101 mm) DEPOIS DESTA

BICO ALINHADO À PARTE 
TRASEIRA DO CONVERSOR, 
VOLTADO PARA UM PONTO 
A 4” (101 mm) ANTES DESTA

BICO 1WBICO 1W

4”
(101 mm)

003418B

VISTA LATERAL

BICO ALINHADO COM A PARTE FRONTAL DO CONVERSOR

14”
(355 mm)

14”
(355 mm)

FIGURA 4-102

Grelha elétrica Marshall Air – Modelo FR14B AutoBroil

• Tipos e quantidades de bicos: Um bico 260

• Altura do bico: 15 - 20” (381 - 508 mm) acima do topo da 
grelha

• Localização dos bicos: O bico deve ser centralizado acima 
da borda frontal da grelha.

• Orientação dos bicos: O bico deve ficar voltado para o centro 
da abertura de exaustão da grelha. Consulte a Figura 4-103.

15 - 20” 
(381 - 508 mm)

24,25” 
(615 mm)

24” (609 mm)

48” 
(1219 mm)

34,69” 
(881 mm)

14,50” 
(368 mm)

FIGURA 4-103
006737

Sistema de filtração de dois estágios Grease Grabber-80™

Este sistema é formado por dois componentes: O filtro primário 
(Grease-X Tractor) e o filtro secundário (Grease Grabber-80).

A proteção requerida para esta aplicação é a mesma utilizada na 
proteção padrão de filtros/plenums. Um bico 1N protegendo 10 ft 
(3,0 m) lineares de plenum por 4 ft (1,2 m) de largura da câmara do 
plenum, posicionado de 2” a 4” (51 mm a 102 mm) do ponto mais 
alto do filtro secundário. Consulte a Figura 4-104.

FILTRO 
SECUNDÁRIO

NOTA: DOIS BICOS DEVEM SER UTILIZADOS PARA O 
ARRANJO DE FILTROS EM BANCO EM V.

FILTRO 
PRIMÁRIO

BICO 1N

2 - 4”
(51 - 102 mm)

4 ft (1,2 m), 
MÁXIMO

FIGURA 4-104
006526
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SOBREPOSIÇÃO DE COBERTURA DE BICOS

Sobreposição de cobertura – Opção 1

Para cada grupo de equipamentos protegidos sob uma ou mais 
coifas em comum, os bicos sobrepostos devem ser posicionados 
da esquerda para a direita de modo que o bico de cada ponta este-
ja localizado a uma distância máxima de 6” (152 mm) para dentro 
da borda externa da área protegida dos equipamentos localizados 
nas extremidades, e os bicos sobrepostos internos devem ser 
posicionados entre os bicos externos (das extremidades) com um 
espaçamento máximo de 12” (304 mm).

Zona de risco

A zona de risco é definida como uma superfície teórica retangular 
plana e nivelada que inclui todas as áreas de cocção de risco dos 
equipamentos protegidos localizadas sob uma ou mais coifas em 
comum. A finalidade da zona de risco é proporcionar um meio de 
posicionar os equipamentos e os bicos com cobertura sobreposta, 
assim como de direcionar esses bicos. A zona de risco mede 28” 
(711 mm) de profundidade pelo comprimento das áreas de cocção. 
A linha de centro da zona de risco deve dividir ao meio a dimensão 
de 28” (711 mm) (entre a parte dianteira e traseira) da direita para 
a esquerda ao longo de todo o comprimento da zona. 

Proteção de equipamentos com sobreposição de bicos

A proteção de equipamentos com sobreposição de bicos é defini-
da como aquela proporcionada por bicos igualmente espaçados 
a alturas uniformes sob uma ou mais coifas em comum. Esta 
proteção é contínua ao longo de todo o comprimento da coifa, ou 
dividida quando um ou mais grupos de equipamentos protegidos 
são separados por balcões ou equipamentos que não requerem 
proteção.

A proteção contínua completa da coifa é definida como a pro-
teção de equipamentos com sobreposição de bicos que abrange 
a série de equipamentos que se encontram sobre o comprimento 
total da coifa. Todos os equipamentos que exigem proteção são 
aqueles que se encontram sob a coifa e podem constituir uma 
fonte de ignição de gorduras na coisa, dispositivo de remoção de 
gorduras ou no duto.

A proteção de grupos é definida como a proteção de equipa-
mentos com sobreposição de bicos que abrange zonas de risco 
individuais sobre uma coifa em comum Estes “grupos” de equipa-
mentos podem ser separados por outros equipamentos que não 
requerem proteção, tais como equipamentos a vapor ou mesas 
de trabalho, ou ainda por equipamentos com proteção dedicada, 
como salamandras.

Consulte a Figura 4-108 (proteção contínua completa da coifa) e a 
Figura 4-109 (proteção múltipla de grupos).

Proteção de equipamentos com bicos dedicados

Esta é definida como a proteção de equipamentos de cozinha com 
riscos de cocção fechados, como grelhas verticais, que não podem 
ser protegidos por bicos sobrepostos e, portanto, requerem o uso 
de bicos unicamente dedicados a tais equipamentos.

Limitações gerais de projeto

• Profundidade máxima da zona: 28” (711 mm)

• O bico 245 é o único aprovado para a proteção sobreposta (de 
zona).

• O bico deve ser posicionado de 0” a 6” (0 mm a 152 mm) 
adiante da linha de centro da zona, direcionado para trás na 
linha de centro.

• Os bicos devem ser espaçados em um máximo de 6” 
(152 mm) de cada extremidade da área de risco e um máximo 
de 12” (304 mm) no centro para os demais bicos sobrepostos, 
até que toda a área de risco seja coberta.

• Para superfícies de risco de equipamentos com prote-
ção listada que excederem a zona de risco padrão de 28” 
(711 mm) em profundidade, as superfícies de risco deverão 
ser alinhadas à borda traseira da zona de risco, com a borda 
dianteira se projetando da borda dianteira da zona. Consulte a 
Tabela de equipamentos, Tabela 4-1.

• Para superfícies de risco de equipamentos que excederem os 
tamanhos das proteções listadas, zonas múltiplas deverão 
ser utilizadas. Toda a área superficial de risco deve ser 
alinhada dentro das zonas múltiplas.

• Todas as limitações de coifas, dutos, equipamentos individuais 
e vazão estão especificadas no Manual de projeto, instalação, 
recarga e manutenção do R-102 (Nº de peça 418087).

• As proteções de todos os equipamentos listados no Manual de 
projeto do R-102 (Nº de peça 418087) também são proteções 
aprovadas. A proteção de zonas pode ser considerada como 
uma proteção opcional.

TABELA 4-1

Sobreposição de cobertura de bicos (proteção de zonas)

Tipo de  
equipamento

Dimensões máximas  
da área de risco

Fritadeira 34” (863 mm) de 
profundidade x 5,8 ft2 (0,5 m2)

Chapeira 30” (762 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Fogão 28” (711 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Wok, máxima 30” (762 mm) de diâmetro x 8” 
(203 mm) de profundidade

Wok, mínima 11” (279 mm) de diâmetro x 3” (76 mm)  
de profundidade

Panela / fritadeira 
basculante*

34” (863 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Grelha com pedras 
vulcânicas

32” (812 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Grelha a carvão 32” (813 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado 
(4” (102 mm) de profundidade 
máxima de combustível)

Grelha a lenha 32” (812 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado 
(12” (304 mm) de profundidade 
máxima de combustível)

Grelha a gás 
radiante

36” (914 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Grelha elétrica 34” (863 mm) de 
profundidade x 20” (508 mm)

* Consulte a Figura 4-105 para verificar a localização dos bicos
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A TAMPA NÃO DEVE 
INTERFERIR COM 
A BORDA DO CONE 
DE DESCARGA

0 - 6” (0 - 152 mm)

40 - 45”
(1016 - 1143 mm)

LINHA DE CENTRO DA ZONA

ZONA

FIGURA 4-105
006927

SOBREPOSIÇÃO DE COBERTURA DE BICOS (cont.)

Localização de bicos para equipamentos 
sobrepostos e zonas de risco

1. Todos os bicos para equipamentos sobrepostos devem ser do 
tipo 245 e devem ser posicionados sob uma coifa em comum, 
na mesma altura acima da zona de risco, em linha reta da 
direita para a esquerda, voltados para a linha de centro da 
zona de risco. O bico sobreposto é usado para proteção por 
sobreposição contínua ou múltipla de grupos.

2. A zona de risco deve ser posicionada de forma que todas as 
superfícies de risco dos equipamentos estejam localizadas 
dentro da zona. Para superfícies de risco de equipamentos 
com proteção listada que excederem a zona de risco padrão 
de 28” (711 mm) em profundidade (vide Tabela 1), as super-
fícies de risco deverão ser alinhadas à borda traseira da zona 
de risco, com a borda dianteira se projetando da borda dian-
teira da zona.

3. Os bicos sobrepostos para equipamentos devem ser posi-
cionados de 40” a 45” (1016 mm a 1143 mm) acima da 
superfície superior dos equipamentos protegidos. Consulte a 
Figura 4-107.

 Exceção Nº 1: As dimensões de bicos para a proteção de 
woks são medidas até a base da panela. Exceção Nº 2: 
Quando bicos sobrepostos são utilizados em áreas onde 
existem prateleiras posteriores, os bicos não podem ser posi-
cionados na área sombreada mostrada na Figura 4-106.

 Além disso, as prateleiras posteriores não invadir a zona de 
risco em mais de 11” (279 mm), nem podem estar localizadas 
a menos de 20” (508 mm) acima da zona de risco. Consulte a 
Figura 4-106.

20”
(508 mm), 
MÍNIMO

BICOS SOBREPOSTOS NÃO 
PODEM SER POSICIONADOS 
NESTA ÁREA SOMBREADA.

6 5 4 3 2 1

45 
44
43
42
41
40

11” (279 mm), 
MÁXIMO

PRATELEIRA 
POSTERIOR

28” (711 mm)

LINHA DE 
CENTRO DA 
ZONA DE RISCO

FIGURA 4-106
006914

4. Os bicos sobrepostos devem ser posicionados de 0” a 6” 
(0 mm a 152 mm) adiante da linha de centro ou linha de 
direcionamento da zona de risco selecionada. Consulte a 
Figura 4-107.

28” 
(711 mm) 

ZONA

6”
(152 mm)

40”
(1016 mm)

45”
(1143 m)

PARTE TRASEIRA DA ZONAPARTE 
DIANTEIRA 

DA ZONA LINHA DE CENTRO 
DA ZONA DE RISCO

BICO 245: O BICO DEVE SER ORIENTADO 
DIRETAMENTE PARA BAIXO OU PARA TRÁS, 
NA LINHA CE CENTRO DA ZONA DE RISCO

FIGURA 4-107
006915
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SOBREPOSIÇÃO DE COBERTURA DE BICOS (cont.)

Localização de bicos para equipamentos sobrepostos 
e zonas de risco – Proteção de grupos

1. Para cada grupo de equipamentos protegidos sob uma ou 
mais coifas em comum, os bicos sobrepostos devem ser 
posicionados da direita para a esquerda de modo que o bico 
de cada ponta esteja localizado a uma distância máxima de 
6” (152 mm) para dentro da borda externa da área protegida 
dos equipamentos localizados nas extremidades, e os bicos 
sobrepostos internos devem ser posicionados entre os bicos 
externos (das extremidades) com um espaçamento máximo de 
12” (304 mm). Consulte as Figuras 4-108 e 4-109.

12” (304 mm), ESPAÇAMENTO(S) 
MÁXIMO(S) ENTRE BICOS 
SOBREPOSTOS

6”
(152 mm), 
MÁXIMO A 
PARTIR DA 
BORDA DA 
ÁREA DE 
COCÇÃO

6”
(152 mm), 
MÁXIMO 

A PARTIR 
DA 

BORDA 
DA 

ÁREA DE 
COCÇÃO

PROTEÇÃO CONTÍNUA COMPLETA DA COIFA

FIGURA 4-108
001710

6”
(152 mm), 
MÁXIMO 
A PARTIR 
DA 
BORDA 
DA 
ÁREA DE 
COCÇÃO

6”
(152 mm), 

MÁXIMO A 
PARTIR DA 
BORDA DA 

ÁREA DE 
COCÇÃO

PROTEÇÃO DE GRUPOS DE EQUIPAMENTOS

BORDA 
DA 

ÁREA DE 
COCÇÃO

12”
(304 mm), 
MÁXIMO

12” (304 mm), 
MÁXIMO

6” (152 mm), 
MÁXIMO

FIGURA 4-109
001720 

2. Quando existirem obstruções adjacentes aos equipamentos 
protegidos por bicos sobrepostos, o espaçamento desses 
bicos deve começar com os equipamentos adjacentes à 
obstrução. Consulte a Figura 4-110.

6”
(152 mm), 
MÁX.

BORDA 
EXTERNA 
DA ÁREA 
DE 
COCÇÃO

6”
(152 mm), 
MÁX.

OBSTRUÇÃO

12”
(304 mm),

MÁX.

12”
(304 mm),

MÁX.

12”
(304 mm),

MÁX.

ÁREA DE RISCO

12”
(304 mm),

MÁX.

FIGURA 4-110
001713

3. Quando um equipamento requerer proteção dedicada em uma 
área protegida destinada à proteção com bicos sobrepostos, 
a opção de proteção de grupos será necessária para os equi-
pamentos localizados em qualquer lado daquele que estiver 
usando proteção dedicada. A proteção de grupos com bicos 
sobrepostos deve começar com os equipamentos protegidos 
adjacentes àquele com proteção dedicada. Os bicos de prote-
ção sobreposta deverão ser posicionados até 6” (152 mm) de 
distância das bordas das áreas das superfícies de risco dos 
equipamentos adjacentes à proteção dedicada. Consulte a 
Figura 4-111.

6”
(152 mm), 
MÁX.

BORDA DA 
ÁREA DE 
COCÇÃO

BORDA DA ÁREA 
DE COCÇÃO

BORDA  
DA ÁREA  
DE  
COCÇÃO

6”
(152 mm), 
MÁX.

EQUIPAMENTOS COM BICOS DEDICADOS

12”
(304 mm), 

MÁX.

12”
(304 mm), 

MÁX.

6” (152 mm) 
, MÁXIMO

12”
(304 mm), 

MÁX.

6” (152 mm), 
MÁXIMO

FIGURA 4-111
001756
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SOBREPOSIÇÃO DE COBERTURA DE BICOS (cont.)

Localização de bicos para equipamentos sobrepostos 
e zonas de risco – Proteção de grupos (cont.)

4. Nos equipamentos protegidos, toda as superfícies de risco 
localizadas em um grupo devem se encontrar a uma distância 
de 40 - 45” (1016 - 1143 mm) dos bicos. Uma vez excedida 
esta dimensão, um novo grupo deverá ser iniciado. Consulte a 
Figura 4-112.

 Nota: A tubulação que supre os grupos de bicos deve se 
encontrar na mesma elevação. A altura de cada grupo 
deve ser ajustada somente variando-se os comprimentos de 
descida dos bicos.

GRUPO “A”

6” (152 mm), 
MÁXIMO

6” (152 mm), 
MÁXIMO

BICOS

BICOS

GRUPO “B”

45”
(1143 mm) 40”

(1016 mm) 45”
(1143 mm)

40”
(1016 mm)

FIGURA 4-112
006917

Requisitos de detecção para a proteção 
sobreposta de equipamentos

Quando se utiliza a proteção sobreposta de equipamentos, detec-
tores de elementos fusíveis devem ser instalados a distâncias 
máximas de 2 ft (0,6 m) entre centros, a começar com os detecto-
res localizados nas ou sob as aberturas dos dutos.

Começando com o detector sob a abertura do duto, deve-se adi-
cionar detectores com um espaçamento máximo de 2 ft (0,6 m) 
até que o comprimento total da área do plenum seja coberto, de 
uma extremidade à outra. A localização do último detector em cada 
extremidade do plenum não deve ultrapassar 2 ft (0,6 m) dessa 
extremidade.

Nota: A cobertura de detector padrão, como especificada na 
“Seção de projeto”, é aceitável quando se usa coberturas dedicada 
de bicos.
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SOBREPOSIÇÃO DE COBERTURA DE BICOS (cont.)

Sobreposição de cobertura – Opção 2

Para cada grupo de equipamentos protegidos sob uma ou mais 
coifas em comum, os bicos sobrepostos devem ser posicionados 
da direita para a esquerda de modo que o bico de cada ponta 
esteja localizado a uma distância máxima de 11,5” (292 mm) para 
dentro da borda externa da área protegida dos equipamentos loca-
lizados nas extremidades, e os bicos sobrepostos internos devem 
ser posicionados entre os bicos externos (das extremidades) com 
um espaçamento máximo de 25,5” (647 mm).

Zona de risco

A zona de risco é definida como uma superfície teórica retangular 
plana e nivelada que inclui todas as áreas de cocção de risco dos 
equipamentos protegidos localizadas sob uma ou mais coifas em 
comum. A finalidade da zona de risco é proporcionar um meio de 
posicionar os equipamentos e os bicos com cobertura sobreposta, 
assim como de direcionar esses bicos. A zona de risco mede 28” 
(711 mm) de profundidade pelo comprimento das áreas de cocção. 
A linha de centro da zona de risco deve dividir ao meio a dimensão 
de 28” (711 mm) (entre a parte dianteira e traseira) da direita para 
a esquerda ao longo de todo o comprimento da zona. 

Proteção de equipamentos com sobreposição de bicos

A proteção de equipamentos com sobreposição de bicos é defini-
da como aquela proporcionada por bicos igualmente espaçados 
a alturas uniformes sob uma ou mais coifas em comum. Esta 
proteção é contínua ao longo de todo o comprimento da coifa, ou 
dividida quando um ou mais grupos de equipamentos protegidos 
são separados por balcões ou equipamentos que não requerem 
proteção.

A proteção contínua completa da coifa é definida como a pro-
teção de equipamentos com sobreposição de bicos que abrange 
a série de equipamentos que se encontram sobre o comprimento 
total da coifa. Todos os equipamentos que exigem proteção são 
aqueles que se encontram sob a coifa e podem constituir uma 
fonte de ignição de gorduras na coisa, dispositivo de remoção de 
gorduras ou no duto.

A proteção de grupos é definida como a proteção de equipa-
mentos com sobreposição de bicos que abrange zonas de risco 
individuais sobre uma coifa em comum Estes “grupos” de equipa-
mentos podem ser separados por outros equipamentos que não 
requerem proteção, tais como equipamentos a vapor ou mesas 
de trabalho, ou ainda por equipamentos com proteção dedicada, 
como salamandras.

Consulte a Figura 4-116 (proteção contínua completa da coifa) e a 
Figura 4-117 (proteção múltipla de grupos).

Proteção de equipamentos com bicos dedicados

Esta é definida como a proteção de equipamentos de cozinha com 
riscos de cocção fechados, como grelhas verticais, que não podem 
ser protegidos por bicos sobrepostos e, portanto, requerem o uso 
de bicos unicamente dedicados a tais equipamentos.

Limitações gerais de projeto

• Se a proteção sobreposta de equipamentos for combinada 
à proteção dedicada em um mesmo sistema de tubula-
ções, OS REQUISITOS APLICÁVELS À TUBULAÇÃO PARA 
PROTEÇÃO SOBREPOSTA DE EQUIPAMENTOS DEVEM 
SER SEGUIDOS.

• A proteção sobreposta requer o uso de tanque(s) de 3,0 gal 
(11,4 L) e um máximo de seis vazões por tanque.

• Em instalações que utilizam somente tanques destinados à 
proteção sobreposta, um único cartucho de gás expelente 
(nitrogênio) para tanques duplos pode ser usado com até três 
tanques de 3,0 gal (11,4 L).

• Em instalações que utilizam proteção sobreposta e proteção 
não sobreposta convencional (e.g., proteção de coifas/dutos 
ou proteção dedicada de equipamentos), um único cartucho 
de gás expelente (nitrogênio) para tanques duplos pode ser 
usado com até três tanques de 3,0 gal (11,4 L), desde que 
nenhum desses tanques exceda uma saída total de vazão de 
seis vazões.

• Caso sejam usadas mais do que seis vazões em um tanque 
com proteção não sobreposta convencional, este não pode 
compartilhar do mesmo cartucho usado com a proteção sobre-
posta. Neste caso, um Conjunto do atuador regulado adicional 
com outro cartucho de gás expelente será necessário.

• O bico 245 deve ser usado para a proteção de “fim de zona”.

• O bico 260 deve ser usado para a proteção de zona.

• Profundidade máxima da zona: 28” (711 mm)

• Consulte os requisitos de tubulação para sistemas sobrepos-
tos na Tabela 4-2.

• O bico deve ser posicionado de 0” a 12” (0 mm a 304 mm) 
adiante da linha de centro da zona, direcionado para trás na 
linha de centro.

• Os bicos devem ser espaçados em um máximo de 11,5” 
(292 mm) de cada extremidade da área de risco e um máximo 
de 25,5” (647 mm) no centro para os demais bicos sobrepos-
tos, até que toda a área de risco seja coberta.

• Para superfícies de risco de equipamentos com prote-
ção listada que excederem a zona de risco padrão de 28” 
(711 mm) em profundidade, as superfícies de risco deverão 
ser alinhadas à borda traseira da zona de risco, com a borda 
dianteira se projetando da borda dianteira da zona. Consulte a 
Tabela de equipamentos, Tabela 4-1.

• Para superfícies de risco de equipamentos que excederem os 
tamanhos das proteções listadas, zonas múltiplas deverão 
ser utilizadas. Toda a área superficial de risco deve ser 
alinhada dentro das zonas múltiplas.

• Todas as limitações de proteção de coifas, dutos e equipamen-
tos individuais estão especificadas no Manual de projeto, insta-
lação, recarga e manutenção do R-102 (Nº de peça 418087).

• As proteções de todos os equipamentos listados no Manual de 
projeto do R-102 (Nº de peça 418087) também são proteções 
aprovadas. A proteção de zonas pode ser considerada como 
uma proteção opcional.
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SOBREPOSIÇÃO DE COBERTURA DE BICOS (cont.)

TABELA 1

Sobreposição de cobertura de bicos (proteção de zonas)

Tipo de  
equipamento

Dimensões máximas  
da área de risco

Fritadeira 34” (863 mm) de 
profundidade x 5,8 ft2 (0,5 m2)

Chapeira 30” (762 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Fogão 30” (762 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Wok, máxima 30” (762 mm) de diâmetro x 8” 
(203 mm) de profundidade

Wok, mínima 11” (279 mm) de diâmetro x 3” 
(76 mm) de profundidade

Panela / fritadeira 
basculante*

34” (863 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Grelha com pedras 
vulcânicas 
(Vide Nota 1*)

26” (660 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Grelha a carvão 30” (762 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado 
(4” (101 mm) de profundidade 
máxima de combustível)

Grelha a lenha 30” (762 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado 
(6” (152 mm) de profundidade 
máxima de combustível)

Grelha a gás radiante 36” (914 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

Grelha elétrica 34” (863 mm) de 
profundidade x comprimento ilimitado

* Consulte a Figura 4-113 para verificar a localização dos bicos

* Nota 1: Deve-se sempre tentar posicionar as grelhas com pedras vulcânicas 
próximo ao centro da zona. Quando uma destas grelas é o primeiro ou último 
equipamentos na zona, a borda externa da grelha não deve ficar mais de 6” 
(152 mm) fora do bico da extremidade.

A TAMPA NÃO DEVE 
INTERFERIR COM 
A BORDA DO CONE 
DE DESCARGA

0 - 12” 
(0 - 304 mm)

40 - 45” 
(1016 - 1143 mm)

LINHA DE CENTRO DA ZONA

ZONA

FIGURA 4-113
006927

Localização de bicos para equipamentos 
sobrepostos e zonas de risco

1. Todos os bicos para equipamentos sobrepostos devem ser do 
tipo 245 para a proteção de “fim de zona” e 260 para proteção 
de zona. Os bicos devem ser posicionados sob uma coifa em 
comum, na mesma altura acima da zona de risco, em linha 
reta da direita para a esquerda, voltados para a linha de centro 
da zona de risco. O bico sobreposto é usado para proteção por 
sobreposição contínua ou múltipla de grupos.

2. A zona de risco deve ser posicionada de forma que todas 
as superfícies de risco dos equipamentos estejam localiza-
das dentro da zona. As superfícies de risco menores que o 
tamanho de zona de risco padrão pode ser localizadas em 
qualquer ponto no interior da zona de risco padrão. Para 
superfícies de risco de equipamentos com proteção listada 
que excederem a zona de risco padrão de 28” (711 mm) 
em profundidade (vide Tabela 4-1), as superfícies de risco 
deverão ser alinhadas à borda traseira da zona de risco, com 
a borda dianteira se projetando da borda dianteira da zona.

3. Os bicos sobrepostos para equipamentos devem ser posi-
cionados de 40” a 45” (1016 mm a 1143 mm) acima da 
superfície superior dos equipamentos protegidos. Consulte a 
Figura 4-115.

 Exceção Nº 1: As dimensões de bicos para a proteção de 
woks são medidas até a base da panela. Exceção Nº 2: 
Quando bicos sobrepostos são utilizados em áreas onde 
existem prateleiras posteriores, os bicos não podem ser posi-
cionados na área sombreada mostrada na Figura 4-114.

 Além disso, as prateleiras posteriores não invadir a zona de 
risco em mais de 11” (279 mm), nem podem estar localizadas 
a menos de 18” (458 mm) acima da zona de risco. Consulte a 
Figura 4-114.

18” 
(458 mm), 
MÍNIMO

BICOS SOBREPOSTOS NÃO 
PODEM SER POSICIONADOS 
NESTA ÁREA SOMBREADA.

12 10 8  6  4  2

45 
44
43
42
41
40

LINHA DE CENTRO DA 
ZONA DE RISCO

11” (279 mm), 
MÁXIMO

PRATELEIRA 
POSTERIOR

28” (711 mm)

FIGURA 4-114
006914
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SOBREPOSIÇÃO DE COBERTURA DE BICOS (cont.)

4. Os bicos sobrepostos devem ser posicionados de 0” a 12” 
(0 mm a 304 mm) adiante da linha de centro ou linha de 
direcionamento da zona de risco selecionada. Consulte a 
Figura 4-115.

28”
(711 mm) 

ZONA

12”
(304 mm)

40”
(1016 mm)

45”
(1143 mm)

PARTE TRASEIRA DA ZONAPARTE 
DIANTEIRA 
DA ZONA LINHA DE CENTRO 

DA ZONA DE RISCO

O BICO 245 OU 260 DEVE SER ORIENTADO 
DIRETAMENTE PARA BAIXO OU PARA TRÁS, 
NA LINHA CE CENTRO DA ZONA DE RISCO

FIGURA 4-115
007537

Tabela 4-2:

Limitações das tubulações de sistemas sobrepostos

Tamanho 
do sistema

Números 
de vazão 
totais

Compr. 
máx. tubo 
de 3/8”

Quant. 
máx. de 
cotovelos

Máx. 
Elevação

Tamanho 
do  
cartucho

3 galões 
(11,4 L)

 6 75 ft 
(22,9 m)

25 10 ft 
(3,0 m)

LT-30-R

6 galões 
(22,7 L) 
acoplado

12 75 ft 
(22,9 m)

25 10 ft 
(3,0 m)

Tanque 
duplo/ 
LT-A-
101-30*

9 galões 
(34,1 L)

18 75 ft 
(22,9 m)

25 10 ft 
(3,0 m)

Tanque 
duplo/ 
LT-A-
101-30*

Máximo de 50 ft (15,2 m) de tubulação do primeiro ao último bico.

Máximo de 50 ft (15,2 m) de tubulação após a divisão em um sis-
tema dividido.
* Uso somente com atuador regulado.

Localização de bicos para equipamentos sobrepostos 
e zonas de risco – Proteção de grupos

1. Para cada grupo de equipamentos protegidos sob uma ou 
mais coifas em comum, os bicos sobrepostos devem ser posi-
cionados da direita para a esquerda de modo que o bico de 
cada ponta esteja localizado a uma distância máxima de 11,5” 
(292 mm) para dentro da borda externa da área protegida 
dos equipamentos localizados nas extremidades, e os bicos 
sobrepostos internos devem ser posicionados entre os bicos 
externos (das extremidades) com um espaçamento máximo de 
25,5” (647 mm). Consulte as Figuras 4-116 e 4-117.

25,5” (647 mm), ESPAÇAMENTO(S) 
MÁXIMO(S) ENTRE BICOS 
SOBREPOSTOS

11,5”
292” 

(292 mm), 
MÁXIMO A 

PARTIR DA 
BORDA DA 

ÁREA DE 
COCÇÃO

11,5”
292” 

(292 mm), 
MÁXIMO A 

PARTIR DA 
BORDA DA 

ÁREA DE 
COCÇÃO

PROTEÇÃO CONTÍNUA COMPLETA DA COIFA

FIGURA 4-116
007538

11,5” 
(292 mm), 
MÁXIMO 
A PARTIR 
DA 
BORDA 
DA ÁREA 
DE 
COCÇÃO

11,5” 
(292 mm), 

MÁXIMO A 
PARTIR DA 
BORDA DA 

ÁREA DE 
COCÇÃO

PROTEÇÃO DE GRUPOS DE EQUIPAMENTOS

BORDA DA 
ÁREA DE 
COCÇÃO

25,5” 
(647 mm), 
MÁXIMO

25,5” (647 mm), 
MÁXIMO

11,5” (292 mm), 
MÁXIMO

245 260 245

245 245

Nota:  Na proteção de grupos de equipamentos, o início e o fim de CADA grupo 
de zona deve ser protegido com um bico 245.

FIGURA 4-117
001720 
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SOBREPOSIÇÃO DE COBERTURA DE BICOS (cont.)

Localização de bicos para equipamentos sobrepostos 
e zonas de risco – Proteção de grupos (cont.)

2. Quando existirem obstruções adjacentes aos equipamentos 
protegidos por bicos sobrepostos, o espaçamento desses 
bicos deve começar com os equipamentos adjacentes à 
obstrução. Consulte a Figura 4-118.

11,5”
(292 mm), 
MÁX.

BORDA 
EXTERNA 
DA ÁREA 
DE 
COCÇÃO

11,5”
(292 mm), 

MÁX.

OBSTRUÇÃO

25,5”
(647 mm),

MÁX.

25,5”
(647 mm),

MÁX.

25,5”
(647 mm),

MÁX.

25,5”
(647 mm),

MÁX.

ÁREA DE RISCO

245 260 260 260 245

 Nota: Na proteção contínua de equipamentos, inicie e 
termine com bicos 245, com bico(s) 260 no meio.

FIGURA 4-118
001713

3. Quando um equipamento requerer proteção dedicada em uma 
área protegida destinada à proteção com bicos sobrepostos, 
a opção de proteção de grupos será necessária para os equi-
pamentos localizados em qualquer lado daquele que estiver 
usando proteção dedicada. A proteção de grupos com bicos 
sobrepostos deve começar com os equipamentos protegidos 
adjacentes àquele com proteção dedicada. Os bicos de prote-
ção sobreposta deverão ser posicionados até 11,5” (292 mm) 
de distância das bordas das áreas das superfícies de risco 
dos equipamentos adjacentes à proteção dedicada. Consulte 
a Figura 4-119.

11,5”
(292 mm), 
MÁX.

BORDA DA 
ÁREA DE 
COCÇÃO

BORDA DA ÁREA 
DE COCÇÃO

BORDA  
DA 
ÁREA DE 
COCÇÃO

11,5”
(292 mm), 
MÁX.

EQUIPAMENTOS COM 
BICOS DEDICADOS

25,5”
(647 mm),

MÁX.

25,5”
(647 mm),

MÁX.

11,5” (292 mm), 
MÁXIMO

25,5”
(647 mm),

MÁX.

11,5” (292 mm), 
MÁX.

Nota:  Na proteção de grupos de equipamentos, o início e o 
fim de CADA grupo de zona deve ser protegido com um 
bico 245.

FIGURA 4-119
001756

4. Nos equipamentos protegidos, toda as superfícies de risco 
localizadas em um grupo devem se encontrar a uma distância 
de 40 - 45” (1016 - 1143 mm) dos bicos. Uma vez excedida 
esta dimensão, um novo grupo deverá ser iniciado. Consulte a 
Figura 4-120.

 Nota: A tubulação que supre os grupos de bicos deve se 
encontrar na mesma elevação. A altura de cada grupo 
deve ser ajustada somente variando-se os comprimentos de 
descida dos bicos.

GRUPO “A”

BICOS

BICOS

11,5” (292 mm), 
MÁXIMO

GRUPO “B”

45”
(1143 mm)

FIM DA 
ZONA

Nota:  Na proteção de grupos de equipamentos, o início e o 
fim de CADA grupo de zona deve ser protegido com um 
bico 245.

FIM DA 
ZONA

40”
(1016 mm) 45”

(1143 mm)

40”
(1016 mm)

FIGURA 4-120
007539

Requisitos de detecção para a proteção 
sobreposta de equipamentos

Quando se utiliza a proteção sobreposta de equipamentos, detec-
tores de elementos fusíveis devem ser instalados a distâncias 
máximas de 2 ft (0,6 m) entre centros, a começar com os detecto-
res localizados nas ou sob as aberturas dos dutos.

Começando com o detector sob a abertura do duto, deve-se adi-
cionar detectores com um espaçamento máximo de 2 ft (0,6 m) 
até que o comprimento total da área do plenum seja coberto, de 
uma extremidade à outra. A localização do último detector em cada 
extremidade do plenum não deve ultrapassar 2 ft (0,6 m) dessa 
extremidade.

Nota: O posicionamento de detectores padrão também pode ser 
utilizado quando se emprega a proteção sobreposta. No entanto, 
a opção de detectores sobrepostos não pode ser usada quando 
se emprega a proteção padrão do R-102. O posicionamento de 
detectores é explicado nas Páginas 4-71 - 4-73.
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REQUISITOS DE TANQUE E CARTUCHOS

Uma vez concluída a análise de riscos e determinado os números 
de vazão totais dos bicos, pode-se determinar a quantidade e o 
tamanho dos tanques de agente extintor e dos cartuchos necessá-
rios para suprir os bicos com os volumes corretos de agente nas 
vazões adequadas. Para os cartuchos usados no mecanismo de 
acionamento regulado, as capacidades de vazão, quantidades e 
tamanhos dos tanques e as opções de cartuchos de acionamento 
regulado são fornecidos na tabela a seguir.

Números 
de vazão 
totais*

Quantidade e tama-
nho do(s) tanque(s)

Opções do cartucho de 
acionamento regulado

Nitrogênio Dióxido de carbono

 1 - 5 (1) 1,5 galões LT-20-R 101-10

 6 - 11 (1) 3,0 galões LT-30-R 101-20

11 - 16 (1) 1,5 galões Duplo 101-30

(1) 3,0 galões

16 - 22 (2) 3,0 galões Duplo 101-30**

16 - 22 
(2) 3,0 galões 
(acoplado) Duplo      – 

22 - 33 (3) 3,0 galões Duplo      –

Quando um ou mais atuadores regulados são usados, as combina-
ções de tanques e cartuchos a seguir se aplicam para cada atuador:

Tanque(s) do atuador regulado Cartucho do atuador regulado

(1) 1,5 galões LT-20-R ou 101-10

(1) 3,0 galões LT-30-R ou 101-20

(1) 1,5 galões  e LT-A-101-30 ou 101-30** ou

(1) 3,0 galões tanque duplo

(2) 3,0 galões
LT-A-101-30 ou 101-30**  
ou tanque duplo

(2) 3,0 galões (acoplado) LT-A-101-30 ou duplo

(3) 3,0 galões LT-A-101-30 ou duplo
* Para exceções aos números de vazão máximos, consulte os Requisitos de tubulação de 

distribuição para sistemas de 1,5 galões e 3,0 galões nesta Seção.

** O cartucho 101-30 não pode ser usado quando dois tanques de 3,0 galões são acoplados 
um ao outro.

Para números de vazão totais maiores (23 a 110), vários cartuchos 
e atuadores regulados são necessários, conforme mostrado no 
Guia de seleção de sistemas, na Seção “Apêndice”.

REQUISITOS DAS LINHAS DE GÁS DE 
ACIONAMENTO E EXPELENTE

Esta seção contém as diretrizes de instalação das linhas gás de 
acionamento e de gás expelente entre o regulador do mecanismo 
de acionamento regulado, cada regulador do atuador e cada tan-
que de agente extintor. Estas limitações deverão ser consideradas 
na seleção de locais para a montagem de componentes.

A linha de gás de acionamento consiste na tubulação e/ou 
mangueira provenientes do Conjunto de acionamento regulado 
AUTOMAN ou do Conjunto de acionamento remoto que envia 
alta pressão do cartucho durante o acionamento para operar um 
ou mais conjuntos adicionais de atuadores regulados. A linha de 
gás de acionamento pode ser composta de um tubo e acessórios 
de ferro preto, cromado, aço inoxidável ou aço galvanizado de 1/4” 
Schedule 40, e/ou uma mangueira de acionamento com malha 
trançada de aço inoxidável fornecida pela fábrica.

A linha de gás de expelente consiste na tubulação proveniente 
do regulador do Conjunto de acionamento regulado AUTOMAN ou 
do Conjunto do atuador regulado que envia pressão regulada para 
os tanques de armazenamento de agente extintor para pressurizar 
esses tanques e descarregar o agente. A linha de gás expelente 
deverá consistir em um tubo e acessórios de ferro preto, cromado, 
aço inoxidável ou aço galvanizado de 1/4” Schedule 40.

Linha de gás de acionamento – Máximo de 6 a 8* tanques
* Um máximo de 8 tanques reflete a utilização de 3 atuadores regulados de tanques

1. Deve-se usar somente tubos e acessórios de ferro preto, 
galvanizado por imersão a quente, cromados ou aço inoxidável 
de 1/4” Schedule 40.

2. A tubulação da linha de gás de acionamento deve ser insta-
lada desde o mecanismo de acionamento regulado até cada 
atuador regulado conectado no sistema. O comprimento total 
da linha de gás desde o conjunto de acionamento regulado 
até o(s) conjunto(s) de atuador(es) regulado(s) não deve ultra-
passar 20 ft (6,0 m) quando se usa um cartucho de nitrogênio 
LT-20-R ou LT-30-R; ou um cartucho de dióxido de carbono 
101-10 ou 101-20. Consulte a Figura 4-121.

LINHA DE GÁS DE ACIONAMENTO COM UM 
CARTUCHO LT-20-R, LT-30-R, 101-10 OU 101-20
COMPRIMENTO MÁXIMO DE 20 ft (6,0 m);
Nº MÁXIMO ACESSÓRIOS – 9

LINHAS DE GÁS EXPELENTE 
DO CONJUNTO DO ATUADOR 
REGULADO NÃO INCLUÍDAS NOS  
COMPRIMENTOS TOTAIS DAS  
LINHAS DE GÁS DE  
ACIONAMENTO.

CONJUNTO 
DO ATUADOR 
REGULADO

CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO 
REGULADO AUTOMAN

CONJUNTO 
DO ATUADOR 
REGULADO

FIGURA 4-121
000775
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REQUISITOS DAS LINHAS DE GÁS DE 
ACIONAMENTO E EXPELENTE (cont.)

Linha de gás de acionamento – Máximo de 6 a 8* tanques (cont.)

3. Quando uma linha de gás expelente é conectada ao conjunto 
de acionamento regulado justamente com uma linha de gás de 
acionamento, o comprimento combinado total das duas linhas 
não deve exceder 30 ft (9,1 m) quando se usa um cartucho de 
nitrogênio para “tanques duplos” ou LT-A-101-30, ou um cartu-
cho de dióxido de carbono 101-30. Consulte a Figura 4-122.

4. Um total combinado de nove acessórios pode ser usado 
nessas linhas, sendo oito cotovelos de 90° e um tê. Dois coto-
velos de 45° equivalem a um de 90°.

Linha de gás de acionamento – Máximo de 10 a 15* tanques
* Um máximo de 15 tanques reflete a utilização de 3 atuadores regulados de tanques

1. Deve-se usar somente tubos e acessórios de ferro preto, 
galvanizado por imersão a quente, cromados ou aço inoxi-
dável de 1/4” Schedule 40. Nota: Mangueira e acessórios de 
aço inoxidável também podem ser usados. Consulte a Seção 
Componentes para obter informações detalhadas.

LINHAS DO ATUADOR E DE GÁS EXPELENTE COM UM CARTUCHO  
PARA “TANQUE DUPLO” OU UM CARTUCHO 101-30 OU  
LT-A-101-30. COMPRIMENTO MÁXIMO COMBINADO 
 – 30 ft (9,1 m); QUANT. MÁXIMA DE ACESSÓRIOS  
COMBINADOS – 9

CONJUNTO 
DO 
ATUADOR 
REGULADO

LINHAS DE GÁS EXPELENTE 
DO CONJUNTO DO ATUADOR 
REGULADO, NÃO INCLUÍDAS 
NOS TOTAIS COMBINADOS.

CONJUNTO 
DO ATUADOR 
REGULADO

CONJUNTO DE ACIONAMENTO 
REGULADO AUTOMAN

FIGURA 4-122
000262

2. A tubulação da linha de gás de acionamento deve ser instalada 
desde o acionamento mecânico remoto 101 até o conjunto do 
atuador regulado R-102. O comprimento total da linha de gás 
de acionamento desde o acionamento mecânico regulado até 
os conjuntos de atuadores regulados não deve ultrapassar 
100 ft (30,4 m).

3. Um total combinado de 20 cotovelos e 9 tês pode ser usado 
nestas linhas. Dois cotovelos de 45° equivalem a um de 90°. 
Consulte a Figura 4-123.

4. Somente um cartucho de dióxido de carbono 101-10 deve ser 
usado no acionamento mecânico remoto.

5. Uma válvula de alívio de segurança (Nº de peça 15677) é 
necessária na linha de gás de acionamento, para aliviar a 
pressão residual após a atuação.

Linha de gás de acionamento – Uso de 
mangueira de aço inoxidável de 1/4”
* Um máximo de 15 tanques reflete a utilização de 3 atuadores regulados de tanques

1. O comprimento total máximo da mangueira não pode exceder 
17,5 ft (5,3 m).

 Nota: Uma combinação de mangueira com malha de aço inoxidá-
vel’ trançada de 1/4” e tubo de 1/4” NPT pode ser usada, 
desde que o comprimento total combinado da linha de 
gás de acionamento não ultrapasse 17,5 ft (5,3 m). A 
mangueira com malha de aço inoxidável trançada não 
pode ser usada nas linhas de gás expelente. Consulte a 
Figura 4-123 para verificar detalhes adicionais.

2. Cinco atuadores são permitidos no máximo.

3. Atuação com acionamento remoto (Nº de peça 433485) ou 
conjunto de acionamento regulado (Nº de peça 429853)

MANGUEIRA DE 
AÇO INOXIDÁVEL 
DE 1/4”

MÁXIMO DE 5 ATUADORES REGULADOSATUADOR REGULADO COM TANQUE

NOTA: QUANDO VÁRIOS CONJUNTOS DE ACIONAMENTO SÃO UTILIZADOS, UMA VÁLVULA DE RETENÇÃO 
DE 1/4” (Nº DE PEÇA 25627) É NECESSÁRIO APÓS CADA ACIONAMENTO REGULADO.

OPÇÕES DE MANGUEIRA DE 
AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4”

VÁLVULA DE ALÍVIO 
DE PRESSÃO

MÁXIMO DE 5 
MECANISMOS DE 
ACIONAMENTO 
REMOTO (Nº DE 
PEÇA 433485) OU 
UM CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO 
REGULADO (Nº DE 
PEÇA 429853)

VÁLVULA DE 
RETENÇÃO

FIGURA 4-123
000301

42” (1066 mm), MÁX. 
COMPRIMENTO DA 
MANGUEIRA (TÍP.)

LINHA DE GÁS 
EXPELENTE

VÁLVULA DE ALÍVIO 
DE PRESSÃO LINHA DE ACIONAMENTO DE 

1/4” - 100 ft (30,4 m), MÁXIMO

MÁXIMO DE 9 TÊS
MÁXIMO DE 20 
COTOVELOS

MECANISMOS DE 
ACIONAMENTO REMOTO
(Nº DE PEÇA 433485), 
MÁXIMO DE 5

ATUADOR REGULADO 
COM TANQUE

MÁXIMO DE 5 
ATUADORES 
REGULADOS

TANQUE 
DE AGENTE 
EXTINTOR
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REQUISITOS DAS LINHAS DE GÁS DE 
ACIONAMENTO E EXPELENTE (cont.)

Linha de gás expelente

1. A linha de gás expelente é instalada a partir do mecanismo 
de acionamento regulado em sistemas de tanques duplos, 
três tanques e tanques múltiplos, e a partir do conjunto do 
atuador regulado em sistemas de tanques múltiplos. Essa 
linha compreende a tubulação e/ou mangueira entre o regu-
lador e o conjunto tanque-gabinete/tanque-suporte. O compri-
mento total da linha de gás expelente desde o mecanismo de 
acionamento regulado ou cada conjunto de atuador regulado 
não deve ultrapassar 30 ft (9,1 m) quando se usa um cartucho 
para “tanque duplo”, um cartucho LT-A-101-30 ou um cartucho 
101-30. Consulte as Figuras 4-124 e 4-125.

LINHA DE GÁS EXPELENTE
COMPRIMENTO MÁXIMO – 30 ft (9,1 m); 
Nº MÁXIMO DE ACESSÓRIOS – 9

CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO 
REGULADO AUTOMAN

FIGURA 4-124
000776

LINHA DE GÁS EXPELENTE
COMPRIMENTO MÁXIMO – 30 ft (9,1 m); 
Nº MÁXIMO DE ACESSÓRIOS – 9

CONJUNTO DO 
ATUADOR REGULADO

FIGURA 4-125
000777

2. Um total combinado de nove acessórios pode ser usado 
nessas linhas, sendo oito cotovelos de 90° e um tê. Dois coto-
velos de 45° equivalem a um de 90°.

3. Caso dois tanques sejam conectados ao conjunto de acio-
namento regulado em um arranjo de sistema de tanques 
múltiplos, o comprimento combinado total das linhas de gás 
de acionamento e expelente não deve exceder 30 ft (9,1 m) 
quando se usa um cartucho de nitrogênio para “tanques 
duplos” ou LT-A-101-30, ou um cartucho de dióxido de 
carbono 101-30. Consulte a Figura 4-122.

4. Se três tanques de 3,0 galões estiverem conectados ao regu-
lador em um conjunto de acionamento regulado ou atuador 
regulado, somente os conjuntos de mangueira de gás expe-
lente fornecidos pela fábrica podem ser usados. Consulte o 
item Requisitos da tubulação de distribuição – Sistemas de 
9,0 galões, Página 4-70, para verificar os requisitos adicionais 
de projeto.

REQUISITOS DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Uma vez que o posicionamento e a quantidade de tanques tenham 
sido determinados, é necessário definir as configurações da tubu-
lação entre o adaptador do tanque e cada bico de descarga. Esta 
seção contém as diretrizes e limitações para o projeto da tubulação 
de distribuição, para que o agente extintor líquido seja descarregado 
através dos bicos a uma vazão adequada. Estas limitações devem 
também ser consultadas ao se selecionar o local onde o mecanismo 
de acionamento regulado e o tanque de agente serão instalados.

Requisitos gerais da tubulação

1. Todas as tubulações do sistema R-102 devem ser em linha 
reta. Assim, a necessidade de trechos críticos e balancea-
mento é minimizada.

2. Dois cotovelos de 45° equivalem a um de 90°.
3. Cada ramal inclui o tê ou cotovelo que conduzem até esse ramal 

e todos os acessórios incluídos no ramal, propriamente dito.

4. O comprimento mínimo do tubo de 3/8” Sch 40 entre a saída 
do tanque e qualquer bico que esteja protegendo um fogão, 
fritadeira ou wok deve ser de 6 ft (1,9 m).

5. O comprimento de uma tubulação corresponde à medida 
entre o centro de um acessório/conexão e outro. Consulte a 
Figura 4-126.

CENTRO A CENTRO

FIGURA 4-126
000778

6. Toda a tubulação de distribuição deve ser de 3/8” Sch 40, de 
ferro preto, cromada ou aço inoxidável. Aço galvanizado por 
imersão a quente não deve ser usado na tubulação de 
distribuição.

7. Todas as conexões roscadas localizadas na e acima da área 
protegida devem ser seladas com fita veda-roscas. A fita deve 
ser aplicada somente às roscas macho. Deve-se assegurar 
que a fita não cubra a extremidade da rosca, uma vez que isso 
poderia provocar o bloqueio da distribuição de agente.
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REQUISITOS DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (cont.)

8. Antes de instalar as tampas de proteção nos bicos, aplique 
uma pequena quantidade de graxa de silicone Dow Corning 
111 na abertura na ponta do bico e uma pequena camada na 
parte externa da tampa. Isso ajudará a evitar que a gordura de 
cozinha acumule na tampa.

9. Os tês utilizados na tubulação de distribuição podem ser 
usados como tês normais, tês com saída lateral e tês de 
redução.

Identificação da linha de suprimento 
e dos ramais de distribuição

A rede de distribuição do R-102 é dividida em quatro tipos de linhas 
específicas: a linha de suprimento ou alimentação, os ramais para 
dutos, os ramais para plenums e os ramais dos equipamentos. 
Consulte a Figura 4-127.

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
PARA DUTOS

LINHA DE 
SUPRIMENTO

RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO 
PARA PLENUMS

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
PARA EQUIPAMENTOS

NOTA:  ESTE É APENAS UM DESENHO CONCEITUAL. 
ESTA NÃO É UMA INSTALAÇÃO REAL.

FIGURA 4-127
000779

LINHA DE SUPRIMENTO

A linha de suprimento ou alimentação é definida com a tubulação 
que conecta a saída do tanque de agente extintor ao último ramal 
de distribuição (seja este um ramal para duto, equipamento ou 
plenum). Isso inclui todos os acessórios e conexões de linha de 
suprimento, exceto pelos tês ou cotovelos que conduzem aos 
ramais de distribuição. Consulte as Figuras 4-127 e 4-128.

FIGURA 4-128
000780

NOTA: ESTES SÃO APENAS EXEMPLOS. 
OUTRAS CONFIGURAÇÕES 
PODEM SER PROJETADAS.

FIM DA LINHA DE 
SUPRIMENTO

FIM DA LINHA DE 
SUPRIMENTO

FIM DA LINHA DE 
SUPRIMENTO

FIM DA LINHA DE 
SUPRIMENTO

TÊ DA 
LINHA DE 
SUPRIMENTO

(BICOS PARA 
PROTEÇÃO PARA 
PLENUMS)

FIM DA LINHA DE 
SUPRIMENTO

TÊ DA LINHA DE 
SUPRIMENTO

O RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
NÃO PODE COMEÇAR 
ANTES DE UM TÊ DA 
LINHA DE SUPRIMENTO.

O RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO NÃO 
PODE COMEÇAR ANTES 
DE UM TÊ DA LINHA 
DE SUPRIMENTO.

(BICOS PARA 
PROTEÇÃO PARA 
PLENUMS)
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REQUISITOS DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (cont.)

Identificação da linha de suprimento e 
dos ramais de distribuição (cont.)

ATENÇÃO

Os ramais de distribuição não podem começar 
antes de um tê da linha de suprimento.

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA DUTOS

O ramal de distribuição para dutos é definido como a tubulação 
entre a linha de suprimento e os bicos para dutos. Isso inclui todos 
os acessórios do ramal de distribuição, assim como o tê ou o coto-
velo usados para iniciar esse ramal. Consulte as Figuras 4-128 e 
4-129.

RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA 

DUTO (COTOVELO 
INCLUÍDO)

RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA 
DUTO (TÊ INCLUÍDO)

RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA 
DUTO (TÊ INCLUÍDO)

FIGURA 4-129
000781

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA PLENUMS

O ramal de distribuição para plenums é definido como a tubulação 
entre a linha de suprimento e os bicos dos plenums. Isso inclui todos 
os acessórios do ramal de distribuição, assim como o tê ou o cotovelo 
usados para iniciar esse ramal. Consulte as Figuras 4-128 e 4-130.

RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO PARA 
PLENUM (TÊ INCLUÍDO)

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
PARA PLENUM 
(TÊ INCLUÍDO)

FIGURA 4-130
000782

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS

O ramal de distribuição para equipamentos é definido como a tubu-
lação entre a linha de suprimento e os bicos para equipamentos. 
Isso inclui todos os acessórios do ramal de distribuição, assim 
como o tê ou o cotovelo usados para iniciar esse ramal. Consulte 
as Figuras 4-128 e 4-131.

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
PARA EQUIPAMENTOS 
(TÊ INCLUÍDO)

FIGURA 4-131
000783
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REQUISITOS DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (cont.)

Requisitos da tubulação de distribuição 
– Sistema de 1,5 galões 

PROTEÇÃO DE DUTOS, PLENUMS E EQUIPAMENTOS

1. Esta opção permite a proteção de dutos, plenums e equipa-
mentos, ou qualquer combinação destes. No entanto, somente 
um bico para duto pode ser usado; um bico 1 W ou 2 W.

2. Toda a tubulação de distribuição, linha de suprimento e ramais 
devem ser de 3/8” Sch 40, de ferro preto, cromados ou de aço 
inoxidável.

3. Cada tanque de 1,$1 galões permite um máximo de cinco 
números de vazão.*

4. O comprimento da tubulação entre o início do primeiro e do 
último ramais não deve exceder 8 ft (2,4 m). Quando a linha 
de suprimento for dividida, o comprimento combinado das 
duas ramificações formadas pela divisão dessa linha (início do 
primeiro ramal de distribuição até o último) não deverá exceder 
8 ft (2,4 m). Consulte a Figura 4-132.

5. O comprimento total combinado de todos os ramais de 
distribuição não deve exceder 22 ft (6,7 m). Consulte a 
Figura 4-133.

6. Os requisitos da tabela a seguir não devem ser excedidos:

FIGURA 4-132:
000784

TÊ DA LINHA DE 
SUPRIMENTO

INÍCIO DO PRIMEIRO 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

INÍCIO DO ÚLTIMO 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

O COMPRIMENTO 
TOTAL NÃO 
DEVE EXCEDER 
8 ft (2,4 m).

INÍCIO DO ÚLTIMO 
RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃOINÍCIO DO PRIMEIRO 

RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO

FIGURA 4-133:
000785

BICO 1W

BICO 1N

O COMPRIMENTO 
COMBINADO NÃO DEVE 
EXCEDER 22 ft (6,7 m).

BICO 1N

(RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO 
EM NEGRITO)

SISTEMA DE 1,5 GALÃO

Requisitos Linha de suprimento
Ramal de distribuição  
para dutos

Ramal de distribuição  
para plenums

Ramal de distribuição 
para equipamentos

Tamanho do tubo 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Comprimento máximo 40 ft 6 ft 4 ft 10 ft

(12,1 m) (1,8 m) (1,2 m) (3,0 m)

Quant. máxima de tês 1 1 2 3

Números de vazão máximos 5* 2 2 3

* Exceções: 

 1. Seis números de vazão são permitidos quando um ramal para duto é o último ramal de distribuição na rede de tubulação e nenhum bico 1N é usado para proteger woks ou chapeiras.

 2. Seis números de vazão são permitidos quando seis bicos 1N são usados e nenhum dos bicos é usado para proteger woks, chapeiras, fogões e salamandras. Nota: Somente cinco números 
de vazão são permitidos se um bico 1N for usado na proteção de woks, chapeiras, fogões ou salamandras.

 3. Seis números de vazão são permitidos quando somente dois bicos 3N são usados
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REQUISITOS DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (cont.)

Requisitos da tubulação de distribuição 
– Sistema de 3,0 galões

1. O comprimento máximo da tubulação entre o início do primeiro 
e do último ramais não deve exceder 24 ft (7,3 m). Quando a 
linha de suprimento for dividida, o comprimento combinado 
total das duas ramificações formadas pela divisão dessa linha 
(do início do primeiro ramal de distribuição até o último) não 
deverá exceder 24 ft (7,3 m). Consulte a Figura 4-134.

2. O comprimento total de todos os ramais de distribuição não 
deve exceder 36 ft (10,9 m). Consulte a Figura 4-134.

3. Uma união de 3/8” deve ser usada para conectar o adaptador 
do tanque à linha de suprimento de 3/8”.

4. No máximo dois bicos são permitidos em cada ramal de distri-
buição para duto.

5. Os requisitos da tabela a seguir não devem ser excedidos:

FIGURA 4-134:

SISTEMA DE 3,0 GALÕES

Requisitos Linha de suprimento
Ramal de distribuição  
para dutos

Ramal de distribuição  
para plenums

Ramal de distribuição 
para equipamentos

Tamanho do tubo 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Comprimento máximo 40 ft 
(12,1 m)

8 ft 
(2,4 m)

4 ft 
(1,2 m)

12 ft 
(3,6 m)

Elevação máxima 6 ft 
(1,8 m)

4 ft 
(1,2 m)

2 ft 
(0,6 m)

2 ft 
(0,6 m)

Quant. máx. de 
cotovelos de 90° 9 4 4 6

Quant. máxima de tês 1 2 2 4

Números de vazão máximos 11* 4 2 4

* Exceções: 

 1. Doze números de vazão são permitidos em qualquer tanque individual para a proteção de dutos e plenums, apenas.

 2. Doze números de vazão são permitidos em qualquer tanque individual que utiliza apenas bicos de duas vazões para equipamentos.

 3. Doze números de vazão são permitidos em qualquer tanque individual que utiliza apenas bicos de três vazões para equipamentos.

 Instruções especiais: 

 1. Doze números de vazão são permitidos quando quatro fritadeiras a gás GTI da Dean Industries são protegidas em um arranjo de baixa proximidade, conforme mostrado na Figura 4-66, Página 
4-32. A tubulação de descarga deve ser disposta conforme mostrado na Figura 4-67 na Página 4-32.

 2. Para certas aplicações da McDonald’s, números de vazão 11,5 são permitidos quando se utiliza uma combinação entre um bico 2 W, um bico de precipitador eletrostático 1/2N, um bico para 
plenum 1N e quatro bicos de duas vazões para equipamentos. Entre em contato com o Departamento de Engenharia de Aplicações para obter informações adicionais.

BICO 2W
BICO 1N

BICO 1N

BICO 230

BICO 245 BICO 1/2N

(RAMAL EM NEGRITO) 
O COMPRIMENTO 
COMBINADO NÃO DEVE 
EXCEDER 36 ft (10,9 m).

000502

TÊ DE 
SUPRIMENTO

O COMPRIMENTO 
COMBINADO DAS DUAS 
RAMIFICAÇÕES DA 
LINHA DE SUPRIMENTO 
NÃO DEVE EXCEDER 
24 ft (7,3 m)

3 RAMAIS DE 
DISTRIBUIÇÃO

000266
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REQUISITOS DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (cont.)

Requisitos da tubulação de distribuição – 
Sistema de 6,0 galões acoplado

Como uma alternativa à instalação separada da tubulação para 
dois tanques de 3,0 galões, esses dois tanques podem ser aco-
plados para compartilhar uma única linha de distribuição. Somente 
tanques de 3,0 galões conectados a um mesmo regulador podem 
ser acoplados. Os requisitos a seguir devem ser atendidos quando 
dois tanques são acoplados:

1. Toda a tubulação deve ser de 3/8” Sch 40.

2. Consulte a Figura 4-136 para verificar as conexões dos 
tanques.

3. O comprimento da tubulação de suprimento entre o início do 
primeiro e do último ramais não deve exceder 24 ft (7,3 m). 
Consulte a Figura 4-135. Quando a linha de suprimento for 
dividida, o comprimento combinado total das duas ramifica-
ções formadas pela divisão dessa linha (do início do primeiro 
ramal de distribuição até o último) não deverá exceder 24 ft 
(7,3 m).

4. O comprimento total combinado de todos os ramais de 
distribuição não deve exceder 36 ft (10,9 m). Consulte a 
Figura 4-135.

5. Um número máximo de 22 vazões é permitido.

6. Os requisitos da tabela a seguir não devem ser excedidos:

SISTEMA DE 6,0 GALÕES

Requisitos Linha de suprimento
Ramal de distribuição  
para dutos

Ramal de distribuição  
para plenums

Ramal de distribuição 
para equipamentos

Tamanho do tubo 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Comprimento máximo 32 ft 
(9,7 m)

8 ft 
(2,4 m)

4 ft 
(1,2 m)

12 ft 
(3,6 m)

Elevação máxima 6 ft 
(1,8 m)

4 ft 
(1,2 m)

2 ft 
(0,6 m)

2 ft 
(0,6 m)

Quant. máx. de 
cotovelos de 90° 8 4 4 6

Quant. máxima de tês 2 2 2 4

Números de vazão máximos 22 4 2 4

FIGURA 4-135
000267

O COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO NÃO 
DEVE EXCEDER 24 ft (7,3 m) ENTRE 
O INÍCIO DO PRIMEIRO RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO E O INÍCIO DO ÚLTIMO

INÍCIO DO 
ÚLTIMO 
RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO

BICOS 
2W BICO 1N

BICO 1N

BICO 1N

BICO 1N

BICO DE 2 VAZÕES 
PARA EQUIPAMENTO

(RAMAIS EM NEGRITO) O COMPRIMENTO COMBINADO 
NÃO DEVE EXCEDER 36 ft (10,9 m).
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REQUISITOS DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (cont.)

Requisitos da tubulação de distribuição – 
Sistema de 6,0 galões acoplado (cont.)

Esta configuração consiste em dois tanques de 3 galões. Ambos 
os tanques são conectados a um tê coletor em comum e são pres-
surizados a partir de um único cartucho de nitrogênio para tanques 
duplos (Nº de peça 73022) no conjunto de acionamento regulado. 
Consulte a Figura 4-136. Nota: Um suporte de montagem de tan-
que pode ser utilizado em lugar do conjunto tanque/gabinete.

NOTA 1: A CONEXÃO DA TUBULAÇÃO ENTRE OS CENTROS 
DOS TANQUES NÃO DEVE EXCEDER 8 1/2” (215 mm). 
ALÉM DISSO, O CONJUNTO DE ACIONAMENTO/
SUPORTE DE OEM PODE SER USADO QUANDO HOUVER 
ACOPLAMENTO DOS TANQUES DE 3,0 GALÕES.

NOTA 2: SOMENTE TANQUES DE 3,0 GALÕES PODEM SER ACOPLADOS.

NOTA 3: O DISCO DE RUPTURA QUE FAZ PARTE DO CONJUNTO 
DO ADAPTADOR/DISCO DE RUPTURA DO TANQUE DEVE 
SER REMOVIDO E MODIFICADO. SEPARE O MATERIAL 
DE ALUMÍNIO DO DISCO DA JUNTA DE VEDAÇÃO DE 
PLÁSTICO. DESCARTE O MATERIAL DE ALUMÍNIIO DO 
DISCO E RESINTALE A JUNTA DE PLÁSTICO NO CONJUNTO 
DO ADAPTADOR/DISCO DE RUPTURA DO TANQUE.

NOTA 4: O CONJUNTO DO DISCO DE RUPTURA EM LINHA (Nº DE 
PEÇA 416970) DEVE SER MONTADO O MAIS PRÓXIMO 
POSSÍVEL DA SAÍDA DO TANQUE. APÓS A DESCARGA 
DO SISTEMA, O CONJUNTO DEVE SER DESMONTADO 
E UM NOVO DISCO DE RUPTURA, INSTALADO.

008127

UTILIZE O 
PACOTE DE 
MANGUEIRA/ 
LUVA
(Nº DE PEÇA 
418511)

VIDE 
NOTA 
Nº 1

SUPRIMENTO 
DE 3/8”

SUPRIMENTO 
DE 3/8”

RAMAL 
DE 3/8”

RAMAL DE 3/8”

CARTUCHO DE 
NITROGÊNIO 
PARA TANQUES 
DUPLOS OU 
(CARTUCHO LT-A-
101-30 – SOMENTE 
PARA ATUADOR 
REGULADO)

CONJUNTO DE DISCO 
DE RUPTURA EM LINHA 
– VIDE NOTA Nº 4

REMOVA O 
DISCO DE 
RUPTURA – 
VIDE NOTA Nº 3

CONJUNTO DE ACIONAMENTO 
REGULADO PARA 3,0 GALÕES 
OU CONJUNTO DE ATUADOR 
REGULADO PARA 3,0 GALÕES

CONJUNTO DO 
TANQUE/GABINETE

TANQUE DE 
3,0 GALÕES

TANQUE DE 
3,0 GALÕES

FIGURA 4-136

Requisitos da tubulação de distribuição – 
com trechos independentes de tubos

Trechos independentes de tubos também podem ser usados com o 
conjunto de acionamento regulado e o conjunto do tanque/gabinete 
ou os suportes de montagem. Consulte a Figura 4-137. Quando o 
acoplamento de tanques não é usado, cada um dos tanques de 
3,0 galões deve seguir as limitações de tubulação de um sistema 
de tanque único.

PACOTE DE 
MANGUEIRA/
LUVAS
(Nº DE PEÇA 
418511)

TANQUE DE 
3,0 GALÕES

TANQUE DE 
3,0 GALÕES

CARTUCHO DE 
NITROGÊNIO PARA 
TANQUES DUPLOS 
OU CARTUCHO 
LT-A-101-30 
(CARTUCHO LT-A-
101-30 SOMENTE 
PARA ATUADOR 
REGULADO)

CONJUNTO DE ACIONAMENTO 
REGULADO OU CONJUNTO 
DE ATUADOR REGULADOCONJUNTO DO 

TANQUE/GABINETE

FIGURA 4-137
000786

Nota: Se uma mangueira de gás expelente for usada para um 
segundo tanque em um gabinete de tanque adjacente ou conjunto 
de suporte de tanque, o segundo tanque deverá ser instalado do 
lado esquerdo do acionamento regulado AUTOMAN, com os cen-
tros das saídas a uma distância máxima de 8,5” (215 mm) entre si, 
de modo similar ao sistema acoplado mostrado na Figura 4-136. 
Se isto não for feito, o segundo tanque deverá receber um tubo de 
1/4” NPT ao invés de mangueira para o gás expelente.
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REQUISITOS DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (cont.)

Requisitos da tubulação de distribuição – Sistema de 9,0 galões

Esta configuração opcional consiste somente em três tanques de 
3,0 galões, todos pressurizados a partir de um único cartucho de 
nitrogênio para tanques duplos, com mangueiras de gás expelen-
te conectadas conforme mostrado na Figura 4-138. Os tanques 
Nº 1 e Nº 2 devem ser conectados diretamente ao regulador com 
mangueiras de gás expelente separadas, e o Tanque Nº 3 deve 
ser conectado ao Tanque Nº 2 com uma terceira mangueira de 
gás expelente, conforme mostrado na Figura 4-136. Cada tanque 
deve ser conectado a uma rede de tubulação de distribuição inde-
pendente, conforme mostrado na Figura 4-138. Os requisitos da 
tubulação de distribuição para cada rede são os seguintes:

1. O comprimento máximo da tubulação entre o início do primeiro 
e do último ramais não deve exceder 24 ft (7,3 m). Quando a 
linha de suprimento for dividida, o comprimento combinado 
total das duas ramificações formadas pela divisão dessa linha 
(do início do primeiro ramal de distribuição até o último) não 
deverá exceder 24 ft (7,3 m). Consulte a Figura 4-134.

2. O comprimento total de todos os ramais de distribuição não 
deve exceder 36 ft (10,9 m). Consulte a Figura 4-138.

3. Uma união de 3/8” deve ser usada para conectar o adaptador 
do tanque à linha de suprimento de 3/8”.

4. No máximo dois bicos são permitidos em cada ramal de distri-
buição para duto.

5. Quando a configuração de sistema de 9,0 galões é usada, 
nenhum acoplamento da tubulação de distribuição é permitido.

6. Quando um acionamento regulado AUTOMAN é utilizada 
nesta configuração, não se pode utilizar atuadores de regula-
dores adicionais.

7. Somente tanques de 3,0 galões podem ser usados nesta 
configuração.

8. Os requisitos da tabela a seguir não devem ser excedidos para 
cada tanque de 3,0 galões:

SISTEMA DE 9,0 GALÕES

Requisitos Linha de suprimento
Ramal de distribuição  
para dutos

Ramal de distribuição  
para plenums

Ramal de distribuição 
para equipamentos

Tamanho do tubo 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Comprimento máximo
40 ft 
(12,1 m)

8 ft 
(2,4 m)

4 ft 
(1,2 m)

12 ft 
(3,6 m)

Elevação máxima
6 ft 
(1,8 m)

4 ft 
(1,2 m)

2 ft 
(0,6 m)

2 ft 
(0,6 m)

Quant. máx. de 
cotovelos de 90° 9 4 4 6

Quant. máxima de tês 1 2 2 4

Números de vazão máximos 11* 4 2 4

* Exceções: 

 1. Doze números de vazão são permitidos em qualquer tanque individual para a proteção de dutos e plenums, APENAS.

 2. Doze números de vazão são permitidos em qualquer tanque individual que utiliza apenas bicos de duas vazões para equipamentos.

 3. Doze números de vazão são permitidos em qualquer tanque individual que utiliza apenas bicos de três vazões para equipamentos.

 Instruções especiais: 

 1. Quando quatro fritadeiras a gás GTI da Dean Industries são protegidas em um arranjo de baixa proximidade, conforme mostrado na Figura 4-66, Página 4-32, a tubulação de descarga deve 
ser projetada conforme mostrado na Figura 4-67, Página 4-32.

 2. Para certas aplicações da McDonald’s, números de vazão 11,5 são permitidos quando se utiliza uma combinação entre um bico 2W, um bico de precipitador eletrostático 1/2N, um bico para 
plenum 1N e quatro bicos de duas vazões para equipamentos. Entre em contato com o Departamento de Engenharia de Aplicações para obter informações adicionais.

FIGURA 4-138
008126

TANQUE DE 
3,0 GALÕES 
Nº 3

TANQUE DE 
3,0 GALÕES 
Nº 2

TANQUE DE 
3,0 GALÕES 
Nº 1

CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO 
REGULADO PARA 
3 GALÕES OU 
CONJUNTO DE 
ATUADOR REGULADO 
PARA 3 GALÕES

CONJUNTO DE 
GABINETE PARA DOIS 
TANQUES (Nº DE 
PEÇA 430324) (INCLUI 
MANGUEIRAS E LUVAS)

CARTUCHO DE 
NITROGÊNIO PARA 
TANQUES DUPLOS OU 
CARTUCHO LT-A-101-
30 (SOMENTE PARA 
ATUADOR REGULADO)

NOTA:  QUANDO TRÊS TANQUES DE 3,0 GALÕES SÃO 
CONECTADOS A UM CONJUNTO DE ACIONAMENTO 
REGULADO AUTOMAN, NENHUM CONJUNTO DE 
ATUADOR REGULADO ADICIONAL PODE SER USADO.
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REQUISITOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO

Uma vez que o projeto do sistema de supressão de incêndios 
tenha sido determinado, o projeto do sistema de detecção deve 
ser executado. Esta seção contém diretrizes e limitações para a 
instalação do sistema de detecção.

Identificação do detector

Os dois tipos de detectores são distinguidos pela localização no 
sistema de detecção.

1. O detector terminal é o último de uma série, ou o único deles 
em um sistema com apenas um detector. Este detector é 
assim denominado porque fica localizado no ponto em que o 
cabo de aço termina.

2. Um detector em série é qualquer detector em linha localizado 
entre o mecanismo de acionamento regulado e o detector 
terminal.

Limitações de projeto dos detectores / cotovelos 
com polia / conduítes em desvio

1. Os trechos de conduítes, cotovelos com polias e o número de 
detectores por sistema devem atender às diretrizes aprovadas 
do sistema. Os requisitos a seguir não devem ser excedidos:

Quantidade 
máxima de 
detectores 
por sistema

Quantidade 
máxima de 
cotovelos por 
sistema

Comprimento 
máximo de 
conduíte de 1/2” 
por sistema

Detector estilo 
tesoura (sem 
conduíte em 
desvio)

15 20 150 ft (45,7 m)

Detector estilo 
tesoura (com 
conduíte em 
desvio)

15 16 150 ft (45,7 m)

2. Se o componente de risco exigir mais de 15 detectores, até 
cinco liberações remotas 101 (Nº de peça 433485) podem ser 
usadas para o acionamento do sistema. Cada acionamento 
remoto 101 permite o uso de um máximo de 15 detectores 
estilo “tesoura” (14 em série e 1 terminal), para um total de 75 
detectores, se necessário.

Requisitos de posicionamento dos detectores

DUTOS DE EXAUSTÃO

Cada duto de exaustão deve ter pelo menos um detector instalado 
na entrada do duto, na corrente de fluxo dos vapores de cozinha, 
ou a um máximo de 20 ft (6,0 m) no interior do duto. Consulte a 
Figura 4-139.

20 ft (6,0 m), 
MÁXIMO

FIGURA 4-139
000271

ATENÇÃO

Quando equipamentos a gás são usados e os 
gases gerados pelo queimador são exauridos 
no duto, o detector deve ser mantido fora da 
corrente de fluxo desses gases de exaustão. 
Estes gases podem ser muito quentes e acionar 
o sistema desnecessariamente.

Aberturas nos dutos que sejam longas e estrei-
tas ou grandes o bastante para requerer múlti-
plos bicos para dutos podem exigir detectores 
adicionais.

Nota: Para unidades de filtração secundária que utilizam múltiplos 
estágios/meios de filtração, entre em contato com o departamento 
de Serviços Técnicos para obter instruções.

FIGURA 4-140
000268
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REQUISITOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO (cont.)

Requisitos de posicionamento dos detectores (cont.)

EQUIPAMENTOS DE COZINHA

Se o equipamento de cozinha estiver localizado sob um duto de 
exaustão onde um detector possa ser montado, não é normalmente 
necessário utilizar outro detector para esse equipamento, desde que 
o detector não esteja posicionado mais de 12” (304 mm) no interior do 
duto e desde que o equipamento não tenha uma superfície de cocção 
maior que 48” x 48” (1219 mm x 1219 mm). Consulte a Figura 4-141.

Nota: Se dois equipamentos de cozinha estiverem localizado sob 
uma abertura de duto onde um detector esteja montado; se ambos 
os equipamentos juntos não excederem uma superfície de cocção 
de 48” x 48” (1219 mm x 1219 mm), e se o detector estiver localiza-
do acima de ambos os equipamentos, não é necessário utilizar um 
detector adicional, desde que o detector do duto não esteja mais 
de 12” (304 mm) no interior da abertura do duto.

O 
EQUIPAMENTO 
REQUER UM 
DETECTOR 
SEPARADO

O 
EQUIPAMENTO 
REQUER UM 
DETECTOR 
SEPARADO

EQUIPAMENTO 
COBERTO POR 
DETECTOR 
SOB O DUTO

FIGURA 4-141
000269

Todo equipamento de cozinha com uma superfície de cocção 
contínua não superior a 48” x 48” (1219 x 1219 mm) pode ser 
protegido por um mínimo de um detector. Os equipamentos de 
cozinha com superfícies de cocção contínuas superiores a 48” x 48” 
(1219 x 1219 mm) devem ser protegidos por pelo menos um detec-
tor para cada área de cocção de 48” x 48” (1219 x 1219 mm). 
Os detectores usados com equipamentos de cozinha devem ser 
localizados acima dos equipamentos protegidos, na direção do 
lado do duto de exaustão dos equipamentos. O detector deve ser 
posicionado na corrente de fluxo de ar do equipamentos, para 
acentuar o tempo de resposta do sistema.

Nota: Os requisitos de cobertura sobreposta de detectores podem 
ser encontrados na Página 4-60.

Requisitos das linhas de detecção

CONDUÍTE

Conduítes rígidos ou de EMT de 1/2” de parede fina podem ser 
usados. Acessórios padrão de conduítes em aço (recomenda-se 
o tipo de compressão) devem ser empregados para se instalar 
corretamente o sistema de detecção. Todos os conduítes ou tubos 
devem ser firmemente suportados. No caso da utilização de tubos, 
deve-se assegurar que todas as extremidades sejam cuidadosa-
mente escaradas, as rebarbas sejam removidas e as aparas e 
carepas retiradas com ar comprimido antes da montagem.

ATENÇÃO

O conduíte em desvio pode ser usado no topo 
ou na base do acionamento regulado para alte-
rar a direção do conduíte. O conduíte em desvio 
não pode ser usado com tês com polias. Toda 
as demais alterações de direção devem ser 
feitas usando-se cotovelos com polia aprovados 
pela ANSUL (Nº de peça 423254 ou 415670). 
Consulte a Figura 4-142.

FIGURA 4-142
000270

Seleção de elementos fusíveis

Sempre que possível, as leituras de temperatura devem ser 
tomadas em cada ponto de detecção para se determinar a classe 
de temperatura correta do elemento fusível. A temperatura pode 
ser registrada usando-se um termômetro de registro de máximas 
(Nº de peça 15240), uma fita de temperatura ou qualquer outro tipo 
de termômetro preciso.

ESTILO SL

000170

ESTILO A-PC

000171

CLASSE DE TEMPERATURA 
ESTAMPADA NO CORPO 
DO ELEMENTO FUSÍVEL

FIGURA 4-143
Selecione os elementos fusíveis corretos listados pelo UL para 
instalação nos detectores de acordo com as condições de tempe-
ratura. Dois estilos podem ser utilizados. Consulte a Figura 4-143. 
Consulte a Seção Componentes para obter as classes de tempe-
ratura detalhadas.
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REQUISITOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO (cont.)

Detector térmico elétrico

Quando a detecção térmica elétrica é utilizada, o circuito de detec-
ção deve ser supervisionado de acordo com a norma NFPA 17A 
(“Norma para sistemas de extinção com agentes químicos úmi-
dos”). Os detectores térmicos elétricos devem ser usados em 
conjunto com o Painel de controle AUTOPULSE 542R (Nº de peça 
433607) ou o Painel de controle AUTOPULSE Z-10 (Nº de peça 
430525), e o Conjunto de acionamento regulado de 24 VCC.

Nota: A taxa de aumento de temperatura do local selecionado 
para o detector deve ser considerada quando se utiliza a detecção 
térmica elétrica. Um surto transiente de ar quente até 40 °F (4 °C) 
por minuto pode expandir a carcaça, mas não o suficiente para 
disparar o painel de controle AUTOPULSE. Aumentos de tempe-
ratura acima de 40 °F (4 °C) por minuto, porém, podem gerar uma 
condição de alarme no painel.

Após determinar a temperatura ambiente máxima no ponto de 
detecção, selecione o detector térmico correto de acordo com a 
tabela de condições de temperatura na seção “Componentes do 
sistema”.

REQUISITOS DA ESTAÇÃO DE 
ACIONAMENTO REMOTO MANUAL

Uma estação de acionamento remoto manual permite que o 
sistema R-102 seja manualmente operador a partir de um ponto 
distante do conjunto de acionamento regulado. A estação manual 
deve ser instalada a uma altura entre 42 - 48” (1067 - 1219 mm), de 
acordo com os requisitos da Lei americana sobre deficiências físi-
cas (ADA) e da autoridade competente, ficando localizada em uma 
rota de saída. A estação é a única fonte de acionamento manual 
do conjunto de acionamento regulado.

O comprimento total do cabo usado para cada estação manual em 
um sistema não deve ultrapassar 150 ft (45,7 m).

A quantidade máxima permitida de cotovelos com polia que pode 
ser usada por estação manual é de 20 cotovelos.

Um tê com polia é permitido para cada sistema de cabos.

O comprimento máximo do cabo desde o AUTOMAN até a estação 
manual é de 150 ft (45,7), com um máximo de 20 cotovelos com 
polias usados por lado do tê. Uma vez que o tê fica localizado mais 
distante do AUTOMAN, a distância máxima de 150 ft (45,7 m) deve 
ser observada, mas se cotovelos com polias forem posicionados 
entre o AUTOMAN e o tê, eles deverão ser deduzidos da quantida-
de de cotovelos disponíveis (20) permitidos para cada lado.

Exemplo: Se 10 cotovelos com polias forem posicionados entre 
o AUTOMAN e o tê com polia, a quantidade máxima de cotovelos 
com polia remanescentes para uso em cada lado do tê é de 10 por 
lado. Consulte três exemplos diferentes na Figura 4-144. (Nota: 
Ambas devem ser válvulas de gás ou ambas devem ser estações 
manuais. A mistura de tipos não é permitida.)

AUTOMAN

VÁLVULA 
DE GÁS OU 
ACIONAMENTO 
MANUAL

VÁLVULA DE GÁS OU 
ACIONAMENTO MANUAL

12” 
(304 mm)

12” 
(304 mm)

149 ft (45,4 m) E UMA QUANTIDADE MÁXIMA DE 20 
COTOVELOS COM POLIA ENTRE O AUTOMAN E O TÊ

TÊ PRÓXIMO A VÁLVULAS DE GÁS OU ACIONAMENTO MANUAL (EXEMPLO)

AUTOMAN
VÁLVULA DE GÁS OU 
ACIONAMENTO MANUAL

VÁLVULA DE GÁS OU 
ACIONAMENTO MANUAL

12”
(304 mm)

149 ft (45,4 m) E UMA QUANTIDADE MÁXIMA DE 20 
COTOVELOS COM POLIA EM CADA LADO DO TÊ

TÊ COM POLIA

TÊ PRÓXIMO AO AUTOMAN (EXEMPLO)

AUTOMAN
VÁLVULA 
DE GÁS OU 
ACIONAMENTO 
MANUAL

75 ft (22,8 m) E 
10 COTOVELOS 
COM POLIA

75 ft (22,8 m) E 
10 COTOVELOS 
COM POLIA

75 ft (22,8 m) E 10 COTOVELOS COM POLIA

VÁLVULA DE GÁS 
OU ACIONAMENTO 
MANUAL

TÊ A MEIO CAMINHO ENTRE O AUTOMAN E VÁLVULAS DE 
GÁS OU ACIONAMENTO MANUAL (EXEMPLO)

TÊ COM POLIA

TÊ COM 
POLIA

FIGURA 4-144
004907

Estação de acionamento remoto manual 
– Nº de peça 435960 ou 434618

As peças que podem ser usadas na instalação de uma estação de 
acionamento remoto manual estampada em metal são:

Descrição Nº de peça

Conjunto da estação de acionamento 
remoto manual*

435960

Conjunto da estação de acionamento  
remoto manual

434618

Cotovelo com polia 423250

Cotovelo com polia 415670

Tê com polia 427929
*O conjunto inclui os componentes listados a seguir:

Cabo de aço inoxidável de 1/16”, 50 ft (15,2 m) 15821

Luvas ovais do tipo pressione para crimpar 4596

Haste para quebrar vidro (1) 4834
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REQUISITOS DE VÁLVULAS DE GÁS MECÂNICAS

Um sistema de válvula mecânica de corte de gás da ANSUL, ou 
aprovado por ela, pode ser incorporado ao sistema R-102. O sis-
tema opera tanto mecânica quanto pneumaticamente por meio de 
um cilindro de ar localizado no interior do conjunto de acionamento 
regulado. Quando o sistema de supressão de incêndios é aciona-
do, o cilindro de ar operado pneumaticamente fecha mecanica-
mente a válvula de corte de gás.

O comprimento total do cabo usado para cada válvula mecânica 
de gás não deve ultrapassar 150 ft (45,7 m). A quantidade máxima 
permitida de cotovelos com polia que pode ser usada para cada 
válvula é de 20 cotovelos.

Um tê com polia é permitido para cada sistema de cabos.

O comprimento máximo do cabo desde o AUTOMAN até a válvula 
de gás é de 150 ft (45,7), com um máximo de 20 cotovelos com 
polias usados por lado do tê. Uma vez que o tê fica localizado mais 
distante do AUTOMAN, a distância máxima de 150 ft (45,7 m) deve 
ser observada, mas se cotovelos com polias forem posicionados 
entre o AUTOMAN e o tê, eles deverão ser deduzidos da quantida-
de de cotovelos disponíveis (20) permitidos para cada lado.

Exemplo: Se 10 cotovelos com polias forem posicionados entre 
o AUTOMAN e o tê com polia, a quantidade máxima de cotovelos 
com polia remanescentes para uso em cada lado do tê é de 10 por 
lado. Consulte três exemplos diferentes na Figura 4-144.

As peças que podem ser usadas na instalação de uma válvula 
mecânica de corte de gás são:

Descrição Nº de peça

Conjunto de válvula de  
gás/atuador de 3/4” (ANSUL)*

 55598

Conjunto de válvula de  
gás/atuador de 1” (ANSUL)*

 55601

Conjunto de válvula de gás/
atuador de 1 1/4” (ANSUL)*

 55604

Conjunto de válvula de gás/
atuador de 1 1/2” (ANSUL)*

 55607

Conjunto de válvula de  
gás/atuador de 2” (ANSUL)*

 55610

Conjunto de válvula de gás/
atuador de 2 1/2” (ASCO)*

 25937

Conjunto de válvula de  
gás/atuador de 3” (ASCO)*

 25938

Cotovelo com polia 423250

Cotovelo com polia 415670

Tê com polia 427929

Cabo de aço inoxidável de 1/16” 15821 ou

  rolo com 50 ft (15,2 m) ou 500 ft (152,4 m)  79653

Luva oval do tipo pressione para crimpar   4596

Luva batente (2)  26317
* *O conjunto inclui os componentes listados a seguir:

Conjunto de cilindro de ar 15733

Cilindro de ar 15521

Conjunto de tubos 15529

Tubo de cobre, 1/8” 15525

Cotovelos macho 15523

Conector macho 15522

Descrição Nº de peça

Parafuso de máquina (2) 15421

Porca sextavada (2) 15527

Arruela de travamento (2)  4141

Selo de inspeção visual (2)   197

Todas as válvulas acima são listadas e aprovadas pelo UL. Elas 
podem ser montadas em qualquer posição. As roscas das tubula-
ções são do tipo NPT. A faixa de temperatura ambiente de opera-
ção de todas as válvulas deve ser de 32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C). 
As válvulas não são à prova de intempéries e devem ficar instala-
das em áreas internas, aprovadas pela “autoridade competente”.

REQUISITOS DE VÁLVULAS DE GÁS ELÉTRICAS

Uma válvula de corte de gás eletricamente operada listada pelo 
UL pode ser incorporada ao sistema R-102 para proporcionar o 
fechamento da linha de gás por meio de acionamento elétrico a um 
ponto predeterminado. Se uma válvula elétrica de corte de gás for 
usada no sistema, ela deve ser instalado com uma chave elétrica 
(de disparo) e um relé de rearme manual. Para mais informações 
sobre os tipos de chaves elétricas, consulte a Seção Chaves elé-
tricas, Instalação de campo. O relé de rearme manual também é 
tratado nessa seção.

Todas as conexões elétricas devem ser realizadas por um 
ELETRICISTA QUALIFICADO, de acordo com as diretrizes da 
autoridade competente.

Segue-se uma explicação breve sobre como o sistema R-102 
opera com uma válvula elétrica de corte de gás instalada.

Com o acionamento regulado armado, na condição de prontidão, 
os contatos normalmente fechados da chave de disparo permi-
tem que a corrente chegue até o relé de rearme manual. Com a 
bobina do relé energizada, os contatos normalmente abertos no 
relé fecham, permitindo que o solenoide na válvula de gás seja 
energizado.

Uma vez ativado o sistema R-102, os contatos normalmente fecha-
dos na chave de disparo abrem, desenergizando o relé de rearme. 
Isso, por sua vez, abre os contatos no relé, o que faz com que a 
válvula seja desenergizada e feche.

O sistema deve ser rearmado e o botão “pressione para rearmar” 
no relé deve ser acionado para que a válvula torne a abrir.

É importante observar que uma falha de energia ou uma interrup-
ção no fornecimento de energia farão com que a válvula feche, 
apesar de o sistema não ter sido acionado.

Em qualquer caso, seja em uma condição de disparo ou de falha 
no fornecimento de energia, o relé de rearme manual e a válvula 
de corte de gás devem ser rearmados para que a condição normal 
de operação seja retomada. Para rearmar o sistema, consulte 
a seção “Procedimentos de recarga e rearme” deste manual.
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REQUISITOS DE VÁLVULAS DE GÁS ELÉTRICAS (cont.)

Aprovações

As válvulas de gás ANSUL descritas nesta seção são listadas 
e aprovadas pelo UL para 110 VCA. Para obter mais informa-
ções, consulte e Lista de equipamentos para petróleo e gás do 
Underwriters Laboratories, Inc. no “Guia de válvulas eletricamente 
operadas, Nº 440 A5” ou consulte a Tyco Fire Protection Products, 
Marinette, Wisconsin 54143-2542.

Se outras válvulas de gás forem utilizadas, elas deverão se “vál-
vulas de segurança eletricamente operadas listadas pelo UL para 
gás natural ou GLP, conforme requerido, com classe de pressão e 
temperatura apropriadas, 110 VCA/60 Hz.” As informações sobre 
temperatura e tipo de gás adequados para as válvulas podem ser 
encontradas na Para obter mais informações, consulte a Lista de 
equipamentos para petróleo e gás do Underwriters Laboratories, 
Inc. no “Guia de válvulas eletricamente operadas, Nº 440 A5”.

A válvula de gás eletricamente operada deve ser do tipo que pre-
cisa estar energizada para permanecer aberta.

Nota: Os diagramas de ligação podem ser encontrados na Seção 
“Instruções de instalação”, nas páginas 5-40 a 5-42.

As peças que podem ser usadas na instalação de uma válvula de 
corte de gás de 110 VCA são:

Descrição Nº de peça

Válvula solenoide, 3/4” NPT* 13707

Válvula solenoide, 1” NPT* 13708

Válvula solenoide, 1 1/4” NPT* 550360

Válvula solenoide, 1 1/2” NPT* 13709

Válvula solenoide, 2” NPT* 13710

Válvula solenoide, 2 1/2” NPT* 550363

Válvula solenoide, 3” NPT* 17643

Relé de rearme manual (110 VCA) 426151
* As válvulas ficam normalmente fechadas quando desenergizadas.

REQUISITOS DA CHAVE INICIADORA DE ALARME

A chave iniciadora de alarme pode ser montada em campo no 
interior do conjunto de acionamento AUTOMAN. A chave deve ser 
utilizada para fechar um circuito de alarme supervisionado com o 
painel de alarme de incêndio principal do edifício quando o aciona-
mento AUTOMAN é atuado. Esta ação envia um sinal para o painel 
de alarmes de incêndio informando que o sistema foi acionado na 
área da cozinha. O kit da chave inclui todos os componentes de 
montagem necessários, em conjunto com uma folha de instruções 
de montagem. Consulte a página 5-39 para verificar as informa-
ções de ligação elétrica.

A chave tem capacidade para 50 mA, 28 VCC.

Nº de peça Descrição

428311 Kit de chave iniciadora de alarme

REQUISITOS DE CHAVES ELÉTRICAS

Nota: As conexões elétricas não devem 
ser feitas no AUTOMAN.

As chaves elétrica (de disparo) para o sistema R-102 são espe-
cialmente projetadas para a instalação no conjunto de aciona-
mento regulado. As chaves elétricas se destinam ao uso com 
válvulas elétricas de gás, alarmes, contatores, luzes, dispositivos 
de corte de alimentação elétrica fornecidos por terceiros e outros 
dispositivos elétricos utilizados para desligar ou ligar o sistema 
quando acionados. (Consulte as Figuras 5-122 a 5-124 na Seção 
Instalação.)

As empresas contratadas deverão fornecer “chaves magnéticas 
ou de equipamentos para controle industrial fechadas e listadas 
pelo UL, com uma capacidade condizente à do equipamento de 
cozinha, 110 VCA/60 Hz ou 24 VCA/60 Hz.”

Todas as conexões elétricas devem ser realizadas por um 
ELETRICISTA QUALIFICADO, de acordo com as diretrizes da 
autoridade competente.

As chaves elétricas (de disparo) que podem ser instaladas em 
campo incluem:

Nº de peça Descrição

423878 Kit com uma chave

423879 Kit com duas chaves

423880 Kit com três chaves

423881 Kit com quatro chaves

436770 Kit com duas chaves (sem cabos)

Todas as chaves incluem um conjunto de contatos SPDT de 21 A, 
1 HP, 125, 250, 277 VCA ou 2 HP, 250, 277 VCA.

Nota: Um relé deve ser fornecido por terceiros se a carga do equi-
pamentos ultrapassar a capacidade nominal da chave.

A ligação elétrica e os equipamentos deverão ser instalados de 
acordo com a norma NFPA 70 (Código elétrico nacional) ou com 
os requisitos da autoridade competente.

Se um sistema de alarme de incêndios for fornecido, o sistema 
de extinção deverá ser conectado ao de alarme de acordo com 
os requisitos da norma NFPA 72, Código de alarme de incêndios 
nacional, de forma que o acionamento do sistema de extinção ative 
o alarme de incêndio e execute a função de extinção do sistema.

Caso a supervisão do circuito de alimentação, detecção elétrica ou 
atuação elétrica seja fornecida, ela deve gerar indicação sonora 
ou visual imediata do problema, de forma distinta dos alarmes ou 
indicadores que informam condições de operação ou perigosas, 
conforme especificado na norma NFPA 17A.

SEÇÃO 4 – PROJETO DO SISTEMA

UL EX3470    ULC EX3470
01-SET-2014    REV. 11    PÁGINA 4-75

Manual do sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102

R-102 System Manual_PT.indb   75 12/11/14   11:36



NOTAS:
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SEÇÃO 5 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
UL EX3470    ULC EX3470

01-SET-2014    REV. 11    Página 5-1

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

As informações de instalação listadas nesta seção abordam as 
limitações e os parâmetros deste sistema pré-projetado. As pes-
soas responsáveis pela instalação do sistema R-102 devem ser 
treinadas e possuir um certificado ANSUL válido de um programa 
de treinamento no R-102.

O projeto completo do sistema deve ter sido determinado antes 
de se tentar a instalação, incluindo: Posicionamento de bicos, 
quantidade de tanques, tubulação de gás de acionamento e gás 
expelente, tubulação de distribuição e requisitos do sistema de 
detecção. Um croqui da instalação também deve ser preparado.

INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DO 
CONJUNTO DE ACIONAMENTO

Para que o sistema tenha um desempenho bem-sucedido, o 
conjunto de acionamento regulado, os conjuntos de atuadores 
regulados e os conjuntos de tanque-gabinete ou tanque-suporte 
devem ficar localizados em áreas onde a temperatura do ar não 
seja inferior a 32 °F (0 °C), nem ultrapasse 130 °F (54 °C). O 
sistema R-102 é limitado a aplicações em áreas internas, apenas. 
Além disso, os componentes devem ser arranjados de modo a se 
conformar com a linha de gás de acionamento e de gás expelente, 
atendendo ainda às diretrizes da tubulação de distribuição descri-
tos na seção “Projeto do sistema”.

1. CUIDADO
 Somente o conjunto de acionamento regulado AUTOMAN 

ou um conjunto de acionamento/suporte de OEM devem ser 
utilizados. O regulador desse conjunto é especificamente 
projetado para permitir um fluxo regulado de gás expelente 
para os tanques de agente extintor. A ausência deste regu-
lador poderia provocar a ruptura dos tanques ou gerar uma 
descarga incorreta do sistema.

 A montagem do conjunto de acionamento regulado, do 
conjunto de acionamento de OEM e de cada conjunto de 
atuador regulado requerido deve ser executada de acordo com 
as etapas a seguir: Consulte as Figuras 5-1, 5-2 e 5-3.

a. Determine uma superfície rígida sobre a qual montar o 
gabinete. Os pontos de montagem selecionados devem 
permitir que o conjunto de acionamento regulado e o ou os 
conjuntos de atuadores regulados atendam às limitações 
de comprimento das linhas gás de acionamento e gás 
expelente e devem ter capacidade para suportar o peso 
dos conjuntos. Quando um conjunto de acionamento de 
OEM é montado dentro de um gabinete, deve-se permitir 
folgas para o movimento irrestrito dos componentes do 
conjunto no interior do gabinete fechado.

b. Solte a tampa do gabinete. Remova o tanque de agente 
extintor do gabinete e a mangueira da linha de gás expe-
lente do conjunto do tanque/adaptador.

c. Prenda a caixa do gabinete no ponto de montagem sele-
cionado utilizando para tanto os quatro furos de montagem. 
Utilize fixadores apropriados, de acordo com a superfície de 
montagem.

d. Na montagem de um sistema de 6 galões acoplado (ou 
de um sistema de 6 galões com tubulação não partilhada), 
é essencial que cada caixa de montagem seja instalada 

conforme mostrado na Figura 5-3. Deve haver um espaço 
de 5/16” (7,9 mm) entre cada caixa. Um espaço menor que 
5/16” (7,9 mm) provocará interferência com as tampas, 
enquanto um espaço maior que 5/16” (7,9 mm) resultará 
em um espaço entre as luvas da mangueira, expondo-a a 
possíveis adulterações ou danos.

 Remova o disco de 7/8” (22 mm) do lado direito da caixa 
do acionamento AUTOMAN e o disco de 1” (25 mm) do 
lado direito da caixa do gabinete do tanque. Instale luvas 
em cada furo (utilize o pacote de mangueira/luvas ANSUL, 
Nº de peça 418511). Remova o plugue de 1/4” do lado de 
trás do regulador R-102 e prenda a ponta da mangueira 
de gás expelente secundária (incluída no pacote de 
mangueira/luvas) na saída de 1/4” do regulador e aperte 
com o auxílio de uma chave.

 Se ainda não estiverem, prenda ambas as caixas na super-
fície rígida utilizando fixadores apropriados.

 Encha os tanques de acordo com as instruções fornecidas 
nas Etapas 3 e 4, Página 5-3.

 Em seguida, passe a mangueira através das luvas e aperte 
com uma chave na entrada de 1/4” do adaptador do tanque 
no conjunto do tanque/gabinete. Instale também o adap-
tador do tanque no conjunto de acionamento regulado e 
aperte com a chave. Consulte a Figura 4-135 na seção 
“Projeto do sistema” para verificar detalhes do encaminha-
mento da mangueira.

CONJUNTO DE ACIONAMENTO REGULADO / CONJUNTO DO 
ATUADOR REGULADO / GABINETE PARA TANQUES DUPLOS

16 1/2”
(419 mm)

1 3/8”
(35 mm)

13 13/16”
(351 mm)

23 1/2”
(597 mm)

19 7/16”
(494 mm)

7 1/2”
(191 mm)

FIGURA 5-1
000287
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MONTAGEM DOS COMPONENTES (cont.)
CONJUNTO DE ACIONAMENTO/SUPORTE DE OEM

5,37”
(136 mm) 1,25”

(32 mm)1,00”
(25 mm)

15,00”
(381 mm)

5,75”
(146 mm)

0,63”
(16 mm)

0,62”
(16 mm)

2,50”
(64 mm)

009478

7”
(178 mm)

6”
(152 mm)

18,5”
(470 mm)

000787

0,38”
(10 mm)

FIGURA 5-2
DIMENSÕES DOS FUROS DE MONTAGEM

LOCALIZAÇÃO 
DAS LUVAS

6 5/16”
(160 mm) 13 13/16”

(351 mm)

19 7/16”
(494 mm)

5/16”
(8 mm)

FURO DE 0,28” 
(7 mm) (TÍP.)

19 7/16”
(494 mm)

FIGURA 5-3
000788

CUIDADO

Não instale o cartucho por enquanto. O não cumprimento desta 
instrução poderá resultar no acionamento acidental do sistema. 

2. Monte cada conjunto tanque-gabinete ou tanque-suporte 
executando as etapas a seguir:

a. Determine uma superfície rígida e vertical onde será 
montado o gabinete ou o suporte. (Lembre-se de que o 
tanque de 3,0 galões é mais alto que o suporte. (Consulte 
a Figura 5-4.) Deixe espaço suficiente para o encaminha-
mento da tubulação e uma remoção fácil.

b. Remova o tanque do gabinete ou suporte e prenda o gabi-
nete ou suporte no ponto de montagem utilizando para 
tanto os quatro furos de montagem. Utilize fixadores apro-
priados, de acordo com a superfície de montagem.

SUPORTE DO TANQUE DE 3 GALÕES

000499

3 1/2”
(89 mm)

9 3/4”
(248 mm)

8 5/8”
(219 mm)

7 13/16”
(198 mm)

GABINETE PARA TANQUE ÚNICO/ACIONAMENTO REMOTO

23 1/2”
(597 mm)

7 1/2”
(191 mm)

000290

9”
(229 mm)

FIGURA 5-4
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MONTAGEM DOS COMPONENTES (cont.)

3. Encha cada um dos tanques executando as etapas a seguir:

a. Remova o conjunto do adaptador do tanque/tubo da aber-
tura de enchimento do tanque. Inspecione visualmente o 
adaptador para determinar se o disco de ruptura está insta-
lado e se o lado prateado está posicionado no lado mais 
afastado do tanque. Consulte a Figura 5-5.

FIGURA 5-5
000291

b. ! CUIDADO
 Óculos de segurança devem ser usados durante operações 

de transferência do agente extintor líquido com baixo pH 
ANSULEX. Evite o contato com a pele ou os olhos. Em 
caso de contato, enxágue imediatamente com água por 
15 minutos. Se a irritação persistir, entre em contato com 
um médico. O produto não deve ser ingerido. Em caso de 
ingestão, não provoque o vômito. Dilua com água ou leite e 
entre em contato com um médico imediatamente.

 Coloque um funil de plástico na abertura e encha o tanque 
com 1,5 gal (5,8 L) ou 3,0 gal (11,6 L) usando somente 
agente extintor líquido com baixo pH ANSULEX. Consulte 
a Figura 5-6 para obter as tolerâncias de enchimento deta-
lhadas. Nota: Use um funil com uma peneira para evitar 
que materiais estranhos entrem no tanque. Consulte a 
Figura 5-6.

 CUIDADO
Durante o enchimento, a temperatura do agente extintor 
deve se manter entre 60 °F e 80 °F (16 °C e 27 °C). NÃO 
ENCHA O TANQUE COM AGENTE EXTINTOR FRIO. 
NÃO ENCHA DEMAIS O TANQUE. O enchimento exces-
sivo pode resultar na entrada de agente extintor nas man-
gueiras de gás e no regulador, o que poderia causar o mau 
funcionamento do sistema.

TANQUES DE AÇO INOXIDÁVEL 

2 1/4” ± 1/8” (57 mm ± 3 mm)  
A PARTIR DO TOPO DO COLAR 
PARA O TANQUE DE 3,0 GALÕES

OU

1 3/4” ± 1/8” (45 mm ± 3 mm)  
A PARTIR DO TOPO DO COLAR 
PARA O TANQUE DE 1,5 GALÕES 

FIGURA 5-6
000292

c. Reinstale o conjunto do adaptador/tubo no tanque aper-
tando até que o contato metal-metal seja obtido entre o 
fundo do adaptador e o colar do tanque.

4. Coloque cada tanque em seu gabinete ou suporte.
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INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Para que os procedimentos a seguir possam ser executados, o 
projeto da tubulação já deve ter sido determinado, e as linhas de 
gás de acionamento e gás expelente provenientes do acionamento 
regulado, de cada atuador regulado e de cada conjunto tanque-ga-
binete ou tanque-suporte devem estar instaladas.

Estas instruções de instalação são idênticas para sistemas com 
tanques únicos, duplos ou múltiplos, exceto pela quantidade de 
tanques e pelas áreas de risco a serem cobertas.

Requisitos gerais da tubulação

1. Deve-se usar tubos e acessórios de ferro preto, cromados ou 
de aço inoxidável Schedule 40.

ATENÇÃO

Não use tubos ou acessórios de ferro galva-
nizado por imersão a quente na tubulação de 
distribuição de agente extintor.

2. Antes de montar os tubos e acessórios, deve-se assegurar que 
todas as extremidades sejam cuidadosamente escareadas, 
e que aparas e carepas sejam retiradas com ar comprimido. 
O interior dos tubos e acessórios deve estar isento de óleo e 
sujeiras.

3. As conexões da tubulação de distribuição e seus acessórios 
devem estar localizados na ou acima da coifa ou área prote-
gida e devem ser selados com fita veda-roscas. Ao aplicar fita 
veda-roscas, comece na segunda rosca macho e aplique a 
fita (duas voltas, no máximo) no sentido horário ao redor das 
roscas, afastando-se da abertura do tubo.

ATENÇÃO

Não permita que a fita cubra a abertura do tubo, 
uma vez que isso pode causar o entupimento do 
tubo e dos bicos.

Selante ou composto veda-roscas não devem 
ser usados, uma vez que poderiam entupir os 
bicos.

4. A tubulação de distribuição pode ser encaminhada indepen-
dentemente ou dois tanques de agente extintor podem ser 
acoplados e a tubulação partilhada até uma área de risco 
predeterminada. Somente tanques de agente expelido de um 
mesmo cartucho podem ser acoplados.

ATENÇÃO

Ao instalar a tubulação de distribuição, verifique 
atentamente os requisitos para cada tama-
nho de sistema, conforme detalhado na seção 
“Projeto do sistema”.

5. Diferentes tipos de tês podem ser usados para criar ramais de 
distribuição, incluindo tês normais, tês com saída lateral e tês 
de redução.

Diretrizes recomendadas para suspensores de tubos

1. Os suspensores devem ser espaçados como se segue:

Tamanho de tubo
Distância máxima  
recomendada entre suspensores

3/8” 5 ft (1,5 m)

2. Os suspensores devem ser posicionados entre cotovelos 
quando a distância for superior a 2 ft (0,6 m).

Instalação da tubulação

1. Começando no tanque, instale a tubulação diretamente a partir 
da união do adaptador do tanque. Uma redução pode ser 
necessária para ajuste à tubulação de distribuição.

2. De acordo com o croqui de tubulação elaborado na seção de 
“Projeto do sistema” deste manual, instale a linha de supri-
mento e posicione os tês nos pontos onde os ramais de distri-
buição devem ser instalados. Consulte a Figura 5-7.

3. Encaminhe todos os ramais de distribuição até a área de risco 
e conecte os bicos correspondentes. (Certifique-se de que 
toda a tubulação esteja firmemente suportada.)

FIGURA 5-7
000302

4. Certifique-se de que todas as conexões roscadas estejam 
devidamente apertadas. As conexões roscadas localizadas na 
área protegida e acima da coifa devem ser seladas com fita 
veda-roscas de Teflon, no mínimo. A fita deve ser aplicada 
somente às roscas macho. Deve-se assegurar que a fita não 
cubra a extremidade da rosca, uma vez que isso poderia 
provocar o bloqueio da distribuição de agente.

 A fita veda-roscas minimiza o atrito entre as superfícies de 
contato das roscas durante o rosqueamento da tubulação nos 
acessórios. O calor resultante pode expandir as roscas dos 
tubos antes que a junção seja devidamente realizada. Quando 
essas roscas esfriam e entram em contato com o acessório, 
a junção pode ser afrouxada, fazendo com que a gordura de 
cozinha entre na tubulação de distribuição e/ou que o aces-
sório apresente vazamento durante um teste de pressão ou a 
descarga do agente extintor. 

 Nota: Quando for necessário realizar o teste hidrostático da 
tubulação ou um teste de descarga do sistema, recomenda-se 
o uso de fita veda-roscas de Teflon em todas as conexões de 
tubos. 

5. Instale os bicos corretos para cada área de risco, conforme 
anteriormente determinado. Alguns bicos devem ser correta-
mente orientados antes de serem posicionados e apontados 
conforme requerido.
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INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO (cont.)

Instalação da tubulação (cont.)

6. Aponte os bicos na direção dos pontos de orientação, 
conforme as instruções fornecidas na seção “Projeto do 
sistema”. O uso do dispositivo de orientação de bicos ajudará 
com esse processo. O dispositivo é preso ao bico e emite um 
pequeno feixe de laser que é refletido na superfície para a 
qual está apontado. Se o bico possuir um adaptador giratório, 
ele pode ser girado com o dispositivo de orientação até que 
aponte exatamente para o ponto predeterminado requerido, 
sendo então apertado para que se mantenha nesse ângulo.

7. Antes de instalar as tampas de proteção nos bicos, aplique 
uma pequena quantidade de graxa de silicone Dow Corning 
111 na abertura na ponta do bico. Aplique também uma 
pequena quantidade para cobrir o exterior da tampa de prote-
ção do bico. NÃO FORCE GRAXA DE SILICONE NA PONTA 
DO BICO, NEM ENCHA A TAMPA COM GRAXA.

ATENÇÃO

Se estiver usando tampas de proteção metá-
licas estilo antigo, com grampos de mola, cer-
tifique-se de que o grampo esteja girando 
livremente na tampa metálica e aplique uma 
camada de graxa de silicone Dow Corning 111 
na parte externa da tampa, incluindo o grampo.

8. Certifique-se de que todas as pontas de bicos tenham uma 
tampa de proteção instalada. Estas tampas tem a finalidade 
de impedir o acúmulo de graxa nos orifícios dos bicos, o que 
inibiria o fluxo de agente extintor. Consulte a Figura 5-8.

000303 000304 000305

FIGURA 5-8

INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR (para 
equipamentos com rodízios/móveis)

A mangueira de distribuição de agente extintor pode ser utilizada 
na linha de distribuição ou nos ramais de distribuição para permitir 
que um equipamento de cozinha com rodízios ou sobre um suporte 
com rodízios que tenha bicos instalados diretamente no equipa-
mento seja retirado de sua posição de operação normal para fins 
de manutenção ou limpeza.

CUIDADO

As instruções a seguir devem ser integralmente obedecidas. O não 
cumprimento destas instruções poderá resultar no funcionamento 
incorreto do sistema de supressão de incêndios R-102 em virtude 
da instalação incorreta.

REQUISITOS CRÍTICOS DE INSTALAÇÃO

1. O projeto e a instalação devem ser executados por pessoal 
qualificado.

2. A mangueira de distribuição de agente extintor não deve 
permanecer oculta ou atravessar paredes, pisos ou divisórias, 
nem deve ser submetida à exposição direta ao calor excessivo 
ou a chamas radiantes dos equipamentos de cozinha.

3. Soluções de limpeza ou produtos químicos fortes não devem 
entrar em contato com a mangueira de distribuição de agente 
extintor. Estes produtos podem incluir ácidos, solventes, 
dissolventes com cloreto de zinco ou outros compostos clora-
dos. Em caso de contato, enxágue a mangueira com água e 
seque bem.

4. O contato com objetos estranhos, arestas afiadas, fios ou 
substâncias deve ser evitado.

5. Deve-se evitar curvar e flexionar a mangueira quando acoplada 
a equipamentos móveis (ou seja, aqueles que possuem rodí-
zios instalados em fábrica), exceto ao puxar e empurrar esses 
equipamentos para executar a limpeza ou manutenção. A 
mangueira jamais deve ser instalada ou curvada em um laço 
com raio superior a 3” (76 mm) (ou 6” (152 mm) de diâmetro).

6. A mangueira de distribuição do agente extintor não deve ser 
dobrada, torcida ou apresentar curvas pronunciadas quando 
instalada ou quando o equipamento é afastado da parede.

7. Certifique-se de que todos os acessórios sejam apertados 
corretamente.

8. Deve-se providenciar meios adequados para limitar o movi-
mento de equipamentos móveis. Um cabo de restrição de 
36” (914 mm) de comprimento, fornecido com a mangueira 
de distribuição de agente extintor, deve ser usado com todos 
os equipamentos móveis que estiverem usando a mangueira. 
(Consulte as instruções de instalação do cabo de restrição.)

9. O cabo de restrição requer manutenção periódica para que o 
funcionamento adequado seja assegurado.

10. O cabo de restrição deve ser preso à parede e ao equipamento 
sempre que a mangueira de distribuição for conectada ao equi-
pamento.

11. Não estique demais a mangueira ao movimentar o equipa-
mento (para limpeza, manutenção, etc.).

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR

Antes de prosseguir, leia CUIDADOSAMENTE todas as instruções, 
incluindo todos os REQUISITOS CRÍTICOS DE INSTALAÇÃO.

Requisitos gerais

1. A mangueira de distribuição de agente extintor (que faz parte 
do Kit de mangueira de descarga e cabo de restrição), tem 
0,5” (13 mm) de diâmetro x 60” (1524 mm) de comprimento, 
sendo equipada com duas conexões giratórias macho NPT 
para facilitar a instalação.

2. Um máximo de seis mangueiras de distribuição de agente 
extintor podem ser usadas em cada rede de tubulação de 
distribuição.

3. A mangueira de distribuição de agente extintor somente pode 
ser usada com equipamentos com rodízios ou equipamentos 
assentados sobre suportes com rodízios.
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA  
DE DISTRIBUIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR (cont.)

Requisitos gerais (cont.)

4. No máximo, duas mangueiras de distribuição de agente extin-
tor podem ser usadas na linha de abastecimento. No entanto, 
a mangueira de distribuição de agente extintor somente pode 
ser usada no equipamento com rodízios.

5. No máximo, duas mangueiras de distribuição de agente extin-
tor podem ser usadas no ramal de distribuição. Um cenário 
aceitável de instalação seria a proteção separada de dois equi-
pamentos (lado a lado), cada um com sua própria mangueira 
de distribuição de agente extintor e restrição, supridas a partir 
de um mesmo ramal para equipamento.

6. A mangueira de distribuição somente deve ser utilizada em 
tubulações de distribuição de sistemas R-102 de tanque único 
de 1,5 ou 4 gal (5,7 ou 11,4 L); de dois tanques acoplados de 
3 gal (11,4 L), ou sistemas maiores utilizando uma combina-
ção destes. Todavia, a mangueira de distribuição de agente 
extintor jamais deve ser utilizada para acoplar dois tanques de 
3,0 gal (11,4 L).

Requisitos de instalação

1. A mangueira de distribuição de agente extintor deve ser conec-
tada a acessórios de 3/8” NPT de ferro preto, cromados ou de 
aço inoxidável. A conexão entre a mangueira e o acessório 
requer uma redução de 1/2” x 3/8” (Nº de peça 436228). Todas 
as conexões da mangueira de distribuição de agente extin-
tor devem ser seladas com fita veda-roscas. Ao aplicar fita 
veda-roscas, comece na segunda rosca macho nas extremi-
dades giratórias da mangueira. Aplique a fita (duas voltas, no 
máximo) no sentido horário ao redor das roscas, afastando-se 
da abertura da conexão na ponta da mangueira.

2. Todas as conexões entre a tubulação de distribuição e a 
mangueira para equipamentos móveis com bicos de distribui-
ção instalados/presos nos equipamentos, devem ser locali-
zadas atrás do equipamento, em uma área protegida contra 
obstruções e possíveis desgastes ou danos.

3. Um tubo de 3/8” Sch 40 deverá ser encaminhado entre a 
conexão da mangueira e os bicos de distribuição instalados/
presos no equipamento. Esse tubo deve ser instalado e 
adequadamente fixado à mesma altura ou abaixo da superfície 
de cocção do equipamento. (Consulte a Figura 5-14.)

4. Todas as limitações aplicáveis à tubulação de distribuição e 
seus acessórios deverão ser observadas e seguidas. Cada 
mangueira de distribuição flexível utilizada deve ser conside-
rada como um comprimento equipamento de um tubo de 3/8” 
para efeitos do cálculo do comprimento aceitável permitido da 
tubulação de distribuição. Cada mangueira tem 5 ft (1,5 m) de 
comprimento.

5. Todos os acessórios para conexão entre a mangueira e o tubo 
devem ser orientados verticalmente.

6. As conexões da mangueira devem ser posicionadas abaixo do 
nível onde a mangueira poderia ser exposta ao calor radiante 
ou convectivo gerado pelas operações normais de cozinha 
(como por exemplo o plano horizontal da superfície de cocção 
do equipamento) ou ao calor da exaustão/escape do equipa-
mento. A conexão da mangueira, porém, deve ser instalada 
a uma altura mínima de 30” (762 mm) do piso. A tubulação 
de distribuição deve ser suportada e presa de acordo com as 
práticas de instalação de tubulações locais.

7. As extremidades da mangueira deverão estar deslocadas 
de 6 a 8” (152 a 203 mm) de centro a centro dos acessórios 
(Vide Figura 5-9), para maximizar a vida útil esperada e faci-
litar o movimento do equipamento. Com o equipamento em 
sua posição de operação normal, verifique a curvatura da 
mangueira para se certificar de que não tenha menos de 3” 
(76 mm) de raio (6” (152 mm) de diâmetro).

VISTA DE TOPO

6-8” (152-203 mm) DE 
DESLOCAMENTO DE 
CENTRO A CENTRO

TUBO (FORNECIDO SOMENTE 
COM O KIT DE BICOS PARA A 
FRITADEIRA HENNY PENNY 
(Nº DE PEÇA 434455))

TUBO (NÃO 
FORNECIDO 
NO KIT)

MANGUEIRA 
FLEXÍVEL

RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTO
P

A
R

E
D

E

FIGURA 5-9
007828
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR (cont.)

Instalação do cabo de restrição

Importante: Um cabo de restrição deve sempre ficar permanente-
mente preso ao equipamento e à parede diretamente atrás desse 
equipamento quando a mangueira de distribuição de agente extin-
tor estiver instalada. Este cabo somente pode ser removido quando 
a mangueira de distribuição de agente extintor não estiver mais 
instalada no equipamento.

A Figura 5-10 mostra o cabo de restrição preso à parede. A 
Figura 5-11 mostra o cabo de restrição preso à traseira do equi-
pamento.

CABO DE RESTRIÇÃO – OPÇÃO DE FIXAÇÃO NA PAREDE

4 PARAFUSOS 
AUTOATARRAXANTES 
PARA CHAPAS 
METÁLICAS

PILAR 
VERTICAL

PAREDE COBERTA 
COM CHAPA 

METÁLICA

SUPORTE 
MONTADO 
NA PAREDE

PARAFUSO 
COM OLHAL

FIGURA 5-10
008088

CABO DE RESTRIÇÃO – OPÇÃO DE FIXAÇÃO NO EQUIPAMENTO

PARTE 
TRASEIRA DO 

EQUIPAMENTO

CONTRAPORCA 
DE NÁILON

ARRUELA
ARRUELA

PORCA

PARAFUSO 
COM OLHAL

FIGURA 5-11
008089

CABO DE RESTRIÇÃO – OPÇÃO MONTADA NA FRITADEIRA HENNY PENNY

ARRUELA

PARTE TRASEIRA 
DO EQUIPAMENTO

PORCA COM 
OLHAL

PARAFUSO 
PHILLIPS

FIGURA 5-12
008090

1. O cabo de restrição deve ser conectado entre o equipamento e 
a parede ou algum outro objeto estruturalmente sólido, capaz 
de restringir o movimento do equipamento móvel, impedindo 
que seja puxado ou empurrado até um ponto que resulte na 
compressão ou na tração da mangueira.

2. O cabo de restrição deve ser instalado em linha com a 
mangueira de distribuição de agente extintor.

3. Para paredes cobertas com chapas metálicas, o conjunto do 
cabo de restrição inclui quatro parafusos autoatarraxantes 
para chapas metálicas de 3/4 x #8 e um suporte para o cabo. 
Prenda firmemente o suporte do cabo de restrição à parede 
coberta com chapa metálica usando os parafusos autoatarra-
xantes para chapas metálicas de 3/4 x #8 fornecidos.

4. Para a montagem em pilares verticais, o conjunto do cabo de 
restrição inclui um parafuso sextavado com olhal de 5/16” x 2,5” 
(64 mm) de comprimento.

5. Identifique uma área estrutural (armação) no lado de trás do 
equipamento que esteja em linha com a fixação na parede. 
Nota: Pode ser necessário entrar em contato com o fabricante 
para determinar um ponto adequado. Abra um furo de 5/16” 
(7,9 mm) de diâmetro. Tome cuidado ao abrir o furo, para que 
os componentes internos não sejam danificados.

6. O conjunto do cabo de restrição também inclui um para-
fuso com olhal de 5/16”, uma porca sextavada de 5/16”, uma 
contraporca de náilon de 5/16” e duas arruelas chatas de 5/16”. 
Rosqueie a porca sextavada no parafuso de olhal. Deslize 
uma arruela por sobre as roscas do parafuso com olhal 
próximo à porca. Insira o parafuso com olhal no furo aberto e 
coloque uma arruela e uma contraporca de náilon no parafuso 
com olhal na armação interna do equipamento. Aperte com 
firmeza.

7. Prenda um dos mosquetões (incluídos no pacote do cabo de 
restrição) na ponta do cabo ao suporte de parede e o outro 
mosquetão ao parafuso com olhal (vide Figura 5-13). Após 
prender o conjunto com os mosquetões, sele as alças do cabo 
de restrição no suporte da parede e na conexão com o equi-
pamento usando lacres de arame (Nº de peça 197).

 Nota: Para as fritadeiras de pressão Henny Penny que utili-
zam o kit de bicos para fritadeiras de pressão Henny Penny 
da ANSUL, Nº de peça 434455, o parafuso Phillips de 5/16” 
fornecido com esse kit, e a porca com olhal de 5/16” e a arruela 
de 5/16” incluídas no kit do conjunto do cabo de restrição devem 
ser usados. (Consulte a Figura 5-12.)
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR (cont.)

Diretrizes de instalação final e procedimentos 
de verificação (cont.)

PACOTE DE INSTALAÇÃO DO 
CABO DE RESTRIÇÃO

E - PORCA 
SEXTAVADA 

DE 5/16”

A - CABO DE RESTRIÇÃO

F - CONTRAPORCA 
DE NÁILON DE 5/16”

G - (2) 
ARRUELAS 
DE 
5/16” X 5/16”

B - SUPORTE

C - (4) 
PARAFUSOS 

DE 3/4” x #8
H - 
PARAFUSO 
COM OLHAL

I - MOSQUETÃO

D - PARAFUSO 
COM OLHAL

B - SUPORTE

D - PARAFUSO COM OLHAL

I - MOSQUETÃO

I - MOSQUETÃO

FERRAGENS DE FIXAÇÃO DO 
PARAFUSO COM OLHAL

A - CABO DE 
RESTRIÇÃO

FIGURA 5-13
007829

Diretrizes de instalação final e procedimentos de verificação

Uma vez que a mangueira de distribuição de agente extintor e o 
cabo de restrição estejam devidamente instalados, empurre cui-
dadosamente o equipamento de volta à sua posição normal de 
operação. Verifique se a mangueira não apresenta curvas pronun-
ciadas, e se não está dobrada, torcida ou presa em nada atrás do 
equipamento.

1. Verifique se o cabo de restrição limita o movimento do equi-
pamento e impede a aplicação de qualquer força de tração 
ou tensão de flexão na mangueira ou nas conexões entre a 
mangueira e a tubulação.

2. Certifique-se de que não ocorrem curvas pronunciadas nem 
dobras na mangueira quando o equipamento é puxado.

3. A mangueira de distribuição de agente extintor deve sempre 
permanecer em um laço vertical natural, sem jamais apresen-
tar curvaturas com raio superior a 3” (76 mm) (6” (152 mm 
de diâmetro), pontos torcidos ou curvaturas pronunciadas. 
(Consulte a Figura 5-14.) Se alguma dessas condições existir, 
a mangueira e/ou suas conexões devem ser modificadas.

VISTA LATERAL

ORIENTAÇÃO ACEITÁVEL DE MANGUEIRA

ORIENTAÇÃO NÃO ACEITÁVEL DE MANGUEIRA

TUBULAÇÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO  

DE AGENTE  
EXTINTOR  

DE 3/8”

P
A

R
E

D
E

CURVAS 
PRONUNCIADAS

MANGUEIRA 
TORCIDA

FADIGA

MÍN. 
DE 30”

(762 mm)

A ALTURA 
MÁXIMA DA 

CONEXÃO DA 
MANGUEIRA 
DEVE SER 
INFERIOR 

AO NÍVEL DA 
SUPERFÍCIE DE 

COCÇÃO DO 
EQUIPAMENTO.

FIGURA 5-14
007830

4. Retorne o equipamento à sua posição normal de operação, de 
acordo com a norma NFPA 96. Deve-se ser possível verificar 
que o equipamento retorna à sua posição original designada. 
Se isso não for feito, tensões e fadigas indevidas podem 
ocorrer na mangueira e em suas conexões.
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INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE GÁS DE 
ACIONAMENTO E EXPELENTE

Antes de instalar as linhas de gás de acionamento e gás expelente, 
o projeto destas deve ser determinado. Além disso, o conjunto de 
acionamento regulado, todos os conjuntos de atuadores regulados 
e todos os conjuntos de tanques-suportes devem estar montados 
e fixados.

Requisitos gerais da tubulação

1. Deve-se usar somente tubos e acessórios de ferro preto, 
galvanizado por imersão a quente, cromados ou aço inoxidável 
de 1/4” Schedule 40.

2. Antes de montar os tubos e acessórios, deve-se assegurar que 
todas as extremidades sejam cuidadosamente escareadas, 
e que aparas e carepas sejam retiradas com ar comprimido. 
O interior dos tubos e acessórios deve estar isento de óleo e 
sujeiras.

3. Todas as conexões de tubulações e acessórios devem ser 
seladas com fita veda-roscas. Ao aplicar fita veda-roscas, 
comece na segunda rosca macho e aplique a fita (duas voltas, 
no máximo) no sentido horário ao redor das roscas, afastando-
-se da abertura do tubo.

ATENÇÃO

Não permita que a fita cubra a abertura do tubo, 
uma vez que isso pode causar bloqueios à 
pressão de gás.

Selante ou composto veda-roscas não devem 
ser usados.

4. Ao conectar a tubulação das linhas de gás de acionamento ou 
gás expelente, instale uma união de 1/4” próximo à entrada do 
tanque para permitir uma desmontagem mais fácil posterior-
mente.

Nota: Mangueiras com malha de aço inoxidável trançada não 
podem ser usadas nas linhas de gás expelente.

Linha de gás de acionamento

Instale a linha de gás de acionamento desde a saída do lado de 
alta pressão do mecanismo de acionamento regulado (lado oposto 
à saída regulada), através da abertura (knockout) apropriada no 
gabinete, seguindo as etapas a seguir:

1. Remova o plugue de 1/8” do lado de alta pressão. Instale o 
acessório apropriado para a fixação de equipamentos adicio-
nais, conforme requerido. Uma redução de 1/4” x 1/8” é neces-
sária para conectar a linha de acionamento de 1/4”. Consulte a 
Figura 5-15.

2. Passe a tubulação ou mangueira através da abertura 
(knockout) do gabinete do conjunto de acionamento regulado 
até a entrada no topo de cada conjunto de atuador regulado 
usado no sistema.

 

3. O comprimento total combinado da linha de gás de aciona-
mento desde o conjunto de acionamento regulado até o(s) 
conjunto(s) de atuador(es) regulado(s) não deve ultrapassar 
20 ft (6 m) quando se usa um cartucho de nitrogênio LT-20-R 
ou LT-30-R; ou um cartucho de dióxido de carbono 101-10 ou 
101-20. Consulte a Figura 5-16.

 Nota: Quando uma linha de acionamento de aço inoxidá-
vel é usada, um comprimento máximo de 17,5 ft (5,3 m) de 
mangueira pode ser usado.

4. Quando uma linha de gás expelente é conectada ao conjunto 
de acionamento regulado justamente com uma linha de gás de 
acionamento, o comprimento combinado total das duas linhas 
não deve exceder 30 ft (9,1 m). Consulte a Figura 5-17.

5. Um total combinado de nove acessórios pode ser usado 
nessas linhas, sendo oito cotovelos de 90° e um tê. Dois coto-
velos de 45° equivalem a um de 90°.
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INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE GÁS DE ACIONAMENTO E EXPELENTE (cont.)

Linha de gás de acionamento (cont.)

Arranjos típicos para uma conexão de um único dispositivo a um receptor de cartucho

   
000293

Arranjos típicos para uma conexão de dois dispositivos a um receptor de cartucho

   
000294

Arranjos típicos para uma conexão de três dispositivos a um receptor de cartucho

   
000295

ARRANJOS TÍPICOS PARA CONEXÕES DE REGULADORES

NOTA: QUANDO UMA TUBULAÇÃO É UTILIZADA, TODOS OS TUBOS E ACESSÓRIOS DEVEM SER SCHEDULE 40 (PESO 
PADRÃO) EM FERRO PRETO, GALVANIZADOS POR IMERSÃO A QUENTE, CROMADOS OU EM AÇO INOXIDÁVEL.

000296

PARA O TANQUE 
NO CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO REGULADO

TANQUE ÚNICO TANQUE DUPLO OU 
TANQUES MÚLTIPLOS

PARA O TANQUE 
NO CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO REGULADO

PARA O TANQUE 
NO SUPORTE OU 
GABINETE (TUBO 
OU MANGUEIRA)

PARA OS CONJUNTO(S) DE 
ATUADOR(ES) REGULADO(S)

FIGURA 5-15
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INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE GÁS DE ACIONAMENTO E EXPELENTE (cont.)

Linha de gás de acionamento (cont.)

LINHAS DE GÁS EXPELENTE 
DO CONJUNTO DO ATUADOR 
REGULADO NÃO INCLUÍDAS NOS 
COMPRIMENTOS TOTAIS DAS 
LINHAS DE GÁS DE ACIONAMENTO.CONJUNTO DO 

ATUADOR REGULADO

CONJUNTO DO 
ATUADOR REGULADO

CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO 
REGULADO AUTOMAN

LINHA DE GÁS DE ACIONAMENTO 
COM UM CARTUCHO LT-20-R, 
LT-30-R, 101-20 OU 101-30
COMPRIMENTO MÁXIMO – 20 ft (6,0 m); 
Nº MÁXIMO DE ACESSÓRIOS – 9

FIGURA 5-16
000775

LINHAS DE GÁS DE ACIONAMENTO E 
EXPELENTE COM UM “TANQUE DUPLO” 
OU UM CARTUCHO 101-30.
COMPRIMENTO MÁXIMO 
COMBINADO – 30 ft (9,1 m),
QUANTIDADE MÁXIMA DE 
ACESSÓRIOS COMBINADOS – 9

CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO 
REGULADO AUTOMAN

CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO 
REGULADO

CONJUNTO DO 
ATUADOR REGULADO

CONJUNTO DO 
ATUADOR REGULADO

LINHAS DE GÁS 
EXPELENTE DO 
CONJUNTO DO 
ATUADOR REGULADO 
NÃO INCLUÍDAS NOS 
TOTAIS COMBINADOS.

FIGURA 5-17
000298
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INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE GÁS DE 
ACIONAMENTO E EXPELENTE (cont.)

Linha de gás expelente a partir do conjunto 
de acionamento regulado

Instale a linha de gás expelente a partir do conjunto de acionamen-
to regulado no gabinete executando as etapas a seguir:

1. O conjunto de acionamento regulado é fornecido com um regu-
lador instalado em fábrica. O regulador possui duas saídas 
de 1/4”, uma na parte traseira e uma na parte inferior. A saída 
inferior conecta a mangueira de gás expelente ao tanque de 
agente instalado no interior do gabinete. A saída traseira é 
vedada com um plugue de 1/4”.

2. Conecte a mangueira de gás expelente ao tanque de agente 
instalado no interior do gabinete.

 SISTEMAS COM DOIS TANQUES, TRÊS TANQUES E 
MÚLTIPLOS TANQUES:

 Se a tubulação de gás expelente for requerida porque um 
conjunto adicional de tanque-gabinete ou tanque-suporte 
estiver sendo instalado, o plugue instalado na saída traseira 
deve ser removido. (Consulte a Figura 5-6 para verificar as 
conexões corretas ao regulador.)

3. Instale a linha de gás expelente de 1/4” da saída traseira do 
regulador através de uma das aberturas (knockouts) existen-
tes no gabinete.

 O comprimento total da linha de gás expelente desde o 
conjunto de acionamento regulado não deve ultrapassar 
30 ft (9,1 m) quando se usa um cartucho de nitrogênio para 
“tanques duplos” ou um cartucho de CO2 101-30. Consulte a 
Figura 5-18.

LINHA DE GÁS EXPELENTE
COMPRIMENTO MÁXIMO – 30 ft (9,1 m), 
Nº MÁXIMO DE ACESSÓRIOS – 9

CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO 
REGULADO

FIGURA 5-18
000776

4. Quando uma linha de gás de acionamento é conectada ao 
conjunto de acionamento regulado justamente com uma linha 
de gás expelente, o comprimento combinado total das duas 
linhas de gás não deve exceder 30 ft (9,1 m) quando se usa 
um cartucho de nitrogênio para “tanques duplos” ou um cartu-
cho de CO2 101-30. Consulte a Figura 5-17.

5. Um total combinado de nove acessórios pode ser usado 
nessas linhas, sendo oito cotovelos de 90° e um tê. Dois coto-
velos de 45° equivalem a um de 90°.

Linha de gás expelente a partir do 
conjunto do atuador regulado

Instale a linha de gás expelente a partir do conjunto do atuador 
regulado através da abertura apropriada no gabinete executando 
as etapas a seguir:

1. O atuador regulado é fornecido com um regulador instalado 
em fábrica. O regulador possui duas saídas de 1/4”, posiciona-
das a 135° entre si. Uma das saídas é vedada com um plugue 
de 1/4”e a outra contém a mangueira de gás expelente para 
o tanque de agente extintor que será instalado no interior do 
gabinete. Conecte a mangueira de gás expelente ao tanque de 
agente instalado no interior do gabinete.

2. Remova o plugue de 1/4” da saída do regulador e instale a 
linha de gás expelente de 1/4” a partir do regulador e através 
da abertura (knockout) existente no gabinete até um conjunto 
tanque-gabinete ou tanque-suporte. No máximo, somente um 
conjunto tanque-gabinete ou tanque-suporte é permitido para 
cada conjunto de atuador regulado.

 O comprimento máximo da linha de gás expelente entre o 
atuador regulado e o conjunto tanque-suporte não deve ultra-
passar 30 ft (9,1 m). Consulte a Figura 5-19.

3. Um total de nove acessórios pode ser usado nessas linhas, 
sendo oito cotovelos de 90° e um tê. Dois cotovelos de 45° 
equivalem a um de 90°.

LINHA DE GÁS EXPELENTE
COMPRIMENTO MÁXIMO – 30 ft (9,1 m), 
Nº MÁXIMO DE ACESSÓRIOS – 9

CONJUNTO DO 
ATUADOR REGULADO

FIGURA 5-19
000777
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INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE GÁS DE 
ACIONAMENTO E EXPELENTE (cont.)

Linha de gás de acionamento entre o(s) acionamento(s) 
remoto(s) e os atuadores regulados

Instale a linha de gás de acionamento entre os acionamentos 
remotos e os atuadores regulados executando as etapas a seguir:

1. Instale a linha de gás de acionamento de 1/4” desde a saída de 
1/4” no receptor do acionamento remoto e através da abertura 
no topo do gabinete do acionamento, até cada conjunto de 
atuador regulado.

 O comprimento máximo da linha de gás de acionamento desde 
o acionamento remoto até todos os atuadores regulados não 
deve ultrapassar 100 ft (30,4 m). Consulte a Figura 5-20. 

2. No máximo nove tês e vinte cotovelos podem ser instalados na 
tubulação de acionamento. Dois cotovelos de 45° equivalem a 
um de 90°. Consulte a Figura 5-20.

3. Uma válvula de alívio de pressão (Nº de peça 15677) deve 
ser instalada na tubulação de acionamento. Consulte a 
Figura 5-20.

Linha de gás de acionamento - máximo de 15* tanques - usando 
mangueira de aço inoxidável de 1/4”

Nota: Não se destina ao uso com a linha de gás expelente.

1. O comprimento máximo da mangueira não pode exceder 
17,5 ft (5,3 m). Consulte a Figura 5-21.

2. Cinco atuadores regulados são permitidos no máximo.

3. Atuação com acionamento remoto (Nº de peça 433485) ou 
conjunto de acionamento regulado (Nº de peça 429853)

VÁLVULA DE ALÍVIO 
DE PRESSÃO

LINHA DE GÁS 
EXPELENTE

LINHA DE ACIONAMENTO DE 1/4” - 100 ft (30,4 m), MÁXIMO

ATUADOR 
REGULADO COM 
TANQUE (TÍP.)

TANQUE DE AGENTE EXTINTOR E 
SUPORTE OU TANQUE DE AGENTE 
EXTINTOR NO GABINETE (TÍP.)

MÁXIMO 
DE 9 TÊS

MÁXIMO DE 20 
COTOVELOS

VÁLVULA 
DE 
RETENÇÃO

MECANISMOS DE 
ACIONAMENTO REMOTO 
(MÁXIMO DE 5)

FIGURA 5-20
000301

OPÇÕES DE MANGUEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4”

MANGUEIRA DE AÇO 
INOXIDÁVEL DE 1/4”

MÁXIMO DE 5 ATUADORES 
REGULADOS

ATUADOR REGULADO 
COM TANQUE

 NOTA: QUANDO VÁRIOS CONJUNTOS DE ACIONAMENTO SÃO UTILIZADOS, UMA VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1/4”  
(Nº de PEÇA 25627) É NECESSÁRIA APÓS CADA ACIONAMENTO REGULADO.

 NOTA: *UM MÁXIMO DE 15 TANQUES REFLETE A UTILIZAÇÃO DE TRÊS ATUADORES REGULADOS DE TANQUES

VÁLVULA DE ALÍVIO 
DE PRESSÃO

MÁXIMO DE 5 
MECANISMOS 
DE 
ACIONAMENTO 
REMOTO  
(Nº DE PEÇA 
433485) OU UM 
CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO 
REGULADO 
(Nº DE PEÇA 
429853)

VÁLVULA DE 
RETENÇÃO

42” (1066 mm), 
MÁX. 

COMPRIMENTO 
DA MANGUEIRA 

(TÍP.)

FIGURA 5-21
000301
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INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO

Antes que os procedimentos a seguir possam ser executados, 
o projeto do sistema de detecção deve ter sido concluído. Estas 
instruções de instalação são idênticas para sistemas com tanques 
únicos, duplos ou múltiplos, exceto pela quantidade de áreas de 
risco a serem cobertas.

ATENÇÃO

Informe o cliente que os elementos fusíveis não 
devem ser expostos a agentes de limpeza à 
base de amônia, nem ao vapor.

ATENÇÃO

Não se deve tentar desmontar, reparar ou lim-
par elementos fusíveis modelos SL ou A-PC. O 
conjunto completo deve ser trocado se houve 
qualquer sinal mau funcionamento potencial.

1. Os detectores devem ser montados em suas localizações 
predeterminadas, de acordo com os requisitos listados na 
seção “Projeto do sistema”.

2. Instale o conduíte de 1/2” desde o furo (knockout) do conjunto 
do martelo de disparo do mecanismo de acionamento regu-
lado, até os pontos selecionados para montagem dos detecto-
res. 

 Nota: Antes de montar o conduíte e os acessórios, deve-se 
assegurar que todas as extremidades sejam cuidadosamente 
escareadas, e que aparas e carepas sejam retiradas com 
ar comprimido. O interior dos tubos e acessórios deve estar 
isento de óleo e sujeiras.

 Quando alterar a direção de um conduíte, use somente coto-
velos com polias ANSUL, exceto no topo do acionamento 
regulado, onde é aceitável utilizar um conjunto de conduíte em 
desvio.

 Nota: Se a articulação do tipo tesoura de aço inoxidável for 
usada no sistema juntamente com o conjunto de conduíte em 
desvio, as seguintes limitações devem ser observadas:

• Quantidade máxima de cotovelos – 16

• Quantidade máxima de detectores – 15

• Comprimento máximo do conduíte EMT de 1/2” - 150 ft 
(45,7 m)

 Os Números de peça 435546 e 435547 correspondem aos 
conjuntos de detector em série e terminal estilo “tesoura”. 
Estes conjuntos de detectores empregam um conjunto de 
articulação detectora que não requer que o cabo de aço seja 
rosqueado através do conjunto enquanto está sendo passado 
através do sistema de detecção.

Instalação da articulação tipo “tesoura”

1. Prenda o conduíte ao suporte do detector usando as duas 
porcas de compressão de aço de 1/2” no suporte do detector 
em série ou a única porca de compressão de aço de 1/2” no 
suporte do detector terminal. Consulte a Figura 5-22.

PORCA DE COMPRESSÃO 
PARA FIXAÇÃO

PORCA DE COMPRESSÃO 
DE AÇO DE 1/2”

FIGURA 5-22
000306

ATENÇÃO

Não utilize conectores de compressão de fundi-
dos de zinco nos conduítes de detecção, uma 
vez que estes não suportam as temperaturas 
normalmente altas encontradas na área do 
plenum.

2. Para um detector terminal localizado em uma abertura de duto 
ou coletor, prenda os dois lados do suporte do detector no 
conduíte, conforme mostrado na Figura 5-23.

002463

002464

FIGURA 5-23
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INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO (cont.)

Instalação da articulação tipo “tesoura” (cont.)

3. Começando pelo conjunto de acionamento, passe o cabo de 
aço através do furo do grampo de fixação do mecanismo de 
acionamento, permitindo que o excesso de cabo fique pendu-
rado. (Não aperte os parafusos no grampo de fixação por 
enquanto.) Consulte a Figura 5-24.

GRAMPO DE 
FIXAÇÃO

FIGURA 5-24
000309

4. A partir do conjunto de acionamento, passe o cabo de aço 
inoxidável através do conduíte, dos cotovelos com polias e dos 
suportes do detector até o detector terminal.

ATENÇÃO

Se o cabo de aço requerer junções, certifique-se 
de que estas estejam pelo menos 12” (305 mm) 
distantes dos cotovelos com polias ou adapta-
dores de conduítes para evitar interferências.

5. Passe o cabo de aço através do suporte do detector terminal, 
conforme mostrado na Figura 5-25 ou conforme mostrado na 
Figura 5-26 se o detector terminal estiver montado no inte-
rior de uma abertura de duto ou coletor, e instale uma luva 
de compressão a uma distância aproximada de 2 a 3” (51 a 
76 mm) da ponta do cabo. Consulte a Figura 5-27. Utilize um 
alicate para prensar Nicopress (National Telephone Supply 
Company, Nº de estoque 51-C-887) ou ferramenta semelhante 
para crimpar a luva.

FIGURA 5-25
000310

FIGURA 5-26
000311

2 - 3”
(51 - 76 mm)

FIGURA 5-27
000312

6. Para manter uma tensão constante no cabo de aço durante 
a instalação da articulação do detector, pendure um alicate 
de pressão ou outro dispositivo pesado no excesso de cabo, 
deixando um comprimento suficiente de cabo sobressalente 
entre o grampo de fixação e o peso.

ATENÇÃO

Ao prender um peso ao excesso de cabo de 
aço, deixe cerca de 3” (76 mm) de excesso de 
cabo disponível para cada articulação de detec-
tor para permitir a instalação correta.

 Exemplo: Se o sistema tiver seis detectores, deve haver cerca 
de 18” (457 mm) de excesso de cabo de aço entre o grampo 
de fixação e o peso, os quais serão utilizados quando a articu-
lação for colocada em posição.

7. Instale o conjunto da tesoura do detector conforme mostrado 
na Figura 5-28. Observe que o conjunto de acionamento 
AUTOMAN ou de acionamento remoto está localizado do lado 
direito do suporte do detector. Pressione levemente as duas 
abas sobre o cabo usando um alicate para que o cabo seja 
capturado sob cada aba, mas de forma que o conjunto ainda 
possa de mover de um lado para o outro. Centralize o conjunto 
no suporte do detector.

CONJUNTO DE ACIONAMENTO AUTOMAN 
OU DE ACIONAMENTO REMOTO.

FIGURA 5-28
000503
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INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO (cont.)

Instalação da articulação tipo “tesoura” (cont.)

8. Encaixe o elemento fusível no lado mais próximo do aciona-
mento AUTOMAN ou do conjunto de acionamento remoto do 
conjunto de ganchos e puxe o elemento fusível para o lado 
oposto, encaixando-o no outro gancho, conforme mostrado 
nas Figuras 5-29 e 5-30. O topo do conjunto de ganchos 
deve ficar no interior dos reforços do suporte. O conjunto de 
ganchos com o elemento fusível ANSUL, quando instalado, 
deve ficar posicionado na direção do lado do suporte mais 
próximo do detector terminal.

FIGURA 5-29
000504

FIGURA 5-30
000324

9. Instale a articulação e o elemento fusível correto aprovado 
pela ANSUL nos suportes restantes do detector. Certifique-se 
de que todas as articulações do detector estejam posicionadas 
contra a borda superior dianteira ou traseira do suporte do 
detector. Consulte a Figura 5-31.

FIGURA 5-31
004429

10. Insira a alavanca de engate (Nº de peça 441042 ou 441041) 
do lado direito do mecanismo de acionamento, com o flange 
móvel assentado firmemente contra o canto do receptor de 
cartucho e o alojamento da mola, e com a parte da alavanca 
com entalhe encaixada no pino de engate em ambos os lados 
do mecanismo de acionamento. Consulte a Figura 5-32.

ALAVANCA 
DE ENGATE

PINO DE 
ENGATE

FIGURA 5-32
009461

11. Usando a alavanca de engate de cabo longo (Nº de peça 
441041) ou uma chave na alavanca de engate de cabo curto 
(Nº de peça 441042), puxe para baixo para levantar o pino de 
engate até que a superfície dentada da alavanca de disparo 
esteja sob o pino e o trave na posição levantada. Consulte a 
Figura 5-33.

FIGURA 5-33
000320
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INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO (cont.)

Instalação da articulação tipo “tesoura” (cont.)

12. Remova a alavanca de engate e insira totalmente o pino de 
travamento (Nº de peça 438031) através do furo na alavanca 
de disparo, do lado direito do acionamento. (O mecanismo de 
acionamento não pode ser atuado, nem a tampa do gabinete 
pode ser recolocada até que o pino de travamento seja reti-
rado.) Consulte a Figura 5-34.

FIGURA 5-34
009462

13. Certifique-se de que a alavanca tensora esteja na posição 
“PARA CIMA”. Consulte a Figura 5-35.

FIGURA 5-35
000322

14. Verifique se cada um conjuntos de articulação do detector, 
com seu elemento fusível correto, está no suporte do detector 
e posicionado na direção do lado do suporte mais próximo do 
detector terminal.

ATENÇÃO

Em virtude do ajuste próximo entre os conjuntos 
do martelo de disparo e da alavanca do cabo, 
use somente os elementos fusíveis específicos 
selecionados para a instalação em cada detec-
tor, incluindo o detector terminal, para assegurar 
um ajuste correto ao executar as Etapas 15 e 16.

15. Levante o martelo de disparo de 3/8” a 1/2” (9,5 a 12,7 mm), 
puxe toda a sobra de cabo de aço e aperte os parafusos de 
ajuste no grampo de fixação.

16. Coloque a alavanca tensora na posição “PARA BAIXO” e 
inspecione a base do grampo fixador do cabo de aço para 
assegurar que exista uma folga mínima de 1/4” (6,4 mm) e 
máxima de 3/8” (9,5 mm) entre a base do conjunto do grampo 
de fixação do martelo de disparo e o conjunto da alavanca do 
cabo. Consulte a Figura 5-36. (Se a folga não estiver na faixa 
acima, levante a alavanca tensora, afrouxe os parafusos de 
ajuste do grampo de fixação e repita as Etapas 15 e 16.)

 CUIDADO
Certifique-se de que o conjunto de ganchos com o elemento 
fusível ANSUL instalado esteja posicionado na direção do lado 
do suporte mais próximo do detector terminal. Se isto não for 
feito, o movimento da linha de detecção pode ser restringido, 
provocando o mau funcionamento do sistema.

MÍNIMO DE 1/4”
(6,4 mm)
MÁXIMO DE 3/8”
(9,5 mm)

CONJUNTO 
DA ALAVANCA 
DO CABO

GRAMPO DE 
FIXAÇÃO

FIGURA 5-36
000323

 CUIDADO
Não instale o cartucho por enquanto, uma vez que um acio-
namento acidental poderia provocar a descarga do sistema.

17. Teste o sistema de detecção de acordo com a Seção de Testes 
e Colocação em Serviço, Páginas 6-3 e 6-4 deste manual.

18. Quando o teste houver sido concluído, corte o excesso de 
cabo no conjunto de acionamento regulado, deixando cerca de 
2” (51 mm) de cabo abaixo do grampo de fixação.

PINO DE 
TRAVAMENTO 
CORRETAMENTE 
INSTALADO
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
ACIONAMENTO REMOTO MANUAL

Requisitos gerais de instalação

Para instalar uma estação de acionamento remoto manual, execu-
te as etapas a seguir:

1. Certifique-se de que a tampa do gabinete do conjunto de acio-
namento regulado esteja retirada e que o pino de travamento 
esteja corretamente inserido no mecanismo de acionamento 
regulado.

ATENÇÃO

O não cumprimento desta instrução poderá 
levar ao acionamento do sistema.

2. Verifique se o cartucho foi removido do conjunto de aciona-
mento regulado e se o conjunto de acionamento regulado está 
engatado (armado).

 Se o pino de travamento do conjunto de acionamento regulado 
não estiver inserido, ou se seu cartucho não tiver sido retirado, 
consulte o item “Manutenção Semestral” na seção “Exame de 
Manutenção”, Página 8-1, e execute as Etapas 2 e 3 antes de 
prosseguir com as etapas de instalação a seguir.

3. Selecione um local conveniente na rota de saída da área 
para instalar as estações manuais na parede. A estação 
manual deve ser instalada a uma altura entre 42 e 48” (1067 e 
1219 mm), de acordo com os requisitos da autoridade compe-
tente e da Lei americana sobre deficiências físicas (ADA).

 No máximo, duas estações manuais podem ser conectadas a 
cada mecanismo de acionamento AUTOMAN.

Instalação da estação de acionamento remoto 
manual usando somente conduítes emt

1. O comprimento total do cabo usado para cada estação manual 
em um sistema não deve ultrapassar 150 ft (45,7 m).

 A quantidade máxima permitida de cotovelos com polia que 
pode ser usada com cada estação manual é de 20 cotovelos.

2. No caso da utilização de caixas de junção, prenda uma caixa 
de junção de 4” (102 mm) à ou na parede onde a estação 
manual será instalada, com os parafusos de montagem posi-
cionados de modo que quando a tampa da estação manual 
seja colocada em posição, a impressão seja exibida com o 
lado correto para cima e esteja legível.

3. Instale e prenda o conduíte de 1/2”, tê com polia (se neces-
sário), e cotovelos com polia entre a caixa de junção de 
cada estação manual e o conjunto de acionamento regulado, 
conforme necessário. Consulte a Figura 5-37.

 Consulte as Figuras 5-38 a 5-40 para verificar métodos alter-
nativos para a instalação de cabos quando utilizar um tê com 
polia.

APLICAÇÃO INDIVIDUAL DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO REMOTO MANUAL

MECANISMO DE 
ACIONAMENTO

COTOVELO 
COM POLIA

CABO DE AÇO

ALAVANCA 
DO CABO

LUVA OVAL

ESTAÇÃO DE 
ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL

HASTE 
QUEBRÁVEL

CAIXA DE JUNÇÃO 
(FORNECIDA POR 
TERCEIROS)

ANEL

FIGURA 5-37
009463

APLICAÇÃO DUPLA DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO REMOTO MANUAL - OPÇÃO 1
(UM CABO DE AÇO CONECTADO A UM CONJUNTO DE ALAVANCA DE CABO)

CAIXA DE JUNÇÃO 
(FORNECIDA POR 
TERCEIROS)

TÊ COM POLIA

NENHUM COTOVELO COM 
POLIA É PERMITIDO QUANDO 
HOUVER DOIS CABOS DE AÇO

UTILIZE 
DUAS LUVAS 
OVAIS (Nº DE 
PEÇA 4596)

COTOVELO 
COM POLIA

MECANISMO DE 
ACIONAMENTO

ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL

MÍNIMO DE 6” (153 mm) 
ENTRE A LUVA DE 
CRIMPAGEM E O 
TÊ COM POLIA

MÍNIMO DE 2” (51 mm) 
ENTRE A LUVA 
DE CRIMPAGEM 
E A PORCA DE 
COMPRESSÃO

FIGURA 5-38
009464

APLICAÇÃO DUPLA DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO REMOTO MANUAL - OPÇÃO 2
(DOIS CABOS DE AÇO CONECTADOS A UM CONJUNTO DE ALAVANCA DE CABO)

LUVA 
OVAL

ALAVANCA 
DO CABO

CAIXA DE JUNÇÃO 
(FORNECIDA POR 
TERCEIROS)

TÊ COM 
POLIA

COTOVELO 
COM POLIA

MECANISMO DE 
ACIONAMENTO

ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL

FIGURA 5-39
009465
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL (cont.)

Instalação da estação de acionamento remoto 
manual usando somente conduítes emt (cont.)

MECANISMO DE 
ACIONAMENTO

LUVA OVAL

ALAVANCA 
DO CABO

OPCIONAL: O TÊ 
COM POLIA PODE 
SER INSTALADO 
NESTA POSIÇÃO.

APLICAÇÃO DUPLA DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO REMOTO MANUAL - OPÇÃO 3

FIGURA 5-40
009466

PARA O 
CILINDRO 
DE AR, PARA 
VÁLVULAS 
DE GÁS OU 
ALAVANCA 
DO CABO DE 
ACIONAMENTO, 
PARA 
ESTAÇÕES 
MANUAIS

NENHUM COTOVELO 
COM POLIA É PERMITIDO 
QUANDO HOUVER 
DOIS CABOS DE AÇO

2 LUVAS OVAIS 
(Nº DE PEÇA 4596)

TÊ COM POLIA  
(Nº DE PEÇA 427929), APENAS

PARA VÁLVULAS DE GÁS OU 
ESTAÇÕES MANUAIS A MISTURA 

DE TIPOS NÃO É PERMITIDA.

DOIS CABOS DE AÇO CONECTADOS ENTRE UM 
COTOVELO COM POLIA E UM TÊ COM POLIA.

CABO DE AÇO 
EMENDADO

CABO DE AÇO 
CONTÍNUO

MÍNIMO DE 
6” (153 mm)

MÍNIMO DE 
6” (153 mm)

FIGURA 5-41
008393

4. Passe o cabo de aço desde o acionamento AUTOMAN através 
do conduíte, dos cotovelos com polia e dos tês com polia, se 
necessário, até a caixa de junção da estação manual. Siga as 
instruções para montar o conjunto da estação manual e do 
bloco e prender o cabo de aço ao botão da estação manual 
(consulte as Figuras 5-70 a 5-85).

ATENÇÃO

Certifique-se de que o cabo de aço esteja pas-
sando sobre e no centro da roda da polia. Caso 
seja necessária uma emenda para acomodar 
um trecho mais longo dos 50 ft (15,2 m) de 
cabo, não permita que a emenda fique localiza-
da a menos de 6” (153 mm) de nenhum cotovelo 
com polia ou adaptador de conduíte.

5. Prenda o conjunto da estação manual em cada caixa de 
junção (caso uma esteja sendo utilizada).

6. Deslize uma luva oval de crimpagem por sobre o cabo. Faça 
um laço com o cabo através dos furos-guias da alavanca do 
cabo e de volta através da luva oval. Consulte a Figura 5-37.

7. Remova a folga de cada cabo de aço e aperte a luva. (Utilize 
um alicate para prensar Nicopress (National Telephone Supply 
Company, Nº de estoque 51-C-887) ou ferramenta semelhante 
para crimpar a luva.) Consulte a Figura 5-37.

Nota: Ao utilizar conduítes flexíveis para a instalação da estação 
manual ou da válvula mecânica de gás, consulte as instruções 
“Instalação da Estação de Acionamento Remoto Manual ou da 
Válvula Mecânica de Gás Utilizando Conduítes Flexíveis”, nas 
páginas 5-22 a 5-34.

INSTALAÇÃO DA VÁLVULA MECÂNICA DE GÁS

ATENÇÃO

As válvulas mecânicas de gás se destinam à 
instalação somente em áreas internas.

Para instalar uma válvula mecânica de corte de gás, execute as 
etapas a seguir. (Toda a instalação e os testes das válvulas de gás 
devem ser realizados de acordo com as diretrizes da autoridade 
competente.)

Nota: Os cilindros de ar das válvulas mecânicas de gás podem ser 
instalados nos conjuntos de acionamento regulado e também nos 
conjuntos de atuadores regulados. A instalação é a mesma para 
ambos os casos.

1. Certifique-se de que a tampa do gabinete do conjunto de acio-
namento regulado esteja retirada e que o pino de travamento 
esteja corretamente inserido no mecanismo de acionamento 
regulado.

ATENÇÃO

O não cumprimento desta instrução poderá 
levar ao acionamento do sistema.

2. Verifique se o cartucho foi removido do conjunto de aciona-
mento regulado e se o mecanismo de acionamento regulado 
está engatado (armado).

 Se o pino de travamento do mecanismo de acionamento regu-
lado não estiver inserido, ou se seu cartucho não tiver sido 
retirado, consulte o item “Manutenção Semestral” na seção 
“Exame de Manutenção”, Página 8-1, e execute as Etapas 2 e 
3 antes de prosseguir com as etapas de instalação a seguir.
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INSTALAÇÃO DA VÁLVULA MECÂNICA DE GÁS (cont.)

3. Remova o plugue do receptor de cartucho. Consulte a 
Figura 5-42.

RECEPTOR DE CARTUCHO

PLUGUE

FIGURA 5-42
000339

4. Posicione o conjunto do cilindro de ar e suporte sobre os dois 
furos de 7/32” (5,6 mm) do lado direito do gabinete. Monte o 
conjunto usando os parafusos, arruelas de pressão e porcas. 
Aperte com o auxílio de uma chave. Consulte a Figura 5-43. 
Os cilindros de ar também podem ser montados na posição 
inversa, permitindo a saída direta através das aberturas 
(knockouts) na base do gabinete. Consulte a Figura 5-44.

PARA MONTAGEM DE UMA VÁLVULA MECÂNICA DE GÁS

CABO  
DE AÇO

LUVA BATENTE

HASTE DO 
CILINDRO DE AR

SUPORTE DE 
MONTAGEM

TUBOS E ACESSÓRIOS 
DE COBRE DE 1/8”

FIGURA 5-43
000340

KNOCKOUTS 
SUPERIORES

KNOCKOUTS 
INFERIORES

CILINDRO DE 
AR DA VÁLVULA 
MECÂNICA DE GÁS

ACIONAMENTO 
REGULADO R-102

FIGURA 5-44
000341

Nota: Dois cilindros de ar são necessários somente se o tê 
com polia estilo antigo (Nº de peça 15342) for utilizado. Se o tê 
com polia estilo novo for usado (Nº de peça 427929), somente 
um cilindro é necessário. Cabos de aço individuais podem ser 
conectados entre cada válvula de gás e um único cilindro de 
ar. Consulte a Figura 5-45.

5. Para instalar uma segundo sistema de válvula mecânica de 
gás, instale o segundo conjunto de cilindro de ar e suporte 
ao lado ao primeiro, sobre os dois furos de 7/32” (6 mm) rema-
nescentes encontrados do lado direito do gabinete. Monte o 
segundo cilindro usando os parafusos, arruelas de pressão 
e porcas, conforme requerido. Aperte com o auxílio de uma 
chave. Consulte a Figura 5-45.

CABO  
DE AÇO

LUVAS 
BATENTES

HASTES DOS 
CILINDROS

SUPORTES DE 
MONTAGEM

TUBOS E ACESSÓRIOS 
DE COBRE DE 1/8”

000342

SISTEMAS QUE UTILIZAM TÊ COM POLIA (Nº DE PEÇA 15342)

004655

SISTEMAS QUE UTILIZAM TÊ COM POLIA (Nº DE PEÇA 427929)

NOTA: NENHUM COTOVELO É PERMITIDO ENTRE O 
ACIONAMENTO AUTOMAN E UM TÊ COM POLIA.

LUVAS 
BATENTES (2)

FIGURA 5-45
000342
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INSTALAÇÃO DA VÁLVULA MECÂNICA DE GÁS (cont.)

6. Instale os tubos e acessórios de cobre de 1/8” necessários para 
cada cilindro de ar, de acordo com o arranjo do mecanismo de 
acionamento regulado. Consulte as Figuras 5-43 e 5-45.

ATENÇÃO

Não torça a tubulação de cobre de 1/8” nem 
forme curvas muito próximo de um acessório. 
Ao fixar os acessórios, evite apertar demais. O 
aperto demasiado pode resultar em escapes 
de pressão ou na separação da linha durante o 
acionamento.

7. ! ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de explosão em virtude de um escape de 
gás, certifique-se de que a linha de gás seja desligada antes 
de conectar a válvula de gás. O não cumprimento desta ins-
trução poderá resultar em lesões pessoais sérias ou morte. A 
instalação da válvula de gás deve ser realizada por pessoas 
qualificadas, de acordo com os requisitos normativos locais.

 Instale a válvula mecânica de gás na posição selecionada na 
linha de gás, de forma que ela possa assegurar a interrupção 
segura do fluxo para todos os equipamentos predetermina-
dos que estão sendo protegidos mediante o acionamento do 
sistema. As válvulas mecânicas de gás podem ser monta-
das em qualquer posição horizontal ou vertical conveniente. 
Consulte a Figura 5-46.

a. Utilize um tubo novo, devidamente escareado e com aparas 
removidas.

b. Certifique-se de que o fluxo de gás tenha a mesma direção 
que a seta mostrada na válvula de gás. Para evitar que 
ocorram trincas nas peças fundidas das válvulas, não 
aperte as conexões de tubos demasiadamente. Caso 
sejam utilizadas fitas veda-roscas, pastas, sprays ou lubrifi-
cantes semelhantes, deve-se tomar cuidado adicional para 
evitar o aperto exagerado. O lubrificante deve ser aplicado 
somente às roscas macho.

c. Aperte a tubulação na válvula de gás com o auxílio de 
uma chave. DURANTE A INSTALAÇÃO, NÃO UTILIZE A 
VÁLVULA DE GÁS COMO UMA ALAVANCA POR ISSO 
PODE DANIFICÁ-LA. Consulte a Figura 5-46.

d. Se um filtro de linha for utilizado, instale-o a montante da 
válvula.

e. Se necessário, instale uma coluna de condensado na linha 
de gás, de acordo com os requisitos normativos locais.

f.  O comprimento total do cabo usado para cada válvula não 
deve ultrapassar 150 ft (45,7 m).

g. Um máximo de 20 cotovelos com polia é permitido para 
cada válvula de gás.

VÁLVULAS MECÂNICAS DE GÁS ANSUL

000343

CORRETO:

EXTREMIDADES DAS GARRAS DA MORSA 
PERTO DO TUBO QUE ESTÁ SENDO 
INSERIDO. ISSO PREVINE O EXCESSO DE 
ESFORÇOS SOBRE O CORPO DA VÁLVULA.

000344

CORRETO:

A APLICAÇÃO DA CHAVE 
PRÓXIMO AO TUBO QUE ESTÁ 
SENDO INSERIDO PREVINE 
O EXCESSO DE ESFORÇOS 
SOBRE O CORPO DA VÁLVULA.

INCORRETO:

NESTE PONTO, 
A CHAVE GERA 
ESFORÇOS SOBRE O 
CORPO DA VÁLVULA.

VÁLVULAS MECÂNICAS DE GÁS ASCO

000345

CORRETO:

A APLICAÇÃO DA GARRA DA MORSA 
PRÓXIMO AO TUBO QUE ESTÁ SENDO 
INSERIDO PREVINE O EXCESSO DE 
ESFORÇOS SOBRE O CORPO DA VÁLVULA.

CORRETO:

APLICAÇÃO DA CHAVE 
PRÓXIMO AO TUBO 
QUE ESTÁ SENDO 
INSERIDO. ISSO 
PREVINE O EXCESSO 
DE ESFORÇOS SOBRE 
O CORPO DA VÁLVULA.

INCORRETO:

NESTE PONTO, 
A CHAVE GERA 
ESFORÇOS SOBRE O 
CORPO DA VÁLVULA.

000346

FIGURA 5-46
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INSTALAÇÃO DA VÁLVULA MECÂNICA DE GÁS (cont.)

8. Instale o conduíte de 1/2” e os cotovelos com polia entre a 
válvula mecânica de gás e o gabinete do conjunto de aciona-
mento regulado, conforme necessário.

9. Começando pelo conjunto de acionamento regulado, passe a 
ponta do cabo de aço através do furo existente na haste do 
cilindro de ar. Consulte a Figura 5-43.

10. Passe a ponta do cabo de aço através do conduíte e de cada 
cotovelo com polia.

 Certifique-se de que o cabo de aço esteja passando sobre e no 
centro da roda da polia. Caso seja necessária uma emenda para 
acomodar um trecho mais longo dos 50 ft (15,2 m) de cabo, não 
permita que a emenda fique localizada a menos de 12” (305 mm) 
de nenhum cotovelo com polia ou adaptador de conduíte.

11. Remova a tampa lateral da válvula de gás e rosqueia e ponta 
do cabo de aço através do furo na alavanca de engate. 
Deslize a luva (Nº de peça 26317) por sobre o cabo e aperte. 
(Utilize um alicate para prensar Nicopress (National Telephone 
Supply Company, Nº de estoque 51-C-887) ou ferramenta 
semelhante para crimpar a luva.) Certifique-se de que o ponto 
crimpado esteja sobre o disparador, com o cabo curvado sob 
a alavanca. Consulte a Figura 5-47.

LUVA 
BATENTE

CABO DE AÇO

DISPARADOR

FIGURA 5-47
000347

12. Com a extremidade do cabo já rosqueada através da haste do 
cilindro de ar, deslize a luva (Nº de peça 26317) sobre o cabo, 
deixando-a solta. Não crimpe a luva por enquanto. Consulte a 
Figura 5-43.

13. Arme a válvula mecânica de gás conforme mostrado na 
Figura 5-48. Nota: Uma ferramenta de engate da válvula se 
encontra disponível. Nº de peça para pedido: 416018.

 
 VÁLVULA MECÂNICA DE GÁS ANSUL

DISPARADOR

POSIÇÃO ABERTA ARMADA POSIÇÃO FECHADA DISPARADA

000348

 VÁLVULA MECÂNICA DE GÁS ASCO

DISPARADOR

POSIÇÃO ABERTA ARMADA POSIÇÃO FECHADA DISPARADA

FIGURA 5-48
000349

14. Coloque a haste do cilindro na posição “PARA CIMA” até que 
atinja sua posição máxima estendida. Consulte a Figura 5-43.

15. Puxe manualmente o cabo de aço para eliminar o excesso  
de folga.

ATENÇÃO

NÃO ACIONE A VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS. A válvula de gás deve estar armada e a 
haste do cilindro de ar deve estar estendida ao 
máximo na posição “PARA CIMA” em todos os 
sistemas de válvulas mecânicas de gás antes 
que a próxima etapa seja executada.

16. Deslize a luva contra a haste do cilindro de ar, assegurando 
que a folga do cabo seja eliminada e, então, aperte a luva 
(crimpagem). Consulte a Figura 5-43.

17. Corte o excesso de cabo a cerca de 3/4” (19 mm) da extremi-
dade da luva.

18. Nota: Se um tê com polia estiver sendo usado para operar 
uma única válvula mecânica de gás a partir de dois aciona-
mentos AUTOMAN, ou duas válvulas mecânicas de gás a 
partir de um cilindro de ar em um acionamento AUTOMAN, 
consulte as Figuras 5-49 e 5-50 para obter as instruções de 
instalação. O comprimento máximo de cabo até cada acio-
namento AUTOMAN não deve exceder 150 ft (45,7 m) e o 
número máximo de cotovelos não deve exceder 20.

 
DOIS CILINDROS DE AR – UMA VÁLVULA MECÂNICA DE GÁS

PARA O CILINDRO DE 
AR NO ACIONAMENTO 
“AUTOMAN” Nº 1

PARA O CILINDRO DE 
AR NO ACIONAMENTO 
“AUTOMAN” Nº 2

MÍNIMO DE 2” (51 mm) 
ENTRE A LUVA 
DE CRIMPAGEM 
E A PORCA DE 
COMPRESSÃO

MÍNIMO DE 6” (153 mm) 
ENTRE A LUVA DE 
CRIMPAGEM E O 
TÊ COM POLIA

UTILIZE DUAS  
LUVAS OVAIS  
(Nº DE PEÇA 4596)

NENHUM COTOVELO COM 
POLIA É PERMITIDO QUANDO 
HOUVER DOIS CABOS DE AÇO

FIGURA 5-49
001091
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INSTALAÇÃO DA VÁLVULA MECÂNICA DE GÁS (cont.)
 
UM CILINDRO DE AR – DUAS VÁLVULAS MECÂNICAS DE GÁS

MÍNIMO DE 
6” (153 mm)

MÍNIMO DE 6”
(153 mm)

CABO DE AÇO EMENDADO
CABO DE AÇO 
CONTÍNUO

TÊ COM POLIA (Nº DE 
PEÇA 427929), APENAS

DUAS LUVAS OVAIS 
(Nº DE PEÇA 4596)

NOTA:AMBAS DEVEM SER 
VÁLVULAS DE GÁS OU AMBAS 
DEVEM SER ESTAÇÕES 
MANUAIS. A MISTURA DE 
TIPOS NÃO É PERMITIDA.

NENHUM COTOVELO COM 
POLIA É PERMITIDO QUANDO 
HOUVER DOIS CABOS DE AÇO

PARA O CILINDRO DE 
AR NO ACIONAMENTO 
AUTOMAN

FIGURA 5-50
008394

ATENÇÃO

Ao conectar duas válvulas mecânicas de gás a 
um cilindro de ar, certifique-se de que ambas 
as válvulas estejam operando corretamente 
(fechando) quando a haste do cilindro de ar está 
na posição para baixo (acionada).

INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA 
DE GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS

O conduíte flexível permite instalações mais rápidas e a conveni-
ência de se poder encaminhar o cabo de aço sobre, sob e ao redor 
de obstáculos.

O conduíte flexível pode ser usado em substituição ao conduíte 
EMT padrão ou em combinação com este. 

ATENÇÃO

O conduíte flexível somente pode ser usado em 
instalações de estações de acionamento remoto 
(Nº de peça 434618) e de válvulas mecânicas 
de gás NOVAS. O conduíte flexível é destina-
do apenas para USO INTERNO.

Estas instruções tratam dos componentes e da instalação da esta-
ção manual (Nº de peça 434618) e do conduíte flexível.

Requisitos de projeto

• O conduíte flexível não pode ser usado em sistemas de detecção.

• Os insertos do conduíte flexível (Nº de peça 434347) SOMENTE 
podem ser utilizados com o sistema de conduítes flexíveis.

• A distância máxima entre um acionamento AUTOMAN e uma 
estação manual é de 140 ft (42,6 m), com um máximo de 360° 
de curvas (por exemplo, 3 curvas de 90° e 2 de 45°, ou 2 de 
90° e 4 de 45°, etc.) no conduíte flexível, um tê com polia 
(consulte as páginas 5-31 a 5-33 para obter instruções deta-
lhadas de emendas), duas emendas e 15 cotovelos com polia.

 Nota: Ao instalar o conduíte flexível, certifique-se de passar 
o cabo através do conduíte diretamente do carretel. NÃO 
pré-corte os cabos. A passagem de cabos pré-cortados 
através do conduíte flexível provocará torções excessivas 
neles, dificultando a instalação.

• A distância máxima entre um acionamento AUTOMAN e uma 
válvula mecânica de gás é de 75 ft (22,8 m), com um máximo 
de 4 curvas de 90° no conduíte flexível e 4 cotovelos com 
polia.

• Qualquer parte do sistema de conduíte flexível pode ser subs-
tituída por um conduíte EMT, desde que as conexões apropria-
das sejam utilizadas na junção dos dois tipos de conduítes.

• Todas as curvas no sistema do conduíte flexível devem ter um 
diâmetro mínimo de curvatura de 6” (153 mm).

• Quando o conduíte flexível é utilizado para realizar curvas de 
90° entre o acionamento AUTOMAN e uma válvula mecânica 
de gás, as curvas devem começar na válvula de gás. Nenhum 
cotovelo com polia pode ser usado entre as curvas. Caso seja 
necessário usar mais de 360° em curvas, então os cotovelos 
com polia podem ser usados.

• Quando o conduíte flexível é utilizado para realizar curvas de 
90° entre o acionamento AUTOMAN e uma estação manual, as 
curvas devem começar no acionamento AUTOMAN. Nenhum 
cotovelo com polia pode ser usado entre as curvas. Caso seja 
necessário usar mais de 360° em curvas, então os cotovelos 
com polia podem ser usados.

• Quando não se estiver utilizando um conduíte em desvio, 2 
curvas de 45° são permitidas no conduíte flexível entre o aces-
sório de alívio de tensão no topo do acionamento AUTOMAN e 
o ponto onde o conduíte flexível é suportado.

• Ao instalar um conduíte flexível, ele deve ser fixado a inter-
valos não superiores a 5 ft (1,5 m) e antes e depois de cada 
curva. O conduíte flexível NÃO PODE deslizar nas braçadeiras 
utilizadas para suporte de montagem. Certifique-se de que as 
braçadeiras não estejam esmagando/pinçando o conduíte. 
A braçadeira a seguir (do tipo em ‘P’ ) (Nº de peça 436150) 
é adequada para uso com conduítes flexíveis. Consulte a 
Figura 5-51.

FIGURA 5-51
008141
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO  
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE  
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

TABELA 1

Estação 
manual

Válvula 
mecânica 
de gás Detecção

Curvas de cabos de 90° 4  4 N/D

 Diâmetro de curvatura 
– polegadas (mm)

6 (153)  6 (153) N/D

Polia mecânica  
de canto

15  4 N/D

Conduíte fixado  
máx. ft (m)

5 (1,5)  5 (1,5) N/D

Comprimento máx. 
de conduíte ft (m)

140 (42,6) 75 (22,8)

Conduíte em desvio
/ 2 curvas de 45°
(somente entre o 
acessório de alívio 
de tensão e o ponto 
de suporte)

1  0 N/D

Tês com polia 1  0 N/D

Emendas 2  0 N/D

Instruções de instalação

Nota: Não aplique nenhum tipo de lubrificante no conduíte flexível 
ou sem seu interior. Certifique-se de que o cabo de aço inoxidável 
esteja limpo e sem detritos.

O conduíte flexível deve ser encaminhado através da mesma rota 
que o conduíte EMT seria normalmente instalado. O cabo de aço 
inoxidável deve ser encaminhado através do conduíte flexível 
como seria no conduíte EMT.

NÃO corte o cabo de aço nos comprimentos esperados antes de 
passá-lo através do conduíte flexível. O cabo de aço deve ser 
passado através do conduíte flexível diretamente a partir do 
carretel. Este método ajuda a evitar possíveis torções do cabo, o 
que dificultaria a passagem deste.

! CUIDADO

O conduíte flexível não deve ser instalado a menos de 6” (153 mm) 
da coifa ou em áreas com temperaturas acima de 130 °F (54 °C). 
Além disso, não encaminhe o conduíte flexível através de áreas 
onde ele possa ser esmagado, pinçado ou quebrado.

O conduíte flexível pode ser usado para conectar um acionamento 
manual AUTOMAN a uma estação de acionamento remoto ou a 
válvulas de mecânicas de gás.

Antes de iniciar a instalação do sistema, reserve alguns minutos 
para planejar o layout. Isto minimizará a quantidade de compo-
nentes necessários para completar a instalação. Uma vez que 
o encaminhamento do conduíte flexível tenha sido determinado, 
certifique-se de que o layout não está contrariando os requisitos 
de projeto.

Conexão do conduíte flexível ao acionamento AUTOMAN, 
caixa de junção elétrica ou válvula MECÂNICA de gás

1. Encaminhe o conduíte flexível e fixe-o em posição. Nota: Se o 
revestimento interno estiver amassado, gire um parafuso para 
drywall na extremidade para abri-la. Consulte a Figura 5-52.

SE LIGEIRAMENTE AMASSADO, 
GIRE UM PARAFUSO PARA 
DRYWALL PARA ABRIR

FIGURA 5-52
007985

 

2. Começando pelo acionamento AUTOMAN, conecte o conector 
do conduíte usando a porca fornecida. Use somente acessó-
rios para conduítes ANSUL (Nº de peça 55813). Consulte a 
Figura 5-53.

FIGURA 5-53 
007986

3. Solte a porca do conector do conduíte EMT e remova o anel 
de compressão. Descarte o anel. Consulte a Figura 5-54.

PORCA

DESCARTE 
O ANEL

FIGURA 5-54 
007987
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO  
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE  
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Conexão do conduíte flexível ao acionamento AUTOMAN, 
caixa de junção elétrica ou válvula mecânica de gás (cont.)

4. Passe o cabo de aço inoxidável através do conector do condu-
íte EMT e do inserto do conduíte flexível. Certifique-se de que 
a rosca do inserto do conduíte flexível esteja voltada para a 
extremidade do conector. Consulte a Figura 5-55.

AS ROSCAS 
DO INSERTO 
DO CONDUÍTE 
FLEXÍVEL DEVEM 
ESTAR VOLTADAS 
PARA FORA

FIGURA 5-55
007988 

5. Aperte a porca no corpo do conector, travando o inserto do 
conduíte flexível em posição. Consulte a Figura 5-56.

APERTE A PORCA 
DO CONECTOR 
PARA TRAVAR 
O INSERTO 
DO CONDUÍTE 
FLEXÍVEL

FIGURA 5-56
007989 

6. Solte a porca do dispositivo de alívio de tensão e passe o cabo 
através deste. Consulte a Figura 5-57.

SOLTE A 
PORCA

FIGURA 5-57
007990

7. Aperte o corpo do dispositivo de alívio de tensão no conector 
do conduíte. Consulte a Figura 5-58.

APERTE O 
DISPOSITIVO DE 
ALÍVIO DE TENSÃO 
NO CONECTOR 
DO CONDUÍTE

FIGURA 5-58
007991

8. Passe o cabo através do conduíte flexível. Consulte a 
Figura 5-59. (Caso seja necessária uma emenda no conduíte 
flexível, consulte as “Instruções de instalação de emendas”.)

FIGURA 5-59
007992
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Conexão do conduíte flexível ao acionamento AUTOMAN, 
caixa de junção elétrica ou válvula mecânica de gás (cont.)

9. Deslize o conduíte flexível no interior do dispositivo de alívio 
de tensão até que esteja a cerca de 1/16” (1,6 mm) da base do 
inserto do conduíte flexível. Consulte a Figura 5-60.

PARE O CONDUÍTE 
FLEXÍVEL A CERCA 
DE 1/16” (1,6 MM) DA 
BASE DO INSERTO 
DO CONDUÍTE 
FLEXÍVEL.

FIGURA 5-60
007993

10. Aperte a porca do dispositivo de alívio de tensão no disposi-
tivo. Consulte a Figura 5-61.

APERTE A PORCA 
NO DISPOSITIVO 
DE ALÍVIO DE 
TENSÃO

FIGURA 5-61
007994

Conexão do conduíte flexível a cotovelos 
com polia, tês com polia ou uniões

1. Solte a porca do cotovelo com polia, tê com polia ou conector 
de conduíte EMT e remova o anel de compressão. Descarte o 
anel. Consulte a Figura 5-62.

DESCARTE 
O ANEL

FIGURA 5-62
007995

2. Passe o cabo de aço inoxidável através do conector do condu-
íte EMT e do inserto do conduíte flexível. Certifique-se de que 
a rosca do inserto do conduíte flexível esteja voltada para a 
extremidade do conector. Consulte a Figura 5-63.

ROSCAS VOLTADAS 
PARA FORA 
DO CORPO DO 
ACESSÓRIO

FIGURA 5-63
007996

3. Aperte a porca no corpo do conector, travando o inserto do 
conduíte flexível em posição. Consulte a Figura 5-64.

INSERTO DO 
CONDUÍTE 
FLEXÍVEL 
TRAVADO EM 
POSIÇÃO

FIGURA 5-64
007997
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO  
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE  
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Conexão do conduíte flexível a cotovelos com 
polia, tês com polia ou uniões (cont.)

4. Solte a porca do dispositivo de alívio de tensão e passe o cabo 
através deste. Consulte a Figura 5-65.

SOLTE A PORCA DO DISPOSITIVO 
DE ALÍVIO DE TENSÃO

FIGURA 5-65
007998

5. Aperte o corpo do dispositivo de alívio de tensão no conector 
do conduíte. Consulte a Figura 5-66.

APERTE O DISPOSITIVO 
DE ALÍVIO DE TENSÃO 
NO CONECTOR 
DO CONDUÍTE

FIGURA 5-66
007999

6. Insira o cabo no conduíte flexível. Consulte a Figura 5-67.

CONDUÍTE 
FLEXÍVEL

FIGURA 5-67
008000

7. Deslize o conduíte flexível no interior do dispositivo de alívio 
de tensão até que esteja a cerca de 1/16” (1,6 mm) da base do 
inserto do conduíte flexível. Consulte a Figura 5-68.

DESLIZE O CONDUÍTE FLEXÍVEL 
ATÉ QUE ESTEJA A CERCA DE 1/16” 
(1,6 MM) DA BASE DO INSERTO 
DO CONDUÍTE FLEXÍVEL.

FIGURA 5-68
008001

8. Aperte a porca do dispositivo de alívio de tensão no disposi-
tivo. Consulte a Figura 5-69.

APERTE A PORCA 
DO DISPOSITIVO DE 
ALÍVIO DE TENSÃO

FIGURA 5-69 
008002

9. Execute o mesmo procedimento na outra extremidade da 
conexão do conduíte, conforme descrito nas Etapas 1 a 8, 
acima.
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Montagem do bloco

Nota: Para instalações que não requerem o bloco T, consulte as 
instruções na página 5-34.

1. O conduíte flexível e o cabo devem ser conectados à caixa 
elétrica conforme descrito na seção “Conexão do conduíte 
flexível ao acionamento AUTOMAN, caixa de junção elétrica 
ou válvula mecânica de gás”. Consulte a Figura 5-70.

 Nota: Para a caixa elétrica profunda de 1 1/2” (38 mm), o rola-
mento deve ser instalado no local da caixa rasa do bloco.

 Para a caixa elétrica profunda de 2 1/8” (54 mm), o rolamento 
deve ser instalado no local da caixa profunda do bloco.

FIGURA 5-70
008003

2. Passe o cabo através da extremidade pequena do bloco na 
área do rolamento a ser usado. Consulte a Figura 5-71.

EXTREMIDADE 
PEQUENA DO BLOCO

FIGURA 5-71
008004

3. Puxe o cabo, faça uma volta e insira-o através da abertura 
grande na área do rolamento. Consulte a Figura 5-72. 

EMPURRE O 
CABO ATRAVÉS 
DA ABERTURA 
MAIOR

FIGURA 5-72
008005

4. Puxe o cabo para fora da extremidade grande do bloco. 
Consulte a Figura 5-73.

FIGURA 5-73
008006

5. Coloque o rolamento contra o cabo. Certifique-se de que o 
cabo está encaixado na ranhura do rolamento. Consulte a 
Figura 5-74.

RANHURA DO 
ROLAMENTO

FIGURA 5-74
008007

Manual do sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102

R-102 System Manual_PT.indb   28 12/11/14   11:36



SEÇÃO 5 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
UL EX3470    ULC EX3470

01-SET-2014    REV. 11    Página 5-29

INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Montagem do bloco (cont.)

6. Posicione o rolamento contra o cabo, de modo que o centro 
do rolamento e o furo no bloco fiquem alinhados. Consulte a 
Figura 5-75.

FIGURA 5-75
008008

7. Insira o parafuso fornecido no mancal e aperte com firmeza. 
Tome cuidado para não espanar a rosca. Consulte a 
Figura 5-76.

FIGURA 5-76
008009

Conexão do bloco à placa frontal

1. O bloco pode ser inserido na placa frontal em intervalos de 
90°. Consulte a Figura 5-77.

PODE SER INSERIDO EM 
INTERVALOS DE 90°.

FIGURA 5-77
008010

2. Passe o cabo através da placa frontal. Para inserir o bloco, 
pressione as abas e empurre o bloco na placa até que encaixe 
em posição. Consulte a Figura 5-78.

EMPURRE 
O BLOCO 

NA PLACA 
FRONTAL

FIGURA 5-78
008011

3. Coloque a placa frontal sobre o topo da caixa elétrica e insira 
os dois parafusos para prendê-la. Consulte a Figura 5-79.

FIGURA 5-79
008012
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO  
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE  
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Conexão do bloco à placa frontal (cont.)

4. Passe o cabo através do botão. Consulte a Figura 5-80.

FIGURA 5-80
008013

5. Passe o cabo através da luva e deixe cerca de 1/4 - 3/8” 
(6,4 - 9,5 mm) de excesso de cabo após a luva. Pressione a 
luva duas vezes usando um alicate de crimpagem Nicopress 
(National Telephone Supply Company, Nº de estoque 51-C-
887). Verifique se a luva está apertada com firmeza no cabo. 
Consulte a Figura 5-81.

DEIXE 1/4 - 3/8” 
(6 - 9 mm)

FIGURA 5-81
008014

6. Insira a haste quebrável nos dois furos na direção da parte 
superior do botão. Consulte a Figura 5-82.

FIGURA 5-82
008015

7. Puxe o excesso da folga de volta para o acionamento 
AUTOMAN. Isso colocará o conjunto do botão em posição. 
Consulte a Figura 5-83.

FIGURA 5-83
008016

8. Segure o conjunto do botão contra a placa frontal. Gire o 
conjunto do botão no sentido anti-horário até que a haste 
quebrável e o botão encaixem em posição. Consulte a 
Figura 5-84.

 Nota: Tome cuidado ao encaixar as pontas da haste nos prote-
tores laterais da estação manual enquanto gira o conjunto.

GIRE NO 
SENTIDO ANTI-
HORÁRIO.

FIGURA 5-84
008017
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Conexão do bloco à placa frontal (cont.)

9. Encaixe a etiqueta PULL sobre o botão, de forma que fique 
legível. Consulte a Figura 5-85.

FIGURA 5-85
008018

10. A instalação dos sistemas R-102 e PIRANHA completos pode 
ser encontrada nos manuais de instalação correspondentes.

11. Teste a estação de acionamento manual e as válvulas mecâ-
nicas de gás de acordo com a seção “Teste e colocação em 
serviço – Teste da estação de acionamento manual e teste das 
válvulas mecânicas de gás”, neste manual.

Instalação de conduíte flexível através 
de um conduíte em desvio

1. Começando pelo acionamento AUTOMAN, conecte o conector 
do conduíte usando a porca fornecida. Use somente acessó-
rios para conduítes ANSUL (Nº de peça 55813). Consulte a 
Figura 5-86.

FIGURA 5-86 
007986

2. Instale o conduíte em desvio (Nº de peça 435961) no conector 
do conduíte e aperte a porca. Consulte a Figura 5-87.

FIGURA 5-87 
008039

3. Instale a união de compressão na extremidade oposta 
do conduíte em desvio. Aperte com firmeza. Consulte a 
Figura 5-88.

FIGURA 5-88 
008040
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Instalação de conduíte flexível através de 
um conduíte em desvio (cont.)

4. Instale o conduíte requerido para chegar acima do teto. 
Consulte a Figura 5-89.

FIGURA 5-89 
008041

5. Instale a união de compressão no topo da coluna do conduíte. 
Consulte a Figura 5-90.

FIGURA 5-90 
008042

6. Remova a porca e o anel da união. Descarte o anel. Não reins-
tale a porca por enquanto. Consulte a Figura 5-91.

FIGURA 5-91 
008043

7. Remova a porca do dispositivo de alívio de tensão e instale 
o corpo do dispositivo na união de compressão. Consulte a 
Figura 5-92.

FIGURA 5-92 
008044

8. Instale a porca da união sobre o corpo do dispositivo de alívio 
de tensão e aperte a porca. Consulte a Figura 5-93.

FIGURA 5-93 
008045

9. Instale a porca do dispositivo de alívio de tensão sobre o corpo 
do dispositivo. Não aperte a porca por enquanto. Consulte a 
Figura 5-94.

FIGURA 5-94 
008046
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Instalação de conduíte flexível através de 
um conduíte em desvio (cont.)

10. Insira o conduíte flexível totalmente através do conduíte em 
desvio. O conduíte flexível deve parar rente ou dentro de +/– 
1/2” (13 mm) da base da conexão do conduíte no acionamento 
AUTOMAN. Consulte a Figura 5-95.

FIGURA 5-95 
008047

11. Aperte a porca no dispositivo de alívio de tensão no topo da 
coluna do conduíte. Consulte a Figura 5-96.

FIGURA 5-96 
008048

12. Conclua o restante da instalação dos conduítes flexíveis e 
cabos de aço até a estação manual ou a válvula de gás.

Emendas de conduítes flexíveis (permitidas 
somente em instalações de estações manuais)

Nota: O cabo não pode ser emendado, somente o conduíte 
flexível.

Os conduítes flexíveis podem ser emendados utilizando-se a união 
de compressão EMT (Nº de peça 79827).

1. Remova os anéis de ambas as extremidades da união de 
compressão. Consulte a Figura 5-97.

FIGURA 5-97 
008061

2. Instale a porca do dispositivo de alívio de tensão, o dispositivo, 
a porca da união de compressão, o inserto do conduíte flexível 
e a união de compressão sobre o conduíte flexível com o cabo 
instalado. Consulte a Figura 5-98.

FIGURA 5-98 
008049

3. Aperte a porca da união de compressão no corpo da união, 
travando o inserto do conduíte flexível em posição. Consulte a 
Figura 5-99.

FIGURA 5-99 
008050
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Emendas de conduítes flexíveis (permitidas somente 
em instalações de estações manuais) (cont.)

4. Instale o corpo do dispositivo de alívio de tensão na união de 
compressão e aperte. Consulte a Figura 5-100.

FIGURA 5-100 
008051

5. Insira o conduíte flexível no dispositivo de alívio de tensão até 
que esteja a cerca de 1/16” (1,6 mm) da base do inserto do 
conduíte flexível. Aperte a porca do dispositivo no corpo deste. 
Consulte a Figura 5-101.

FIGURA 5-101 
008052

6. Começando pela extremidade oposta da união de compres-
são, remova a porca. Consulte a Figura 5-102.

FIGURA 5-102 
008053

7. Instale a porca do dispositivo de alívio de tensão, o dispo-
sitivo e a porca da união de compressão na seção restante 
do conduíte flexível e instale o inserto do conduíte flexível no 
cabo. Consulte a Figura 5-103.

FIGURA 5-103 
008054

8. Insira o cabo completamente através da seção restante do 
conduíte flexível. Consulte a Figura 5-104.

FIGURA 5-104 
008055

9. Aperte a porca da união de compressão no corpo da união, 
travando o inserto do conduíte flexível em posição. Consulte a 
Figura 5-105.

FIGURA 5-105 
008056
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Emendas de conduítes flexíveis (permitidas somente 
em instalações de estações manuais) (cont.)

10. Aperte o dispositivo de alívio de tensão na união de compres-
são. Consulte a Figura 5-106.

FIGURA 5-106 
008057

11. Insira o conduíte flexível no dispositivo de alívio de tensão até 
que esteja a cerca de 1/16” (1,6 mm) da base do inserto do 
conduíte flexível. Aperte a porca do dispositivo no corpo deste. 
Consulte a Figura 5-107.

FIGURA 5-107 
008058

12. Conclua o restante da instalação dos conduítes flexíveis e 
cabos de aço até a estação manual ou a válvula de gás.

Instruções de remoção de componentes

REMOÇÃO DO BLOCO

Usando os polegares nos grampos de cada lado do bloco, pressio-
ne com firmeza na direção do centro do bloco, ao mesmo tempo 
pressionando ligeiramente para baixo. Confirme os grampos na 
lateral do bloco se soltarem da tampa da estação manual, o bloco 
irá se soltar e ficar livre para ser removido do lado traseiro da 
tampa. Consulte a Figura 5-108.

FIGURA 5-108 
007884

REMOÇÃO DO BOTÃO

Insira uma pequena chave de fenda na abertura na base do botão. 
Empurre ligeiramente a chave de fenda e gire o botão no sentido 
horário; o botão poderá então ser removido sem quebrar a haste 
do vidro. Consulte a Figura 5-109.

FIGURA 5-109 
008059

REMOÇÃO DA ETIQUETA “PULL” 

Usando uma pequena chave de fenda ou outro objeto pontudo, 
empurre o lado de trás da etiqueta. Isso irá soltá-la do botão. 
Consulte a Figura 5-110.

FIGURA 5-110
008060 
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO 
REMOTO MANUAL OU DA VÁLVULA MECÂNICA DE 
GÁS UTILIZANDO CONDUÍTES FLEXÍVEIS (cont.)

Instalação da estação manual sem o 
conjunto do bloco da polia

Nota 1: Quando esta opção de instalação é utilizada, a distân-
cia entre a parte traseira da placa frontal e a conexão com o 
acessório de compressão do conduíte EMT de 1/2” não deve 
exceder 6” (152 mm).

Nota 2: Para permitir um trecho retilíneo de cabo a partir da 
estação manual, uma caixa de junção octogonal com uma aber-
tura (knockout) central na parte traseira é necessária. Consulte a 
Figura 5-111. Se uma caixa ou alojamento pré-fabricado for usado, 
ele deve permitir que a placa frontal da estação manual seja fir-
memente presa à caixa ou alojamento, com um furo ou knockout 
adequado para que um conector de compressão de conduíte EMT 
rosqueado de 1/2” seja instalado diretamente em linha com o centro 
do botão da estação manual.

FIGURA 5-111
008415

1. Prenda um conector de compressão de conduíte EMT de 
1/2” (Nº de peça 55813) na abertura central traseira da caixa 
de junção. Se outro elemento além de uma caixa de junção 
for usado, um método para prender o conduíte flexível ou 
EMT diretamente em linha com o centro do botão da estação 
manual deve ser usado. Isso assegurara que, no caso de uma 
operação manual, o cabo, saindo por trás da placa frontal 
da estação manual, será puxado diretamente para fora, sem 
emperrar ou causar força de tração adicional em virtude de 
perda por atrito.

2. Remova o conjunto do bloco da placa frontal da estação 
manual. Passe o cabo desde o conduíte flexível ou EMT de 
1/2” preso à parte traseira da caixa de junção ou alojamento 
fabricado, através do lado traseiro da placa da estação manual 
e através do botão.

3. Passe o cabo através da luva (Nº de peça 26317) e deixe uma 
sobra de cerca de 1/4” a 3/8” (6,4 mm a 9,5 mm) após a luva.

4. Pressione a luva duas vezes usando um alicate de crimpa-
gem Nicopress (National Telephone Supply Company, Nº de 
estoque 51-C-887). Verifique se a luva está apertada com 
firmeza no cabo.

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ELÉTRICAS DE GÁS

ATENÇÃO

As válvulas elétricas de gás se destinam à ins-
talação somente em áreas internas.

As instruções e diagramas esquemáticos a seguir ilustram méto-
dos dos procedimentos de instalação de válvulas elétricas de corte 
de gás de 110 VCA.

1. Certifique-se de que a tampa do gabinete do conjunto de acio-
namento regulado esteja retirada e que o pino de travamento 
esteja corretamente inserido no mecanismo de acionamento 
regulado.

ATENÇÃO

O não cumprimento desta instrução poderá 
levar ao acionamento do sistema.

2. Verifique se o cartucho foi removido do conjunto de aciona-
mento regulado e se o mecanismo de acionamento regulado 
está engatado (armado).

 Se o pino de travamento do mecanismo de acionamento regu-
lado não estiver inserido, ou se seu cartucho não tiver sido 
retirado, consulte o item “Manutenção Semestral” na seção 
“Exame de Manutenção”, Página 8-1, e execute as Etapas 2 e 
3 antes de prosseguir com as etapas de instalação a seguir.

3. ! ADVERTÊNCIA
 Para reduzir o risco de explosão em virtude de um escape 

de gás, certifique-se de que a linha de gás seja desligada 
antes de conectar a válvula de gás. O não cumprimento desta 
instrução poderá resultar em lesões pessoais sérias ou morte. 
A instalação da válvula de gás deve ser realizada por pessoas 
qualificadas, de acordo com os requisitos normativos locais.

 Instale cada uma das válvulas elétricas de gás na posição 
selecionada na linha de gás, de forma que ela possa assegu-
rar a interrupção segura do fluxo para todos os equipamentos 
predeterminados que estão sendo protegidos mediante o acio-
namento do sistema. Consulte as instruções do fabricante (se 
fornecidas). Consulte a Figura 5-112.

a. Utilize um tubo novo, devidamente escareado e com aparas 
removidas.

b. Instale a válvula de maneira que o atuador fique acima da 
tubulação horizontal, com não mais que cinco graus (5°) de 
inclinação para qualquer lado.

c. Certifique-se de que o fluxo de gás tenha a mesma direção 
que a seta mostrada na válvula de gás.

d. Se um filtro de linha for utilizado, instale-o a montante da 
válvula.

e. Se necessário, instale uma coluna de condensado na linha 
de gás, de acordo com os requisitos normativos locais.

4. Instale e prenda um conduíte de 1/2” entre cada válvula elétrica 
de gás e a caixa do relé de rearme manual.
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INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ELÉTRICAS DE GÁS (cont.)

5. Etiquete e conecte a fiação elétrica a cada válvula elétrica de 
gás. Passe a fiação através do conduíte até o relé de rearme 
manual. Cubra com fita ou com um plugue para fios as pontas 
de fios não usados, de acordo com os requisitos normativos 
locais. Consulte as Figuras 5-122 a 5-125 no final desta seção, 
onde são apresentados os diagramas de ligação elétrica 
típicos.

001092

CORRETO:

EXTREMIDADES DAS GARRAS 
DA MORSA PERTO DO TUBO QUE 
ESTÁ SENDO INSERIDO. ISSO 
PREVINE O EXCESSO DE ESFORÇOS 
SOBRE O CORPO DA VÁLVULA.

001093

CORRETO:

A APLICAÇÃO DA CHAVE 
PRÓXIMO AO TUBO QUE ESTÁ 
SENDO INSERIDO PREVINE 
O EXCESSO DE ESFORÇOS 
SOBRE O CORPO DA VÁLVULA.

INCORRETO:

NESTE PONTO, 
A CHAVE GERA 
ESFORÇOS SOBRE O 
CORPO DA VÁLVULA.

FIGURA 5-112

6. ! ADVERTÊNCIA
Antes de executar qualquer trabalho de conexão elétrica, 
certifique-se de que a alimentação principal foi desconectada. 
Se a alimentação principal não for desligada, lesões pessoais 
sérias ou morte podem acontecer em caso de contato com 
fios energizados.

ATENÇÃO

Todas as conexões/ligações elétricas devem 
ser realizadas por pessoas qualificadas, de 
acordo com os requisitos normativos locais.

 Conecte a fiação elétrica ao relé de rearme manual juntamente 
quaisquer contatores ou com os dispositivos necessários 
fornecidos por terceiros. Consulte as instruções do fabricante 
e a figura pertinente listada para obter assistência.

7. Cubra com fita ou com um plugue para fios as pontas de fios 
não usados, de acordo com os requisitos normativos locais.

8. Instale e prenda um conduíte de 1/2” entre o gabinete do 
conjunto de acionamento regulado e a caixa do relé de rearme 
manual.

 Se microchaves não estiverem instaladas, consulte a seção 
“Chave elétrica” e as instale agora, executando as Etapas 3 a 
8.

9. Etiquete e conecte a fiação elétrica a cada microchave (chave 
de disparo). Passe a fiação através do conduíte até o relé de 
rearme manual.

10. Conecte a fiação entre cada microchave e os terminais do relé 
de rearme manual. Consulte as instruções do fabricante (se 
fornecidas) e a figura pertinente para obter assistência.

11. Cubra com fita ou com um plugue para fios as pontas de fios 
não usados, de acordo com os requisitos normativos locais.

12. Religue corretamente a alimentação do sistema.
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INSTALAÇÃO DE CHAVES ELÉTRICAS

O procedimento para a instalação de uma microchave em campo 
é apresentado a seguir.

! CUIDADO

Fios não utilizados se tornam “quentes” quando o sistema é opera-
do. Se as pontas desses fios expostos não forem cobertas adequa-
damente, poderão provocar choques elétricos se tocadas.

! CUIDADO

Antes de executar qualquer trabalho de conexão elétrica, certi-
fique-se de que a alimentação principal foi desconectada. Se a 
alimentação principal não for desligada, lesões pessoais sérias ou 
morte podem acontecer em caso de contato com fios energizados.

ATENÇÃO

À exceção da chave iniciadora de alarme, todas 
as conexões de ligações elétricas devem ser 
realizadas fora do gabinete do acionamento 
AUTOMAN, em alojamentos/caixas apropria-
dos, de acordo com os requisitos normativos 
locais.

1. Certifique-se de que a tampa do gabinete do conjunto de acio-
namento regulado esteja retirada e que o pino de travamento 
esteja corretamente inserido no mecanismo de acionamento 
regulado.

ATENÇÃO

O não cumprimento desta instrução poderá 
levar ao acionamento do sistema.

2. Verifique se o cartucho foi removido do conjunto de aciona-
mento regulado e se o mecanismo de acionamento regulado 
está engatado (armado). Se o pino de travamento do meca-
nismo de acionamento regulado não estiver inserido, ou se seu 
cartucho não tiver sido retirado, consulte o item “Manutenção 
Semestral” na seção “Exame de Manutenção”, Página 8-1, e 
execute as Etapas 2 e 3 antes de prosseguir com as etapas de 
instalação a seguir.

 Se o mecanismo de acionamento regulado possuir um sole-
noide instalado em fábrica, ele também deve ter duas chaves 
instaladas em fábrica.

ALAVANCA DE 
DISPARO

ALAVANCA 
DE DISPARO

FIGURA 5-113
001621

3. Instale uma ou duas microchaves na tampa das chaves da 
aba superior do suporte de montagem de chaves. Consulte a 
Figura 5-114.

 Nota: Quando aplicável, coloque sempre as chaves iniciado-
ras de alarme de baixa tensão na aba superior do suporte de 
montagem de chaves. Jamais coloque chaves iniciadoras de 
alarme de baixa tensão na aba inferior do suporte de monta-
gem de chaves.

FIGURA 5-114
009128

4. Deslize a tampa das chaves sobre a aba superior do suporte 
de montagem de chaves, assegurando que a aba deslize nas 
canaletas no lado de trás da tampa, até que os furos dos para-
fusos estejam alinhados. Consulte a Figura 5-115.

FIGURA 5-115
009129
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8. Deslize a tampa das chaves sobre a aba inferior do suporte 
de montagem de chaves, assegurando que a aba deslize nas 
canaletas no lado de trás da tampa, até que os furos dos para-
fusos estejam alinhados. Consulte a Figura 5-118.

FIGURA 5-118
009131

9. Instale dois parafusos e porcas de montagem de chaves, asse-
gurando que os parafusos passem através dos furos na tampa, 
através dos furos de montagem em cada uma das chaves e 
através dos furos na aba do suporte de montagem. Aperte os 
parafusos com firmeza.

 Nota: Para que os requisitos do UL sejam atendidos, os para-
fusos e porcas devem ser instalados. A tampa das chaves não 
se destina a prender as chaves no suporte.

10. Execute a ligação elétrica das chaves inferiores de acordo com 
o diagrama fornecido com cada mecanismo de acionamento. 
Consulte a Figura 5-117.

 Nota: Todas as ligações elétricas devem ser realizadas por 
pessoal qualificado.

11. Religue a alimentação do conjunto de acionamento.

12. Antes de passar para a Etapa 13, teste as microchaves.

a. Remova o pino de travamento. Com o acionamento 
AUTOMAN na posição armada (preparado), pressione a 
alavanca de cada chave para cima. Se a chave estiver 
funcionando corretamente, você deverá ouvir um clique. 
Consulte a Figura 5-119.

FIGURA 5-119
009133

b. Com o acionamento AUTOMAN na posição disparado, 
pressione a alavanca de cada chave para cima, você não 
deverá ouvir nenhum clique.

 Ao instalar várias chaves, certifique-se de que todas as 
chaves executam a transferência quando o acionamento é 
operado. Se isso não ocorrer, reajuste a posição das chaves.

INSTALAÇÃO DE CHAVES ELÉTRICAS (cont.)

5. Instale dois parafusos e porcas de montagem de chaves, asse-
gurando que os parafusos passem através dos furos na tampa, 
através dos furos de montagem em cada uma das chaves e 
através dos furos na aba do suporte de montagem. Consulte a 
Figura 5-116. Aperte os parafusos com firmeza.

 Nota: Para que os requisitos do UL sejam atendidos, os para-
fusos e porcas devem ser instalados. A tampa das chaves não 
se destina a prender as chaves no suporte.

FIGURA 5-116
009130

6. Execute a ligação elétrica das chaves superiores de acordo 
com o diagrama fornecido com cada mecanismo de aciona-
mento. Consulte a Figura 5-117.

FIGURA 5-117
009145

7. Se necessário, instale uma ou duas microchaves na tampa das 
chaves da aba inferior do suporte de montagem de chaves. 
Estas chaves deverão ser orientadas de modo oposto às 
chaves superiores, de forma que as alavancas apareçam no 
lado de cima da chave quando montadas na aba inferior. 

 Nota: Jamais coloque chaves iniciadoras de alarme de baixa 
tensão na aba inferior do suporte de montagem de chaves.
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INSTALAÇÃO DE CHAVES ELÉTRICAS (cont.)

c. Se um clique for ouvido na posição disparado, ajustes 
devem ser realizados removendo-se a microchave e 
curvando-se a alavanca ligeiramente.

d. Uma vez executados os ajustes, repita as etapas a e b 
acima. Depois do teste, rearme o acionamento AUTOMAN 
e instale o pino de travamento.

ATENÇÃO

Todas as conexões/ligações elétricas devem 
ser realizadas por pessoas qualificadas, de 
acordo com os requisitos normativos locais.

13. A chave agora pode ser conectada aos componentes compa-
tíveis que devem ser desligados ou ligados. Consulte as 
instruções dos fabricantes para verificar como executar corre-
tamente as ligações elétricas com tais componentes compatí-
veis.

ATENÇÃO

À exceção da chave iniciadora de alarme, todas 
as conexões de ligações elétricas devem ser 
realizadas fora do gabinete do acionamento 
AUTOMAN, em alojamentos/caixas apropria-
dos, de acordo com os requisitos normativos 
locais.

14. Cubra com fita ou com um plugue para fios as pontas de fios 
não usados, de acordo com os requisitos normativos locais.

ATENÇÃO

Não conecte a fonte de alimentação a nenhum 
relé, contator ou dispositivo fornecido por tercei-
ros até que todas as demais conexões elétricas 
tenham sido feitas. Consulte a seção pertinente 
das instruções fornecidas pelo fabricante para 
verificar os procedimentos de instalação reco-
mendados para estes dispositivos.

15. Desligue a fonte de alimentação e conecte a linha de alimen-
tação aos relés, contatores ou dispositivos fornecidos por 
terceiros, se utilizados.
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INSTALAÇÃO DA CHAVE INICIADORA DE ALARME

O kit da chave de acionamento de alarme (Nº de peça 428311) 
inclui os seguintes componentes:

• Conjunto da chave iniciadora de alarme – capacidade nominal 
de 50 mA, 28 VCC (ou 0,1 A, 125 VCA)

• Tampa da chave

• Parafusos de montagem com porcas (4)

• Parafusos autoatarraxantes (2)

• Alavanca de disparo

• Porca sextavada para a alavanca de disparo

• Folha de instruções

A chave iniciadora de alarme é instalada no acionamento 
AUTOMAN na aba superior do suporte de montagem de chaves.

1. Instale a alavanca de disparo com a porca sextavada forne-
cida.

2. Instale a chave iniciadora de alarme na tampa das chaves da 
aba superior do suporte de montagem de chaves. Para instalar 
a chave iniciadora de alarmes na tampa, deslize a chave para 
o interior da abertura grande na tampa, orientada de forma 
que a alavanca da fique do lado de baixo da chave. Consulte 
a Figura 5-120.

FIGURA 5-120
009137

ATENÇÃO

A chave iniciadora de alarme deve sempre ser 
instalada na aba superior do suporte de monta-
gem de chaves.

3. Deslize a tampa das chaves sobre a aba superior do suporte 
de montagem de chaves, assegurando que a aba deslize nas 
canaletas no lado de trás da tampa, até que os furos dos para-
fusos estejam alinhados.

4. Instale dois parafusos e porcas de montagem de chaves, asse-
gurando que os parafusos passem através dos furos na tampa, 
através dos furos de montagem em cada uma das chaves e 
através dos furos na aba do suporte de montagem. Aperte os 
parafusos com firmeza.

 Nota: Para que os requisitos do UL sejam atendidos, os para-
fusos e porcas devem ser instalados. A tampa das chaves não 
se destina a prender as chaves no suporte. 

 Consulte a seção Dispositivos Iniciadores da norma NFPA 72, 
“Código Nacional de Alarmes de Incêndio”, para verificar o 
método correto de conexão elétrica com o painel de alarme de 
incêndios.

ATENÇÃO

Todas as conexões com os painéis de controle 
de alarmes de incêndio devem ser executadas 
por pessoal treinado e qualificado e de acordo 
com as recomendações dos fabricantes dos 
painéis.

INCORRETO

ENTRADAENTRADA SAÍDA

CORRETO – SEPARE OS CONDUTORES QUE ENTRAM E SAEM

SAÍDA
004905

PAINEL DE 
CONTROLE DE 
ALARMES DE 

INCÊNDIO

CIRCUITO DE 
ALARME

CHAVE 
INICIADORA 
DE ALARME

RESISTOR DE FIM DE LINHA 
OU PRÓXIMO DISPOSITIVO

004891

FIGURA 5-121
Nota: À exceção da chave iniciadora de alarme, todas as cone-
xões elétricas devem ser feitas em caixas elétricas aprovadas, que 
também cumpram com as Disposições de Aterramento do artigo 
314,40 (D) da NEC.

CHAVE 
INICIADORA 
DE ALARME

TAMPA DAS 
CHAVES

SUPORTE DE 
MONTAGEM 
DAS CHAVES
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REQUISITOS DE CHAVES ELÉTRICAS

Válvula elétrica de corte de gás (110 VCA/60 Hz)

VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

MICROCHAVE 
ELÉTRICA

RELÉ DE REARME 
MANUAL

VÁLVULA ELÉTRICA 
DE GÁS

CAIXAS DE JUNÇÃO
(NÃO FORNECIDAS 
PELA TYCO)

000273

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS – RELÉ Nº de PEÇA 426151

MICROCHAVE ANSUL (CONTATOS DA 
CHAVE MOSTRADOS COM O ACIONAMENTO 
AUTOMAN NA POSIÇÃO ARMADO)

PRETO

VERMELHO

MARROM

REARMARINDICADOR DE 
ALIMENTAÇÃO

A B

BOBINA DO RELÉ

PARAFUSO

TERRA

5

4

3

2

1

6
9
3
4
7
1

RELÉ DE REARME 
MANUAL
(Nº DE PEÇA 426151)

VALORES NOMINAIS
  1/3 HP, 10 A, 120 VCA
  1/2 HP, 10 A, 240 VCA
  13 A, 28 VCC

VÁLVULA DE GÁS
CONSULTE A NOTA 3

L2 NEUTRO

L1 
ENERGIZADO

110 VCA/60 HZ

002462

PRETO

MARROM

VERMELHO

PARA 
4

PARA 
3

CHAVE SUPERIOR CHAVE INFERIOR

NOTA:

1. ______________ INDICA INSTALAÇÃO EM CAMPO.

2. __ __ __ __ __ INDICA INSTALAÇÃO EM FÁBRICA.

3. EMPRESAS CONTRATADAS: “CHAVES MAGNÉTICAS OU EQUIPAMENTOS DE CONTROLE INDUSTRIAL FECHADOS E LISTADOS PELO UL, COM 
CAPACIDADE CONDIZENTE À DO EQUIPAMENTO DE COZINHA, 110 VCA/60 HZ.”

4. NÃO UTILIZE FIOS PRETOS NA MICROCHAVE NA INSTALAÇÃO NORMAL. OS FIOS PRETOS DEVEM SER USADOS SOMENTE EM ALARMES EXTERNOS, 
CIRCUITOS DE LUZES, ETC. 

FIGURA 5-122
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REQUISITOS DE CHAVES ELÉTRICAS (cont.)

Aplicação elétrica (110 VCA/60 Hz) com e contator fornecido pelo cliente e carga de elemento de aquecimento

VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

MICROCHAVE 
ELÉTRICA

RELÉ DE REARME 
MANUAL

CONTATOR (FORNECIDO 
PELO CLIENTE)

INTERRUPTOR LIGA-
DESLIGA (FORNECIDO 
PELO CLIENTE)

CAIXA DE JUNÇÃO (NÃO 
FORNECIDA PELA TYCO)

000276

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS – RELÉ Nº de PEÇA 426151

RELÉ DE REARME MANUAL
(Nº DE PEÇA 426151)

PRETO

VERMELHO

MARROM
MICROCHAVE ANSUL (CONTATOS DA 
CHAVE MOSTRADOS COM O ACIONAMENTO 
AUTOMAN NA POSIÇÃO ARMADO)

REARMAR INDICADOR DE 
ALIMENTAÇÃO

TERRA

VERM-
ELHO PARA-

FUSOBA

BOBINA DO RELÉ

6
9
3
4
7
1

5

4

3

2

1

L2 NEUTRO

L1 
ENERGIZADO

110 VCA/60 HZ

CONTATOR (FORNECIDO 
PELO CLIENTE)

INTERRUPTOR LIGA-DESLIGA 
(FORNECIDO PELO CLIENTE)

PARA A ALIMENTAÇÃO 
220 V/440 V

002460

PARA A CARGA 
DO ELEMENTO DE 
AQUECIMENTO

VALORES NOMINAIS
  1/3 HP, 10 A, 120 VCA
  1/2 HP, 10 A, 240 VCA
  13 A, 28 VCC

CHAVE SUPERIOR CHAVE INFERIOR

PARA 
4

PARA 
3

MARROM

VERMELHO

PRETO

NOTA:

1. ______________ INDICA INSTALAÇÃO EM CAMPO.

2. __ __ __ __ __ INDICA INSTALAÇÃO EM FÁBRICA.

3. VÁLVULAS DE GÁS “VÁLVULA DE SEGURANÇA ELETRICAMENTE OPERADA LISTADA PELO UL PARA GÁS NATURAL OU GLP, CONFORME REQUERIDO, 
COM CLASSE DE PRESSÃO E TEMPERATURA APROPRIADAS, 110 VCA/60 HZ”, OU VÁLVULAS DE GÁS ANSUL, NÚMEROS DE PEÇA 13707, 13708, 13709, 
13710, AND 17643.

4. Não utilize fios pretos na microchave na instalação normal. Os fios pretos devem ser usados somente em alarmes externos, circuitos de luzes, etc. 

FIGURA 5-123
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REQUISITOS DE CHAVES ELÉTRICAS (cont.)

Aplicação elétrica (110 VCA/60 Hz) com e contator fornecido pelo cliente, carga de 
elemento de aquecimento e interruptor de alimentação de energia

VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

MICROCHAVE 
ELÉTRICA

CAIXA DE JUNÇÃO
(NÃO FORNECIDA 
PELA TYCO)

RELÉ DE REARME 
MANUAL

CHAVE OU TERMOSTATO 
(FORNECIDO PELO 
CLIENTE)

CONTATOR
(FORNECIDO PELO CLIENTE)

000279

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ELÉTRICAS – RELÉ Nº de PEÇA 426151

BOBINA DO RELÉ

MICROCHAVE ANSUL (CONTATOS DA 
CHAVE MOSTRADOS COM O ACIONAMENTO 
AUTOMAN NA POSIÇÃO ARMADO)

PRETO
VERMELHO

MARROM

REARMAR

BA
VERME-

LHO

INDICADOR DE 
ALIMENTAÇÃO

TERRA

PARA-
FUSO 5

4

3

2

1

6
9
3
4
7
1

RELÉ DE REARME 
MANUAL
(Nº DE PEÇA 426151)

VALORES NOMINAIS
  1/3 HP, 10 A, 120 VCA
  1/2 HP, 10 A, 240 VCA
  13 A, 28 VCC

CHAVE OU TERMOSTATO
(FORNECIDO PELO 
CLIENTE)

PARA A CARGA 
DO ELEMENTO DE 
AQUECIMENTO

L2 NEUTRO

L1 
ENERGIZADO

110 VCA/60 HZ

CONTATOR (FORNECIDO 
PELO CLIENTE)

PARA A ALIMENTAÇÃO 
220 V/440 V

002461

CHAVE SUPERIOR CHAVE INFERIOR

PARA 
4

PARA 
3

MARROM

VERMELHO

PRETO

NOTA:

1. ______________ INDICA INSTALAÇÃO EM CAMPO.

2. __ __ __ __ __ INDICA INSTALAÇÃO EM FÁBRICA.

3. EMPRESAS CONTRATADAS: “CHAVES MAGNÉTICAS OU EQUIPAMENTOS DE CONTROLE INDUSTRIAL FECHADOS E LISTADOS PELO UL, COM 
CAPACIDADE CONDIZENTE À DO EQUIPAMENTO DE COZINHA, 110 VCA/60 HZ.”

4. NÃO UTILIZE FIOS PRETOS NA MICROCHAVE NA INSTALAÇÃO NORMAL. OS FIOS PRETOS DEVEM SER USADOS SOMENTE EM ALARMES EXTERNOS, 
CIRCUITOS DE LUZES, ETC.

FIGURA 5-124 
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LIGAÇÃO ELÉTRICA DO CONJUNTO DE 
ACIONAMENTO REGULADO DE 24 VCC

CUIDADO
Não instale cartuchos nem remova o conjunto do tanque a menos 
que o acionamento esteja armado e o pino com anel esteja em 
posição. O não cumprimento desta instrução poderá resultar no 
acionamento acidental do sistema.

Se alguma das condições a seguir ocorrer durante a instalação, o 
solenoide do conjunto de acionamento pode ser danificado, tornan-
do o sistema inoperante.

1. O acionamento foi eletricamente disparado com o pino com 
anel inserido de forma que o mecanismo de acionando esteja 
fixado com pino na posição armado.

2. O braço da alavanca da chave montada está curvado de modo 
que a chave não opera quando o pino do acionamento toca o 
fundo na posição disparado.

3. Tenta-se rearmar o mecanismo de acionamento com a 
alimentação aplicada ao acionamento através dos contatos de 
alarmes.

As instruções completas de recarga, inspeção e manutenção 
podem ser encontradas no manual do sistema de supressão de 
incêndios aplicável.

! ADVERTÊNCIA
Tome extremo cuidado ao executar a ligação elétrica do conjunto de 
acionamento. O não cumprimento desta instrução poderá resultar 
em choques elétricos, resultando em possíveis lesões pessoais 
sérias ou morte.

 

Consulte as notas e os diagramas de ligação elétrica a seguir para 
obter instruções sobre como efetuar a ligação do conjunto de acio-
namento regulado de 24 VCC.

Notas:

1. A ser conectado a um circuito de acionamento com capacidade 
nominal de 24 VCC. 

 Alimentação: 750 mA a uma tensão nominal de 24 VCC (1,02 
a 30 VCC, máximo).

2. Polarização: Observe a polaridade quando conectado a um 
circuito de acionamento; Terminal 4 positivo, Terminal 8 nega-
tivo.

3. Todos os fios interconectados, números 14 - 18 AWG

4. Valores nominais dos contatos S1 e S2: 20 A, 125/250 VCA 2 HP, 
250 VCA 1 HP, 125 VCA.

5. Resistência da bobina SOL1: 28 OHMS +/− 10% a 77 °F 
(25 °C).

6. Instale o dispositivo de supervisão em linha SDx entre os termi-
nais 4 e 5. Consulte os requisitos do dispositivo de supervisão 
nas instruções de instalação do painel de acionamento. Se um 
dispositivo de supervisão em linha não for necessário, instale 
um jumper J2 entre os terminais 4 e 5.

7. Valores nominais do contato S3: 24 VCC, 240 mA, máximo

ESTES CONTATOS DE CHAVE TRANSFEREM 
MEDIANTE ATUAÇÃO DO ACIONAMENTO

ALTA

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO 
AUXILIAR

BAIXA

*

TB1

**

UNIDADE DE 
CONTROLE DE 
ACIONAMENTO 
SUPERVISIONADO 
LISTADA PELO UL

S1

NF

SDXOU

TZ1

J1

SOL1

NF

S2

SUPRESSOR DE 
TRANSIENTES 
DE TENSÃO

DISPOSITIVO DE 
SUPERVISÃO EM LINHA

* DISPOSITIVOS DE ALARME AUXILIARES, VIDE VALORES NOMINAIS DE S1

** VÁLVULA DE CORTE DE COMBUSTÍVEIS, MOTOR DO SOPRADOR, FECHADOR 
DE PORTAS, VIDE CAPACIDADES NOMINAIS DE S1.

FIGURA 5-125
008468
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NOTAS:
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O conjunto de acionamento regulado do sistema deve ser testado 
após o sistema ter sido completamente instalado, e ANTES DE 
SE INSTALAR O CARTUCHO. As informações de testes listadas 
nesta seção abordam as limitações e os parâmetros deste sistema 
pré-projetado. As pessoas responsáveis pelos testes do sistema 
R-102 devem ser treinadas e possuir um certificado ANSUL válido 
de um programa de treinamento no R-102.

Nota: O acionamento AUTOMAN deve estar armado antes que o 
teste da estação manual seja executado. Certifique-se de remover 
o pino de travamento antes de testar a estação manual.

TESTE DA ESTAÇÃO DE ACIONAMENTO MANUAL

Para testar cada uma das estações de acionamento remoto manu-
al, execute as etapas a seguir:

1.  Com o cartucho de gás expelente removido, retire o pino de 
travamento da alavanca do cabo do conjunto de acionamento 
regulado.

2. Remova a haste quebrável da estação manual inserindo uma 
pequena chave de fenda na abertura na base do botão, para 
permitir que o botão seja girado com facilidade. Empurre ligei-
ramente a chave de fenda e gire o botão no sentido horário; o 
botão poderá então ser removido sem quebrar a haste do vidro.

ATENÇÃO

Tome cuidado ao remover a haste dos proteto-
res laterais da estação manual enquanto gira o 
conjunto botão/haste.

3. Puxe o anel da estação manual. Se o conjunto de aciona-
mento regulado for disparado com facilidade, a estação de 
acionamento remoto manual está instalada corretamente. Se 
o conjunto não disparar, retire as tampas do tê com polia (se 
instalado) e de todos os cotovelos com polias para assegurar 
que o cabo está assentado nas rodas das polias. Se isto não 
corrigir o problema, existe muita folga na linha e esta deve ser 
tensionada novamente.

4. Rearme o conjunto de acionamento regulado utilizando a 
alavanca de engate (Nº de peça 441042 ou 441041) e reinstale 
o pino de travamento (Nº de peça 438031).

5. Na estação manual, insira a haste quebrável nos dois furos 
localizados na parte superior do botão. Gire o botão no sentido 
anti-horário.

ATENÇÃO

Tome o cuidado de encaixar as pontas da 
haste nos protetores laterais da estação manual 
enquanto gira o conjunto.

ATENÇÃO

Se nenhum outro dispositivo estiver instalado, 
passe para a Página 6-3, Etapa Nº 1 e teste o 
sistema de detecção.

TESTE DAS VÁLVULAS MECÂNICAS DE GÁS

Para testar uma válvula mecânica de corte de gás, execute as 
etapas a seguir:

1. ! ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de explosão em virtude de um escape de 
gás, antes de abrir a linha de gás, certifique-se de eliminar 
todas as chamas abertas e desligar todos os queimadores 
e dispositivos elétricos ou mecânicos que possam inflamar o 
gás. O não cumprimento desta instrução poderá resultar em 
lesões pessoais sérias ou morte.

 Abra a linha de gás.

2. Manualmente, coloque cada haste de cilindro na posição total-
mente “PARA BAIXO”. A válvula de gás deverá fechar. Se a 
válvula mecânica de gás não for acionada, retire as tampas 
de todos os cotovelos com polias para assegurar que o cabo 
está assentado nas rodas das polias. Se isto não corrigir o 
problema, pode haver muita folga na linha e esta deve ser 
tensionada novamente.

3. Verifique se existem pontos de fuga de gás aplicando uma 
solução de sabão nas conexões. A formação de bolhas nesses 
pontos indica um vazamento de gás. Aperte as conexões onde 
forem identificadas fugas de gás e repita o teste novamente 
para assegurar que não haja nenhum outro vazamento.

4. Se nenhuma fuga de gás for encontrada, puxe a haste do cilin-
dro de ar, colocando-a na posição totalmente “PARA CIMA”.

5. Rearme a válvula mecânica de gás.

6. Verifique se os queimadores apresentam odor de gás. SE 
ALGUM ODOR DE GÁS FOR DETECTADO, COLOQUE 
MANUALMENTE A HASTE DO CILINDRO NA POSIÇÃO 
TOTALMENTE “PARA BAIXO” IMEDIATAMENTE. Isto fará 
com que a válvula mecânica de gás feche a linha de gás.

 Abra todas as portas e janelas para ventilar a área e remover 
os fumos gasosos e corrija o vazamento de gás antes de pros-
seguir com o procedimento.

7. Caso nenhum odor de gás seja detectado, a chama-piloto 
pode ser acesa agora.

8. Recoloque as tampas laterais do alojamento da válvula de gás. 
Certifique-se de que o pino cilíndrico esteja posicionado em 
ambos os lados da ranhura do alojamento da válvula. Conecte 
os lacres de inspeção visual (Nº de peça 197) nas válvulas tipo 
ANSUL. Consulte a Figura 6-1 (próxima página).

9. Certifique-se de que o mecanismo de acionamento regulado 
esteja armado, com o pino de travamento em posição.

ATENÇÃO

Se nenhum outro dispositivo estiver instalado, 
passe para a Página 6-3, Etapa Nº 1 e teste o 
sistema de detecção.
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TESTE DAS VÁLVULAS MECÂNICAS DE GÁS (cont.)

LACRE DE INSPEÇÃO 
VISUAL (Nº DE PEÇA 197)

FIGURA 6-1
000359

TESTE DAS VÁLVULAS ELÉTRICAS DE GÁS

Para testar uma válvula elétrica de corte de gás, execute as etapas 
a seguir:

1. ! ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de explosão em virtude de um escape de 
gás, antes de abrir a linha de gás, certifique-se de eliminar 
todas as chamas abertas e desligar todos os queimadores 
e dispositivos elétricos ou mecânicos que possam inflamar o 
gás. O não cumprimento desta instrução poderá resultar em 
lesões pessoais sérias ou morte.

 Abra a linha de gás.

2. Certifique-se de que a ligação elétrica da microchave esteja 
corretamente executada.

3. Certifique-se de que a ligação elétrica de todos os demais 
dispositivos conectados ao relé de rearme manual esteja 
corretamente executada. Consulte os diagramas de ligação 
típicos nas Figuras 5-122, 5-123, 5-124 e 5-125, na seção 
“Instruções de instalação”.

4. Verifique se existem pontos de fuga de gás aplicando uma 
solução de sabão nas conexões. A formação de bolhas nesses 
pontos indica um vazamento de gás. Aperte as conexões 
nos pontos onde forem identificados vazamentos. Aperte as 
conexões onde forem identificadas fugas de gás e repita o 
teste novamente para assegurar que não haja nenhum outro 
vazamento.

5. Se nenhuma fuga de gás for encontrada, ligue a alimentação 
de energia e pressione o botão de rearme no relé de rearme 
manual (LUZ VERMELHA ACESA) para energizar (ABRIR) a 
válvula elétrica de gás.

6. Remova o pino de travamento do mecanismo de acionamento 
regulado.

 CUIDADO

Não instale o cartucho por enquanto, ou o sistema poderá ser 
acionado. 

7. Acione manualmente o sistema operando a estação manual 
remota. (Pode ser necessário remover a haste quebrável 
de vidro antes de operar a estação manual.) O relé de 
rearme manual (LUZ VERMELHA APAGADA) irá desenergizar 
(FECHAR) a válvula elétrica de gás, fechando assim a linha de 
gás. Se isso não acontecer, desligue a fonte de alimentação. 
Torne a examinar todas as ligações elétricas para assegurar 
que estejam corretamente conectadas. Consulte os diagramas 
de ligação típicos nas Figuras 5-122, 5-123, 5-124 e 5-125, na 
seção “Instruções de instalação”.

8. Se o teste for bem-sucedido, rearme o mecanismo de acio-
namento regulado utilizando a alavanca de engate (Nº de 
peça 441042 ou 441041) e reinstale o pino de travamento 
(Nº de peça 438301). Pressione o botão de rearme no relé de 
rearme manual (LUZ VERMELHA ACESA).

9. Verifique se os queimadores apresentam odor de gás. SE 
ALGUM ODOR DE GÁS FOR DETECTADO, DESLIGUE A 
ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA IMEDIATAMENTE. Isto fará 
com que a válvula elétrica de gás feche a linha de gás.

 Abra todas as portas e janelas para ventilar a área e remover 
os fumos gasosos e corrija o vazamento de gás antes de pros-
seguir com o procedimento.

10. Caso nenhum odor de gás seja detectado, a chama-piloto 
pode ser acesa agora.

ATENÇÃO

Se nenhum outro dispositivo estiver instalado, 
passe para a Página 6-3, Etapa Nº 1 e teste o 
sistema de detecção.

TESTE DA MICROCHAVE ELÉTRICA

O procedimento para o teste de uma microchave instalada em 
campo é apresentado a seguir:

ATENÇÃO

Se uma válvula elétrica de corte de gás estiver 
instalada no sistema, execute o procedimento 
de teste adequado para a válvula em primeiro 
lugar, antes de realizar as etapas a seguir.

1. Ligue a alimentação de energia e, se instalado, pressione o 
botão de rearme no relé de rearme manual (LUZ VERMELHA 
ACESA). Todos os dispositivos elétricos devem estar operando 
agora.

Manual do sistema de supressão de incêndios para restaurantes R-102

R-102 System Manual_PT.indb   2 12/11/14   11:37



SEÇÃO 6 - TESTES E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO
UL EX3470    ULC EX3470

01-SET-2014    REV. 11    Página 6-3

TESTE DA MICROCHAVE ELÉTRICA (cont.)

2. Remova o pino de travamento.

 CUIDADO

Não instale o cartucho por enquanto, ou o sistema poderá ser 
acionado.

3. Acione manualmente o sistema operando a estação manual 
remota. Pode ser necessário remover a haste quebrável de 
vidro antes de operar a estação manual. (Se instalado, o relé 
de rearme manual irá desenergizar a válvula elétrica de gás, 
fechando assim a linha de gás.) Todos os dispositivos eletrica-
mente operados predeterminados para fechar, deverão fazer 
isso. Se isso não acontecer, desligue a fonte de alimentação 
e verifique se as ligações elétricas estão devidamente conec-
tadas. Faça o teste novamente. Consulte os diagramas de 
ligação típicos nas Figuras 5-122, 5-123, 5-124 e 5-125, na 
seção “Instruções de instalação”.

4. Se o teste for bem-sucedido, rearme o mecanismo de acio-
namento regulado utilizando a alavanca de engate (Nº de 
peça 441042 ou 441041) e reinstale o pino de travamento 
(Nº de peça 438031). Se o relé de rearme manual estiver insta-
lado, pressione o botão de rearme (LUZ VERMELHA ACESA). 
Também será necessário reacender as chamas-piloto dos 
equipamentos de cozinha.

ATENÇÃO

Se nenhum outro dispositivo estiver instalado, 
passe para a Página 6-3, Etapa Nº 1 e teste o 
sistema de detecção.

TESTE DO SISTEMA DE DETECÇÃO

1. Teste o sistema de detecção executando as etapas a seguir:

a. Erga a alavanca tensora do mecanismo de acionamento 
regulado, colocando-a na posição “PARA CIMA”.

b. Remova o elemento fusível do detector terminal e instale 
um elemento de teste (Nº de peça 24916). Consulte a 
Figura 6-2.

FIGURA 6-2
000363

c. Identifique a articulação dos detectores e centralize-a em 
cada suporte.

 No caso de articulações de encaixe, a articulação deve 
estar ligeiramente deslocada na direção do lado do suporte 
mais próximo do detector terminal.

 No caso de articulações de encaixe, a articulação deve 
estar posicionada no lado do suporte mais próximo do 
detector terminal.

d. Abaixe a alavanca tensora do mecanismo de aciona-
mento regulado, colocando-a na posição “PARA BAIXO” e 
remova o pino de travamento.

e. Usando um corta-cabos, corte o último elo do detector 
terminal para simular um acionamento automático.

f.  Se o sistema for acionado com sucesso, passe para a 
Etapa 4.

2. Se o mecanismo de acionamento regulado não funcionar, 
verifique os componentes a seguir e corrija os problemas 
encontrados:

a. Verifique se a articulação do detector está corretamente 
posicionada.

b. Verifique se o cabo apresenta nós ou está emperrado.

c. Verifique se cabo nos cotovelos com polia está livre e 
centralizado nas rodas das polias. Caso algum indício de 
deformação seja encontrado em algum cotovelo com polia, 
substitua-o.

d. Certifique-se de que o pino de travamento foi removido.

e. Certifique-se de que o mecanismo de acionamento regu-
lado está armado.

f.  Certifique-se de que a alavanca tensora está na posição 
“PARA CIMA”.
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TESTE DO SISTEMA DE DETECÇÃO (cont.)

i. Instale a tampa no conjunto de acionamento regulado e em 
cada conjunto de atuador regulado e prenda com fixadores 
apropriados ou com lacres de inspeção visual. Insira o 
lacre (Nº de peça 197) nos furos superior e inferior de cada 
tampa, se aplicável. Se o sistema estiver instalado em um 
gabinete de OEM, instale a tampa do gabinete e prenda 
com os fixadores apropriados, seguindo o procedimento 
necessário.

 CUIDADO
Antes de instalar a tampa, certifique-se de que a alavanca 
tensora de detecção esteja colocada na posição “PARA 
BAIXO” para permitir a detecção e operação automáticas 
do acionamento regulado AUTOMAN.

j. Registre a data da instalação na etiqueta presa à unidade 
e/ou em um arquivo permanente.

3. Teste o sistema novamente executando as etapas a seguir:

a. Certifique-se de que o acionamento regulado esteja armado 
e o pino de travamento, inserido.

b. Erga a alavanca tensora do mecanismo de acionamento 
regulado, colocando-a na posição “PARA CIMA”.

c. Instale um novo elemento de teste (Nº de peça 24916) no 
detector terminal.

d. Abaixe a alavanca tensora do mecanismo de acionamento 
regulado, colocando-a na posição “PARA BAIXO”.

e. Verifique se existe uma folga mínima de 1/4” (6,4 mm) e 
máxima de 3/8” (9,5 mm) entre o martelo de disparo e a 
alavanca do cabo.

f.  Remova o pino de travamento.

g. Usando um corta-cabos, corte o último elo do detector 
terminal para simular um acionamento automático.

4. Após o acionamento do sistema com sucesso, execute as 
etapas a seguir: 

a. Erga a alavanca tensora colocando-a na posição “PARA 
CIMA” e instale um elemento fusível com capacidade apro-
priada no detector terminal.

b. Arme o mecanismo de acionamento regulado utilizando 
a alavanca de engate (Nº de peça 441042 ou 441041) e 
insira o pino de travamento (Nº de peça 438031).

c. Abaixe a alavanca tensora, colocando-a na posição “PARA 
BAIXO”.

d. No caso de articulações tipo tesoura, a articulação deve 
estar totalmente deslocada na direção do lado do suporte 
mais próximo do detector terminal.

e. Certifique-se de que exista uma folga mínima de 1/4” 
(6,4 mm) e máxima de 3/8” (9,5 mm) entre a base do 
martelo de disparo e a alavanca do cabo.

ATENÇÃO

Religue os equipamentos elétricos que possam 
ter sido afetados pelo acionamento do sistema.

f.  Remova a tampa de transporte e pese cada cartucho. 
Substitua se o peso estiver 1/2 oz (14,2 g) ou mais abaixo 
do peso estampado no cartucho. 

g. Instale o cartucho no receptor do mecanismo de aciona-
mento regulado e em cada receptor do atuador regulado. 
Aperte firmemente com a mão.

h. Remova o pino de travamento.

i. Instale a tampa no conjunto de acionamento regulado e em 
cada conjunto de atuador regulado e prenda com fixadores 
apropriados ou com lacres de inspeção visual. Insira o 
lacre (Nº de peça 197) nos furos superior e inferior de cada 
tampa, se aplicável. Se o sistema estiver instalado em um 
gabinete de OEM, instale a tampa do gabinete e prenda 
com os fixadores apropriados, seguindo o procedimento 
necessário.

 CUIDADO

Antes de instalar a tampa, certifique-se de que a alavanca 
tensora de detecção esteja colocada na posição “PARA 
BAIXO” para permitir a detecção e operação automáticas 
do acionamento regulado AUTOMAN.

j. Registre a data da instalação na etiqueta presa à unidade 
e/ou em um arquivo permanente.
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As informações de recarga listadas nesta seção abordam as limi-
tações e os parâmetros deste sistema pré-projetado. As pessoas 
responsáveis pela recarga do sistema R-102 devem ser treinadas 
e possuir um certificado ANSUL válido de um programa de treina-
mento no R-102.

Para que uma proteção contínua contra incêndios possa ser 
obtida, o sistema de supressão de incêndios para restauran-
tes R-102 deve ser recarregado imediatamente após o uso. Os 
procedimentos de recarga para sistemas com tanque único, tanque 
duplo ou múltiplos tanques são apresentados a seguir.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

Embora não exista nenhum procedimento incomum de limpeza dos 
agentes extintores ANSULEX ou ANSULEX de baixo pH, a nature-
za alcalina desses agentes requer que sejam removidos e limpos 
das superfícies da cozinha dentro de 24 horas após a descarga do 
sistema. A reação entre o agente químico úmido e a gordura ou 
o óleo de cozinha produzem um subproduto espumoso que pode 
ser removido com um pano ou esponja. Os procedimentos abaixo 
devem ser seguidos:

! CUIDADO
Antes de começar a limpeza, certifique-se de que todas as fontes 
de combustível que alimentam os equipamentos a serem limpos 
foram desligadas. Certifique-se de que a coifa de exaustão e todos 
os controles elétricos dos equipamentos tenham sido desenergiza-
dos para evitar qualquer possibilidade de choque elétrico durante 
o processo de limpeza causado pelo agente líquido alcalino eletri-
camente condutor ou seus resíduos.

Certifique-se de que todas as superfícies a serem limpas tenham 
resfriado até atingir a temperatura ambiente.

Não use água para limpar nenhum equipamento que contenha 
gorduras ou óleos de cozinha quentes. O uso da água nesses 
materiais quentes pode resultar no processo violento de formação 
de vapor e/ou respingos quentes, provocando leões pessoais.

1. O agente extintor não é tóxico, mas, após entrarem em contato 
com ele, produtos alimentícios e óleos/gorduras de cozinha 
deixam de ser adequados para o consumo humano e devem 
ser descartados.

2. Retire a maior quantidade possível do agente extintor usando 
esponjas ou panos limpos. Descarte essas esponjas e panos 
de limpeza em um aterro sanitário, de acordo com as regula-
mentações locais.

 ! CUIDADO
 Use luvas de borracha durante a limpeza, uma vez que peles 

sensíveis podem se tornar irritadas. Se o agente ANSULEX ou 
seus resíduos entraram em contato com a pele ou os olhos, 
lave bem a área afetada com água limpa.

3. Utilizando água quente e sabão, ou um pano ou esponja 
limpos, remota todo o resíduo espumoso e esfregue bem todas 
as superfícies que tenham entrado em contato com o agente.

4. Depois que todas as superfícies afetadas estiverem bem 
limpas, enxágue e deixe secar completamente antes de religar 
os equipamentos.

RECARGA

ATENÇÃO

Determine a causa da descarga do sistema e 
corrija-a imediatamente antes de executar a 
recarga.

1. Remova a tampa do gabinete do conjunto de acionamento 
regulado AUTOMAN e de cada conjunto de atuador regulado.

2. No tanque no gabinete do acionamento regulado: Desconecte 
a mangueira de gás expelente de cada conjunto de adaptador 
do tanque.

 No tanque no suporte de montagem ou gabinete: Desconecte 
a união da tubulação de gás expelente em cada linha de 
entrada do adaptador do tanque.

3. Desconecte a união da tubulação de distribuição em cada linha 
de saída do adaptador do tanque.

4. No tanque no gabinete: Remova o tanque.

 No tanque no conjunto de suporte: Solte a porca-borboleta, 
solte a cinta do suporte e remova cada tanque.

5. Remova todos os conjuntos de adaptador de tanque/tubo e 
execute o seguinte:

a. Remova o anel O-ring e inspecione-o para verificar se apre-
senta danos.

b. Limpe o anel O-ring e aplique nele uma camada de graxa de 
boa qualidade para temperaturas extremas. Recoloque-o 
na ranhura do adaptador. Consulte a Figura 7-1.

c. Remova o plugue de 1/4”.

d. Limpe e inspecione para verificar se apresenta movimento 
livre ou pontos de corrosão. Se necessário, troque o plugue 
de ventilação (Nº de peça 74247). 

e. Recoloque o plugue no corpo do adaptador.

ANEL DE 
VEDAÇÃO O-RING

FIGURA 7-1
000364
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RECARGA (cont.)

6. CUIDADO

Não lave o tubo somente com água ou outro material não 
aprovado, pois isso poderia provocar corrosão interna, levan-
do a uma possível descarga incorreta.

 O sistema de tubulação deve ser lavado para a remoção de 
resíduos químicos úmidos. Prepara o sistema para lavagem:

a. Adicione todo o conteúdo de um frasco de 32 oz de 
Concentrado de lavagem ANSUL (Nº de peça 79656) em 
um tanque de agente extintor R-102 vazio. O volume total 
de um frasco pode ser usado em um tanque de 1,5 gal ou 
de 3,0 gal.

b. Encha o tanque até aproximadamente a metade com água 
quente e limpa. Agite o tanque por alguns segundos e 
adicione mais água quente até que o nível chegue a apro-
ximadamente 1” (25 mm) da base da abertura de abasteci-
mento do tanque.

c. Instale o conjunto do adaptador/tubo e aperte.

7. Para executar o procedimento de lavagem, prenda sacos 
plásticos reforçados em cada bico (consulte a Figura 7-2) ou 
retire a ponta e o filtro de cada bico e prenda um tubo plástico. 
Consulte a Figura 7-3.

 Se utilizar sacos plásticos, prenda-os e passe para a Etapa 9.

 Se utilizar tubos plásticos, passe para a Etapa 8.

FUROS PARA VENTILAÇÃO

CONEXÃO 
DO BICO

SACO PLÁSTICO 
REFORÇADO

FIGURA 7-2
001739

PONTA DO BICO
CORPO 
DO BICO

TUBO 
PLÁSTICO 
PARA ALTA 
PRESSÃO

CONEXÃO DE COMPRESSÃO/
ADAPTADOR ROSQUEADO DE 1/2” NPT

FIGURA 7-3
001740

8. Se decidir pela opção de tubos plásticos, utilize tubos com 
diâmetro externo de 1/2” (13 mm), com espessura de parede 
não superior a 0,062” (1,5 mm), certificando-se de que possam 
suportar as pressões de pelo menos 90 psi (6,2 bar) expelidas 
durante os procedimentos de lavagem e purga.

 O procedimento também requer um recipiente onde o tubo 
possa ser preso, tal como um balde plástico de 5 galões com 
tampa de encaixe.

 Para preparar os tubos plásticos:

a. Corte vários pedaços de tubos com comprimentos suficien-
tes para chegar até o recipiente a partir de cada saída dos 
bicos.

b. Usando a ponta do bico, deslize um pedaço de tubo 
plástico de 1/2” (13 mm) sobre a estria na ponta do bico e 
prenda com uma braçadeira ajustável de mangueira de 1/2” 
(13 mm). Consulte a Figura 7-4.

c. Na tampa do balde, faça tantos furos quanto forem neces-
sários, com diâmetro suficiente para permitir que conexões 
de 1/2” NPT sejam inseridas, e um furo adicional que possa 
ser usado como respiro.

d. Prenda adaptadores rosqueados/conexões de compressão 
de 1/2” à tampa do balde usando porcas de conduíte de 1/2”. 
Consulte a Figura 7-4.
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RECARGA (cont.)

ESTRIA NO BICO

TUBO DE 1/2”

BRAÇADEIRA 
DE MANGUEIRA 

AJUSTÁVEL DE 1/2”

PONTA DO BICO

CONEXÃO DE 
COMPRESSÃO/
ADAPTADOR 
ROSQUEADO DE 1/2”

INSERTO 
DE TUBO

PORCAS DE 
CONDUÍTE 

DE 1/2”

TAMPA DO 
BALDE

FIGURA 7-4
000367

e. Prenda as pontas dos tubos nas conexões de compressão. 
Insertos de tubos serão necessários. Consulte a Figura 7-4.

f. Instale as extremidades dos bicos/tubos nos corpos dos 
bicos na tubulação de descarga.

g. Certifique-se que cada trecho de tubo esteja preso à tampa 
do balde e que esta esteja encaixada com firmeza no balde.

9. Execute as etapas do procedimento de lavagem a seguir:

a. Conecte a tubulação de descarga e a linha de gás expe-
lente ao adaptador do tanque de agente extintor.

b. Arme o mecanismo de acionamento AUTOMAN e insira o 
pino de travamento. Consulte a Seção Componentes deste 
manual para obter os números de peças detalhados.

c. Instale o cartucho LT-30-R e aperte manualmente.

d. Remova o pino de travamento.

e. Se o sistema possuir atuadores regulados, instale cartu-
chos LT-30-R neles também.

f. Acione o sistema usando a estação manual.

g. Lave todos os bicos e filtros do sistema com água quente 
e sabão, enxágue e recoloque todos eles em seus locais 
apropriados na tubulação de descarga.

h. Certifique-se de que todos os tipos de bicos são corretos. 
Utilizando o dispositivo de orientação de bicos, certifique-se 
de que todos os bicos sejam corretamente orientados para 
os pontos apropriados dos equipamentos.

i. Aplique uma pequena quantidade de graxa de silicone 
Dow Corning 111 na abertura da ponta do bico. Instale as 
tampas de segurança nos bicos.

j.  Remova o tanque vazio.

10. Encha cada tanque com 1,5 gal (5,8 L) ou 3,0 gal (11,6 L) de 
agente extintor líquido com baixo pH ANSULEX. Consulte a 
Figura 7-5. Nota: Use um funil com uma peneira para evitar 
que materiais estranhos entrem no tanque. Consulte a 
Figura 5-6 na Página 5-3 para obter instruções detalhadas 
adicionais de enchimento de tanques.

2 1/4” ± 1/8” (58 mm ± 3 mm) A PARTIR 
DO TOPO DO COLAR PARA O 
TANQUE DE 3,0 GALÕES
OU
1 3/4” ± 1/8” (45 mm ± 3 mm) A PARTIR 
DO TOPO DO COLARPARA O 
TANQUE DE 1,5 GALÕES

TANQUES DE AÇO INOXIDÁVEL

000292

1” A 1 1/8” (26 - 28 mm) 
A PARTIR DA BASE 
DA ABERTURA DE 
ABASTECIMENTO 
PARA TANQUES DE 
3,0 E 1,5 GALÕES

TANQUE DE AÇO PINTADO DE VERMELHO

000292a

FIGURA 7-5

 CUIDADO

Durante o enchimento, a temperatura do agente extintor deve 
se manter entre 60 °F e 80 °F (16 °C e 27 °C). NÃO ENCHA 
O TANQUE COM AGENTE EXTINTOR FRIO. NÃO ENCHA 
DEMAIS O TANQUE. O enchimento excessivo pode resultar 
na entrada de agente extintor na mangueira de gás e no regu-
lador, o que poderia causar o mau funcionamento do sistema. 
Vide página 5-3.

11. Recoloque o disco de ruptura (Nº de peça 416974) no conjunto 
do adaptador. Certifique-se de que o lado prateado do disco 
fique voltado de forma a ficar mais afastado do tanque.

12. Recoloque o conjunto do adaptador/tubo e aperte em posição. 
Recoloque e prenda cada tanque no conjunto de acionamento 
regulado e no suporte/gabinete de montagem. Reconecte a tubu-
lação de gás expelente e de distribuição conforme requerido.

13. Erga a alavanca tensora colocando-a na posição “PARA 
CIMA”

14. Arme o mecanismo de acionamento regulado utilizando a 
alavanca de engate (Nº de peça 441042 ou 441041) e insira o 
pino de travamento (Nº de peça 438031).
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RECARGA (cont.)

15. Remova o cartucho vazio do conjunto de acionamento regulado 
e de cada conjunto de atuador regulado, conforme requerido.

 CUIDADO

Não instale o novo cartucho por enquanto, ou o sistema pode-
rá ser acionado.

16. Instale elementos fusíveis de capacidade correta em todos os 
detectores, exceto no detector terminal.

ATENÇÃO

Se o acionamento foi causado por um incêndio, 
todos os elementos fusíveis devem ser trocados.

17. Instale um elemento de teste (Nº de peça 24916) no detector 
terminal.

18. Abaixe a alavanca tensora, colocando-a na posição “PARA 
BAIXO”.

19. Remova o pino de travamento.

20. Usando um corta-cabos, corte o último elo do detector terminal 
para simular um acionamento automático.

ATENÇÃO

Se o mecanismo de acionamento regulado não 
funcionar, consulte as Etapas 2 e 3 do teste 
do sistema de detecção, na Seção “Testes 
e Colocação em Serviço”, Página 6-3 deste 
manual.

21. Após o sistema funcionar com sucesso, erga a alavanca 
tensora, colocando-a na posição “PARA CIMA”.

22. Instale um elemento fusível de capacidade adequada apro-
vado pela ANSUL no detector terminal.

23. Arme o mecanismo de acionamento regulado e insira o pino de 
travamento (Nº de peça 438031).

24. Identifique a articulação dos detectores e posicione-as correta-
mente em cada suporte.

25. Abaixe a alavanca tensora, colocando-a na posição “PARA 
BAIXO”.

26. Inspecione a base do grampo fixador do cabo de aço para 
assegurar que exista uma folga mínima de 1/4” (6,4 mm) e 
máxima de 3/8” (9,5 mm) entre a base do conjunto do martelo 
de disparo e o conjunto da alavanca do cabo.

ATENÇÃO

Se a folga não estiver na faixa acima, levante 
a alavanca tensora colocando-a na posição 
“PARA CIMA”, levante o martelo de disparo de 
3/8” a 1/2” (9,6 mm a 12,7 mm), aperte os parafu-
sos de ajuste e repita as Etapas 25 e 26.

27. Remova o pino de travamento.

28. Teste manualmente o mecanismo de acionamento regulado 
operando a estação de acionamento remoto manual.

29. Rearme o mecanismo de acionamento regulado e insira o pino 
de travamento.

30. Reinicialize todos os dispositivos que foram afetados pelo 
acionamento do sistema. Consulte a seção “Reinicialização”, 
a seguir.

REINICIALIZAÇÃO

Reinicialização da estação de acionamento remoto manual

Estilo estampada em metal (Nºs de peça 4835 e 54011)

Para testar cada uma das estações de acionamento remoto manu-
al, execute as etapas a seguir:

1. Se necessário, remova os parafusos que prendem a haste 
quebrável de vidro.

2. Se necessário, remova com cuidado todos os cacos de vidro 
que existirem na estação.

3. Pressione e posicione a alça em anel no local correto contra 
a tampa e deslize uma haste de vidro nova (Nº de peça 4834) 
através do pino e da alça.

4. Aperte um parafuso de ajuste no pino.

5. Se nenhum outro rearme ou reinicialização forem necessários, 
consulte o item “Cartucho de reposição, na Página 7-5, e 
execute as Etapas 1 a 5.

Estilo moldada em compósito com protetores laterais  
(Nºs de peça 434618 e 435960)

1. Se necessário, remova com cuidado todos os cacos de vidro 
que existirem na estação.

2. Insira a haste quebrável nos dois furos localizados na parte 
superior do botão.

3. Puxe o excesso da folga de volta para o acionamento 
AUTOMAN. Isso colocará o conjunto do botão em posição.

ATENÇÃO

Tome o cuidado de encaixar as pontas da 
haste nos protetores laterais da estação manual 
enquanto gira o conjunto.

4. Segure o conjunto do botão contra a placa frontal. Gire o 
conjunto do botão no sentido anti-horário até que a haste 
quebrável e o botão encaixem em posição.

5. Encaixe a etiqueta PULL sobre o botão, de forma que fique 
legível.

6. Se nenhum outro rearme ou reinicialização forem necessários, 
consulte o item “Cartucho de reposição, na Página 7-5, e 
execute as Etapas 1 a 5.
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REINICIALIZAÇÃO (cont.)

Rearme da válvula mecânica de corte de gás

Para rearmar uma válvula mecânica de corte de gás, execute as 
etapas a seguir:

! ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de explosão em virtude de um escape de gás, 
antes de abrir a linha de gás, certifique-se de eliminar todas as 
chamas abertas e desligar todos os queimadores e dispositivos 
elétricos ou mecânicos que possam inflamar o gás. O não cumpri-
mento desta instrução poderá resultar em lesões pessoais sérias 
ou morte.

1. Remova a tampa lateral do alojamento da válvula de gás.

2. Estenda a haste do cilindro de ar, colocando-a na posição 
totalmente “PARA CIMA”. O cilindro de ar fica localizado no 
interior do gabinete do conjunto de acionamento regulado.

3. Rearme a válvula de gás puxando a sua haste para cima até 
que o pino na haste encaixe na alavanca de engate.

4. Verifique se os queimadores apresentam odor de gás. SE 
ALGUM ODOR DE GÁS FOR DETECTADO, COLOQUE 
MANUALMENTE A HASTE DO CILINDRO NA POSIÇÃO 
TOTALMENTE “PARA BAIXO” IMEDIATAMENTE. Isto fará 
com que a válvula mecânica de gás feche a linha de gás.

 Abra todas as portas e janelas para ventilar a área e remover 
os fumos gasosos e corrija o vazamento de gás antes de pros-
seguir com o procedimento.

5. Caso nenhum odor de gás seja detectado, a chama-piloto 
pode ser acesa agora.

6. Recoloque a tampa lateral do alojamento da válvula de gás. 
Nas válvulas tipo ANSUL, certifique-se de que o pino cilíndrico 
esteja posicionado em ambos os lados da ranhura do aloja-
mento da válvula e coloque um lacre de inspeção visual (Nº de 
peça 197).

7. Se nenhum outro rearme ou reinicialização forem necessários, 
consulte o item “Cartucho de reposição” e execute as Etapas 
1 a 5.

Rearme de microchaves elétricas

Para rearmar microchaves elétricas, execute as etapas a seguir:

1. Certifique-se de que a alimentação de energia esteja ligada.

2. A microchave rearma automaticamente quando o mecanismo 
de acionamento regulado é rearmado.

3. Se nenhum outro rearme ou reinicialização forem necessários, 
consulte o item “Cartucho de reposição” e execute as Etapas 
1 a 5.

Rearme da válvula elétrica de corte de gás

Para rearmar uma válvula elétrica de corte de gás, execute as 
etapas a seguir:

! ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de explosão em virtude de um escape de gás, 
antes de abrir a linha de gás, certifique-se de eliminar todas as 
chamas abertas e desligar todos os queimadores e dispositivos 
elétricos ou mecânicos que possam inflamar o gás. O não cumpri-
mento desta instrução poderá resultar em lesões pessoais sérias 
ou morte.

1. Certifique-se de que a alimentação de energia esteja ligada.

2. Pressione o botão de rearme no relé de rearme manual (luz 
vermelha acesa). A válvula de gás irá retomar sua posição 
normal de operação (aberta).

3. Verifique se os queimadores apresentam odor de gás. SE 
ALGUM ODOR DE GÁS FOR DETECTADO, DESLIGUE A 
ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA IMEDIATAMENTE. Isto fará 
com que a válvula elétrica de gás feche a linha de gás.

 Abra todas as portas e janelas para ventilar a área e remover 
os fumos gasosos e corrija o vazamento de gás antes de pros-
seguir com o procedimento.

4. Caso nenhum odor de gás seja detectado, a chama-piloto 
pode ser acesa agora.

5. Se nenhum outro rearme ou reinicialização forem necessários, 
consulte o item “Cartucho de reposição” e execute as Etapas 
1 a 5.
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SEÇÃO 7 - PROCEDIMENTOS DE RECARGA E REINICIALIZAÇÃO
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REINICIALIZAÇÃO (cont.)

Rearme de pressostatos

Para rearmar um pressostato, execute as etapas a seguir:

1. Aperte o botão de rearme na tampa do pressostato. Os 
conjuntos de pressostatos ficam localizados no lado direito 
do gabinete do acionamento regulado. Um clique será ouvido, 
confirmando que o pressostato retornou à sua condição 
normal (não acionado).

2. Se nenhum outro rearme ou reinicialização forem necessários, 
consulte o item “Cartucho de reposição” e execute as Etapas 
1 a 5.

CARTUCHO DE REPOSIÇÃO

Para concluir os procedimentos de recarga e reinicialização/rearme:

1. Remova a tampa de transporte e pese cada cartucho. 
Substitua se o peso estiver 1/2 oz (14,2 g) ou mais abaixo do 
peso estampado no cartucho.

2. Certifique-se de que o mecanismo de acionamento regulado 
esteja armado e o pino de travamento, instalado. Instale cartu-
chos de reposição no receptor do conjunto de acionamento 
regulado e em cada receptor de atuador regulado. Aperte 
manualmente.

3. Remova o pino de travamento.

4. Encaixe a tampa no acionamento regulado e em cada conjunto 
de atuador regulado e prenda um lacre (Nº de peça 197) nos 
furos superior e inferior de cada tampa.

 CUIDADO

Antes de instalar a tampa, certifique-se de que a alavanca ten-
sora de detecção esteja colocada na posição “PARA BAIXO” 
para permitir a detecção e operação automáticas do aciona-
mento regulado AUTOMAN.

5. Registre a data da recarga na etiqueta presa à unidade e/ou 
em um arquivo permanente.
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As informações de manutenção listadas nesta seção abordam as 
limitações e os parâmetros deste sistema pré-projetado. As pes-
soas responsáveis pela manutenção do sistema R-102 devem ser 
treinadas e possuir um certificado ANSUL válido de um programa 
de treinamento no R-102. 

A manutenção deve ser realizada semestralmente. A cada 12 
anos, porém, em conjunto com a manutenção regular, os tanques 
devem ser submetidos a um teste hidrostático e os reguladores 
devem passar por um teste de vazão.

Antes da execução das etapas de manutenção necessárias, veri-
fique se a proteção do sistema R-102 foi projetada e instalada 
corretamente para a configuração de equipamentos e sistemas 
de ventilação existentes. Caso não tenha sido, faça as correções 
requeridas.

EXAME DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL

Os procedimentos de manutenção semestral para sistemas com 
tanque único, tanque duplo ou múltiplos tanques são apresentados 
a seguir.

ATENÇÃO

Sob certas circunstâncias, as operações de 
limpeza de coifas e dutos podem tornar o sis-
tema de supressão de incêndios ineficaz. Isso 
pode acontecer quando uma camada de pro-
dutos químicos é deixada nos equipamentos de 
detecção, ou devido ao manuseio indevido do 
sistema pelo pessoal de limpeza. Assim sendo, 
recomenda-se enfaticamente que o sistema 
R-102 seja completamente inspecionado e 
submetido a uma revisão por um distribuidor 
autorizado ANSUL imediatamente após tais 
operações de limpeza.

1. Remova a tampa do gabinete do conjunto de acionamento 
regulado AUTOMAN e de cada conjunto de atuador regulado.

2. Insira a barra de travamento (Nº de peça 14985) ou o pino 
de travamento (Nº de peça 438031) no mecanismo de 
acionamento regulado armado. Consulte a Figura 8-1 ou a 
Figura 8-2.

BARRA DE 
TRAVAMENTO 
CORRETAMENTE 
INSTALADA

FIGURA 8-1
000321

FIGURA 8-2
009462

3. Remova o cartucho do conjunto de acionamento regulado 
e de cada conjunto de atuador regulado, instale uma tampa 
de segurança para transporte e coloque de lado em um local 
seguro.

4. Certifique-se de que a linha de acionamento usada para 
conectar os conjuntos de atuadores regulados ao conjunto 
de acionamento regulado AUTOMAN esteja conectada ao 
lado de alta pressão (lado direito) do receptor de cartucho no 
AUTOMAN, e que esteja intacta, com todas as conexões e 
acessórios firmemente apertados. Isto inclui todos os tubos e 
acessórios de cobre de 1/8” usados na conexão com o cilindro 
de ar para a válvula mecânica de gás ANSUL.

 CUIDADO

Se houver alguma fuga de pressão na linha de acionamento, 
os conjuntos de atuadores regulados poderão não operar. 
Uma fuga séria pode tornar todo o sistema inoperante.

5. Para verificar a existência de fugas na linha de acionamento, 
uma bomba de vácuo portátil ou elétrica pode ser usada. 

a. Desconecte a linha de acionamento do receptor de cartu-
cho do acionamento regulado AUTOMAN e conecte a 
bomba à linha.

b. A bomba deve criar um vácuo de 20 pol de Hg, conforme 
mostrado no manômetro. As fugas não devem ultrapassar 
uma perda de 5 pol de Hg dentro de 30 segundos.

c. Se o manômetro indicar um vazamento na linha, examine 
se esta apresenta danos ou conexões frouxas. Repare ou 
troque, conforme o necessário.

d. Se a fuga não for causada pela tubulação, desmonte os 
conjuntos de atuadores pneumáticos nos atuadores regula-
dos e inspecione os atuadores e seus anéis O-ring. Repare 
ou troque, conforme o necessário.

 Nota: As bombas de vácuo podem ser adquiridas em lojas de 
peças e acessórios automotivos. 

PINO DE 
TRAVAMENTO 
CORRETAMENTE 
INSTALADO
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SEÇÃO 8 - EXAME DE MANUTENÇÃO
UL EX3470    ULC EX3470
PÁGINA 8-2    REV. 11    01-SET-2014

EXAME DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL (cont.)

Método alternativo de teste:

 A linha de acionamento também pode ser pressurizada com 
CO2 ou N2 de um cartucho, ou com ar seco, CO2 ou N2 de um 
cilindro maior.

a. Arme o conjunto de acionamento regulado AUTOMAN e, com 
cuidado, insira a barra de travamento (Nº de peça 14985) 
ou o pino de travamento (Nº de peça 438031). Consulte a 
Figura 8-9 ou a Figura 8-10.

b. Certifique-se de que a mangueira e/ou tubo da linha de 
gás expelente desde o regulador no acionamento regulado 
AUTOMAN seja desconectada dos tanques de agente 
extintor.

c. Conecte o kit de testes do regulador (Nº de peça 56972) 
a uma das mangueiras da linha de gás expelente e tampe 
bem a mangueira ou tubulação restante. Consulte a 
Figura 8-12.

d. Assegure que nenhum cartucho esteja instalado no 
AUTOMAN ou nos conjuntos de atuadores regulados.

e. Para se verificar a operação dos conjuntos de atuadores 
regulados, pode-se usar o adaptador de pressão (Nº de 
peça 427560) para fazer a conexão a um cilindro de CO2 
ou N2 pressurizado ao invés de se usar um cartucho de CO2 
ou N2.

 Nota: O conjunto do adaptador de pressão é fornecido com 
um plugue de tubo de 1/4” NPT, que deve ser instalado no lado 
do adaptador.

f.  Instale uma conexão rápida de 1/4” para ar pressurizado 
(fornecida por terceiros) na base do adaptador.

g. Instale e aperte manualmente o adaptador no receptor de 
cartucho e prenda firmemente o conector correspondente 
do conjunto da mangueira do cilindro de gás.

h. Com a válvula do kit do teste do regulador fechada, remova 
a barra ou o pino de travamento e use a estação manual 
remota operada a cabo para operar o acionamento regu-
lado.

i. Abra a válvula do cilindro pressurizado para verificar se os 
conjuntos de atuadores regulados operam corretamente 
e se o cilindro de ar destrava a válvula mecânica de gás 
ANSUL, se utilizada.

j. Uma vez que a operação do atuador regulado e da válvula 
de gás tenha sido verificada, feche a válvula no cilindro 
pressurizado, se usado, e abra a válvula no kit de teste do 
regulador para aliviar qualquer pressão residual que exista. 

 Nota: Embora somente requerido a cada 12 anos, o regulador 
do acionamento regulado AUTOMAN também pode ser verifi-
cado. Consulte os procedimentos de manutenção na Página 
8-6.

k. Rearme o acionamento regulado AUTOMAN e remova o 
cartucho usado ou o adaptador de pressão do receptor do 
cartucho.

l. Se houver fugas na linha de acionamento ou no tubo de 
cobre de 1/8” de gás dos cilindros de ar, reaperte as cone-
xões ou troque os componentes danificados.

m. Se o perfurador do cartucho nos atuadores regulados não 
estender totalmente, desmonte o atuador e inspecione os 
componentes do conjunto.

• Uma vez desmontado o atuador pneumático, remova o 
conjunto do pistão do atuador e verifique se as paredes 
internas do corpo do atuador apresentam sinais de danos ou 
corrosão.

• Verifique a elasticidade do anel O-ring ou se apresenta danos. 
Troque, se necessário. Limpe o anel O-ring e aplique uma 
camada de graxa de boa qualidade para temperaturas extre-
mas. Reinstale-o.

• Torne a montar os conjuntos dos atuadores e reconecte todas 
as tubulações ou mangueiras de gás de acionamento e expe-
lente.

6. Remova a junta dos receptores de cartucho no mecanismo de 
acionamento regulado e em cada atuador regulado. Verifique 
se a junta apresenta elasticidade ou cortes e troque, se neces-
sário (Nº de peça 181). Limpe a junta e aplique uma camada 
de graxa de boa qualidade para temperaturas extremas. 
Reinstale as juntas nos receptores de cartucho.

7. No tanque do conjunto de acionamento regulado: Desconecte 
a mangueira de gás expelente de cada conjunto de adaptador 
do tanque.

 No tanque do conjunto suporte/gabinete: Desconecte a união 
da tubulação de gás expelente em cada linha de entrada do 
adaptador do tanque.

8. Desconecte a união da tubulação de distribuição em cada linha 
de saída do adaptador do tanque.

9. No tanque no gabinete: Remova o tanque. Mantenha na 
posição vertical para evitar o derramamento do agente extin-
tor.

 No tanque no conjunto de suporte: Solte a porca-borboleta, 
solte a cinta do suporte e remova cada tanque. Mantenha os 
tanques na posição vertical para evitar o derramamento do 
agente extintor.

10. Remova o conjunto do adaptador do tanque/tubo de cada 
tanque. Consulte a Figura 8-3.

FIGURA 8-3
000291

11. Certifique-se de que cada tanque contém 1,5 gal (5,8 L) ou 
3,0 gal (11,6 L) usando somente agente extintor líquido com 
baixo pH ANSULEX. O nível de agente nos tanques deve ser 
SOMENTE aquele indicado na seção “Instalação”. Consulte a 
Figura 5-6 na Página 5-3 para obter as tolerâncias detalhadas 
de enchimento dos tanques.
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01-SET-2014    REV. 11    Página 8-3

EXAME DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL (cont.)

Método alternativo de teste: (cont.)

12. Examine as roscas no adaptador de cada tanque e os colares 
dos tanques para verificar se apresentam entalhes, rebarbas 
ou roscas desalinhadas. Limpe o anel O-ring e aplique nele 
uma camada de graxa de boa qualidade para temperaturas 
extremas. Consulte a Figura 8-4. Remova o plugue de venti-
lação de 1/4”, limpe e inspecione para verificar se apresenta 
movimento livre ou pontos de corrosão (se necessário, 
troque-o (Nº de peça 74247)). Reinstale o plugue de ventila-
ção. Certifique-se de que o disco de ruptura está instalado, 
com o lado prateado posicionado mais afastado do tanque. 
Limpe a superfície de assentamento e recoloque o conjunto do 
adaptador/tubo em cada tanque. Aperte com firmeza.

ANEL DE 
VEDAÇÃO 

O-RING

LADO PRATEADO DO 
DISCO AFASTADO 
DO TANQUE

FIGURA 8-4
000364

13. Coloque os tanques totalmente carregados nos gabinetes e/ou 
suportes e prenda-os.

14. Com cuidado, monte e aperte com uma chave todas as tubu-
lações de distribuição de agente extintor e de gás expelente.

15. Remova as tampas de segurança dos bicos. Inspecione essas 
tampas e substitua-as se estiverem deterioradas. Nas tampas 
de segurança mais antigas, com grampos de mola, certifique-
-se de que os grampos estejam girando livremente na tampa. 
Nas tampas mais novas, certifique-se de que o anel O-ring 
integrado esteja intacto e sem danos. Se houver sinais de 
deterioração, troque as tampas afetadas.

ATENÇÃO

Tampas de segurança de borracha que este-
jam instaladas no sistema por um ano ou mais 
devem ser trocadas.

16. Certifique-se de que todos os tipos de bicos são corretos. 
Verifique todos os bicos para se certificar de que não apresen-
tem acúmulos de gordura de cozinha e que uma camada fina 
de graxa de silicone ainda esteja aplicada nos orifícios. 

 Nota: Não permita que a graxa de silicone entre nos orifícios 
dos bicos.

 Nota: Caso haja indícios de gordura de cozinha ou outros resí-
duos nos bicos ou na tubulação de distribuição, ou ainda caso 
sejam encontrados resíduos de agente extintor na tubulação 
de distribuição, toda a rede de tubulação deverá ser inspecio-
nada e completamente limpa. Trechos de tubulação que não 
puderem ser completamente limpos devem ser substituídos.

 Utilizando o dispositivo de orientação de bicos (Nº de 
peça 431992 ou Nº de peça 439877), certifique-se de que 
todos os bicos sejam corretamente orientados para os pontos 

apropriados dos equipamentos. Reinstale as tampas de segu-
rança nos bicos.

17. Remova a barra ou o pino de travamento e teste manualmente 
o conjunto de acionamento regulado operando a estação de 
acionamento remoto manual. Verifique se a tampa da estação 
manual apresenta danos ou sinais de desgaste. Troque a 
tampa se o cabo houver criado uma ranhura na tampa com 
profundidade equivalente ao diâmetro do cabo. Se a instalação 
estiver utilizando conduítes flexíveis, verifique se estes apre-
sentam danos, cortes ou curvas pronunciadas.

18. Arme o mecanismo de acionamento regulado utilizando a 
alavanca de engate (Nº de peça 14995 ou 435603/Nº de 
peça 441042 ou 441041). Consulte a Figura 8-5.

 Antes de passar para a Etapa 18, teste as microchaves.

a. Com o acionamento AUTOMAN na posição armada (prepa-
rado), pressione a alavanca de cada chave para cima. Se a 
chave estiver funcionando corretamente, você deverá ouvir 
um clique.

b. Com o acionamento AUTOMAN na posição disparado, 
pressione a alavanca de cada chave para cima, você não 
deverá ouvir nenhum clique.

c. Se um clique for ouvido na posição disparado, diversos 
ajustes devem ser realizados. O pino de extensão da 
alavanca de disparo pode ser girado de forma que o pico 
de um dos pontos hexagonais esteja apontado para cima, 
contra as alavancas da chave. Aperte nessa posição. 
Se isso não resolver o problema, solte os parafusos que 
prendem as chaves, aplique um pequeno torque no sentido 
anti-horário nas chaves e reaperte-as. Se necessário, um 
ajuste final pode ser feito removendo-se a microchave e 
curvando a alavanca ligeiramente.

d. Uma vez executados os ajustes, repita as etapas a e b 
acima. Em seguida, rearme o AUTOMAN e insira a barra 
ou pino de travamento.

FIGURA 8-5
009468
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EXAME DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL (cont.)

Método alternativo de teste: (cont.)

19. Erga a alavanca tensora colocando-a na posição “PARA 
CIMA” Consulte a Figura 8-6.

ALAVANCA 
TENSORA 
NA POSIÇÃO 
“PARA CIMA”.

FIGURA 8-6
000322

20. Instale um elemento de teste (Nº de peça 24916) no detector 
terminal.

21. Abaixe a alavanca tensora, colocando-a na posição “PARA 
BAIXO”. Consulte a Figura 8-7.

ALAVANCA TENSORA 
NA POSIÇÃO 
“PARA BAIXO”.

FIGURA 8-7
001096

22. Usando um corta-cabos, corte o elemento de teste do detector 
terminal para simular um acionamento automático.

ATENÇÃO

Se o mecanismo de acionamento regulado não 
funcionar, consulte as Etapas 2 e 3 do teste 
do sistema de detecção, na Seção “Testes e 
Colocação em Serviço”, Seção 6, Página 6-3 
deste manual.

23. Após o sistema funcionar com sucesso, erga a alavanca 
tensora, colocando-a na posição “PARA CIMA”.

24. Remova e destrua todos os elementos fusíveis existentes 
dos suportes do detector terminal e dos detectores em série, 
trocando-os por elementos fusíveis com capacidade apro-
priada, aprovados pela ANSUL e em conformidade com a 
norma NFPA 17A.

25. Inspecione o cabo de aço em todos os detectores, cotovelos 
com polias, tês com polias e no acionamento AUTOMAN. Se o 
cabo de aço mostrar sinais de desgaste ou estiver “desfiado”, 
troque todo o cabo.

26. Abaixe a alavanca tensora, colocando-a na posição “PARA 
BAIXO”.

27. Rearme o mecanismo de acionamento regulado e insira a 
barra ou o pino de travamento.

28. Inspecione a base do grampo fixador do cabo de aço para 
assegurar que exista uma folga mínima de 1/4” (6,4 mm) e 
máxima de 3/8” (9,5 mm) entre a base do conjunto do grampo 
de fixação do martelo de disparo e o conjunto da alavanca do 
cabo. Consulte a Figura 8-8.

CONJUNTO 
DO MARTELO 
DE DISPARO

CONJUNTO 
DA ALAVANCA 
DO CABO

GRAMPO DE 
FIXAÇÃO

1/4” (6,4 mm), 
MÍNIMO
3/8” (9,5 mm), 
MÁXIMO

FIGURA 8-8
000329

ATENÇÃO

Se a folga não estiver na faixa acima, levante 
a alavanca tensora colocando-a na posição 
“PARA CIMA”, levante o martelo de disparo de 
3/8” a 1/2” (9,5 mm a 12,7 mm), aperte os parafu-
sos de ajuste e repita as Etapas 24 e 26.

29. No caso de articulações tipo tesoura, posicione corretamente 
a articulação no suporte, de forma que fique totalmente deslo-
cada na direção do lado do suporte mais próximo do detector 
terminal.
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EXAME DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL (cont.)

Método alternativo de teste: (cont.)

30. Se houver uma válvula mecânica de gás instalada, inicie o 
procedimento de teste removendo ambas as tampas laterais.

31. No acionamento regulado, empurre a haste do cilindro de ar de 
forma que fique totalmente para baixo.

32. A válvula de gás deverá operar.

33. Puxe a haste do cilindro até que fique totalmente estendida.

34. Rearme a válvula de gás puxando a sua haste para cima até 
que o pino na haste encaixe na alavanca de engate.

35. Reinstale as tampas laterais da válvula de gás e coloque um 
lacre visual.

36. Teste as microchaves elétricas e as válvulas elétricas de gás 
executando as etapas descritas na Página 6-2 da Seção 6, 
“Teste e Colocação em Serviço”.

37. Antes de reinstalar o cartucho, reinicialize todos os equi-
pamentos adicionais seguindo os procedimentos da seção 
“Procedimentos de Recarga e Reinicialização”, Seção 7. 

38. Remova a tampa de transporte e pese cada cartucho. 
Substitua se o peso estiver 1/2 oz (14,2 g) ou mais abaixo do 
peso estampado no cartucho.

39. Certifique-se de que o mecanismo de acionamento regulado 
esteja armado e que a barra ou o pino de travamento esteja 
instalado. Rosqueie o cartucho de reserva no mecanismo de 
acionamento regulado e em cada receptor do atuador regu-
lado, apertando manualmente.

40. Remova a barra ou pino de travamento.

 CUIDADO

Certifique-se de que a alavanca tensora correta esteja na posi-
ção “PARA BAIXO”, após concluir todos os testes. Se isso não 
for feito, o sistema não irá operar automaticamente.

41. Encaixe a tampa no acionamento regulado e em cada atuador 
regulado, passe um lacre (Nº de peça 197) nos furos superior 
e inferior de cada tampa e prenda.

42. Se o sistema incluir um conjunto de mangueira de distribuição 
de agente extintor e cabo de restrição, execute as seguintes 
etapas adicionais:

a. Com cuidado, puxe ou empurre o equipamento e verifique 
se o cabo de restrição limita o movimento deste e impede a 
aplicação de qualquer força de tração ou tensão de flexão 
na mangueira de distribuição de agente ou nas conexões 
entre a mangueira e a tubulação.

b. Inspecione o cabo de restrição para verificar se não se 
encontra desgastado e se está preso com firmeza ao equi-
pamento e à parede ou ponto de restrição.

c. Inspecione a mangueira e seus acessórios para verificar se 
ela permanece em um laço vertical natural, sem nenhuma 
fadiga nos acoplamentos das extremidades da mangueira, 
sem torções, dobraduras ou curvas pronunciadas.

d. Verifique se a cobertura externa da mangueira apresenta 
sinais de danos, desgaste ou rasgos. Se algum destes 
sinais for observado, troque a mangueira.

e. Retorne o equipamento à sua posição normal de operação. 
Inspecione novamente a mangueira e seus acessórios para 
verificar se não apresenta curvas pronunciadas, se não 
está dobrada, torcida ou presa em nada atrás do equipa-
mento. Se alguma dessas condições existir, a mangueira e/
ou suas conexões devem ser modificadas.

f.  Com o equipamento em sua posição de operação normal, 
verifique a curvatura da mangueira para se certificar de que 
não tenha menos de 3” (77 mm) de raio (6” (153 mm) de 
diâmetro). Caso o raio seja menor que esse valor, troque a 
mangueira.

g. Certifique-se de que o equipamento retorna à sua posição 
original desejada. Se isso não for feito, tensões e fadigas 
indevidas podem ocorrer na mangueira e em suas cone-
xões.

43. Registre a data da manutenção semestral na etiqueta presa à 
unidade e/ou em um arquivo permanente.

EXAME DE MANUTENÇÃO ANUAL

Além dos procedimentos requeridos para a manutenção semestral, 
desconecte a tubulação de descarga de agente extintor das saídas 
dos tanques de armazenamento e verifique se a tubulação não 
está entupida. 

1. Pelo menos uma vez ao ano, utilize ar seco ou nitrogênio para 
limpar o interior da tubulação de distribuição de agente extin-
tor. Remova as tampas de segurança dos bicos e verifique se 
o ar seco ou nitrogênio está saindo em cada bico.

 CUIDADO

Se houver sinais de migração de gordura de cozinha para o 
interior do orifício dos bicos, ou se houver evidência de resíduo 
de agente extintor nos bicos ou na entrada da tubulação de 
agente, poderá ser necessário desmontar parte da tubulação, 
ou toda ela, para verificar a existência de obstruções.

2. Pelo menos uma vez ao ano, todas as tampas de segurança 
de borracha dos bicos devem ser trocadas.

 Nota: A troca anual não é necessária para tampas de metal.
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SEÇÃO 8 - EXAME DE MANUTENÇÃO
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EXAME DE MANUTENÇÃO A CADA 12 ANOS

Além de todos os procedimentos requeridos para a execução da 
manutenção semestral ou anual, os procedimentos a seguir devem 
ser seguidos a cada 12 anos para sistemas de tanque único, tan-
que duplo e tanques múltiplos.

ATENÇÃO

Sob certas circunstâncias, as operações de lim-
peza de coifas e dutos podem tornar o sistema 
de supressão de incêndios ineficaz. Isso pode 
acontecer quando uma camada de produtos 
químicos é deixada nos equipamentos de detec-
ção, ou devido ao manuseio indevido do sistema 
pelo pessoal de limpeza.

Assim sendo, recomenda-se enfaticamente 
que o sistema R-102 seja completamente 
inspecionado e submetido a uma revisão por 
um distribuidor autorizado ANSUL imediata-
mente após tais operações de limpeza.

A cada 12 anos, os tanques de agente extintor 
líquido devem passar por um teste hidrostático e 
reabastecidos com uma carga de agente extin-
tor líquido com baixo pH ANSULEX novo. A data 
de fabricação está estampada na base do tan-
que de agente ou em sua placa de identificação.

1. Remova a tampa do gabinete do conjunto de acionamento 
regulado AUTOMAN e de cada conjunto de atuador regulado.

2. Insira a barra de travamento (Nº de peça 14985) ou o pino 
de travamento (Nº de peça 438031) no mecanismo de 
acionamento regulado armado. Consulte a Figura 8-9 ou a 
Figura 8-10.

BARRA DE 
TRAVAMENTO 
CORRETAMENTE 
INSTALADA

FIGURA 8-9
000321

FIGURA 8-10
009462

3. Remova o cartucho do conjunto de acionamento regulado 
e de cada conjunto de atuador regulado, instale uma tampa 
de segurança para transporte e coloque de lado em um local 
seguro.

 CUIDADO

Não reinstale o cartucho por enquanto, ou o sistema poderá 
ser acionado.

4. Remova a junta dos receptores de cartucho no mecanismo de 
acionamento regulado e em cada atuador regulado. Verifique 
se a junta apresenta elasticidade ou cortes e troque, se neces-
sário (Nº de peça 181). Limpe a junta e aplique uma camada 
de graxa de boa qualidade para temperaturas extremas. 
Reinstale as juntas nos receptores de cartucho.

5. No tanque no gabinete: Desconecte a tubulação ou mangueira 
de gás expelente de cada conjunto de adaptador do tanque.

 No tanque no conjunto de suporte: Desconecte a união da 
tubulação de gás expelente em cada linha de entrada do adap-
tador do tanque.

6. Desconecte a união da tubulação de distribuição em cada linha 
de saída do adaptador do tanque.

7. No tanque no gabinete: Remova o tanque.

 No tanque no conjunto de suporte: Solte a porca-borboleta, 
solte a cinta do suporte e remova cada tanque. Mantenha os 
tanques na posição vertical para evitar o derramamento do 
agente extintor.

8. Solte o conjunto do adaptador do tanque/tubo e remova.

PINO DE 
TRAVAMENTO 
CORRETAMENTE 
INSTALADO
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EXAME DE MANUTENÇÃO A CADA 12 ANOS (cont.)

9. ! CUIDADO

Óculos de segurança devem ser usados durante operações 
de transferência do agente extintor líquido com baixo pH 
ANSULEX. Evite o contato com a pele ou os olhos. Em caso 
de contato, enxágue imediatamente com água por 15 minutos. 
Se a irritação persistir, entre em contato com um médico. O 
produto não deve ser ingerido. Em caso de ingestão, não pro-
voque o vômito. Dilua com água ou leite e entre em contato 
com um médico imediatamente.

 Transfira o agente extintor líquido do tanque para um reci-
piente plástico limpo e lave o tanque com água limpa.

10. Agora, cada tanque de agente extintor líquido, incluindo 
o conjunto de mangueira de gás de 1/4”, deve ser 
HIDROSTATICAMENTE TESTADO a 330 psi (26,6 bar). 
Consulte as “Instruções de Teste Hidrostático”, F-7602, para 
verificar os adaptadores e instruções do teste.

ATENÇÃO

NÃO execute o teste hidrostático no tanque de 
armazenamento de agente de aço doce pin-
tado de vermelho. Ao invés disto, substitua o 
tanque por um novo conjunto de tanque de aço 
inoxidável (3,0 galões (Nº de peça 429862) ou 
1,5 galões (Nº de peça 429864)).

11. Verifique a data estampada no cartucho. O cartucho também 
deve ser submetido a um teste hidrostático em intervalos 
não superiores a 12 anos. (Os cartuchos europeus não são 
recarregáveis e, portanto, não podem ser testados hidrostati-
camente nem recarregados. Eles devem ser descartados.)

12. Se a data no cartucho indicar a necessidade de testes hidros-
táticos, o cartucho deve ser purgado através da operação 
normal do acionamento AUTOMAN, devolvido à Tyco Fire 
Protection Products para crédito (ou testado hidrostaticamente 
por pessoal devidamente treinado em estações autorizadas de 
recarga de cartuchos) e trocado por um cartucho de reposição 
novo, carregado.

ATENÇÃO

A purga do cartucho pode ser usada para verifi-
car a operação de acessórios pneumáticos.

13. Se o sistema incluir um conjunto de mangueira de distribuição 
de agente extintor e cabo de restrição, o teste hidrostático a 
220 psi (15,2 bar) é requerido para o conjunto da mangueira.

14. Os reguladores devem passar por testes de vazão a cada 
12 anos. Verifique o código de data estampado no corpo dos 
reguladores para determinar se o teste de 12 anos é neces-
sário (consulte a tabela de códigos de data). Se o regulador 
não requerer testes, passe para a Etapa 12. O teste de vazão 
dos reguladores deve ser realizado de acordo com a tabela a 
seguir.

Tabela de códigos de data

UL 74FF

Mês* Ano*

Jan A 2011 T

Fev B 2012 U1

Mar C 2013 U2

Abr D 2014 U3

Mai E 2015 U4

Jun F 2016 U5

Jul G 2017 U6

Ago H 2018 U7

Set J 2019 U8

Out K 2020 U9

Nov L 2021 V1

Dez M 2022 V2

2023 V3

2024 V4

2025 V5

UL 541L

Mês* Ano*

Jan A 1981 K

Fev B 1982 L

Mar C 1983 M

Abr D 1984 N

Mai E 1985 P

Jun F 1986 R

Jul G 1987 S

Ago H 1988 T

Set J 1989 U

Out K 1990 V

Nov L 1991 W

Dez M 1992 Y

1993 Z

1994 A

1995 B

1996 C

1997 D

1998 E

1999 F

2000 G

2001 H

2002 J

2003 K

2004 L

2005 M

UL 74FF

Ano* Mês **

2005 E Jan A

2006 F Fev B

2007 G Mar C

2008 H Abr D

2009 I Mai E

2010 J Jun F

2011 K Jul G

Ago H

Set I

Out J

Nov K

Dez L

*  ANO ESTAMPADO 1°, MÊS 2°
**  “I” ESTAMPADO PARA 

SETEMBRO

* MÊS ESTAMPADO 1°, ANO 2°

* MÊS ESTAMPADO 1°, ANO 2°
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SEÇÃO 8 - EXAME DE MANUTENÇÃO
UL EX3470    ULC EX3470
PÁGINA 8-8    REV. 11    01-SET-2014

EXAME DE MANUTENÇÃO A CADA 12 ANOS (cont.)

Etapa 14 (cont.)

a. Mecanismo de acionamento regulado

 Para o primeiro tanque: Desconecte a tubulação ou 
mangueira de gás expelente do tanque. Conecte o kit 
de testes do regulador (Nº de peça 56972) à mangueira. 
Consulte a Figura 8-11.

FIGURA 8-11
000369

 Para o segundo tanque: Desconecte a tubulação de gás 
expelente na união. Remova a união da tubulação de gás 
expelente e instale uma tampa de tubo para impedir que 
a pressão do cartucho escape durante o teste. Consulte a 
Figura 8-12.

FIGURA 8-12
000370

 Pressostato: Se o pressostato fornecido pela ANSUL ainda 
estiver em boas condições de operação, ele deve perma-
necer conectado como parte do teste de manutenção do 
sistema.

ATENÇÃO

Para sistemas com múltiplos tanques, um kit de 
testes (Nº de peça 56972) é requerido para cada 
regulador no sistema.

b. Atuador regulado

 Para o primeiro tanque: Desconecte a mangueira de gás 
expelente do tanque. Conecte o kit de testes do regulador 
(Nº de peça 56972) à mangueira. Consulte a Figura 8-13.

FIGURA 8-13
000371

 Para o segundo tanque: Desconecte a tubulação de gás 
expelente na união. Remova a união da tubulação de gás 
expelente e instale uma tampa de tubo para impedir que 
a pressão do cartucho escape durante o teste. Consulte a 
Figura 8-14.

FIGURA 8-14
000372

ATENÇÃO

Certifique-se de que a válvula esteja fechada no 
kit de teste do regulador ou a pressão escapará 
antes que o teste possa ser executado.
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EXAME DE MANUTENÇÃO A CADA 12 ANOS (cont.)

Etapa 14 (cont.)

c. Instale um cartucho de nitrogênio ou de CO2 no mecanismo 
de acionamento e em cada atuador regulado fornecido com 
o sistema. (O cartucho deve ser condicionado a aproxima-
damente 70 °F (21 °C) antes do teste.)

ATENÇÃO

Antes de passar para a Etapa d, certifique-se 
de que a válvula no kit de teste esteja fechada.

d. Remova a barra ou o pino de travamento e opere a estação 
de acionamento remoto manual para atuar o acionamento 
regulado e fornecer pressão a cada kit de teste.

Dois estilos de reguladores são usados com mecanismos de acio-
namento R-102. O estilo diafragma (vide Figura 8-15) foi usado 
em sistemas R-102 até por volta de 1988. O estilo pistão (vide 
Figura 8-15) tem sido usado desde 1988. Cada estilo requer um 
procedimento de teste de vazão ligeiramente diferente. Utilize o 
procedimento correto definido na Etapa e.

 
 ESTILO DIAFRAGMA ESTILO PISTÃO
 (USADO ATÉ 1988) (USADO APÓS 1988)

FIGURA 8-15
002301

e. Teste a vazão de cada regulador executando as etapas a 
seguir:

 Estilo diafragma: A pressão correta deve ser de 90 
a 110 psi (6,2 a 7,6 bar) com a válvula do kit de teste 
fechada, e 80 psi (5,5 bar) com a válvula aberta. Mantenha 
a válvula aberta até esvaziar completamente o cartucho 
pressurizado após o teste de pressão ser confirmado.

 Estilo pistão: Abra a válvula no kit de teste do regulador. 
A pressão correta deve ser de 95 a 125 psi (6,6 a 8,6 bar). 
Mantenha a válvula aberta até esvaziar completamente o 
cartucho pressurizado.

 Se necessário, execute o teste de vazão em todos os 
demais atuadores regulados. Teste cada atuador regulado 
repetindo a Etapa e.

f. Arme o mecanismo de acionamento utilizando a alavanca de 
engate (Nº de peça 14995 ou 435603/Nº de peça 441042 ou 
441041) e insira a barra de travamento (Nº de peça 14985) 
ou o pino de travamento (Nº de peça 438031).

g. Remova os cartuchos de nitrogênio vazios do mecanismo 
de acionamento e de cada atuador regulado.

h. Remova os kits de teste do mecanismo de acionamento e 
de cada atuador regulado.

i. Se o teste do regulador não teve êxito, troque o regulador.

j.  Reconecte todas as linhas de gás expelente.

k. Reinicialize todos os equipamentos adicionais que foram 
operados pelo mecanismo de acionamento.

15. Examine as roscas no adaptador e no colar do tanque para 
verificar se apresentam entalhes, rebarbas ou roscas desa-
linhadas. Limpe o anel O-ring e aplique nele uma camada 
de graxa de boa qualidade para temperaturas extremas. 
Certifique-se de que o disco de ruptura está instalado, com o 
lado prateado posicionado mais afastado do tanque. Consulte 
a Figura 8-16.

ANEL DE 
VEDAÇÃO 
O-RING

FIGURA 8-16
000364

16. Inspecione o tubo de coleta para identificar indícios de danos 
ou corrosão. Troque o conjunto, se necessário.

17. Encha cada tanque com 1,5 gal (5,8 L) ou 3,0 gal (11,6 L) 
usando somente agente extintor líquido com baixo pH 
ANSULEX. Nota: Use um funil com uma peneira para evitar 
que materiais estranhos entrem no tanque.

 CUIDADO

Durante o enchimento, a temperatura do agente extintor deve 
se manter entre 60 °F e 80 °F (16 °C e 27 °C). NÃO ENCHA O 
TANQUE COM AGENTE EXTINTOR FRIO. Consulte a Seção 
“Instalação”, Página 5-3, para verificar as alturas máximas 
de enchimento dos tanques de armazenamento de agente 
extintor com baixo pH ANSULEX. NÃO ENCHA DEMAIS O 
TANQUE. O enchimento excessivo pode resultar na entrada 
de agente extintor na mangueira de gás e no regulador, o que 
poderia causar o mau funcionamento do sistema.

18. Limpe a superfície de assentamento e recoloque o conjunto do 
adaptador/tubo em cada tanque. Aperte firmemente.

ATENÇÃO

Não reinstale nenhum tanque por enquanto.

19. Remova as tampas de segurança dos bicos. Inspecione essas 
tampas e substitua-as se estiverem deterioradas. Nas tampas 
de segurança mais antigas, com grampos de mola, certifique-
-se de que os grampos estejam girando livremente na tampa. 
Nas tampas mais novas, certifique-se de que o anel O-ring 
integrado esteja intacto e sem danos. Se houver sinais de 
deterioração, troque as tampas afetadas.
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EXAME DE MANUTENÇÃO A CADA 12 ANOS (cont.)

ATENÇÃO

Tampas de segurança de borracha que este-
jam instaladas no sistema por um ano ou mais 
devem ser trocadas.

20. Verifique todos os bicos para se certificar de que não apresen-
tem acúmulos de gordura de cozinha e que uma camada de 
graxa de silicone ainda esteja aplicada nos orifícios. Reinstale 
as tampas de segurança nos bicos.

21. Remova a barra ou o pino de travamento e teste manualmente 
o conjunto de acionamento regulado operando a estação de 
acionamento remoto manual.

22. Arme o mecanismo de acionamento regulado utilizando a 
alavanca de engate (Nº de peça 14995 ou 435603/Nº de 
peça 441042 ou 441041). Consulte a Figura 8-17.

FIGURA 8-17
009468

23. Erga a alavanca tensora, colocando-a na posição “PARA 
CIMA”. Consulte a Figura 8-18.

ALAVANCA TENSORA 
NA POSIÇÃO 
“PARA CIMA”.

FIGURA 8-18
000362

24. Instale um elemento de teste (Nº de peça 24916) no detector 
terminal.

25. Abaixe a alavanca tensora, colocando-a na posição “PARA 
BAIXO”. Consulte a Figura 8-19.

ALAVANCA TENSORA 
NA POSIÇÃO 
“PARA BAIXO”.

FIGURA 8-19
001096

26. Usando um corta-cabos, corte o elemento de teste do detector 
terminal para simular um acionamento automático.

ATENÇÃO

Se o mecanismo de acionamento regulado não 
funcionar, consulte as Etapas 2 e 3 do teste 
do sistema de detecção, na Seção “Testes e 
Colocação em Serviço”, Seção 6 deste manual.
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EXAME DE MANUTENÇÃO A CADA 12 ANOS (cont.)

27. Após o sistema funcionar com sucesso, erga a alavanca 
tensora, colocando-a na posição “PARA CIMA”.

28. Remova e destrua todos os elementos fusíveis existentes 
dos suportes do detector terminal e dos detectores em série, 
trocando-os por elementos fusíveis com capacidade apro-
priada, aprovados pela ANSUL e em conformidade com a 
norma NFPA 17A.

29. Abaixe a alavanca tensora, colocando-a na posição “PARA 
BAIXO”.

30. Rearme o mecanismo de acionamento regulado e insira a 
barra ou o pino de travamento.

31. Inspecione a base do grampo fixador do cabo de aço para 
assegurar que exista uma folga mínima de 1/4” (6,4 mm) e 
máxima de 3/8” (9,5 mm) entre a base do conjunto do grampo 
de fixação do martelo de disparo e o conjunto da alavanca do 
cabo. Consulte a Figura 8-20.

CONJUNTO DO 
MARTELO DE DISPARO

BASE DO 
MARTELO DE 
DISPARO

GRAMPO DE 
FIXAÇÃO

1/4” (6,4 mm), 
MÍNIMO
3/8” (9,5 mm), 
MÁXIMO

FIGURA 8-20
000329

ATENÇÃO

Se a folga não estiver na faixa acima, levante 
a alavanca tensora colocando-a na posição 
“PARA CIMA”, levante o martelo de disparo de 
3/8” a 1/2” (9,5 mm a 12,7 mm), aperte os parafu-
sos de ajuste e repita as Etapas 29 e 31.

32. Identifique a articulação dos detectores e posicione-as correta-
mente em cada suporte.

33. Certifique-se de que os dispositivos adicionais operaram 
conforme esperado.

34. Antes de reinstalar o cartucho, reinicialize todos os equi-
pamentos adicionais seguindo os procedimentos da seção 
“Procedimentos de Recarga e Reinicialização”, Seção 7.

35. Coloque o tanque totalmente carregado no gabinete e/ou 
suporte e prenda-o.

36. Reconecte todas as uniões da tubulação de distribuição e da 
tubulação de gás expelente, conforme requerido. Aperte com 
o auxílio de uma chave.

37. Verifique os cartuchos de gás removendo as tampas de trans-
porte e pesando os cartuchos. Substitua se o peso estiver 
1/2 oz (14,2 g) ou mais abaixo do peso estampado no cartucho.

38. Certifique-se de que o mecanismo de acionamento regulado 
esteja armado e que a barra ou o pino de travamento esteja 
instalado. Rosqueie o cartucho de reserva no mecanismo de 
acionamento regulado e em cada receptor do atuador regu-
lado, apertando manualmente.

39. Remova a barra ou pino de travamento.

40. Instale a tampa no conjunto de acionamento regulado e em 
cada conjunto de atuador regulado e prenda com fixadores 
apropriados ou com lacres de inspeção visual. Insira o lacre 
(Nº de peça 197) nos furos superior e inferior de cada tampa, 
se aplicável. Se o sistema estiver instalado em um gabinete de 
OEM, instale a tampa do gabinete e prenda com os fixadores 
apropriados, seguindo o procedimento necessário.

 CUIDADO

Antes de instalar a tampa, certifique-se de que a alavanca 
tensora correta esteja na posição “PARA BAIXO” após concluir 
todos os testes. Se isso não for feito, o sistema não irá operar 
automaticamente.

41. Registre a data da manutenção de 12 anos na etiqueta presa 
ao gabinete ou em um arquivo permanente.
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NOTAS:
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SEÇÃO 9 - APÊNDICE
UL EX3470    ULC EX3470

01-SET-2014    REV. 11    PÁGINA 9-1

GUIA DE SELEÇÃO DE SISTEMA

Nota: As opções de sistema não cobrem todas as variações concebíveis ou aceitáveis. Elas são listadas aqui como uma diretriz 
geral, para mostrar os arranjos de tipos mais comuns para vários sistemas. De acordo com certos projetos de sistemas que utilizam ou 
não acoplamento de tanques, sistemas com 3 tanques e outras opções, outras combinações de tanque/cartucho podem ser projetadas. As 
combinações a seguir se baseiam em tanques de 3 galões e 11 vazões, e em tanques de 1,5 galões e 5 vazões. Projetos mais competitivos 
podem ser disponibilizados utilizando sistemas de 12 e 6 vazões, quando apropriado.

Nº de  
vazão total*

Quant.  
de tanques

Tipo de 
sistema Tipo de componentes

Cartucho de dióxido  
de carbono requerido

Cartucho de  
nitrogênio requerido

1-5 1 Simples Acionamento reg. para 1,5 gal 101-10 (423439) LT-20-R (423429)

6-11 1 Simples Acionamento reg. para 3 gal 101-20 (423441) LT-30-R (423435)

12-16 2 Duplo Acionamento reg. para 1,5 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-30 (423443) Duplo (423493)

17-22 2 Duplo Acionamento reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-30 (423443)** Duplo (423493)

17-22 2 Acoplado Acionamento reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

— Duplo (423493)

23-27 3 Múltiplo Acionamento reg. para 1,5 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-10 (423439)
101-30 (423443)***

LT-20-R (423429)
LT-A-101-30 (423491)

23-33 3 Múltiplo Acionamento reg. para 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-20 (423441)
101-30 (423443)***

LT-30-R (423435)
LT-A-101-30 (423491)

23-33 
(Opcional)

3 Múltiplo Acionamento reg. para 3 gal
(2) tanques adicionais de 3 gal

N/D Duplo (423493)

34-38 4 Múltiplo Acionamento reg. para 1,5 gal
Atuador reg. para 3 gal
Caixa para tq. duplo de 3 gal

101-10 (423439)
N/D

LT-20-R (423435)
LT-A-101-30 (423491)

34-38
(Opcional)

4 Múltiplo Acionamento reg. para 1,5 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-30 (423443)

101-30 (423443)***

Duplo (423493)

LT-A-101-30 (423491)

39-44 4 Múltiplo Acionamento reg. para 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Caixa para tq. duplo de 3 gal

101-20 (423441)
N/D

LT-30-R (423435)
LT-A-101-30 (423491)

39-44
(Opcional)

4 Múltiplo Acionamento reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-30 (423443)**

101-30 (423443)***

Duplo (423493)

LT-A-101-30 (423491)

45-49 5 Múltiplo Acionamento reg. para 1,5 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Caixa para tq. duplo de 3 gal

101-30 (423443)

N/D

Duplo (423493)

LT-A-101-30 (423491)

45-49 
(Opcional)

5 Múltiplo Acionamento reg. para 1,5 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-10 (423439)
101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

LT-20-R (423429)
LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

* Com base em 5 números de vazão para um sistema de 1,5 gal, e 11 números de vazão para um sistema de 3 gal.

** Se os tanques forem acoplados, somente um cartucho de nitrogênio para “tanques duplos” pode ser usado (Nº de peça 423493).

*** Se os tanques forem acoplados, um cartucho de nitrogênio LT-A-101-30 (Nº de peça 423491) ou um cartucho para tanques duplos (Nº de peça 423493) podem ser usados.
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Nº de  
vazão total*

Quant.  
de tanques

Tipo de 
sistema Tipo de componentes

Cartucho de dióxido  
de carbono requerido

Cartucho de  
nitrogênio requerido

50-55 5 Múltiplo Acionamento reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Caixa para tq. duplo de 3 gal

101-30 (423443)

N/D

Duplo (423493)

LT-A-101-30 (423491)

50-55
(Opcional)

5 Múltiplo Acionamento reg. para 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-20 (423441)
101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

LT-30-R (423435)
LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

56-60 6 Múltiplo Acionamento reg. para 1,5 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-30 (423443)

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

Duplo (423493)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

61-66 6 Múltiplo Acionamento reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-30 (423443)**

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

Duplo (423493)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

67-71 7 Múltiplo Acionamento reg. para 1,5 gal
(2) atuadores reg. para 3 gal
(2) caixas para tq. duplo de 3 gal

101-10 (423439)
N/D

LT-20-R (423429)
(2) LT-A-101-30 (423491)

67-71
(Opcional)

7 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 1,5 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal

101-10 (423439)
101-30 (423443)

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-20 (423441)*** 

– –
LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-30-R (423435)

72-77 7 Múltiplo Acionamento reg. para 3 gal
(2) atuadores reg. de 3 gal
(2) caixas para tq. duplo de 3 gal

101-20 (423441)
N/D

LT-30-R (423435)
(2) LT-A-101-30 (423491)

72-77
(Opcional)

7 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal

101-10 (423439)
101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-20 (423441)

– –
LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-30-R (423435)

78-82 8 Múltiplo Acionamento reg. para 1,5 gal
Tanque adicional de 3 gal
(2) atuadores reg. de 3 gal
(2) caixas para tq. duplo de 3 gal

101-30 (423443)

N/D

LT-30-R (423435)

(2) LT-A-101-30 (423491)

* Com base em 5 números de vazão para um sistema de 1,5 gal, e 11 números de vazão para um sistema de 3 gal.

** Se os tanques forem acoplados, somente um cartucho de nitrogênio para “tanques duplos” pode ser usado (Nº de peça 423493).

*** Se os tanques forem acoplados, um cartucho de nitrogênio LT-A-101-30 (Nº de peça 423491) ou um cartucho para tanques duplos (Nº de peça 423493) podem ser usados.

GUIA DE SELEÇÃO DE SISTEMA (cont.) 
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Nº de  
vazão total*

Quant.  
de tanques

Tipo de 
sistema Tipo de componentes

Cartucho de dióxido  
de carbono requerido

Cartucho de  
nitrogênio requerido

78-82
(Opcional)

8 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 1,5 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-10 (423439)
101-30 (423443)

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

– –
LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

83-88 8 Múltiplo Acionamento reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
(2) atuadores reg. de 3 gal
(2) caixas para tq. duplo de 3 gal

101-30 (423443)

N/D

LT-30-R (423435)

(2) LT-A-101-30 (423491)

83-88 8 Múltiplo Acionamento mecânico remoto 101-10 (423439) – –

(Opcional) Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

89-99 9 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
(3) atuadores reg. de 3 gal
(3) caixas de tq. duplo de 3 gal

101-10 (423439)
N/D

N/D
(3) LT-A-101-30 (423491)

89-93
(Opcional)

9 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 1,5 gal
Atuador reg. para 3 gal

101-10 (423439)
101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-20 (423441)

– –
LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-30-R (423435)

94-99
(Opcional)

9 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal

101-10 (423439)
101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-20 (423441)

– –
LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-30-R (423435)

100-110 10 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
(3) atuadores reg. de 3 gal
(3) caixas de tq. duplo de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal

101-10 (423439)
N/D

101-20 (423441)

N/D
(3) LT-A-101-30 (423491)

LT-30-R (423435)

GUIA DE SELEÇÃO DE SISTEMA (cont.) 

* Com base em 5 números de vazão para um sistema de 1,5 gal, e 11 números de vazão para um sistema de 3 gal.

** Se os tanques forem acoplados, somente um cartucho de nitrogênio para “tanques duplos” pode ser usado (Nº de peça 423493).

*** Se os tanques forem acoplados, um cartucho de nitrogênio LT-A-101-30 (Nº de peça 423491) ou um cartucho para tanques duplos (Nº de peça 423493) podem ser usados.
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Nº de  
vazão total*

Quant.  
de tanques

Tipo de 
sistema Tipo de componentes

Cartucho de dióxido  
de carbono requerido

Cartucho de  
nitrogênio requerido

100-104
(Opcional)

10 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 1,5 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-10 (423439)
101-30 (423443)

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

– –
LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

100-104
(Opcional)

10 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
(2) atuadores reg. de 3 gal
(2) caixas para tq. duplo de 3 gal
(2) atuadores reg. de 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Tanque adicional de 1,5 gal

101-10 (423439)
N/D

(2) 101-30 (423443)

N/D
(2) LT-A-101-30 (423491)

(2) LT-A-101-30 (423491)

105-110
(Opcional)

10 Múltiplo Acionamento mecânico remoto
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal
Atuador reg. para 3 gal
Tanque adicional de 3 gal

101-10 (423439)
101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

101-30 (423443)***

– –
LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

LT-A-101-30 (423491)

GUIA DE SELEÇÃO DE SISTEMA (cont.) 

* Com base em 5 números de vazão para um sistema de 1,5 gal, e 11 números de vazão para um sistema de 3 gal.

** Se os tanques forem acoplados, somente um cartucho de nitrogênio para “tanques duplos” pode ser usado (Nº de peça 423493).

*** Se os tanques forem acoplados, um cartucho de nitrogênio LT-A-101-30 (Nº de peça 423491) ou um cartucho para tanques duplos (Nº de peça 423493) podem ser usados.

Existem opções disponíveis para um máximo de até 15 tanques. Entre em contato com o Departamento de Serviços Técnicos para obter 
informações detalhadas.
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Nº de 
peça Descrição

429853 Conjunto de acionamento regulado AUTOMAN 
Pacote de fornecimento

Inclui: Mecanismo de acionamento regulado 
em gabinete de aço inoxidável

429856 Pacote de fornecimento do acionamento 
elétrico regulado AUTOMAN (120 VCA)

Inclui: Mecanismo de acionamento 
regulado com solenoide e chave 
em gabinete de aço inoxidável

429850 Pacote de fornecimento do atuador regulado
Inclui: Atuador e regulador em 

Gabinete de aço inoxidável

429870 Pacote de fornecimento de caixa de 
montagem em aço inoxidável

Inclui: Caixa de montagem em 
aço inoxidável

429872 Pacote de fornecimento de 
gabinete para dois tanques

Inclui: Duas mangueiras de gás 
expelente, duas luvas, caixa de 
montagem em aço inoxidável

429859 Pacote de fornecimento de acionamento 
regulado de 24 VCC

Inclui: Mecanismo de acionamento 
AUTOMAN II-C de 24 VCC em caixa 
de montagem de aço inoxidável

430299 Pacote de fornecimento de acionamento 
mecânico para 3 galões, 

incluindo:
429853 Conjunto de acionamento 

regulado mecânico

429862 Conjunto de tanque de 3 galões

430300 Pacote de fornecimento de acionamento 
mecânico para 1,5 galões, 

incluindo:
429853 Conjunto de acionamento 

regulado mecânico

429864 Conjunto de tanque de 1,5 galões

430309 Pacote de fornecimento de atuador 
regulado para 3 galões, 

incluindo:
429850  Conjunto do atuador regulado

429862  Conjunto de tanque de 3 galões

430316 Pacote de fornecimento do gabinete de 
aço inoxidável para 1,5 galões, 

incluindo:
429870 Conjunto de caixa de montagem 

para tanque individual

429864 Conjunto de tanque de 1,5 galões

430317 Pacote de fornecimento do gabinete 
de aço inoxidável para 3 galões, 

incluindo:

Nº de 
peça Descrição

429870 Conjunto de caixa de montagem 
para tanque individual

429862 Conjunto de tanque de 3 galões

430324 Pacote de fornecimento do gabinete 
de aço inoxidável para 6 galões, 

Inclui:
429872 Conjunto de caixa de montagem 

para dois tanques

429862  (2) conjuntos de tanque de 3 galões

430332 Pacote de fornecimento do suporte 
de montagem para 3 galões,

incluindo:

429878  Conjunto de suporte de 
montagem para 3 galões

429862  Conjunto de tanque de 3 galões

418054 Pacote de fornecimento do acionamento elétrico 
regulado AUTOMAN (120 VCA) de OEM

Inclui: Mecanismo de acionamento 
regulado com solenoide e chave 
Mangueira de 1/4” e suporte 
de montagem

79493 Pacote de fornecimento de acionamento 
mecânico regulado de OEM

Inclui: Mecanismo de acionamento regulado
Mangueira de 1/4” e suporte 
de montagem

418691 Pacote de fornecimento de atuador regulado de OEM
Inclui: Atuador e regulador 

Mangueira 
Suporte

429878 Conjunto de suporte para 3 galões 
(Somente suporte)

433485 Conjunto de acionamento remoto

439946 Conjunto de acionamento remoto de OEM

418522 Pacote de fornecimento de atuador regulado de OEM
Inclui: Atuador e regulador 

Mangueira

429862 Pacote de fornecimento de tanque de 3 galões

429864 Pacote de fornecimento de tanque de 1,5 galões

56972 Kit de teste do regulador
Inclui: Conjunto de manômetro, 

mangueira e válvula

79694 Recipiente de 1,5 galões (5,8 L) com agente 
extintor líquido com baixo pH ANSULEX

79372 Recipiente de 3,0 galões (11,6 L) com agente 
extintor líquido com baixo pH ANSULEX

423429 Pacote de fornecimento de cartucho 
(LT-20-R) (TC/DOT)

423435 Pacote de fornecimento de cartucho 
(LT-30-R) (TC/DOT)

423493 Pacote de fornecimento de cartucho 
(Tanque duplo R-102) (TC/DOT)
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Nº de 
peça Descrição

423491 Pacote de fornecimento de cartucho 
(LT-A-101-30) (TC/DOT)

423439 Pacote de fornecimento de cartucho 
(101-10) (TC/DOT)

15850 Pacote de fornecimento de cartucho (101-10) (DOT)

423441 Pacote de fornecimento de cartucho 
(101-20) (TC/DOT)

423443 Pacote de fornecimento de cartucho 
(101-30) (TC/DOT)

428440 Pacote de fornecimento de cartucho 
(LT-20-R) (Europeu)

428441 Pacote de fornecimento de cartucho 
(LT-30-R) (Europeu)

428446 Pacote de fornecimento de cartucho 
(Tanque duplo R-102) (Europeu)

428442 Pacote de fornecimento de cartucho 
(LT-A-101-30) (Europeu)

428443 Pacote de fornecimento de cartucho 
(101-10) (Europeu)

428445 Pacote de fornecimento de cartucho 
(101-20) (Europeu)

428444 Pacote de fornecimento de cartucho 
(101-30) (Europeu)

428948 Pacote de fornecimento de cartucho 
(LT-20-R) (Australiano)

426553 Pacote de fornecimento de cartucho 
(LT-30-R) (Australiano)

426563 Pacote de fornecimento de cartucho 
(Tanque duplo R-102) (Australiano)

426555 Pacote de fornecimento de cartucho 
(LT-A-101-30) (Australiano)

439839 Pacote de fornecimento de bicos (1W)
Inclui: 25 bicos 1W

25 tampas de segurança

439837 Pacote de fornecimento de bicos (1/2N)
Inclui: 9 bicos 1/2N 

9 tampas de segurança

439838 Pacote de fornecimento de bicos (1N)
Inclui: 25 bicos 1N

25 tampas de segurança

439841 Pacote de fornecimento de bicos (3N)
Inclui: 9 bicos 3N

9 tampas de segurança

439840 Pacote de fornecimento de bicos (2W)
Inclui: 25 bicos 2W

25 tampas de segurança

439842 Pacote de fornecimento de bicos (230)
Inclui: 25 bicos 230

25 tampas de segurança

439843 Pacote de fornecimento de bicos (245)

Nº de 
peça Descrição

Inclui: 25 bicos 245
25 tampas de segurança

439844 Pacote de fornecimento de bicos (260)
Inclui: 9 bicos 260

9 tampas de segurança

439845 Pacote de fornecimento de bicos (290)
Inclui: 9 bicos 290

9 tampas de segurança

439846 Pacote de fornecimento de bicos (2120)
Inclui: 9 Bicos 2120

9 tampas de segurança

439836 Pacote de fornecimento de bicos (1F)
Inclui: 9 bicos 1F

9 tampas de segurança

439865 Pacote de fornecimento de bicos 
de aço inoxidável (1N)

Inclui: 1 tampa de proteção

439864 Pacote de fornecimento de bicos 
de aço inoxidável (1W)

Inclui: 1 tampa de proteção

419385 Pacote de fornecimento de adaptadores giratórios
Inclui:  9 adaptadores giratórios

423572 Pacote de fornecimento de adaptadores giratórios
Inclui: 25 adaptadores giratórios

77695 Pacote de fornecimento de tampas 
de segurança (sobressalente)

Inclui: 50 tampas de segurança

77411 Pacote de fornecimento de tampas de segurança
Inclui: 12 tampas de segurança

433208 Pacote de fornecimento de tampas 
de segurança metálicas CB

Inclui: 10 tampas de segurança

439861 Pacote de fornecimento de tampas 
de segurança metálicas

Inclui: 10 tampas de segurança

434707 Pacote de fornecimento de tampas de 
segurança de aço inoxidável CB

Inclui: 10 tampas de segurança

439866 Pacote de fornecimento de tampas de 
segurança de aço inoxidável

Inclui: 10 tampas de segurança

439848 Pacote de fornecimento de anéis O-ring 
para tampas de segurança metálicas

Inclui: 25 anéis de vedação O-ring

416970 Conjunto da união do disco de ruptura em linha

417911 Pacote de fornecimento do disco de ruptura em linha
Inclui:  10 discos de ruptura
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Nº de 
peça Descrição

25627 Válvula de retenção de 1/4”

551265 Dispositivo de orientação de bicos (sem adaptador)

439877 Dispositivo de orientação de bicos com adaptador

439876 Adaptador do dispositivo de orientação

435547 Pacote de fornecimento de detetores 
em série (tipo tesoura)

435548 Detetor em série, pacote com 25 (tipo tesoura)

435546 Pacote de fornecimento de detetor 
terminal (tipo tesoura)

Inclui: Elemento de teste

435545 Conjunto de ganchos de detetor (tipo tesoura)

439515 Conjunto de ganchos de detetor (tipo tesoura)
Inclui: 10 detetores

415671 Pacote de fornecimento de cotovelos com polias 
(extremidade em soquete) para 700 °F (371 °C)

Inclui: 50 cotovelos

423251 Pacote de fornecimento de cotovelos com polias 
(extremidade de compressão) para 700 °F (371 °C)

Inclui: 50 cotovelos

427929 Tê com polia

15821 Cabo de aço (50 ft (15,2 m))

79653 Cabo de aço 500 ft (152,4 m)

24919 Pacote de luvas batentes
Inclui: 10 luvas

550122 Pacote de luvas ovais
Inclui: 100 luvas ovais

436063 Pacote de fornecimento de conduíte em desvio
Inclui: 6 conduítes em desvio

78196 Pacote de adaptadores “Quik-Seal” de 1/4”
Inclui: 24 adaptadores Quik-Seal

77285 Pacote de adaptadores “Quik-Seal” de 3/8”
Inclui: 24 adaptadores Quik-Seal

77287 Pacote de adaptadores “Quik-Seal” de 1/2”
Inclui: 24 adaptadores Quik-Seal

77289 Pacote de adaptadores “Quik-Seal” de 3/4”
Inclui: 24 adaptadores Quik-Seal

79149 Pacote de adaptadores para tubos tipo 
“selo de compressão” de 1/4”

Inclui: 24 selos de compressão

79151 Pacote de adaptadores para tubos tipo 
“selo de compressão” de 3/8”

Inclui: 24 selos de compressão

79147 Pacote de adaptadores para tubos tipo 
“selo de compressão” de 1/2”

Inclui: 24 selos de compressão

Nº de 
peça Descrição

79153 Pacote de adaptadores para conduítes 
EMT tipo “selo de compressão” de 1/2”

Inclui: 24 selos de compressão

423253 Pacote de fornecimento de adaptadores 
para vedações de coifas

Inclui: 6 vedações de coifas

436228 Acoplamento redutor 

441042 Alavanca de engate de cabo curto com pino de 
travamento (AUTOMAN mecânico/elétrico)

441041 Alavanca de engate de cabo longo com pino de 
travamento (AUTOMAN mecânico/elétrico)

26310 Alavanca de engate (AUTOMAN II-C)

416018 Alavanca de engate (válvula mecânica de gás)

438031 Pino de travamento

13707 Equipamento de corte de gás 
(elétrico, 110 VCA, 60 Hz)

Inclui: Válvula solenoide, 3/4”

13708 Equipamento de corte de gás 
(elétrico, 110 VCA, 60 Hz)

Inclui: Válvula solenoide, 1”

550360 Equipamento de corte de gás 
(elétrico, 110 VCA, 60 Hz)

Inclui: Válvula solenoide, 1 1/4”

13709 Equipamento de corte de gás 
(elétrico, 110 VCA, 60 Hz)

Inclui: Válvula solenoide, 1 1/2”

13710 Equipamento de corte de gás 
(elétrico, 110 VCA, 60 Hz)

Inclui: Válvula de gás hidráulica – 2”

550363 Equipamento de corte de gás 
(elétrico, 110 VCA, 60 Hz)

Inclui: Válvula de gás hidráulica – 2 1/2”

17643 Equipamento de corte de gás 
(elétrico, 110 VCA, 60 Hz)

Inclui: Válvula de gás hidráulica – 3”

426151 Equipamento de corte de gás 
(elétrico, 110 VCA, 60 Hz)

Inclui: Relé – rearme manual

423878 Kit com uma chave elétrica (montada em campo)
Inclui: Chave elétrica (SPDT), 

componentes de montagem

423879 Kit com duas chaves elétricas (montadas em campo)
Inclui: Duas chaves elétricas (SPDT)

Componentes de montagem

423880 Kit com três chaves elétricas (montadas em campo)
Inclui: Três chaves elétricas (SPDT)

Componentes de montagem
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Nº de 
peça Descrição

423881 Kit com quatro chaves elétricas 
(montadas em campo)

Inclui: Quatro chaves elétricas (SPDT), 
componentes de montagem

428311 Kit de chave iniciadora de alarme

55598 Equipamento de corte de gás, mecânico (ANSUL)
Inclui: Válvula mecânica de gás, 3/4”

55601 Equipamento de corte de gás, mecânico (ANSUL)
Inclui: Válvula mecânica de gás, 1”

55604 Equipamento de corte de gás, mecânico (ANSUL)
Inclui: Válvula mecânica de gás, 1 1/4”

55607 Equipamento de corte de gás, mecânico (ANSUL)
Inclui: Válvula mecânica de gás, 1 1/2”

55610 Equipamento de corte de gás, mecânico (ANSUL)
Inclui: Válvula mecânica de gás, 2”

25937 Equipamento de corte de gás, mecânico (ASCO)
Inclui: Válvula mecânica de gás, 2 1/2”

25938 Equipamento de corte de gás, mecânico (ASCO)
Inclui: Válvula mecânica de gás, 3”

15733 Equipamento de corte de gás
Inclui: Conjunto de cilindro de ar e tubos

434618 Conjunto da estação de acionamento remoto manual

435960 Conjunto da estação de acionamento remoto manual
Inclui: 50 ft (15,2 m) de cabo de aço

24915 Pacote de hastes quebráveis
Inclui: 10 hastes quebráveis de 

vidro (Nº de peça 4834) 
(Reposição)

427074 Anel de guarnição (pacote com 10) 

434525 Conduíte flexível – 500 ft (152,4 m)

435959 Conduíte flexível – 500 ft (152,4 m)
Inclui:  500 ft (152,4 m) de cabo

435979 Alívio de tensão de conduítes flexíveis
Inclui:  50 alívios de tensão

434347 Insertos de conduítes flexíveis
Inclui:  50 insertos

439104 Conduíte flexível pré-pass. – 50 ft (15,2 m)

436150 Pacote de fornecimento de grampo em P
Inclui: 50 grampos em P

31809 Mangueira de acionamento de aço 
inoxidável, 16” (406 mm)

32335 Mangueira de acionamento de aço 
inoxidável, 20” (508 mm)

32336 Mangueira de acionamento de aço 
inoxidável, 24” (610 mm)

Nº de 
peça Descrição

430815 Mangueira de acionamento de aço 
inoxidável, 42” (1067 mm)

435982 Kit de mangueira de distribuição de 
agente extintor e cabo de restrição

434455 Kit de bicos para fritadeira Henny Penny

24916 Pacote de fornecimento de elementos de teste
 Inclui: 10 elementos de teste

439085 Elemento fusível estilo SL – 165 °F (74 °C)
Inclui: 25 elementos fusíveis

439086 Elemento fusível estilo SL – 212 °F (100 °C)
Inclui: 25 elementos fusíveis

439087 Elemento fusível estilo SL – 280 °F (138 °C)
Inclui: 25 elementos fusíveis

439088 Elemento fusível estilo SL – 360 °F (182 °C)
Inclui: 25 elementos fusíveis

439089 Elemento fusível estilo SL – 450 °F (232 °C)
Inclui: 25 elementos fusíveis

439227 Elemento fusível estilo A-PC Tyco – 165 °F (74 °C)
Inclui: 10 elementos fusíveis

439228 Elemento fusível estilo A-PC Tyco – 212 °F (100 °C)
Inclui: 10 elementos fusíveis

439229 Elemento fusível estilo A-PC Tyco – 280 °F (138 °C)
Inclui: 10 elementos fusíveis

439230 Elemento fusível estilo A-PC Tyco – 360 °F (182 °C)
Inclui: 10 elementos fusíveis

439231 Elemento fusível estilo A-PC Tyco – 450 °F (232 °C)
Inclui: 10 elementos fusíveis

439232 Elemento fusível estilo A-PC Tyco – 500 °F (260 °C)
Inclui: 25 elementos fusíveis

439517 Parafuso de ajuste do martelo de disparo
Inclui: 25 parafusos

15240 Termômetro de registro de máximas

197 Lacre de arame e chumbo

181 Junta do receptor de cartucho

74274 Conjunto do plugue de ventilação

418087 Manual do sistema R-102
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CONJUNTO DE ACIONAMENTO REGULADO AUTOMAN

5

7

21

89

6
213

17

10

18

1

14 (PEDIDO 
SEPARADAMENTE)

15 11

16

000373

19, 20

3

4

12

Nº da figura Descrição Nº de peça mecânica Nº de peça elétrica

 – Pacote de fornecimento de acionamento regulado 429853 429856

 1 Caixa de montagem 419293 419293

 2 Acionamento básico com regulador 79140 –

Acionamento básico com solenoide, chave e regulador – 79288

 3 Parafuso autoatarraxante 71342 71342

 4 Espaçador 76555 76555

 5 Mola tensora 79094 79094

 6 Conjunto da alavanca e suporte 79300 79300

 7 Parafuso de máquina 14973 14973

 8 Arruela de pressão 7310 7310

 9 Porca sextavada 14732 14732

10 Etiqueta de cuidado 57652 57652

11 Junta de vedação 181 181

12 Conjunto do cartucho de gás expelente
LT-30-R/101-20 (Pedido separadamente) 423435 / 423441 423435 / 423441

Tanque duplo/101-30 (Pedido separadamente) 423493 / 423443 423443 / 423443

13 Tampa de segurança para transporte 77251 77251
14 Conjunto de tanque, 1,5/3 gal (Pedido separadamente) 429864 / 429862 429864 / 429862

15 Conjunto da mangueira 79007 79007

16 Tampa do gabinete (inclui etiqueta) 423744 423744

17 Conjunto do solenoide – 423575

18 Microchave elétrica – 423878

19 Parafuso da tampa 15362 15362

20 Porca de chapa 423479 423479

21 Parafuso de ajuste (pacote com 25) 439517 439517
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CONJUNTO DO ATUADOR REGULADO

1

2

3

4

4
5

6

7

8

9

11

13, 14
000374

12

10
(PEDIDO 
SEPARADAMENTE)

Nº da figura Descrição Nº de peça

 – Conjunto do atuador regulado 429850

 1 Caixa de montagem 419293

 2 Conjunto do atuador pneumático, incluindo regulador 79340

 3 Contraporca sextavada 67990

 4 Adaptador de furo (2) 423277

 5 Arruela de pressão 69521

 6 Junta de vedação 181

 7 Conjunto do cartucho de gás expelente
LT-20-R/101-10 (Pedido separadamente) 423429 / 423439

LT-30-R/101-20 (Pedido separadamente) 423435 / 423441

Tanque duplo/101-30 (Pedido separadamente) 423493 / 423443

LT-A-101-30/101-30 (Pedido separadamente) 423491 / 423443

 8 Tampa de segurança para transporte 77251
 9 Etiqueta 426953

10 Conjunto de tanque, 1,5/3 gal (Pedido separadamente) 429864 / 429862

11 Conjunto da mangueira 79007

12 Tampa do gabinete (sem etiqueta) 419294

13 Parafuso da tampa 15362

14 Porca de chapa 423479
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CONJUNTO DO GABINETE

000290

1

2

3

4

5

Nº da figura Descrição Nº de peça 

 – Pacote de fornecimento do gabinete 429870

 1 Gabinete 419295

 2 Tampa 419296

 3 Placa de identificação 429871

 4 Parafuso 15362

 5 Porca de chapa 423479
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CONJUNTO DO SUPORTE

1

2

3

4

000376

Nº da figura Descrição
Nº de peça 
para 3 galões

 – Pacote de fornecimento do suporte 429878

1 Conjunto do suporte –

2 Luva 14089

3 Luva 8688

4 Porca-borboleta 12065
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CONJUNTO DO TANQUE

6

9

8

1

4

2

7

3
5

000375

Nº da figura Descrição
Nº de peça  
para 1,5 galões

Nº de peça 
para 3 galões 

 – Conjunto do tanque 429864 429862

1 Pacote de fornecimento do adaptador do tanque 430103 79522

2 Conjunto do tubo de coleta 429883 417700

3 Conjunto do plugue de ventilação 74247 74247

4 Anel de vedação O-ring 56909 56909

5 Porca da união 417705 417705

6 Peça da ponta da união 417706 417706

7 Disco de ruptura 416974 416974

8 Carcaça 429861 429860

9 Placa de identificação N/D N/D
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ACIONAMENTO REMOTO

007499

10

9

1

2

3

4

11

13

6, 7, 8

14

5

12

Nº da figura Descrição Nº de peça

 — Acionamento remoto 433485

 1 Caixa de montagem 419295

 2 Tampa 419296

 3 Etiqueta de manutenção 17351

 4 Mola 79094

 5 Porca de chapa 423479

 6 Parafuso de máquina 14973

 7 Porca sextavada 14732

 8 Arruela de pressão 7310

 9 Acionamento 101 433702

10 Espaçador 76555

11 Parafuso 71342

12 Parafuso da tampa 15362

13 Conjunto da alavanca tensora e suporte 79300

14 Junta de vedação 181

15 Cartucho 101 (pedir separadamente) (não mostrado) (TC/DOT) 423439 
(DOT) 15850
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EXEMPLOS DE CÁLCULO DE PROTEÇÃO DE 
FRITADEIRA COM BICOS MÚLTIPLOS

Exemplo 1 – Fritadeira de donuts sem bandeja coletora: A cuba 
desta fritadeira mede 26” de profundidade por 28” de comprimento 
(660 mm x 711 mm). Uma vez que essas dimensões excedem os 
valores máximos para um único bico, vários bicos são necessários.

Procedimento:

 Calcule a área da fritadeira multiplicando a profundidade (26”) 
pelo comprimento (28”) (660 mm x 711 mm). O valor obtido é 
728 pol2 (46,967 mm2). Usando o bico 3N (aprovado para frita-
deiras com lado maior de 25 3/8” (644 mm) e uma área máxima 
de 370,5 pol2 (23,903 mm2)), divida a área total de 728 pol2 
(46,967 mm2) por 370,5 pol2 (23,903 mm2) para encontrar o 
número de bicos necessários. 728 pol2 (46,967 mm2) dividido 
por 370,5 pol2 (23,903 mm2) por bico = 2 bicos necessários. 
Em seguida, verifique o maior lado da fritadeira com dimensão 
superior a 25 3/8” (644 mm). Isto requer que a quantidade de 
bicos 3N seja dobrada, ou seja, um total de 4 bicos se a frita-
deira com 26” (660 mm) de profundidade e 28” (711 mm) de 
comprimento for protegida com a opção de bico 3N. Consulte 
a Figura 9-1.

 Usando o mesmo processo, mas com um bico 3N aprovado 
para a proteção de fritadeiras com lado maior de 27 5/8” 
(702 mm) e uma área máxima de 324 pol2 (20,903 mm2), 
divida a área total de 728 pol2 (46,967 mm2) por 324 pol2 
(23,903 mm2) = 3 bicos.. Uma vez que esta opção de bico 
3N irá proteger 27 5/8” (701 mm) no lado maior, ela será sufi-
ciente para proteger o lado de 26” (660 mm) deste exemplo, 
eliminando a necessidade de bicos adicionais. A opção deste 
exemplo requer um total de 9 vazões, mas permite uma quan-
tidade menor de bicos e de descidas de bicos*. Consulte a 
Figura 9-1.

 *Nota: Bicos de 2 vazões para equipamentos também podem 
ser usados. Esta opção requer 4 bicos (728 pol2 (46,967 mm2) 
dividido por 210 pol2 (13,548 mm2) por bico = 4 bicos ou 8 
vazões). O uso desta opção requer que os bicos sejam posi-
cionados sobre todos os quadrantes da área protegida da 
frigideira, direcionados para o centro dos módulos. Esta opção 
pode ser desejável se for importante minimizar as vazões do 
sistema.

PRIMEIRA OPÇÃO DE BICO 3N SEGUNDA OPÇÃO DE BICO 3N

28”
(711 mm)

26”
(660 mm)

13”
(330 mm)

26”
(660 mm)

14”
(355 mm)

9 3/8”
(238 mm)

9 3/8”
(238 mm)

9 1/4”
(234 mm)

28”
(711 mm)

FIGURA 9-1
002466

 

Exemplo Nº 2 – Fritadeira com bandeja coletora de gordura: 
Esta fritadeira tem dimensões totais, incluindo a bandeja coletora, 
de 24” (609 mm) de profundidade x 20” (508 mm) de comprimento. 
A cuba, propriamente, mede 20” x 20” (508 mm x 508 mm). Uma 
vez as dimensões da cuba e da fritadeira total, incluindo a bandeja 
coletora, excedem os valores máximos para um único bico, vários 
bicos são necessários.

Procedimento:

 Divida a área de cocção da fritadeira da esquerda para a 
direita, ou da parte dianteira para a traseira, em módulos que 
não ultrapassem as limitações de área ou as limitações de 
lado mais longo descritas na tabela “Fritadeiras – Proteção 
com bicos múltiplos” da Seção de Projeto.

 A fritadeira do exemplo pode ser dividida da esquerda para a 
direita em dois módulos de 10” x 24” (254 mm x 609 mm), ou 
pode ser dividida da parte dianteira para a traseira. Consulte a 
Figura 9-2.

 Se for dividida da parte dianteira para a traseira, dois bicos de 
dois fluxos podem ser suficientes. Para determinar isto, primei-
ramente proteja a maior quantidade possível da parte traseira 
da fritadeira (a área da cuba) permitida por bicos de equipa-
mentos de duas vazões, usando a área máxima de 210 pol2 
(13,548 mm2) por bico, com lado maior de 21” (533 mm) para 
múltiplos bicos. Consulte a Figura 9-2.

 No exemplo, a cuba tem 20” (508 mm) de lado a lado. Utilize a 
área máxima de 210 pol2 (13,548 mm2) permitida para um bico 
e divida-a por 20” (508 mm), um total de 10 1/2” (266 mm) da 
cuba pode ser protegido com um bico de 2 vazões (210 pol2 
dividido por 20” = 10,5”). Consulte a Figura 9-2.

 Isto ainda deixa as 9 1/2” (241 mm) restantes da cuba e toda 
a bandeja coletora para serem protegidas. Um bico de 2 
vazões protege até 10 1/2” (266 mm) da cuba e, portanto, não 
há necessidade de se verificar as 9 1/2” (241 mm) restantes. 
Somente as 9 1/2” (241 mm) restantes mais a bandeja coletora 
precisam ser verificadas.

 A bandeja mede 4” x 20” (101 mm x 508 mm), com a área 
total remanescente da cuba + bandeja de 13 1/2” x 20” 
(342 mm x 508 mm) = 270 pol2 (17,419 mm2). A tabela de 
bicos múltiplos para fritadeiras mostra que um bico de 2 
vazões pode proteger uma área, incluindo a bandeja, de 
294 pol2 (18,967 mm2), com lado mais longo de 21” (533 mm). 
Uma vez que a área do exemplo é menor que a área máxima 
de 294 pol2 (18,967 mm2) e o lado mais longo é menor que o 
máximo de 21” (533 mm), um bico de 2 vazões é suficiente. 
Consulte a Figura 9-2.
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EXEMPLOS DE CÁLCULO DE PROTEÇÃO DE 
FRITADEIRA COM BICOS MÚLTIPLOS (cont.)

Exemplo Nº 2 – Fritadeira com bandeja 
coletora de gordura (cont.)

 A adição da proteção requerida desde a parte traseira da frita-
deira até a dianteira requer bicos para equipamentos de 2 
vazões como condição mínima. Consulte a Figura 9-2.

DIVIDIDO DA ESQUERDA 
PARA A DIREITA

4”
(101 mm)

DIVIDIDO DA PARTE 
DIANTEIRA PARA A TRASEIRA

20”
(508 mm)

24”
(609 mm)

20”
(508 mm)

10”
(254 mm) 4” (101 mm)

10 1/2”
(266 mm)

9 1/2”
(241 mm)

24”
(609 mm)

20”
(508 mm)

FIGURA 9-2
002467

DIAGRAMAS DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

As normas da NFPA exigem a operação simultânea de sistemas 
de supressão de incêndios quando dois ou mais riscos podem 
ser simultaneamente envolvidos em um incêndio em virtude da 
proximidade entre eles. O conjunto de acionamento regulado 
AUTOMAN elétrico de 120 VCA pode ser usado para se conseguir 
essa operação simultânea. Este acionamento pode ser ativado 
independentemente pela operação da linha fusível, exatamente 
como a versão mecânica, podendo ainda ser disparado eletrica-
mente por meio de uma microchave a partir de outro conjunto 
de acionamento regulado AUTOMAN elétrico de 120 VCA ou um 
conjunto de acionamento regulado AUTOMAN mecânico. As liga-
ções elétricas (fiação) usadas para a conexão entre os conjuntos 
de acionamento regulado AUTOMAN não serão supervisionadas. 
No entanto, a norma NFPA 96 permite uma exceção para sistemas 
operados eletricamente, que incluam detecção mecânica (elemen-
to fusível) e acionamento mecânico como um sistema de detecção 
de reserva.

No caso de várias coifas compartilhando um duto de exaustão em 
comum, a NFPA 17 requer uma das duas formas de operação 
simultânea. Os diagramas de ligação elétrica a seguir (vide Figuras 
3 e 4) identificam dois usos principais para o conjunto de aciona-
mento regulado AUTOMAN elétrico de 120 VCA. Consulte a Seção 
Componentes, Página 3-1, Figura 3-3.

1. Operação simultânea de todos os sistemas de proteção 
independentes de coifas, dutos e equipamentos. Consulte a 
Figura 9-3.

2.  Operação simultânea de qualquer sistema de proteção de 
coifas, dutos e equipamentos e do(s) sistema(s) que prote-
ge(m) a totalidade do duto de exaustão compartilhado. 
Consulte a Figura 9-4.

Ativação simultânea de vários conjuntos de acionamento regulado AUTOMAN elétricos de 120 VCA

TÍPICO PARA CONJUNTOS DE 
ACIONAMENTO REGULADO 

AUTOMAN ADICIONAIS – ATÉ 4

AUTOMAN 1 AUTOMAN 2

SOLENOIDE DE 
ACIONAMENTO

NEUTRO

115 VCA, 
60 HZ, 

ENERGIZADO

LINHA DE ACIONAMENTO
CHAVE ELÉTRICA 
DUPLA (Nº DE 
PEÇA 423879)

TODOS OS SISTEMAS DEVEM SER CONECTADOS À MESMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FIGURA 9-3
008405
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DIAGRAMAS DE LIGAÇÃO ELÉTRICA (cont.)

Ativação simultânea de um ou mais conjuntos AUTOMAN elétricos de 120 VCA  
a partir de vários conjuntos AUTOMAN mecânicos

120 VCA, 
60 HZ, 

ENERGIZADO

SOLENOIDE DE 
ACIONAMENTO

NEUTRO

AUTOMAN 
MECÂNICO, 
TÍP. 5

CHAVE,  
Nº DE PEÇA 
423678

TODOS OS SISTEMAS DEVEM SER CONECTADOS À MESMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

AUTOMAN 
ELÉTRICO

AUTOMAN 
ELÉTRICO

#1 #2 #3 #4 #5

FIGURA 4
008406

Nota 1: Somente para detecção com elemento fusível.

Nota 2: Use os conjuntos AUTOMAN com solenoide e chave elétrica. Troque a chave elétrica simples (Nº de peça 423878) com um kit 
de chave dupla (Nº de peça 423879).

Nota 3: Consulte a seção de Instalação deste manual para obter a capacidade do solenoide e das chaves.

Nota 4: Este método não fornece supervisão para as ligações da bateria ou do sistema. A autoridade competente pode dispensar a 
necessidade de cumprimento deste requisito.

Nota 5: Quando qualquer um dos conjuntos mecânicos AUTOMAN é ativado, a microchave passa para a posição NA (normalmente 
aberta), completando o circuito com a chave NF (normalmente fechada) no conjunto AUTOMAN elétrico. Isto ativa o conjunto 
AUTOMAN. Quando o AUTOMAN dispara, a chave NF passa para a posição NA, abrindo o circuito com o solenoide.
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NOTAS:
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