
Página 1 de 3DSE 0115 - Outubro de 2012

AG22Sprinkler ESFR  

Descrição do Produto
O Sprinkler Modelo AG22 é um dispositivo do tipo ESFR (Early Supression Fast 
Response) para utilização em áreas de estocagem sujeitas a rápida propagação 
de incêndio. Estes sprinklers possuem característica de resposta rápida e 
descarregam um grande volume de água, mesmo quando submetidos a baixas 
pressões.
O Sprinkler ESFR Modelo AG22 proporciona uma rápida supressão do incêndio e 
pode ser utilizado em edificações com altura de estocagem entre 10,7 metros 
e 12,2 metros, sem a necessidade de utilização de sprinklers intermediários (in 
rack).
Este modelo de sprinkler utiliza um elemento fusível tipo solda, com temperatura 
de atuação de 74°C ou de 100°C. Possui um fator K de 22.4 (320 métrico), com 
vazão de 112 gpm @ 25 psig (424 L/min @ 1,7 bar).
O defletor e os braços do Sprinkler Modelo ESFR AG22 foram desenhados para 
garantir um padrão de descarga simétrico e hemisférico, capaz de suprimir 
focos de incêndios localizados entre os sprinklers, em áreas com pé direito alto e 
com elevadas áreas de estocagem.  Eles também mantêm uma boa distribuição 
de água no núcleo central, de modo a penetrar e suprimir incêndios que ocorrem 
diretamente abaixo dos sprinklers.

Aplicação e Instalação
O Sprinkler Modelo ESFR AG22 deve ser projetado e instalado de acordo com as diretrizes da Norma NFPA 13 e do Factory Mutual (FM) Loss 
Prevention Data Sheet 2-2, de acordo com os critérios para sprinkler do tipo ESFR.
São desenvolvidos para proteção de áreas com armazenagem de produtos de Classe I a IV e de derivados plásticos dos grupos A ou B. 
Os produtos estocados podem estar paletizados ou empilhados em fileiras simples ou múltiplas, ou até mesmo em racks portáteis.

Características
• Elimina a necessidade de instalação de sprinklers em nível intermediário (In Rack) para edificações com até 12,2 metros de altura.
• Menor vazão requerida, oferecendo oportunidade para redução de:
 • Tubulação no interior das edificações;
 • Dimensões das bombas;
 • Tubulações subterrâneas;
 • Dimensão dos tanques.
• A distância máxima do defletor ao teto é de 18” (457 mm).
• Temperatura de operação de 74°C (165°F) ou 100°C (212°F).

Aprovações
• Listado pela UL (Underwriters Laboratories Inc.) e ULc, conforme NFPA para edificações com até 13,7 metros de altura e com estocagem de 
até 12,2 metros de altura.
• Aprovado FM (Factory Mutual) para edificações com até 13,7 metros de altura e com estocagem de até 12,2 metros de altura, com instalação 
de acordo com as recomendações do FM Loss Prevention Data Sheet 2-2.
• Aprovado VDS (VdS Schadenverhütung).
• Aprovado LPCB (Loss Prevention Certification Board).
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ALTURA
DA EDIFICAÇÃO

(m)

DADOS TÉCNICOS

13,7

12,2

2,8 (40)

2,8 (40)

537 (142)

537 (142)

597 (158)

567 (150)

PRESSÃO
(bar)(psig)

VAZÃO
(L/min)(gpm)

PRESSÃO
(bar)(psig)

UL E ULc FM, VDs e LPCB

VAZÃO
(L/min)(gpm)

3,4 (50)

3,1 (45)

10,7

9,1

2,4 (35)

1,7 (25)

503 (133)

423 (112)

503 (133)

423 (112)

2,4 (35)

1,7 (25)
* Para estocagem de até 12,2 metros de altura não é necessário sprinkler em nível intermediário (In Rack).

Para instalação e remoção dos sprinklers, utilize somente a Chave Modelo H1.
A utilização de outros dispositivos poderá danificá-los.

Temperatura e Aprovação

Informações Para Instalação

Ordinária

Intermediária

74

100

Incolor

Branca

CLASSIFICAÇÃO TEMPERATURA
(°C)

COR DO 
SENSOR

COR DOS
BRAÇOS

Preta

Branca

38

66

AG1011

AG1011

TEMPERATURA
AMBIENTE
MÁXIMA

(°C)
APROVAÇÃO IDENTIFICAÇÃO

(SIN)

UL, ULc, FM.
VDs e LPCB

UL, ULc, FM.
VDs e LPCB

Pendente 22,1mm (0,87”) 320.0 Métrico
22.4 US

TIPO ORIFÍCIO
(mm)(in) ROSCA FATOR K

1” NPT 12,1 (175)

PRESSÃO
MÁXIMA

(bar) (psig)
ACABAMENTO

Bronze

Manutenção
O Sprinkler Modelo AG22 deve ser trimestralmente inspecionado e o sistema deverá sofrer manutenção de acordo com a norma NFPA 25. Não 
limpe os sprinklers com água e sabão, amônia ou qualquer outro agente de limpeza. A remoção de sujeira deve ser realizada com auxílio de uma 
esponja suave ou de leve aspiração. Os sprinklers não devem ser pintados, com exceção da pintura feita pelo fabricante. Caso sejam encontrados 
sprinklers com pintura indevida e com avarias, os mesmos deverão ser substituídos imediatamente. Um estoque de sprinklers reserva deverá ser 
mantido para rápida substituição dos sprinklers avariados.
Antes de proceder à instalação é preciso verificar se os sprinklers estão armazenados em suas embalagens originais. A embalagem correta 
protege os sprinklers contra possíveis avarias que poderão causar falhas na operação.
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Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os 
usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a 
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 – Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda.

Dimensões


