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Sprinklers Modelos J112 e JL112 listado pelo cULus
K11,2 (160 métrico)Sprinklers de cobertura estendida para Risco Leve e Ordinário

Descrição do produto

Os sprinklers da série de Modelos J112 e JL112 são do tipo 
spray de cobertura estendida listados pelo cULus, para instala-
ção de acordo com a norma NFPA 13. Esses sprinklers também 
possuem Critérios de Aplicação Específica listados pelo cULus 
para instalação sob construção de tê de concreto de acordo 
com os requisitos documentados neste boletim. Áreas de cober-
tura de até 400 ft2 (37 m2) por sprinkler, com um espaçamento 
máximo de 20 ft por 20 ft (6,1 m por 6,1 m) são permitidas para 
ocupações de Risco Leve e Ordinário. As vazões e pressões 
listadas para cada classificação de risco e espaçamento de 
sprinkler são fornecidas neste boletim. Os sprinklers da série de 
modelos J112 e JL112 são listados pelo cULus como sprinklers 
de resposta rápida para ocupações de Risco Leve. Quando usa-
dos em ocupações de Risco Ordinário, os sprinklers das séries 
de modelos J112 e JL112 são listados pelo cULus como de 
resposta rápida para espaçamentos de até 14 ft por 14 ft (4,3 m 
por 4,3 m) e de resposta padrão para outros espaçamentos 
listados até 20 ft por 20 ft (6,1 m por 6,1 m). 

Os sprinklers modelos J112 pendente e J112 em pé utilizam 
um elemento operacional de bulbo de vidro e são listados pelo 
cULus como sprinklers resistentes à corrosão quando pedidos 
com acabamento em poliéster branco, poliéster preto e níquel 
químico com PTFE (ENT). Os sprinklers modelos JL112 pen-
dente e JL112 em pé utilizam um elemento operacional fusível.  
Os sprinklers modelos J112 pendente e JL112 pendente são 
listados pelo cULus para uso com canoplas embutidas Modelo 
F2 e Modelo FP, que oferecem até 1/2" (13 mm) de ajuste. 
Além disso, para ocupações de Risco Ordinário, os sprinklers 
modelo J112 pendente e modelo JL112 pendente são listados 
pelo cULus para uso com a canopla embutida modelo F1, que 
oferece até 3/4" (19 mm) de ajuste.

Aplicação

Os sprinklers das séries de modelos J112 e JL112 são indi-
cados para instalação em ocupações de Risco Leve e Risco 
Ordinário, de acordo com a norma NFPA 13. Os sprinklers 
devem ser instalados de acordo com os requisitos da NFPA 13 
para sprinklers tipo spray de cobertura estendida, e com os 
requisitos identificados neste boletim. Além dos requisitos de 
instalação da NFPA 13, os Critérios de Aplicação Específica 
Listados pelo cULus para instalação sob construção em T de 
concreto também são fornecidos neste boletim.

Modelo J112 em péModelo JL112 em pé

Modelo J112 pendenteModelo JL112 pendente

Canopla embutida FPCanopla embutida F1 /F2

Modelo Orientação Elemento Operacional Número de Identificação 
do Sprinkler (SIN)

J112 Pendente Bulbo de vidro RA7216

JL112 Pendente Elemento fusível R7216

J112 Em pé Bulbo de vidro RA7326

JL112 Em pé Elemento fusível R7326

Tabela AResumo dos sprinklers da série de Modelos J112 e JL112
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Sprinkler pendente Modelo J112 SIN RA7216

Especificações técnicas
Estilo: Pendente, cobertura estendida
Rosca: 3/4" NPT ou ISO 7-1 R 3/4
Fator K nominal: 11,2 (160 métrico)
Pressão máxima de trabalho: 175 psi 
(12 bar)
Espaçamento mínimo: 8 ft (2,4 m)

Materiais
Sensor térmico: Bulbo de vidro
Copo: Liga de bronze
Corpo: Liga de latão
Conjunto da vedação: Liga de níquel com 
PTFE
Parafuso de carga: Liga de bronze
Mola de torção: Liga de aço
Defletor: Liga de latão

Chave para sprinklers
Modelo J1
Modelo RJ (embutido)

Acabamentos
(Vide Tabela G)

Sensibilidade 
(Vide Tabela B)

Temperatura nominal
155 °F (68 °C) 
200 °F (93 °C) 

Canoplas embutidas:
F1-Ajuste de 3/4" (19 mm)  
(apenas Risco Ordinário)
F2-Ajuste de 1/2" (13 mm)
FP-Ajuste de 1/2" (13 mm)

Listagens e aprovações
listado pelo cULus
Listado pelo cULus como resistente à 
corrosão, com acabamento em poliéster 
branco, poliéster preto e ENT, apenas.

Figura 1Componentes do sprinkler pendente Modelo J112

Espaçamento máx. 
ft x ft

(m x m)

Risco leve Risco ordinário Grupo 1 Risco ordinário Grupo 2

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

12 x 12
(3,7 x 3,7)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
QR

12,1 (0,8)
QR

14 x 14
(4,3 x 4,3)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
QR

12,1 (0,8)
QR

16 x 16
(4,9 x 4,9)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
SR

12,1 (0,8)
SR

51 (193)
SR

20,7 (1,4)
SR

18 x 18
(5,5 x 5,5)

33 (125)
QR

8,7 (0,60)
QR

49 (186)
SR

19,1 (1,3)
SR

65 (246)
SR

33,7 (2,3)
SR

20 x 20
(6,1 x 6,1)

40 (152)
QR

12,8 (0,88)
QR

60 (227)
SR

28,7 (2,0)
SR

80 (303)
SR

51,0 (3,5)
SR

Tabela BCritérios de design e sensibilidade listados

QR = Resposta rápida
SR = Resposta padrão

Encaixe da chave

Bulbo

3" (76 mm)

1-5/8" (42 mm)
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Sprinkler pendente Modelo JL112 SIN R7216

Especificações técnicas
Estilo: Pendente, cobertura estendida
Rosca: 3/4" NPT ou ISO 7-1 R 3/4
Fator K nominal: 11,2 (160 métrico)
Pressão máxima de trabalho: 175 psi 
(12 bar)
Espaçamento mínimo: 8 ft (2,4 m)

Materiais
Sensor térmico: Filamento com solda de 
liga de níquel
Corpo: Liga de latão
Alavancas: Liga de latão
Obturador: Liga de bronze
Conjunto da vedação: Liga de níquel com 
PTFE
Parafuso de carga: Liga de bronze
Defletor: Liga de latão
Suporte: Liga de cobre

Chave para sprinklers
Modelo J1
Modelo RJ (embutido)

Acabamentos
(Vide Tabela G)

Sensibilidade 
(Vide Tabela C)

Temperatura nominal*
165 °F (74 °C) 
212 °F (100 °C) 

Canoplas embutidas:
F1-Ajuste de 3/4" (19 mm)  
(apenas Risco Ordinário)
F2-Ajuste de 1/2" (13 mm)
FP-Ajuste de 1/2" (13 mm)

Listagens e aprovações
listado pelo cULus

* Acabamento cromado e de poliéster 
branco é fornecido com elemento branco, 
independentemente da classificação de 
temperatura

Figura 2Componentes do sprinkler pendente Modelo J112

Espaçamento máx. 
ft x ft

(m x m)

Risco leve Risco ordinário Grupo 1 Risco ordinário Grupo 2

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

12 x 12
(3,7 x 3,7)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
QR

12,1 (0,8)
QR

14 x 14
(4,3 x 4,3)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
QR

12,1 (0,8)
QR

16 x 16
(4,9 x 4,9)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
SR

12,1 (0,8)
SR

51 (193)
SR

20,7 (1,4)
SR

18 x 18
(5,5 x 5,5)

33 (125)
QR

8,7 (0,60)
QR

49 (186)
SR

19,1 (1,3)
SR

65 (246)
SR

33,7 (2,3)
SR

20 x 20
(6,1 x 6,1)

40 (152)
QR

12,8 (0,88)
QR

60 (227)
SR

28,7 (2,0)
SR

80 (303)
SR

51,0 (3,5)
SR

Tabela CCritérios de design e sensibilidade listados 

QR = Resposta rápida
SR = Resposta padrão

Encaixe da chave

Elementos fusível

3" (76 mm)

1-5/8" (42 mm)
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Modelo J112 sprinkler em pé SIN RA7326

Especificações técnicas
Estilo: Cobertura estendida, em pé
Rosca: 3/4" NPT ou ISO 7-1 R 3/4
Fator K nominal: 11,2 (160 métrico)
Pressão máxima de trabalho: 175 psi 
(12 bar)
Espaçamento mínimo: 8 ft (2,4 m)

Materiais
Sensor térmico: Bulbo de vidro
Copo: Liga de bronze
Corpo: Liga de latão
Conjunto da vedação: Liga de níquel com 
PTFE
Parafuso de carga: Liga de bronze
Mola de torção: Liga de aço
Defletor: Liga de latão

Acabamentos
(Vide Tabela G)

Sensibilidade 
(Vide Tabela D)

Temperatura nominal
155 °F (68 °C) 
200 °F (93 °C)

Chave para sprinklers
Modelo J1

Listagens e aprovações
listado pelo cULus
Listado pelo cULus como resistente à 
corrosão, com acabamento em poliéster 
branco, poliéster preto e ENT, apenas.

Figura 3Componentes do sprinkler em pé Modelo J112

Espaçamento máx. 
ft x ft

(m x m)

Risco leve Risco ordinário Grupo 1 Risco ordinário Grupo 2

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

12 x 12
(3,7 x 3,7)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
QR

12,1 (0,8)
QR

14 x 14
(4,3 x 4,3)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
QR

12,1 (0,8)
QR

16 x 16
(4,9 x 4,9)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
SR

12,1 (0,8)
SR

51 (193)
SR

20,7 (1,4)
SR

18 x 18
(5,5 x 5,5)

33 (125)
QR

8,7 (0,60)
QR

49 (186)
SR

19,1 (1,3)
SR

65 (246)
SR

33,7 (2,3)
SR

20 x 20
(6,1 x 6,1)

40 (152)
QR

12,8 (0,88)
QR

60 (227)
SR

28,7 (2,0)
SR

80 (303)
SR

51,0 (3,5)
SR

QR = Resposta rápida
SR = Resposta padrão

Tabela DCritérios de design e sensibilidade listados 

Encaixe da chave

Bulbo

2-13/16" (76 mm)

1-5/8" (41 mm)
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Modelo JL112 sprinkler em pé SIN R7326 

Especificações técnicas
Estilo: Cobertura estendida, em pé
Rosca: 3/4" NPT ou ISO 7-1 R 3/4
Fator K nominal: 11,2 (160 métrico)
Pressão máxima de trabalho: 175 psi 
(12 bar)
Espaçamento mínimo: 8 ft (2,4 m)

Materiais
Sensor térmico: Filamento com  
solda de liga de níquel
Corpo: Liga de latão
Alavancas: Liga de latão
Suporte: Liga de latão
Obturador: Liga de bronze
Conjunto da vedação:  
Liga de níquel com PTFE
Parafuso de carga: Liga de bronze
Defletor: Liga de latão

Acabamentos
(Vide Tabela G)

Sensibilidade 
(Vide Tabela E)

Temperatura nominal*
165 °F (74 °C) 
212 °F (100 °C) 

Chave para sprinklers
Modelo J1

Listagens e aprovações
listado pelo cULus

* Acabamento cromado e de poliéster 
branco é fornecido com elemento branco, 
independentemente da classificação de 
temperatura

Espaçamento máx. 
ft x ft

(m x m)

Risco leve Risco ordinário Grupo 1 Risco ordinário Grupo 2

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

Vazão 
gpm (l/min)

Pressão 
psi (bar)

12 x 12
(3,7 x 3,7)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
QR

12,1 (0,8)
QR

14 x 14
(4,3 x 4,3)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
QR

12,1 (0,8)
QR

16 x 16
(4,9 x 4,9)

30 (114)
QR

7,2 (0,50)
QR

39 (148)
SR

12,1 (0,8)
SR

51 (193)
SR

20,7 (1,4)
SR

18 x 18
(5,5 x 5,5)

33 (125)
QR

8,7 (0,60)
QR

49 (186)
SR

19,1 (1,3)
SR

65 (246)
SR

33,7 (2,3)
SR

20 x 20
(6,1 x 6,1)

40 (152)
QR

12,8 (0,88)
QR

60 (227)
SR

28,7 (2,0)
SR

80 (303)
SR

51,0 (3,5)
SR

QR = Resposta rápida
SR = Resposta padrão

Figura 4Componentes do sprinkler em pé Modelo JL112

Tabela ECritérios de design e sensibilidade listados 

Encaixe da chave

Elementos fusível

2-13/16" (71 mm)

1-5/8" (41 mm)
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Os sprinklers Modelos J112 e JL112 pendentes e em pé são listados pelo cULus para instalação sob construção de Tê de concre-
to de acordo com os seguintes critérios de aplicação específicos:
• Profundidade máx. do Tê: 2' 6" (0,8 m)
• Espaçamento máx. da haste do Tê: 7' 6" (2,3 m)
• Espaçamento mín. da haste do Tê: 3' 0" (0,9 m)
• Comprimento máx. do Tê: 32' 0" (9,8 m) ou defletores não menores que a profundidade dos Tês devem ser instalados de 

modo que o espaço longitudinal entre os defletores não exceda 32 pés (9,8 m) de comprimento.
• Distância máx. do defletor abaixo do Tê: 1" (25 mm)
• Cumpra com os requisitos de obstruções para o Desenvolvimento de Padrões de Descarga de Sprinklers da NFPA13 nos 

casos em que o defletor fica localizado acima da parte inferior do Tê

Critérios de aplicação específica dos Modelos J112 e JL112  
para uso sob construção de tê de concreto listado pelo cULus

Figura 7
Dimensões de montagem 
da canopla Modelo F1 /F2Figura 6

Dimensões de instalação 
da canopla Modelo FP

Figura 5Aplicação e instalação para uso sob Tê de concreto

Nota: Os Modelos FP, F1 ou F2 podem ser usados para ocupações de Risco Ordinário.  Para ocupações de Risco Leve, a canopla 
embutida Modelo FP ou F2 deve ser usada.  Os sprinklers modelos J112 e JL112 com canopla embutida Modelo F1 não são lista-
dos para uso em ocupações de Risco Leve.

1" (25 mm) máx. 

1" (25 mm) máx. 

2' 6"(0,8 m) 
máx.

7' 6" (2,3 m) máx.
3' 0" (0,9 m) mín.

Diâm. 1-5/8" (67 mm) 
Furo no teto

Diâm. 2-5/16" 
(59 mm) copo

3-3/16" (81 mm)

1-3/8" (35 mm) +/− 1/4" (6 mm)

1" (25 mm) +/− 1/4" (6 mm)

Diâm. 1-15/16" 
(49 mm)

Diâm. 2-3/8" 
(60 mm) Furo 

no teto

F1: 1/2" (12 mm) +/− 3/8" (10 mm)
F2: 3/8" (10 mm) +/− 1/4" (6 mm)

F1: 2" (51 mm) +/− 3/8" (10 mm)
F2: 2-1/8" (54 mm) +/− 1/4" (6 mm)
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Tabela G

Acabamento do sprinkler Acabamento do sprinkler para aplicações especiais

Sprinkler F1, F2 e FP (3) Espelhos Sprinkler F1, F2 e FP (3) Espelhos

Bronze
Cromado

Poliéster branco (2)

Latão
Cromado

Poliéster branco

Latão brilhante
Cromado opaco
Poliéster preto (2)

Poliéster na cor da escolha
Níquel químico com PTFE (2) (4)

Latão brilhante
Cromado opaco
Poliéster preto

Poliéster na cor da escolha
Aço inoxidável tipo 316

Acabamento do sprinkler e canopla (1)

Montagem

Os sprinklers com bulbo de vidro possuem protetores de bulbo 
cor de laranja para minimizar danos à peça durante o transpor-
te, manuseio e instalação. As chaves de instalação de sprinklers 
da Reliable se destinam à instalação de sprinklers quando os 
protetores de bulbo estão colocados. O protetor de bulbo deve 
ser removido quando o sistema de sprinklers for colocado em 
serviço para proteção contra incêndios. A remoção dos prote-
tores antes disso pode deixar o bulbo vulnerável a danos. Para 
remover os protetores de bulbos, abra manualmente o fecho. 
Não use ferramentas para remover os protetores. 

Os sprinklers da série de Modelos J112 e JL112 devem ser 
instalados usando-se a chave específica da Reliable identifica-
da neste Boletim. Outros tipos de chave poderão danificar o 
sprinkler. O torque de instalação recomendado é de 14 a 20 lb.
ft (19 a 27 N-m). Não aperte os sprinklers acima do torque de 
instalação máximo recomendado. Isso poderia provocar vaza-
mentos no sprinkler ou comprometer seu funcionamento. 

Os sprinklers pendentes embutidos devem ser instalados como 
mostrado na Fig. 6 ou 7, conforme aplicável ao modelo especí-
fico a instalar. Os sprinklers Modelos J112 e JL112 pendentes 
embutidos só podem ser instalados com as canoplas embu-
tidas Reliable Modelo F1, Modelo F2 ou Modelo FP. O uso de 
qualquer outro tipo de canopla embutida irá anular todas as 
aprovações e cancelar todas as garantias. A canopla Modelo 
FP da Reliable não pode ser usado em tetos com pressão 
positiva em relação ao espaço abaixo. Depois da instalação, 
certifique-se de que as aberturas do conjunto da canopla/cor-
po do Modelo FP não estão obstruídas. 

Manutenção

Os sprinklers da série de Modelos J112 e JL112 devem ser 
inspecionados e o sistema de sprinklers deve passar por ma-
nutenção de acordo com a norma NFPA 25. Os sprinklers não 
devem ser limpos com água e sabão, amônia ou nenhum outro 
agente de limpeza. A poeira deve ser removida usando-se aspi-
ração a vácuo moderada. Todos os sprinklers que tenham sido 
pintados (à exceção da pintura aplicada em fábrica) ou que 
apresentem danos de qualquer tipo devem ser substituídos. 

Notas: (1) A aplicação de pintura e outros revestimentos sobre o acabamento de fábrica irá invalidar todas as aprovações e garantias. 
(2) Listado pelo cULus como resistente à corrosão, quando pedido com o Modelo J112 pendente (RA7216) ou o Modelo J112 em pé 
(RA7326). 
(3) O conjunto da canopla Modelo FP consiste em um copo galvanizado não acabado com um anel de canopla acabado. 
(4) Disponível apenas com o Modelo J112 pendente (RA7216) e o Modelo J112 em pé (RA7326).

Um estoque de sprinklers sobressalentes deve ser mantido 
para permitir uma troca rápida daqueles que foram danificados 
ou operados. Os sprinklers devem ser mantidos nas caixas e 
embalagens até serem instalados para minimizar o potencial 
de sofrerem danos, o que resultaria na operação incorreta ou 
mesmo na impossibilidade da operação dos equipamentos.

Listagens e aprovações

Listado pelo Underwriters Laboratories, Inc. e certificado pelo 
Underwriters Laboratories of Canada (cULus).

Categoria de listagem do UL

Número-guia da UL, sprinklers automáticos e sprinklers de 
cobertura estendida aberta – VNIV.

Informações para pedidos

Especificar:
1. Modelo do sprinkler:  [J112 pendente] [JL112 pendente] 

[J112 em pé] [JL112 em pé]
2. Temperatura nominal:  J112: [155 °F (68 °C)] [200 °F (93 °C)] 

JL112: [165 °F (74 °C)] [212 °F 
(100 °C)]

3. Acabamento: (Vide Tabela G)
4. Canopla  (Somente pendente; para roscas de 3/4") 

Modelo F1 (apenas Risco Ordinário) 
Modelo F2 Modelo FP

Chave Modelo J1 Chave Modelo RJ
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