
Sistema de ¡gua
AcessÛrios Sprinklers

Chaves de Fluxo - Modelos VSR-F e VSR-SF

As chaves de fluxo modelos VSR-F e VSR-SF, comercializadas pela 
Kidde Brasil, s„o dispositivos que emitem sinais elÈtricos, por meio 
do acionamento de microswitches, pela movimentaÁ„o de uma 
palheta introduzida na tubulaÁ„o, quando a vaz„o no sistema for 
igual ou maior que 10 gpm. Possuem retardo pneum·tico com 
regulagem de tempo de sinalizaÁ„o de 0 a 90 s, por intermÈdio de 
uma chave de ajuste, para evitar envio de sinais falsos no caso de 
variaÁ„o de press„o.

CaracterÌsticas

Modelo VSR-F: executar furaÁ„o na tubulaÁ„o com serra-copo. As 
chaves de fluxo de 2" e "2.1/2" requerem furaÁ„o de 1.1/4" de 
di‚metro (+1/8 - 1/16"). Para as chaves de 3" a 8" a furaÁ„o deve 
ser de 2" (+1/8"). ApÛs a furaÁ„o, limpar o local retirando eventuais 
rebarbas no tubo, introduzir a palheta na tubulaÁ„o, apertar os 
parafusos alternadamente e verificar a perfeita vedaÁ„o do assento 
na tubulaÁ„o.

Modelo VSR-SF: Regulagem do tempo de retardo aproximado:

Di‚metros disponÌveis

ï Modelo VSR-F: 2", 2.1/2", 3", 4", 6" e 8" com fixaÁ„o na tubulaÁ„o 
por meio de grampo.

ï Modelo VSR-SF: 1", 1.1/4" e 1.1/2" com fixaÁ„o por meio de rosca 
macho de 1" NPT.

Modelo VSR-SF

Modelo VSR-F



Pressostato - Modelo PS 10A

Utilizados para detectar as condiÁıes de vaz„o em sistemas de 
sprinklers, quando incorporados como acessÛrio ‡ v·lvula de alarme, 
tambÈm podem ser utilizados para fornecer sinal de baixa press„o. 
Podem ser regulados para trabalho na faixa de press„o de 4 a 20 psi. 

DisponÌveis em dois modelos

ï PS 10-1A (contato simples)

ï PS 10-2A (contato duplo).

Capacidade de contato

ï 15 ampËres - 125/250 VDC

ï 2,5 ampËres - 30 VDC.

Postes Indicadores com v·lvulas isoladoras

Instalados em pontos estratÈgicos de redes subterr‚neas, permitem 
o isolamento de trechos, em casos de manutenÁ„o ou emergÍncias.

CaracterÌsticas

Dotados de chave especial para manobra e elo para cadeado, 
assegurando assim perfeita seguranÁa, visor de acrÌlico com 
indicador de posiÁ„o, permitindo a visualizaÁ„o mesmo a dist‚ncia. 
Equipamento simples, seguro e de montagem f·cil e econÙmica.

EspecificaÁ„o

Poste: corpo em ferro fundido, eixo em bronze e haste em aÁo 
1020.

V·lvula: haste n„o-ascendente, corpo e disco de adaptaÁ„o em 
ferro fundido ASTM-A-126, Classe B; gaveta em ferro fundido 
ASTM-A-126, Classe B, revestida com borracha do tipo SBR; 
conexıes flangeadas conforme ANSI B.16.1, Classe 125, nos 
di‚metros de 4", 6", 8", 10" e 12".

Outros equipamentos disponÌveis

V·lvulas-gaveta modelo haste e volante ascendente (OS&Y) em 
ferro fundido nos di‚metros de 2.1/2" a 12". Opcionalmente podem 
ser fornecidas com indicador de posiÁ„o do tipo microswitch, 
aprovaÁıes FM e UL. V·lvulas de retenÁ„o nos di‚metros de 2.1/2" 
a 12", aprovaÁıes FM e UL. V·lvulas-borboleta com indicador de 
posiÁ„o do tipo microswitch, nos di‚metros de 2.1/2" a 8".



Conexıes R·pidas

A Kidde Brasil oferece ao mercado toda a linha de conexıes r·pidas 
a frio, do tipo engate e roscado. Essas conexıes trazem muitos 
benefÌcios em comparaÁ„o com as conexıes tradicionais utilizadas 
na montagem de tubulaÁıes de incÍndio, como:

ï Tempo de montagem e de instalaÁ„o reduzidos;

ï Maior facilidade nos ajustes de campo e nos projetos;

ï Flexibilidade para trabalho em ·reas com obstruÁıes;

ï Estanqueidade absoluta;

ï ResistÍncia a pressıes elevadas;

ï Rapidez no trabalho de readequaÁ„o de risco;

ï Proporcionam um visual mais atraente;

ï Evitam trabalhos com solda, protegendo as tubulaÁıes de sujeiras 
que podem vir a obstruir a passagem de ·gua pelos sprinklers.

Canoplas

Utilizadas para dar acabamento quando da instalaÁ„o de bicos de 
sprinklers em ·reas com forro falso. 

TambÈm est„o disponÌveis no estilo recesso. Para sprinklers de 
3/8", 1/2" e 3/4" de di‚metro. Sob consulta, podem ser fornecidas 
em lat„o brilhante ou coloridas.

Protetor para Sprinkler

Recomendamos para proteÁ„o de sistemas montados em ·reas 
prÛximas a atividades mec‚nicas que possam causar danos aos 
sprinklers, como por exemplo o rompimento da ampola.


