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Sprinkler SR1

1.  PRODUCT NAME
Viking Standard Response Sprinklers - General Care, Installation, and Maintenance Guide

2.  MANUFACTURER
THE VIKING CORPORATION
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058, U.S.A.
Telephone:  (269) 945-9501
Technical Services: (877) 384-5464
Fax:  (269) 945-4495
e-mail:   techsvcs@vikingcorp.com

3.  PRODUCT DESCRIPTION
Viking standard response sprinklers are thermosensitive spray sprinklers consisting of a small frame and either a glass 
bulb or a fusible operating element. Available styles include pendent, flush pendent, concealed pendent, upright, horizontal 
sidewall, vertical sidewall, or conventional, depending on the particular sprinkler model selected. 

Standard response sprinklers are available with various finishes, temperature ratings, and K-Factors to meet design re-
quirements†. Used in conjunction with one of the corrosion-resistant coatings, the units provide protection against many 
corrosive environments. In addition, the special Poly finishes or Teflon® coatings can be used in decorative applications 
where colors are desired.

†Refer to the sprinkler technical data page for available styles, finishes, temperature ratings, and nominal K-Factors for specific sprinkler models. 

4.  TECHNICAL DATA
Refer to the sprinkler technical data page for listing and approval information and technical information on sprinkler materi-
als and accessories.

5.  CARE AND HANDLING
(Also refer to Bulletin - Care and Handling of Sprinklers, Form No. F_091699.)

Sprinklers must be handled with care. They must be stored in a cool, dry place in their original shipping container. Never 
install sprinklers that have been dropped, damaged, or exposed to temperatures exceeding the maximum ambient tem-
perature allowed (refer to the temperature chart on the sprinkler technical data page). Never install any glass-bulb sprinkler 
if the bulb is cracked or if there is a loss of liquid from the bulb. A small air bubble should be present in the glass bulb. Any
sprinkler with a loss of liquid from the glass bulb or damage to the fusible element should be destroyed immediately.
Sprinklers must be protected from mechanical damage. Sprinklers subject to mechanical damage must be protected with 
an approved sprinkler guard. 
Use only sprinklers listed as corrosion resistant when subject to corrosive environments. When installing corrosion-resis-
tant sprinklers, take care not to damage the corrosion-resistant coating. Use only the special wrench designed for install-
ing coated and recessed Viking sprinklers (any other wrench may damage the unit). 
Use care when locating sprinklers near fixtures that can generate heat. Do not install sprinklers where they could be ex-
posed to temperatures exceeding the maximum recommended ambient temperature for the temperature rating used.
Wet pipe systems must be provided with adequate heat. Sprinklers supplied from dry systems in areas subject to freez-
ing must be listed dry sprinklers, or upright or horizontal sidewall sprinklers installed so that water is not trapped. For dry
systems, pendent sprinklers and sidewall sprinklers installed on return bends are permitted, where the sprinklers, return 
bend, and branch line piping are in an area maintained at or above 40 °F (4 °C).

6.  INSTALLATION
WARNING: Viking sprinklers are manufactured and tested to meet the rigid requirements of approving agencies. The sprin-
klers are designed to be installed in accordance with recognized installation standards. Deviation from the standards or any 
alteration to sprinklers or cover plate assemblies after they leave the factory including, but not limited to: painting, plating,
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1. FABRIKANT
The Viking Corporation
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 U.S.A.
Telefoon: +1 (269) 945-9501
   +1 (877) 384-5464
Fax:   +1 (269) 945-9599
e-mail: techsvcs@vikingcorp.com

2. PRODUCTBESCHRIJVING
Viking sprinklers bestaan uit een schroefdraadframe met een specifieke grootte van de waterweg of orifice en een deflector voor 
verspreiding van het water in een gespecificeerd patroon. Een gesloten of sealed sprinkler verwijst naar een complete construc-
tie, inclusief het warmtegevoelige element. Een open sprinkler gebruikt geen werkingselement en is altijd open. De verspreiding 
van water is bedoeld om een brand, of de verspreiding daarvan, te bestrijden.
Viking sprinklers zijn in verschillende modellen en stijlen leverbaar. Raadpleeg de technische datasheet van de sprinkler voor 
leverbare stijlen, afwerkingen, nominale temperaturen, draadafmetingen en nominale K-factoren voor specifieke sprinklermodel-
len.

3. BESCHIKBAARHEID EN SERVICE 
Viking producten zijn beschikbaar via een netwerk van binnenlandse, Canadese en internationale distributeurs. Zie de website 
van The Viking Corporation voor uw dichtstbijzijnde distributeur of neem contact op met The Viking Corporation.

De technische gegevens van Viking (Viking 
Technical Data) kunnen worden gevonden op de 

website van The Viking Corporation op http://www.
vikingcorp.com. De website kan een recentere 

versie van deze technische datasheet bevatten.

4. GARANTIES
Voor garantiegegevens, raadpleeg Viking's actuele prijslijst of neem rechtstreeks contact op met The Viking Corporation.

5. TECHNISCHE GEGEVENS
PRESSURE RATINGS: Maximaal toelaatbare werkwaterdruk is 175 psig (1.207 kPa) behalve wanneer gewaardeerd en gespe-

cificeerd voor een hogere werkwaterdruk [250 psig (1.724 kPa)]. 
LISTINGS EN GOEDKEURINGEN: Viking sprinklers worden gefabriceerd, getest en goedgekeurd conform de toepasselijke 

normen van Factory Mutual Research Corporation (FM), Underwriters Laboratories, Inc. voor gebruik in de V.S. en Canada 
(cULus), Loss Prevention Council (LPCB), Verband der Sachversicherer (VdS), City of New York Department of Buildings 
(NYC), en/of andere keuringsautoriteiten. Raadpleeg de specifieke technische datasheets en/of listings van de keuringsin-
stantie voor de juiste listings en goedkeuringen.

SPRINKLER IDENTIFICATION: Viking sprinklers worden geïdentificeerd en gemarkeerd met het woord “Viking”, het sprinkler 
identification number (SIN) dat bestaat uit “VK” plus een driecijferig nummer*, de modelletter en het jaar van fabricage.

* Sprinkler identification numbers geleverd conform de 1999 uitgave van NFPA 13, Sectie 3-2.2.
 LEVERBARE AFWERKINGEN: Viking sprinklers zijn in verschillende decoratieve afwerkingen leverbaar. Bepaalde modellen 

zijn leverbaar met corrosion-resistant coatings of worden uit non-corrosief materiaal vervaardigd. Raadpleeg de specifieke 
technische datasheet voor meer informatie.

 NOMINALE TEMPERATUREN: Viking sprinklers zijn leverbaar in verschillende nominale temperaturen die verband houden met 
een bepaalde temperatuurclassificatie. Toepasselijke installatieregels leggen het gebruik en de beperkingen van iedere tem-
peratuurclassificatie op. Bij selectie van de juiste temperatuurclassificatie, moet de maximum verwachte plafondtemperatuur 
bekend zijn. Wanneer er twijfel bestaat over de maximale temperatuur op de sprinklerlocatie, moet een maximaalthermometer 
worden gebruikt om de temperatuur vast te stellen onder omstandigheden die de hoogst verwachte meting zouden vertonen. 
Daarnaast kunnen de erkende installatieregels een hogere temperatuurclassificatie vereisen, afhankelijk van de sprinklerlo-
catie, gebouwenclassificatie, goederenclassificatie, opslaghoogte en andere risico's. In alle gevallen geldt dat de maximum 
verwachte plafondtemperatuur de laagst toelaatbare temperatuurclassificatie oplegt. Voor sprinklers die zich onmiddellijk 
naast een hittebron bevinden, kan een hogere nominale temperatuur nodig zijn.

 K-FACTOR: Viking sprinklers zijn in orifices van verschillende afmetingen met samenhangende K-factoren leverbaar. De orifice 
is een schuin toelopende waterweg. De gegeven K-factor is daarom nominaal. Nominale U.S. K-factoren worden geleverd 
conform de 1999 uitgave van NFPA 13, Sectie 3-2.3. Raadpleeg de specifieke technische datasheet voor meer informatie 
over de K-factor.
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6. BESCHIKBARE STIJLEN
Viking sprinklers kunnen worden geleverd voor installatie in verschillende posities; dit wordt aangegeven door de markering op 
de deflector. De deflectorstijl schrijft de juiste installatiepositie van de sprinkler voor; de deflector breekt de volle stroom water uit 
de sprinkler orifice in een bepaald sproeipatroon. Het hiernavolgende overzicht geeft de verschillende stijlen en identificatie van 
Viking sprinklers weer.
UPRIGHT SPRINKLER: Een sprinkler bedoeld voor installatie met de deflector boven het frame zodat het water door de orifice 

naar boven stroomt, tegen de deflector slaat en een parapluvormig sproeipatroon naar beneden vormt. Op de deflector 
gemarkeerd met “SSU” (Standard Sprinkler Upright) of “UPRIGHT”.

PENDENT SPRINKLER: Een sprinkler bedoeld voor installatie met de deflector onder het frame zodat het water door de orifice 
naar beneden stroomt, tegen de deflector slaat en een parapluvormig sproeipatroon naar beneden vormt. Op de deflector 
gemarkeerd met “SSP” (Standard Sprinkler Pendent) of “PENDENT”.

CONVENTIONELE SPRINKLER: Een “oude stijl ” sprinkler bedoeld voor installatie met de deflector in ofwel de upright ofwel 
de pendent positie. De deflector levert een bolvorming patroon waarbij 40 tot 60 percent van het water aanvankelijk naar 
beneden, en een deel naar boven, wordt gericht. Moet worden geïnstalleerd conform installatieregels voor conventionele of 
oude stijl sprinklers. NIET TE GEBRUIKEN ALS VERVANGING VOOR STANDARD SPRAY SPRINKLERS. Op de deflector 
gemarkeerd met “C U/P” (Conventional Upright/Pendent).

VERTICAL SIDEWALL SPRINKLER (VSW): Een sprinkler bedoeld voor installatie dichtbij de muur of het plafond. De deflector 
levert een naar buiten gericht sproeipatroon in een kwart bolvorming patroon. Kan in de upright of pendent positie worden 
geïnstalleerd met de stromingspijl in de richting van de discharge. Op de deflector gemarkeerd met “SIDEWALL” met een 
pijl en het woord “FLOW”. (Opmerking: Bepaalde vertical sidewall sprinklers kunnen alleen in de upright of pendent positie 
worden gemonteerd; in dat geval staat op de sprinkler ook de markering “UPRIGHT” of “PENDENT” vermeld.)

HORIZONTAL SIDEWALL SPRINKLER (HSW): Een sprinkler bedoeld voor installatie dichtbij de muur of het plafond. De spe-
ciale deflector levert een naar buiten gericht sproeipatroon in een kwart bolvorming patroon. Het meeste water wordt van de 
muur afgericht, een klein deel wordt op de muur achter de sprinkler gericht. De bovenzijde van de deflector is parallel aan 
het plafond of dak gericht. De stromingspijlen geven de richting van de water discharge aan. Gemarkeerd met “SIDEWALL” 
en “TOP” met een pijl en het woord “FLOW”.

EXTENDED COVERAGE SPRINKLERS (EC): Een spray sprinkler die bedoeld is om water te storten over een ruimte met de 
maximale afmetingen zoals deze in de afzonderlijke listings staan vermeld. Maximum sproeivlak, minimum flow rate, grootte 
van de orifice en nominale K-Factor worden in de afzonderlijke listings gespecificeerd. EC sprinklers zijn bedoeld voor gebou-
wen met licht brandgevaar met zachte, vlakke, horizontale plafonds, behalve wanneer anders gespecificeerd. Behalve de 
bovenstaande markeringen, is de sprinkler gemarkeerd met “EC”.

QUICK RESPONSE SPRINKLERS (QR): Een spray sprinkler met een snel reagerend element. Het gebruik van quick response 
sprinklers kan beperkt zijn op basis van het gebouw en de risico's. Voorafgaand aan installatie moet het bevoegd gezag 
geraadpleegd worden.

QUICK RESPONSE EXTENDED COVERAGE SPRINKLERS (QREC): Een spray sprinkler die bedoeld is om water te storten 
over een ruimte met de maximale afmetingen zoals deze in de afzonderlijke listings staan vermeld. Dit is een sprinkler met 
een werkend element dat voldoet aan de criteria voor quick response sprinklers. QREC sprinklers zijn alleen bedoeld voor 
gebouwen met licht brandgevaar. De sprinkler is gemarkeerd met “QREC”.

FLUSH SPRINKLER: Een decoratieve spray sprinkler bedoeld voor installatie met een concealed leidingsysteem. De eenheid 
wordt flush in het plafond of de muur gemonteerd, waarbij de fusible link blootligt. Op moment van activering, strekt de 
deflector zich uit het plafond of de muur om het water te verspreiden. De sprinkler is gemarkeerd met “SSP”, “PEND”, of 
“SIDEWALL” en “TOP”.

CONCEALED SPRINKLER: Een decoratieve spray sprinkler bedoeld voor installatie met een concealed leidingsysteem. De 
sprinkler wordt aan het zicht ontnomen door een cover plate die flush met het plafond of de muur wordt gemonteerd. Tijdens 
een brandsituatie, koppelt de cover plate los en op moment van sprinkleractivering, strekt de deflector zich uit het plafond of 
de muur om het water te verspreiden. De sprinkler is gemarkeerd met “SSP”, “PEND”, of “SIDEWALL” en “TOP”.

FLUSH SPRINKLER: Een spray sprinkler bedoeld voor installatie met een concealed leidingsysteem. De assembly bestaat uit 
een sprinkler geïnstalleerd in een decoratief adjustable recessed rozet. Deze minimaliseert het uitsteken van de sprinkler 
door het plafond of de muur zonder de verspreiding of de gevoeligheid van de sprinkler te beïnvloeden. Raadpleeg de juiste 
technische datasheet voor toegestane sprinklermodellen, nominale temperaturen en gebouwenclassificaties. NOOIT EEN 
SPRINKLER RECESSED INSTALLEREN DIE NIET LISTED IS VOOR GEBRUIK MET DE ROZET.

CORROSION-RESISTANT SPRINKLER: Een sprinkler voor speciale toepassingen met non-corrosieve beschermende coatings 
of vervaardigd uit non-corrosief materiaal, voor gebruik in atmosferen waarin sprinklers normaal gesproken aangetast zouden 
worden.

DRY SPRINKLER Een sprinkler voor speciale toepassingen, bedoeld voor installatie op droge systemen of op natte systemen 
waarbij de sprinkler aan vriestemperaturen wordt blootgesteld. De unit bestaat uit een sprinkler die permanent aan een 
verlengnippel is bevestigd met een sealed inlet om te voorkomen dat er water in de nippel komt voordat de sprinkler in 
werking treedt. De unit MOET in een T-stuk worden gemonteerd. Dry upright sprinklers zijn gemarkeerd met de “B”-afmeting 
[afstand vanaf de voorkant van de fitting (T-stuk) tot de bovenzijde van de deflector]. Dry pendent en sidewall sprinklers zijn 
gemarkeerd met de “A”-afmeting [afstand vanaf onderkant/voorkant van de fitting (T-stuk) tot onderkant/voorkant afgewerkte 
oppervlak van het plafond of de muur].

LARGE DROP SPRINKLER: Een sprinkler voor speciale toepassingen gebruikt voor brandbeheersing van bepaalde hoge brand-
risico's. Large drop sprinklers zijn ontworpen om een parapluvorming sproeipatroon naar beneden gericht te produceren dat 



STANDARD RESPONSE 
SPRINKLERS

GENERAL CARE, INSTALLATION,
AND MAINTENANCE GUIDE

TECHNICAL DATA

July 14, 2006

Note: Units of measure in parentheses may be approximations.
Form No. F_010200

Replaces page SR1-2, dated Dec. 5, 2003 (Re-formatted). Refer to the appropri-
ate sprinkler data page for detailed information on specific sprinkler models.

Sprinkler SR1

1.  PRODUCT NAME
Viking Standard Response Sprinklers - General Care, Installation, and Maintenance Guide

2.  MANUFACTURER
THE VIKING CORPORATION
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058, U.S.A.
Telephone:  (269) 945-9501
Technical Services: (877) 384-5464
Fax:  (269) 945-4495
e-mail:   techsvcs@vikingcorp.com

3.  PRODUCT DESCRIPTION
Viking standard response sprinklers are thermosensitive spray sprinklers consisting of a small frame and either a glass 
bulb or a fusible operating element. Available styles include pendent, flush pendent, concealed pendent, upright, horizontal 
sidewall, vertical sidewall, or conventional, depending on the particular sprinkler model selected. 

Standard response sprinklers are available with various finishes, temperature ratings, and K-Factors to meet design re-
quirements†. Used in conjunction with one of the corrosion-resistant coatings, the units provide protection against many 
corrosive environments. In addition, the special Poly finishes or Teflon® coatings can be used in decorative applications 
where colors are desired.

†Refer to the sprinkler technical data page for available styles, finishes, temperature ratings, and nominal K-Factors for specific sprinkler models. 

4.  TECHNICAL DATA
Refer to the sprinkler technical data page for listing and approval information and technical information on sprinkler materi-
als and accessories.

5.  CARE AND HANDLING
(Also refer to Bulletin - Care and Handling of Sprinklers, Form No. F_091699.)

Sprinklers must be handled with care. They must be stored in a cool, dry place in their original shipping container. Never 
install sprinklers that have been dropped, damaged, or exposed to temperatures exceeding the maximum ambient tem-
perature allowed (refer to the temperature chart on the sprinkler technical data page). Never install any glass-bulb sprinkler 
if the bulb is cracked or if there is a loss of liquid from the bulb. A small air bubble should be present in the glass bulb. Any
sprinkler with a loss of liquid from the glass bulb or damage to the fusible element should be destroyed immediately.
Sprinklers must be protected from mechanical damage. Sprinklers subject to mechanical damage must be protected with 
an approved sprinkler guard. 
Use only sprinklers listed as corrosion resistant when subject to corrosive environments. When installing corrosion-resis-
tant sprinklers, take care not to damage the corrosion-resistant coating. Use only the special wrench designed for install-
ing coated and recessed Viking sprinklers (any other wrench may damage the unit). 
Use care when locating sprinklers near fixtures that can generate heat. Do not install sprinklers where they could be ex-
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over een hoger percentage aan "grote" waterdruppels beschikt dan standard spray sprinklers. De sprinkler heeft een extra 
grote orifice met een nominale K-Factor van 11,2. Gemarkeerd “HIGH CHALLENGE” en “UPRIGHT”.

EARLY SUPPRESSION FAST-RESPONSE (ESFR) SPRINKLER: Een sprinkler bedoeld voor brandbestrijding van grote brand-
risico's door het gebruik van een fast-response fusible link, 14,0 of 25,2 nominale K-Factor en speciale deflector. ESFR sprin-
klers zijn ontworpen om krachtige waterdruppels in een halfrond patroon onder de deflector te produceren. Deze kunnen in 
de brandhaard doordringen en maken het oppervlak van de brandbare stof direct nat. Tegelijkertijd wordt de atmosfeer in de 
beginfase van de zich ontwikkelende brand afgekoeld. Gemarkeerd “ESFR” en “UPRIGHT" of “PEND”.

INTERMEDIATE LEVEL/RACK STORAGE SPRINKLER: Een standard spray sprinkler ontworpen voor de bescherming van het 
operating element tegen de spray sprinklers die hoger werden gemonteerd. De assembly bestaat uit een upright of pendent 
sprinkler met een standaard of grote orifice met een ingebouwde upright of pendent water shield en guard assembly. Gebruik 
alleen die sprinklers die voor toepassingen met deze assembly zijn getest en listed. Raadpleeg de technische datasheet van 
de toegestane sprinklermodellen.

RESIDENTIAL SPRINKLER: Een sprinkler bedoeld voor gebruik in de volgende gebouwen: één- en tweegezinswoningen met 
een (sprinkler)brandbeveiligingssysteem geïnstalleerd conform NFPA 13D; residentiële gebouwen met een maximale hoogte 
van vier verdiepingen met het brandbeveiligingssysteem geïnstalleerd conform NFPA 13R; en daar waar door het bevoegd 
gezag toegestaan in residentiële delen van een gebouw met het brandbeveiligingssysteem geïnstalleerd conform NFPA 13. 
Residential sprinklers hebben een uniek distributiepatroon en maken gebruik van een "fast response" heat sensitive operating 
element. Ze vergroten de overlevingskans in de kamer waar de brand begint en zijn bedoeld om gedurende minstens tien 
minuten een levensreddende omgeving te bieden. Daarom mogen residential sprinklers niet worden gebruikt als vervanging 
van standard sprinklers, behalve wanneer ze hierop zijn getest en door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd. Behalve de 
standaard markeringen, wordt de sprinkler geïdentificeerd als “RESIDENTIAL SPRINKLER” of “RES”.


