
SPRINKLERS ARE FRAGILE – HANDLE WITH CARE!

• Protect sprinklers during storage, transport, handling, and 

ainers. DO NOT place sprinklers 

• Keep sprinklers separated at all times. DO NOT allow metal 

INCORRECT!CORRECT

• Remove the sprinkler shield by carefully pulling it apart where   

• Remove the cap by turning it slightly and pulling it off the 

ctor or operating element to

Refer to 
cal data page to determine the 

(protective caps not used)(sprinklers protected with caps)

INCORRECT!CORRECT

• For recessed assemblies, use the protective sprinkler cap

• DO NOT remove shields or caps until after sprinkler 
 is potential for mechanical 

Sprinkler shields or caps MUST be removed BEFORE  

INCORRECT!CORRECT

• Install sprinklers after the piping is in place to prevent 

Take care not to over-tighten the sprinkler or damage its 

 hammer blows directly to 
sprinklers or to fittings, pipe, or couplings in close proximity to 
sprinklers. Sprinklers can be damaged from direct or indirect 

drywall, paint, etc., from

INCORRECT!CORRECT

(sprinkler at floor level)(piping is in place at the ceiling)

JUIST
(originele doos gebruikt)

JUIST
(leidingwerk zit op zijn plaats 

tegen het plafond)

JUIST
(sprinklers beschermd met 

kappen)

JUIST
(speciale montagesleutels)

ONJUIST!
(verkeerde sleutel gebruikt)

ONJUIST!
(sprinkler op grondniveau)

ONJUIST!
(sprinklers los in doos)

ONJUIST!
(beschermkappen niet gebruikt)
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SPRINKLERS ZIJN BREEKBAAR - MET ZORG 
HANTEREN! 

NEEM DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN

HANTERING EN OPSLAG ALGEMEEN:
• Sla sprinklers op in een droge, koele ruimte.

• Bescherm sprinklers tijdens opslag, transport, hantering 
en na installatie.

• Gebruik de originele verzenddozen. Plaats sprinklers NIET 
los in dozen, bakken of emmers.

• Houd sprinklers te allen tijde gescheiden. Metalen onder-
delen mogen NIET in contact komen met de werkende 
elementen van de sprinklers.

VOOR VOORAF GEMONTEERDE DEFLECTORS:
• Bescherm sprinklers tijdens hantering en na installatie.

• Voor recessed constructies dient u de sprinklerbescherm-
kap te gebruiken (Viking Part Number 10364).

SPRINKLERS MET BESCHERMKAPPEN OF SHIELDS:
• Verwijder de kappen of shields NIET voordat de sprinkler 

is geïnstalleerd en zolang er kans bestaat op mechani-
sche beschadigding van de werkende elementen van de 
sprinkler.

• Sprinklerkappen of shields MOETEN worden verwij-
derd VOORDAT het systeem in bedrijf wordt gesteld!

• Verwijder de shield door deze voorzichtig uiteen te trekken 
op de plaats waar de plaat is samengeklikt.

• Om de kap te verwijderen, draait u de kap enigszins en 
trekt u deze vervolgens van de sprinkler.

SPRINKLERINSTALLATIE:
• GEBRUIK NOOIT de deflector van de sprinkler of het wer-

kende element om de sprinkler in een fitting te duwen of 
draaien.

• Gebruik alleen de juiste sprinklersleutel! Raadpleeg 
de juiste technische datasheet van de sprinkler om 
de juiste sprinklersleutel te kunnen bepalen voor het 
gebruikte sprinklermodel.

• Installeer GEEN sprinklers op leidingen op grondniveau.

• Om mechanische beschadigingen te voorkomen, moeten 
sprinklers worden geïnstalleerd nadat het leidingwerk op 
zijn plaats gemonteerd is.

• Zorg ervoor dat u de sprinkler niet te vast draait of de 
werkende delen beschadigt!

• Zorg dat er GEEN harde stoten als van een hamer direct op de sprinkler of fittingen, leidingen of aansluiting in de nabijheid 
van sprinklers plaatsvinden. Sprinklers kunnen zowel door directe als indirecte schokken worden beschadigd.

• Probeer GEEN verf of stuc e.d. van sprinklers te verwijderen.

SPRINKLERS ARE FRAGILE – HANDLE WITH CARE!

• Protect sprinklers during storage, transport, handling, and 

ainers. DO NOT place sprinklers 

• Keep sprinklers separated at all times. DO NOT allow metal 

INCORRECT!CORRECT

• Remove the sprinkler shield by carefully pulling it apart where   

• Remove the cap by turning it slightly and pulling it off the 

ctor or operating element to

Refer to 
cal data page to determine the 

(protective caps not used)(sprinklers protected with caps)

INCORRECT!CORRECT

• For recessed assemblies, use the protective sprinkler cap

• DO NOT remove shields or caps until after sprinkler 
 is potential for mechanical 

Sprinkler shields or caps MUST be removed BEFORE  

INCORRECT!CORRECT

• Install sprinklers after the piping is in place to prevent 

Take care not to over-tighten the sprinkler or damage its 

 hammer blows directly to 
sprinklers or to fittings, pipe, or couplings in close proximity to 
sprinklers. Sprinklers can be damaged from direct or indirect 

drywall, paint, etc., from

INCORRECT!CORRECT

(sprinkler at floor level)(piping is in place at the ceiling)

JUIST
(originele doos gebruikt)

JUIST
(leidingwerk zit op zijn plaats 

tegen het plafond)

JUIST
(sprinklers beschermd met 

kappen)

JUIST
(speciale montagesleutels)

ONJUIST!
(verkeerde sleutel gebruikt)

ONJUIST!
(sprinkler op grondniveau)

ONJUIST!
(sprinklers los in doos)

ONJUIST!
(beschermkappen niet gebruikt)
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SPRINKLERS ZIJN BREEKBAAR - MET ZORG 
HANTEREN! 

NEEM DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN

HANTERING EN OPSLAG ALGEMEEN:
• Sla sprinklers op in een droge, koele ruimte.

• Bescherm sprinklers tijdens opslag, transport, hantering 
en na installatie.

• Gebruik de originele verzenddozen. Plaats sprinklers NIET 
los in dozen, bakken of emmers.

• Houd sprinklers te allen tijde gescheiden. Metalen onder-
delen mogen NIET in contact komen met de werkende 
elementen van de sprinklers.

VOOR VOORAF GEMONTEERDE DEFLECTORS:
• Bescherm sprinklers tijdens hantering en na installatie.

• Voor recessed constructies dient u de sprinklerbescherm-
kap te gebruiken (Viking Part Number 10364).

SPRINKLERS MET BESCHERMKAPPEN OF SHIELDS:
• Verwijder de kappen of shields NIET voordat de sprinkler 

is geïnstalleerd en zolang er kans bestaat op mechani-
sche beschadigding van de werkende elementen van de 
sprinkler.

• Sprinklerkappen of shields MOETEN worden verwij-
derd VOORDAT het systeem in bedrijf wordt gesteld!

• Verwijder de shield door deze voorzichtig uiteen te trekken 
op de plaats waar de plaat is samengeklikt.

• Om de kap te verwijderen, draait u de kap enigszins en 
trekt u deze vervolgens van de sprinkler.

SPRINKLERINSTALLATIE:
• GEBRUIK NOOIT de deflector van de sprinkler of het wer-

kende element om de sprinkler in een fitting te duwen of 
draaien.

• Gebruik alleen de juiste sprinklersleutel! Raadpleeg 
de juiste technische datasheet van de sprinkler om 
de juiste sprinklersleutel te kunnen bepalen voor het 
gebruikte sprinklermodel.

• Installeer GEEN sprinklers op leidingen op grondniveau.

• Om mechanische beschadigingen te voorkomen, moeten 
sprinklers worden geïnstalleerd nadat het leidingwerk op 
zijn plaats gemonteerd is.

• Zorg ervoor dat u de sprinkler niet te vast draait of de 
werkende delen beschadigt!

• Zorg dat er GEEN harde stoten als van een hamer direct op de sprinkler of fittingen, leidingen of aansluiting in de nabijheid 
van sprinklers plaatsvinden. Sprinklers kunnen zowel door directe als indirecte schokken worden beschadigd.

• Probeer GEEN verf of stuc e.d. van sprinklers te verwijderen.

SPRINKLERS ARE FRAGILE – HANDLE WITH CARE!

• Protect sprinklers during storage, transport, handling, and 

ainers. DO NOT place sprinklers 

• Keep sprinklers separated at all times. DO NOT allow metal 

INCORRECT!CORRECT

• Remove the sprinkler shield by carefully pulling it apart where   

• Remove the cap by turning it slightly and pulling it off the 

ctor or operating element to

Refer to 
cal data page to determine the 

(protective caps not used)(sprinklers protected with caps)

INCORRECT!CORRECT

• For recessed assemblies, use the protective sprinkler cap

• DO NOT remove shields or caps until after sprinkler 
 is potential for mechanical 

Sprinkler shields or caps MUST be removed BEFORE  

INCORRECT!CORRECT

• Install sprinklers after the piping is in place to prevent 

Take care not to over-tighten the sprinkler or damage its 

 hammer blows directly to 
sprinklers or to fittings, pipe, or couplings in close proximity to 
sprinklers. Sprinklers can be damaged from direct or indirect 

drywall, paint, etc., from

INCORRECT!CORRECT

(sprinkler at floor level)(piping is in place at the ceiling)

JUIST
(originele doos gebruikt)

JUIST
(leidingwerk zit op zijn plaats 

tegen het plafond)

JUIST
(sprinklers beschermd met 

kappen)

JUIST
(speciale montagesleutels)

ONJUIST!
(verkeerde sleutel gebruikt)

ONJUIST!
(sprinkler op grondniveau)

ONJUIST!
(sprinklers los in doos)

ONJUIST!
(beschermkappen niet gebruikt)
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SPRINKLERS ZIJN BREEKBAAR - MET ZORG 
HANTEREN! 

NEEM DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN

HANTERING EN OPSLAG ALGEMEEN:
• Sla sprinklers op in een droge, koele ruimte.

• Bescherm sprinklers tijdens opslag, transport, hantering 
en na installatie.

• Gebruik de originele verzenddozen. Plaats sprinklers NIET 
los in dozen, bakken of emmers.

• Houd sprinklers te allen tijde gescheiden. Metalen onder-
delen mogen NIET in contact komen met de werkende 
elementen van de sprinklers.

VOOR VOORAF GEMONTEERDE DEFLECTORS:
• Bescherm sprinklers tijdens hantering en na installatie.

• Voor recessed constructies dient u de sprinklerbescherm-
kap te gebruiken (Viking Part Number 10364).

SPRINKLERS MET BESCHERMKAPPEN OF SHIELDS:
• Verwijder de kappen of shields NIET voordat de sprinkler 

is geïnstalleerd en zolang er kans bestaat op mechani-
sche beschadigding van de werkende elementen van de 
sprinkler.

• Sprinklerkappen of shields MOETEN worden verwij-
derd VOORDAT het systeem in bedrijf wordt gesteld!

• Verwijder de shield door deze voorzichtig uiteen te trekken 
op de plaats waar de plaat is samengeklikt.

• Om de kap te verwijderen, draait u de kap enigszins en 
trekt u deze vervolgens van de sprinkler.

SPRINKLERINSTALLATIE:
• GEBRUIK NOOIT de deflector van de sprinkler of het wer-

kende element om de sprinkler in een fitting te duwen of 
draaien.

• Gebruik alleen de juiste sprinklersleutel! Raadpleeg 
de juiste technische datasheet van de sprinkler om 
de juiste sprinklersleutel te kunnen bepalen voor het 
gebruikte sprinklermodel.

• Installeer GEEN sprinklers op leidingen op grondniveau.

• Om mechanische beschadigingen te voorkomen, moeten 
sprinklers worden geïnstalleerd nadat het leidingwerk op 
zijn plaats gemonteerd is.

• Zorg ervoor dat u de sprinkler niet te vast draait of de 
werkende delen beschadigt!

• Zorg dat er GEEN harde stoten als van een hamer direct op de sprinkler of fittingen, leidingen of aansluiting in de nabijheid 
van sprinklers plaatsvinden. Sprinklers kunnen zowel door directe als indirecte schokken worden beschadigd.

• Probeer GEEN verf of stuc e.d. van sprinklers te verwijderen.

SPRINKLERS ARE FRAGILE – HANDLE WITH CARE!

• Protect sprinklers during storage, transport, handling, and 

ainers. DO NOT place sprinklers 

• Keep sprinklers separated at all times. DO NOT allow metal 

INCORRECT!CORRECT

• Remove the sprinkler shield by carefully pulling it apart where   

• Remove the cap by turning it slightly and pulling it off the 

ctor or operating element to

Refer to 
cal data page to determine the 

(protective caps not used)(sprinklers protected with caps)

INCORRECT!CORRECT

• For recessed assemblies, use the protective sprinkler cap

• DO NOT remove shields or caps until after sprinkler 
 is potential for mechanical 

Sprinkler shields or caps MUST be removed BEFORE  

INCORRECT!CORRECT

• Install sprinklers after the piping is in place to prevent 

Take care not to over-tighten the sprinkler or damage its 

 hammer blows directly to 
sprinklers or to fittings, pipe, or couplings in close proximity to 
sprinklers. Sprinklers can be damaged from direct or indirect 

drywall, paint, etc., from

INCORRECT!CORRECT

(sprinkler at floor level)(piping is in place at the ceiling)

JUIST
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JUIST
(leidingwerk zit op zijn plaats 

tegen het plafond)

JUIST
(sprinklers beschermd met 
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JUIST
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SPRINKLERS ZIJN BREEKBAAR - MET ZORG 
HANTEREN! 

NEEM DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN

HANTERING EN OPSLAG ALGEMEEN:
• Sla sprinklers op in een droge, koele ruimte.

• Bescherm sprinklers tijdens opslag, transport, hantering 
en na installatie.

• Gebruik de originele verzenddozen. Plaats sprinklers NIET 
los in dozen, bakken of emmers.

• Houd sprinklers te allen tijde gescheiden. Metalen onder-
delen mogen NIET in contact komen met de werkende 
elementen van de sprinklers.

VOOR VOORAF GEMONTEERDE DEFLECTORS:
• Bescherm sprinklers tijdens hantering en na installatie.

• Voor recessed constructies dient u de sprinklerbescherm-
kap te gebruiken (Viking Part Number 10364).

SPRINKLERS MET BESCHERMKAPPEN OF SHIELDS:
• Verwijder de kappen of shields NIET voordat de sprinkler 

is geïnstalleerd en zolang er kans bestaat op mechani-
sche beschadigding van de werkende elementen van de 
sprinkler.

• Sprinklerkappen of shields MOETEN worden verwij-
derd VOORDAT het systeem in bedrijf wordt gesteld!

• Verwijder de shield door deze voorzichtig uiteen te trekken 
op de plaats waar de plaat is samengeklikt.

• Om de kap te verwijderen, draait u de kap enigszins en 
trekt u deze vervolgens van de sprinkler.

SPRINKLERINSTALLATIE:
• GEBRUIK NOOIT de deflector van de sprinkler of het wer-

kende element om de sprinkler in een fitting te duwen of 
draaien.

• Gebruik alleen de juiste sprinklersleutel! Raadpleeg 
de juiste technische datasheet van de sprinkler om 
de juiste sprinklersleutel te kunnen bepalen voor het 
gebruikte sprinklermodel.

• Installeer GEEN sprinklers op leidingen op grondniveau.

• Om mechanische beschadigingen te voorkomen, moeten 
sprinklers worden geïnstalleerd nadat het leidingwerk op 
zijn plaats gemonteerd is.

• Zorg ervoor dat u de sprinkler niet te vast draait of de 
werkende delen beschadigt!

• Zorg dat er GEEN harde stoten als van een hamer direct op de sprinkler of fittingen, leidingen of aansluiting in de nabijheid 
van sprinklers plaatsvinden. Sprinklers kunnen zowel door directe als indirecte schokken worden beschadigd.

• Probeer GEEN verf of stuc e.d. van sprinklers te verwijderen.

JUIST
(originele doos gebruikt)

JUIST
(leidingwerk zit op zijn plaats 

tegen het plafond)

JUIST
(sprinklers beschermd met 

kappen)

JUIST
(speciale montagesleutels)

ONJUIST!
(verkeerde sleutel gebruikt)

ONJUIST!
(sprinkler op grondniveau)

ONJUIST!
(sprinklers los in doos)

ONJUIST!
(beschermkappen niet gebruikt)
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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-
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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•

•
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SPRINKLERS ZIJN BREEKBAAR - MET ZORG 
HANTEREN! 

NEEM DE VOLGENDE VOORZORGSMAATREGELEN

HANTERING EN OPSLAG ALGEMEEN:
• Sla sprinklers op in een droge, koele ruimte.

• Bescherm sprinklers tijdens opslag, transport, hantering 
en na installatie.

• Gebruik de originele verzenddozen. Plaats sprinklers NIET 
los in dozen, bakken of emmers.

• Houd sprinklers ten allen tijde gescheiden. Metalen onder-
delen mogen NIET in contact komen met de werkende 
elementen van de sprinklers.

VOOR VOORAF GEMONTEERDE DEFLECTORS:
• Bescherm sprinklers tijdens hantering en na installatie.

• Voor recessed constructies dient u de sprinklerbescherm-
kap te gebruiken (Viking Part Number 10364).

SPRINKLERS MET BESCHERMKAPPEN OF SHIELDS:
• Verwijder de kappen of shields NIET voordat de sprinkler 

is geïnstalleerd en zolang er kans bestaat op mechani-
sche beschadigding van de werkende elementen van de 
sprinkler.

• Sprinklerkappen of shields MOETEN worden verwij-
derd VOORDAT het systeem in bedrijf wordt gesteld!

• Verwijder de shield door deze voorzichtig uiteen te trekken 
op de plaats waar de plaat is samengeklikt.

• Om de kap te verwijderen, draait u de kap enigszins en 
trekt u deze vervolgens van de sprinkler.

SPRINKLERINSTALLATIE:
• GEBRUIK NOOIT de deflector van de sprinkler of het wer-

kende element om de sprinkler in een fitting te duwen of 
draaien.

• Gebruik alleen de juiste sprinklersleutel! Raadpleeg 
de juiste technische datasheet van de sprinkler om 
de juiste sprinklersleutel te kunnen bepalen voor het 
gebruikte sprinklermodel.

• Installeer GEEN sprinklers op leidingen op grondniveau.
 
• Om mechanische beschadigingen te voorkomen, moeten 

sprinklers worden geïnstalleerd nadat het leidingwerk op 
zijn plaats gemonteerd is.

• Zorg ervoor dat u de sprinkler niet te vast draait of de 
werkende delen beschadigt!

• Zorg dat er GEEN harde stoten als van een hamer direct op de sprinkler of fittingen, leidingen of aansluiting in de nabijheid 
van sprinklers plaatsvinden. Sprinklers kunnen zowel door directe als indirecte schokken worden beschadigd.

• Probeer GEEN verf of stuc e.d. van sprinklers te verwijderen.
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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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WAARSCHUWING: Een sprinkler waarbij vloeistof uit de glass bulb lekt of met een beschadiging aan het smeltbare element, moet onmiddellijk vernietigd 
worden. Installeer nooit sprinklers die zijn gevallen of beschadigd of werden blootgesteld aan temperaturen boven de maximaal toegestane omgevings-
temperatuur. Sprinklers die op locatie zijn geverfd, moeten conform NFPA 13 worden vervangen. Bescherm sprinklers tegen verf en verfspuiten volgens 
de installatienormen. Gebruik geen hechtmiddelen of oplosmiddelen op sprinklers of hun werkende elementen. 
Raadpleeg de juiste technische datasheets voor complete instructies wat betreft beheer, hantering en installatie. Bij iedere verzending vanuit Viking of 
Viking-distributeurs zitten de datasheets en installatie-instructies inbegrepen. Deze informatie is ook beschikbaar op de website www.vikingcorp.com.


