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1.0 RUANG LINGKUP 

Lembar data ini berisi rekomendasi untuk pemasangan sistem springkler otomatis (springkler) dan 
komponen pendukungnya di atas tanah. Lembar data dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang: 

• Komponen yang digunakan sebagai bagian dari sistem springkler otomatis (sistem) 

• Mengamankan dan mendukung komponen-komponen tersebut 

• Waktu respons springkler terhadap kebakaran 

• Distribusi pancaran springkler ke area kebakaran 

• Dokumentasi yang diperlukan untuk tinjauan rancangan FM Global 

• Informasi yang diperlukan untuk uji penerimaan FM Global. Lembar data ini tidak memberikan panduan 
tentang: 

• Desain untuk sistem springkler (lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk pedoman desain) 

• Pemeliharaan yang diperlukan untuk sistem springkler (lihat Lembar Data 2-81, Inspeksi Keselamatan 
Kebakaran dan Pemeliharaan Sistem Springkler) 

• Sistem deteksi yang diperlukan untuk sistem springkler (lihat Lembar Data 5-48, Deteksi Kebakaran 
Otomatis) 

• Pemipaan bawah tanah atau pasokan air untuk sistem springkler (lihat Lembar Data 3-10, 
Pemasangan/Pemeliharaan Saluran Pipa Pelayanan Swasta dan Perlengkapannya, dan lembar data 
seri-3 lainnya yang relevan) 

Selain lembar data ini, gunakan acuan berikut untuk rekomendasi yang berhubungan dengan keadaan 
tertentu: 

• Untuk proteksi pemipaan sistem springkler dari korosi pada bagian dalam, lihat Lembar Data 2-1, 
Korosi pada Sistem Springkler Otomatis. 

• Untuk pemasangan pipa di area yang ditetapkan sebagai zona gempa 50 tahun hingga 500 tahun 
(sebagaimana didefinisikan dalam Lembar Data 1-2, Gempa Bumi), lihat Lembar Data 2-8, Proteksi 
Gempa Bumi untuk Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air. 

• Untuk pemeliharaan springkler dan/atau sistem, lihat Lembar Data 2-81, Inspeksi Keselamatan 
Kebakaran dan Pemeliharaan Sistem Springkler. 

• Untuk pemasangan saluran pipa utama air pemadam milik pribadi dan pasokan air, lihat Lembar Data 3-
10, Pemasangan/Pemeliharaan Saluran Pipa Pelayanan Swasta dan Perlengkapannya, atau lembar data 
yang sesuai yang berhubungan dengan rekomendasi pasokan air (lembar data seri-3). 

• Untuk pemasangan sistem area beku (refrigerated), lihat Lembar Data 8-29, Penyimpanan Berpendingin. 

• Untuk persyaratan desain sistem, lihat lembar data spesifik hunian yang relevan. 

Perhatikan bahwa banyak nilai metrik yang disediakan dalam lembar data ini tidak semata-mata didasarkan 
pada konversi matematika, tetapi lebih pada nilai “realistis” dan “yang dibutuhkan oleh desain". 

 
1.1 Perubahan 

Januari 2018. Revisi sementara. Perubahan pada Lembar Data 2-0 mencakup di bawah ini: 

A. Pedoman telah ditambahkan dengan persyaratan pemasangan sistem springkler jenis vakum, yang 
belum lama ini telah Disetujui. 

B. Persyaratan jarak springkler pada plafon telah diperbarui untuk springkler Non-Area Penyimpanan sesuai 
dengan perubahan terakhir pada Lembar Data 3-26, Kebutuhan Air Proteksi Kebakaran untuk Properti yang 
Dilengkapi Springkler Non-Area Penyimpanan. 

C. Pedoman pada Bagian 2.1.3.2.3 dan 2.2.3.3 dimodifikasi dengan mengubah “lebih besar dari 90°” dan 
“kurang dari atau sama dengan 90°” menjadi “lebih besar atau sama dengan 90°” dan “kurang dari 90°”. 

 
1.2 Informasi yang Digantikan 

Dokumen ini menggantikan dokumen sebagai berikut: 

• Lembar Data 2-2, Aturan Pemasangan Springkler Otomatis Mode Pencegahan 
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• Lembar Data 2-7, Aturan Pemasangan Sistem Springkler Menggunakan Mode Kendali Springkler Plafon 
Untuk Penggunaan di Area Penyimpanan 

• Lembar Data 2-8N, NFPA 13, Standar Pemasangan Sistem Springkler Edisi 1996 
 

2.0 REKOMENDASI PENCEGAHAN KERUGIAN 
 

2.1 Springkler Non-Area Penyimpanan 
 

2.1.1 Konstruksi dan Lokasi 
 

2.1.1.1 Umum 

Dua faktor utama yang mempengaruhi kinerja sistem springkler adalah (a) operasi springkler yang cepat, 
dan (b) pancaran air springkler yang cukup dan tidak terhalang ke area kebakaran. Fitur konstruksi s 
fasilitas memiliki dampak besar pada kedua faktor penting ini. 

Konstruksi plafon memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja sistem springkler. Yang paling penting 
adalah apakah konstruksi plafon “terhalang” atau “tidak terhalang” (lihat Lampiran A: Daftar Istilah untuk 
definisi). Rekomendasi untuk memasang springkler di bawah dua jenis plafon ini dapat ditemukan di bagian 
berikut: 

Konstruksi Tanpa Halangan 

Springkler Non-Area Penyimpanan (tidak termasuk jenis springkler Dinding): Bagian 2.1.3.2.4.1  

Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan: Bagian 2.1.3.3.4 

Konstruksi dengan Halangan 

Springkler Non-Area Penyimpanan (tidak termasuk jenis springkler Dinding): Bagian 2.1.3.2.4.2 
 

2.1.1.2 Konstruksi Dinding atau Plafon yang Terdiri dari Material Plastik 

Ketika dinding interior dan/atau plafon suatu fasilitas berisi material plastik, lihat Lembar Data 1-57, Plastik 
dalam Konstruksi, untuk persyaratan desain sistem springkler dan rekomendasi pemasangan tambahan. 

 
2.1.1.3 Rangka Baja Terbuka 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk menentukan apakah proteksi di luar yang ditawarkan 
oleh sistem springkler diperlukan untuk rangka baja terbuka. 

 
2.1.1.4 Plafon, Mezanin, atau Jalur Berjalan Kisi Terbuka (Kisi Terbuka) 

Hindari pemasangan kisi terbuka karena dapat menghalangi pancaran springkler pada plafon. Sebagai 
alternatif, buat mezanin atau jalur berjalan padat dan lindungi sesuai dengan Bagian 2.1.1.5. 

Jika kisi terbuka tidak dapat dihindari, berikan proteksi springkler sesuai rekomendasi berikut. 

2.1.1.4.1 Springkler Plafon di Atas Kisi Terbuka 

Desain springkler pada plafon seperti yang direkomendasikan dalam lembar data spesifik hunian yang 
relevan. Jika lembar data spesifik hunian tidak membahas kisi terbuka, rancang sistem seolah-olah tidak 
ada kisi terbuka. 

2.1.1.4.2 Springkler di Bawah Kisi Terbuka 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan atau dalam Bagian 
2.1.1.4.3 lembar data ini, pasang proteksi springkler di bawah kisi terbuka menggunakan nominal springkler 
respons cepat dengan temperatur kerja nominal 70 °C (160 °F) dengan spesifikasi yang sama untuk: 

• K-Faktor, 

• orientasi, dan 

• luasan area yang sama dengan springkler yang dipasang pada plafon. 
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Pasang springkler Non-Area Penyimpanan di bawah kisi terbuka pada jarak linier maksimum 3,9 m (13 ft) 
dan luasan area maksimum 12 m2 (130 ft2), menggunakan pipa cabang yang sama yang dipasang di plafon. 

Springkler yang dipasang di bawah kisi terbuka seperti diuraikan di atas tidak perlu ditambahkan ke desain 
hidraulika sistem springkler pada plafon. 

2.1.1.4.3 Pengecualian untuk Springkler di Bawah Kisi Terbuka 

Springkler tidak diwajibkan di bawah kisi terbuka jika kondisi berikut terpenuhi: 

Pengecualian 1: 

• Kisi memiliki luas bukaan minimum 70%, dan 

• Kisi terbuka maksimum sedalam 13 mm (1⁄2 inci), dan 

• Kisi terbuka setidaknya secara vertikal 0,9 m (3 ft) di bawah deflektor springkler plafon, dan 

• Material yang dapat menghalangi pancaran springkler tidak ada di atas kisi terbuka, dan 

• Laju aliran minimum yang disyaratkan dari masing-masing springkler, jika dibagi dengan luasan area 
springkler, sama dengan atau kurang dari 4 mm/menit (0,10 gpm/ft2). 

Pengecualian 2: 

• Kisi memiliki luas bukaan minimum 70%, dan 

• Kisi memiliki ketebalan maksimum 6 mm (1⁄4 inci), dan 

• Kisi terbuka setidaknya secara vertikal 0,9 m (3 ft) di bawah deflektor springkler plafon, dan 

• Material yang dapat menghalangi pancaran springkler tidak ada di atas kisi terbuka, dan 

• Laju aliran minimum yang disyaratkan dari masing-masing springkler, jika dibagi dengan luasan area 
springkler, sama dengan atau kurang dari 8 mm/menit (0,20 gpm/ft2). 

Pengecualian 3: 

• Kisi memiliki luas bukaan minimum 70%, dan 

• Kisi memiliki ketebalan maksimum 6 mm (1⁄4 inci), dan 

• Kisi terbuka setidaknya 0,9 m (3 ft) secara vertikal di bawah deflektor springkler pada plafon, dan 

• Tidak ada kemungkinan material jatuh ke atas kisi dan menghalangi pancaran springkler selama 
kebakaran, dan 

• Hanya ada satu plafon kisi terbuka antara plafon yang padat dan lantai, dan 

• Sistem springkler pada plafon dapat memproteksi hunian tanpa adanya kisi terbuka. 
 

2.1.1.5 Mezanin atau Jalur Berjalan Padat 

2.1.1.5.1 Mezanin Padat 

Pasang springkler respons cepat di bawah mezanin padat yang memiliki konstruksi mudah terbakar 
dan/atau hunian mudah terbakar yang terletak di bawahnya. 

Pengecualian: Springkler respons standar dapat dipasang di bawah mezanin padat ketika: 

(a) Springkler respons standar dipasang di plafon dan dapat memproteksi hunian di bawah mezanin, 
atau 
(b) Tirai asap disediakan di sekeliling mezanin sesuai dengan Lembar Data 1-10, Interaksi Springkler, 
Ventilasi Asap dan Panas, dan Tirai Asap. 

Pasang tirai asap di sekeliling mezanin padat sesuai dengan Lembar Data 1-10.  

Pengecualian: Tirai asap tidak diperlukan di sekeliling mezanin padat bila: 

(a) Proteksi springkler plafon dapat melindungi hunian yang terletak di bawah mezanin padat, atau 

(b) Springkler plafon dan springkler mezanin memiliki nilai RTI yang sama dan hunian di bawah mezanin 
terletak sepenuhnya di dalam lingkup springkler di tepi mezanin, atau 

(c) Springkler yang terletak di bawah mezanin padat adalah jenis respons cepat dan springkler yang 
terletak pada plafon adalah jenis respons standar. 
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Kecuali direkomendasikan berbeda dalam lembar data spesifik hunian yang relevan, dasarkan desain 
proteksi springkler mezanin pada ketinggian mezanin dan jenis hunian di bawahnya. 

2.1.1.5.2 Jalur Berjalan Padat 

Pasang springkler respons cepat di bawah jalur berjalan padat dengan lebar lebih dari 1,2 m (4 ft) yang 
memiliki konstruksi mudah terbakar dan/atau hunian mudah terbakar yang terletak di bawahnya. Selain itu, 
pasang springkler respons cepat di bawah jalur berjalan padat dengan lebar berapa pun yang terletak di 
antara rak penyimpanan atau struktur serupa. 

Untuk jalur berjalan padat selebar hingga 3,0 m (10 ft), pasang satu deret springkler respons cepat di 
tengah jalur berjalan dengan jarak linier maksimum 3,0 m (10 ft). 

Untuk jalur berjalan padat dengan lebar lebih dari 3,0 m (10 ft), jalur berjalan dianggap sebagai plafon dan 
pasang springkler respons cepat pada jarak linier dan luasan area normal yang diperbolehkan. 

Dalam hal desain, springkler jalur berjalan disamakan sebagai springkler plafon. 

Contoh: Jalur berjalan selebar 2,4 m (8 ft) terletak di atas hunian yang membutuhkan tekanan minimum 0,7 
bar (10 psi) dari 25 springkler yang letaknya terjauh. Springkler plafon memiliki luasan area sebesar 9,3 m2 
(100 ft2). Satu deret springkler diperlukan di bawah jalur berjalan karena jalur berjalan tersebut hanya 
selebar 2,4 m (8ft). Maka, panjang area operasi untuk springkler jalur berjalan didasarkan pada faktor 
bentuk 1,2 dikalikan dengan akar kuadrat dari 25 springkler x 9,3 m2 (100 ft2/springkler), yang sama dengan 
18 m (60 ft). 

Oleh karena itu, desain untuk springkler jalur berjalan didasarkan pada springkler yang terletak di dalam 
jarak 18 m (60 ft) terjauh, yang beroperasi pada tekanan minimum 0,7 bar (10 psi). 

 
2.1.1.6 Kemiringan Plafon 

Kecuali direkomendasikan berbeda dalam lembar data spesifik hunian yang relevan, springkler Non-Area 
Penyimpanan dapat diterima di bawah plafon dengan kemiringan hingga maksimum 10°, jika desain 
didasarkan pada sistem springkler basah; atau 20° jika desainnya didasarkan pada sistem springkler kering. 

Pengecualian 1: Pasang springkler Non-Area Penyimpanan tipe cakupan tambahan di bawah plafon 
yang memiliki kemiringan maksimum 10°. 

Pengecualian 2: Springkler Non-Area Penyimpanan, tidak termasuk springkler tipe cakupan tambahan, 
dapat dipasang di bawah plafon yang memiliki kemiringan melebihi 20°, jika kedua kriteria berikut dipenuhi: 

• Panjang plafon dengan kemiringan lebih dari 20° tidak melebihi 10,5 m (35 ft), dan 

• Demand area didasarkan pada metode pemilihan area untuk sistem springkler pipa kering. 

Pengecualian 3: Springkler Non-Area Penyimpanan, tidak termasuk springkler dengan tipe cakupan 
tambahan, dapat dipasang di bawah plafon yang memiliki kemiringan melebihi 20°, jika kedua kriteria 
berikut dipenuhi: 

• Hunian tidak mensyaratkan laju aliran minimum dari masing-masing springkler yang, jika dibagi dengan 
luas cakupan springkler, bernilai lebih dari 6 mm/menit (0,15 gpm/ft2), dan 

• Area yang membutuhkan (demand area) didasarkan pada area yang diperlukan untuk sistem springkler 
pipa kering. 

Untuk kemiringan plafon yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, pasang plafon sekunder yang 
rata dan kontinu (lihat Lampiran A untuk definisi) di atas area yang terkena dampak dan diperluas sejauh 
6,0 m (20 ft) ke semua arah. Rancang plafon sekunder sesuai dengan Lembar Data 1-12, Plafon dan Ruang 
Tersembunyi, dan pastikan plafon sekunder tersebut dapat menahan tekanan naik minimum 14,4 kg/m2 (3 
lb/ft2). Sediakan proteksi springkler di bawah plafon sekunder yang dirancang sesuai dengan lembar data 
spesifik hunian yang relevan. 

Untuk plafon dengan kemiringan lebih dari 5°, letakkan springkler dalam jarak 0,9 m (3 ft) dari puncak 
plafon, diukur secara horizontal di sepanjang kemiringan plafon. 

2.1.1.7 Ventilasi Panas dan/atau Asap dan bukaan Pembuangan Lainnya Pada Plafon 

2.1.1.7.1 Ventilasi Panas dan/atau Asap 

Jangan memasang ventilasi asap dan panas otomatis di fasilitas yang dilengkapi dengan proteksi 
springkler; Namun, ventilasi panas dan asap manual dapat diterima. Jika peraturan setempat mensyaratkan 
pemasangan ventilasi asap dan panas otomatis, lakukan salah satu dari yang berikut: 
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(a) Pasang ventilasi yang Disetujui FM untuk hunian yang dilindungi oleh springkler area Penyimpanan 
respons cepat. 

(b) Pasang ventilasi yang disetujui FM yang dilengkapi dengan perangkat pengaktif panas (temperatur) 
nominal 182 °C (360 °F) jenis respons standar. 

(c) Pasang springkler respons cepat tepat di bawah bukaan ventilasi pada jarak linier maksimum 1,2 m 
(4 ft) dan luas maksimum 1,5 m2 (16 ft2). Posisikan bidang tengah elemen panas (temperatur) springkler 
sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Bagian 2.1.3.2.4. Pastikan springkler ini setidaknya 
memiliki K-Faktor dan orientasi seperti springkler plafon yang berdekatan dan dipasok oleh pipa 
springkler yang tidak lebih kecil dari pipa cabang pada plafon. Springkler yang terletak di bawah ventilasi 
plafon dan dipasang seperti diuraikan di atas tidak perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem 
springkler plafon. Lihat Gambar 1a untuk diagram pengaturan ini. 

 
 

 
 

Gambar 1a. Springkler Respons Cepat dipasang di bawah ventilasi asap dan panas otomatis. 

 
2.1.1.7.2 Bukaan Pembuangan Pada Plafon 

Atur bukaan pada plafon, seperti ventilasi dan pembuangan puncak atap, untuk menutup secara otomatis 
setelah deteksi kebakaran (sebelum operasi springkler pertama). Jika ini tidak memungkinkan, lakukan 
salah satu dari hal berikut: 

(a) Pasang plafon sekunder (lihat Lampiran A untuk definisi) di bawah bukaan plafon. Pastikan plafon 
sekunder setidaknya berukuran sama dengan bukaan plafon, dan pasang springkler di bawah plafon 
sekunder menggunakan pipa seukuran pipa cabang dan jarak seperti jarak springkler plafon. 
Rancang plafon sekunder sesuai dengan Lembar Data 1-12, Plafon dan Ruang Tersembunyi, dan 
pastikan plafon sekunder tersebut dapat menahan setidaknya 
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Gambar 1b. Springkler Respons Cepat dipasang di bawah perangkat pembuangan di plafon. 

 
tekanan naik 14,4 kg/m2 (3 lb/ft2). Springkler yang terletak di bawah plafon sekunder dan dipasang 
seperti diuraikan di atas tidak perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler plafon. 

(b) Pasang springkler respons cepat tepat di bawah bukaan ventilasi pada jarak linier maksimum 1,2 m (4 ft) 
dan luasan area maksimum 1,5 m2 (16 ft2). Pastikan springkler tersebut setidaknya memiliki K-Faktor dan 
orientasi yang sama seperti springkler plafon yang berdekatan dan dipasok oleh pipa springkler yang tidak 
lebih kecil dari pipa cabang pada plafon. Springkler yang terletak di bawah bukaan plafon dan dipasang 
seperti diuraikan di atas tidak perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler plafon. Lihat Gambar 
1b untuk diagram pengaturan ini. 

 
2.1.1.8 Tirai Asap 

Jangan memasang tirai asap di bangunan yang diproteksi oleh springkler kecuali jika (a) secara khusus 
digunakan untuk memisahkan area yang terproteksi dengan springkler plafon tipe Penyimpanan respons 
cepat dari area yang diproteksi dengan springkler plafon respons standa, atau (b) direkomendasikan oleh 
bagian lain dari lembar data ini, atau (c) direkomendasikan oleh lembar data spesifik hunian yang relevan.  

Jika tirai asap direkomendasikan, pasang tirai asap sesuai dengan Lembar Data 1-10, Interaksi Springkler, 
Ventilasi Asap dan Panas, dan Tirai Asap. Balok padat (beam), balok utama (girder), atau fitur rangka 
lainnya yang memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Lembar Data 1-10 dapat dianggap setara dengan tirai 
asap. Perpanjang tirai asap setidaknya 0,6 m (2 ft) di bawah plafon, dan posisikan springkler secara 
horizontal dari tirai asap berdasarkan pedoman pemasangan untuk konstruksi dengan halangan 
sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2.1.3.2.5.1. 
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2.1.2 Hunian 
 

2.1.2.1 Jarak Dari Kepala Springkler 

Pertahankan jarak minimum 0,9 m (3 ft) antara deflektor springkler dan bahan mudah terbakar yang terletak 
di bawahnya. 

 
2.1.2.2 Konveyor 

Berikan proteksi springkler di bawah sistem konveyor jenis ban atau padat lainnya yang memiliki konstruksi 
yang mudah terbakar dan/atau hunian yang mudah terbakar di bawahnya sebagai berikut: 

2.1.2.2.1 Konveyor Jenis Ban atau Padat Yang Sama 

Anggap sistem konveyor jenis ban dan jenis padat sejenis yang sama seperti jalur berjalan padat dan 
sediakan proteksi springkler sesuai dengan Bagian 2.1.1.5.2. 

2.1.2.2.2 Konveyor Jenis Roller atau Terbuka Yang Sama 

Springkler tidak diperlukan di bawah sistem konveyor yang memiliki bukaan minimum 70%, atau di bawah 
konveyor jenis roller yang setidaknya 50% terbuka. Jika kondisi ini tidak dapat dipenuhi, anggap konveyor 
sebagai plafon kisi terbuka dan patuhi rekomendasi dalam Bagian 2.1.1.4. 

2.1.2.2.3 Penghentian Otomatis untuk Sistem Konveyor 

Atur sistem konveyor untuk berhenti secara otomatis jika springkler bekerja. Lihat Lembar Data 7-11, 
Konveyor, untuk pedoman lain mengenai keberadaan sistem konveyor di gedung yang dilengkapi dengan 
proteksi springkler. 

 
2.1.3 Proteksi 

 
2.1.3.1 Umum 

2.1.3.1.1 Lokasi Dimana Springkler Dibutuhkan 

Pasang proteksi springkler di mana ada konstruksi yang dapat terbakar atau jenis hunian yang dapat 
terbakar. Harap mengacu pada lembar data spesifik hunian yang relevan untuk menentukan apakah ada 
pengecualian untuk rekomendasi ini. 

Lihat Lembar Data 1-12, Plafon dan Ruang Mudah Terbakar, untuk rekomendasi terkait pemasangan 
springkler pada plafon yang mudah terbakar atau ruang tersembunyi. 

Pasang proteksi springkler di bawah benda tetap apa pun yang lebarnya lebih dari 1,2 m (4 ft) dalam 
dimensi lebar horizontal dan di bawahnya terletak konstruksi yang mudah terbakar atau hunian yang mudah 
terbakar. 

Sediakan proteksi terhadap paparan ketika bahaya sekitar, seperti transformator tipe oli berukuran besar, 
loading dock luar ruangan, dan penyimpanan di halaman, terletak di dekat bangunan yang memiliki atau 
membutuhkan proteksi springkler. Lihat Lembar Data 1-20, Proteksi Terhadap Paparan Kebakaran dari 
Luar, untuk panduan tambahan. 

Jangan gunakan sistem pemadam kebakaran proteksi khusus tetap sebagai alternatif untuk springkler 
kecuali direkomendasikan oleh lembar data spesifik hunian yang relevan. 

2.1.3.1.2 Aplikasi Springkler 

Rekomendasi dalam bagian ini membahas pemasangan springkler Non-Area Penyimpanan (lihat Lampiran 
A, Daftar Istilah, untuk definisi springkler Non-Area Penyimpanan). Tujuan dari rekomendasi ini adalah 
untuk memastikan aktuasi springkler yang cepat dan aliran air tanpa halangan ke api. 

Agar springkler bekerja dengan baik selama kebakaran, springkler yang tepat harus dipilih untuk bahaya 
kebakaran. 
Selain itu, pemasangan yang tepat diperlukan untuk memungkinkan springkler beroperasi pada waktu 
yang tepat dan mengirimkan air dengan jumlah tanpa halangan ke api. 

Saat memilih springkler untuk proteksi bahaya kebakaran tertentu, lihat lembar data spesifik hunian yang 
relevan untuk menentukan hal berikut: 

(a) Jenis-jenis springkler yang bisa dipasang. 
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(b) Nilai temperatur kerja nominal springkler yang direkomendasikan. Jika suhu lingkungan melebihi 
38 °C (100 °F), lihat Tabel 1 untuk nilai nominal temperatur springkler yang direkomendasikan 
berdasarkan suhu lingkungan maksimum yang diharapkan pada springkler. 
(c) K-Faktor, RTI, dan orientasi springkler yang direkomendasikan. Lihat Tabel 2 untuk nilai K-Faktor 
springkler otomatis yang disetujui FM. 
(d) Rekomendasi untuk jarak horizontal linier minimum dan maksimum, serta luasan area minimum dan 
maksimum dari springkler. Perhatikan bahwa jarak linier antara springkler diukur sepanjang kemiringan 
plafon, bukan pada sudut pandang dari lantai. 

 

Tabel 1. Nilai Nominal Temperatur Kerja Springkler Berdasarkan Suhu Lingkungan Maksimum Pada ketinggian Springkler 
 

Suhu Lingkungan Maksimum 
Pada Springkler, °C (°F) 

Nominal Temperatur Kerja 
Springkler, °C (°F) 

Klasifikasi Temperatur 
Springkler 

 
Warna Bola Kaca Springkler 

38 (100) 55 (135) Biasa Oranye 
38 (100) 70 (160) Biasa Merah 
66 (150) 80 (175) Biasa Kuning 
66 (150) 100 (212) Sedang Hijau 
107 (225) 140 (280) Tinggi Biru 
149 (300) 175 (350) Ekstra Tinggi Mauve 
191 (375) 220 (425) Sangat Ekstra Tinggi Hitam 
246 (475) 275 (525) Ultra Tinggi Hitam 
329 (625) 345 (650) Ultra Tinggi Hitam 

 
Di beberapa negara, arm frame springkler dilengkapi dengan kode warna untuk mewakili klasifikasi suhu 
springkler. Periksa peraturan negara setempat untuk menentukan klasifikasi suhu springkler berdasarkan 
warna arm frame springkler. 

 

Tabel 2. Nilai K-Faktor Springkler Non-Area Penyimpanan yang Disetujui FM 
 

Nilai K-Faktor, 
(L/min/[bar]0,5) gpm/(psi)0,5 

Rentang Nilai K-Faktor, 
gpm/(psi)0,5 

Rentang Nilai K-Faktor, 
L/min/[bar]0,5 

Ukuran Nominal Drat/Ulir 
Pipa, mm (inci) 

40 (2,8) 2,6 – 2,9 38 – 42 15 atau 20 (1⁄2 atau ¾) 
80 (5,6) 5,3 – 5,8 76 – 84 15 atau 20 (1⁄2 atau ¾) 
115 (8,0) 7,4 – 8,2 107 – 118 15 atau 20 (1⁄2 atau ¾) 
160 (11,2) 11,0 – 11,5 159 – 166 15 atau 20 (1⁄2 atau ¾) 
200 (14,0) 13,5 – 14,5 195 – 209 20 (¾) 
240 (16,8) 16,0 – 17,6 231 – 254 20 (¾) 
280 (19,6) 18,6 – 20,6 269 – 297 25 (1) 
320 (22,4) 21,3 – 23,5 307 – 339 25 (1) 
360 (25,2) 23,9 – 26,5 344 – 382 25 (1) 

* Penggunaan springkler K160 (K11.2) yang memiliki sambungan berulir npt nominal 15 mm (1⁄2 inci) hanya dapat diterima jika 
dianggap sebagai opsi retrofit untuk penggantian K115 (K8.0) yang ada atau springkler yang lebih kecil. 

 
 

2.1.3.1.3 Penggabungan Berbagai Jenis Springkler 

Jangan menggabung jenis springkler berikut pada sistem springkler yang sama yang memproteksi area 
bahaya yang sama kecuali jika direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang 
relevan: 

(a) Springkler area Penyimpanan, Non-Area Penyimpanan, dan Proteksi Khusus 

(b) Springkler memiliki K-Faktor yang berbeda 

(c) Springkler memiliki orientasi berbeda 

(d) Springkler memiliki nilai nominal temperatur yang berbeda 

(e) Springkler memiliki nilai RTI yang berbeda 



©2010-2014 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

2-0 Pedoman Pemasangan Springkler Otomatis 
Halaman 14 Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global 

 
 

 

(f) Springkler yang memiliki persyaratan jarak linier dan/atau luas yang berbeda (mis., springkler 
dengan cakupan tambahan dan tanpa cakupan tambahan) 

Pengecualian No. 1: Pasang springkler individual yang memiliki nilai temperatur yang lebih tinggi sesuai 
kebutuhan berdasarkan kondisi suhu lingkungan (seperti dekat outlet pemanas unit). Pastikan springkler 
dengan suhu yang lebih tinggi memiliki merek, model, tipe, K-Faktor, RTI, dan orientasi yang sama dengan 
springkler dengan suhu yang lebih rendah. 

Pengecualian No. 2: Springkler tipe tegak dapat diganti dengan springkler tipe gantung terhalang asalkan 
memiliki K-Faktor, nilai nominal temperatur, RTI, dan jarak springkler yang direkomendasikan yang sama 
dengan springkler tipe gantung dan kompatibel dengan bahaya hunian. 

Pengecualian No. 3: Springkler yang dipasang di plafon bawah tidak dianggap “pada sistem yang sama”. 
Lihat rekomendasi di Bagian 2.1.1.4 jika plafon bawah adalah kisi terbuka, atau Bagian 2.1.1.5 jika plafon 
bawahnya padat. 

Pengecualian No. 4: Jika dua bahaya hunian yang berbeda berdekatan satu sama lain dan tidak 
dipisahkan oleh dinding atau tirai asap, perpanjang desain sistem springkler yang melindungi hunian 
dengan bahaya yang lebih tinggi, minimal 6,0 m (20 ft) di segala arah di luar perimeter area hunian dengan 
bahaya yang lebih tinggi. 

2.1.3.1.4 Pipa U untuk Springkler 

Sediakan pipa U masing-masing untuk semua K160 (K11.2) atau springkler tipe gantung yang lebih kecil 
yang dipasok dari sumber air mentah, kolam pabrik, atau dari reservoir terbuka. Ukuran pipa U dapat 
menggunakan pipa cabang berukuran sama dari yang menghubungkan pipa U atau satu pipa dengan 
ukuran diameter yang lebih kecil, tetapi tidak kurang dari 25 mm (1 inci). 

Pengecualian No. 1: Pipa U tidak diperlukan pada sistem springkler yang dilengkapi dengan saringan yang 
Disetujui FM. 

Pengecualian No. 2: Pipa U tidak diperlukan untuk sistem pancaran serentak. 

Pengecualian No. 3: Pipa U tidak diperlukan jika sudah menggunakan springkler tipe gantung kering. 
 

 

 
 

Gambar 2. Pipa U untuk springkler Non-Area Penyimpanan. 

 
2.1.3.1.5 Proteksi Springkler dari Kerusakan 

Berikan proteksi untuk springkler yang mengalami kerusakan mekanis. Pastikan proteksi tidak menurunkan 
kinerja springkler. 

2.1.3.1.6 Springkler Memiliki Nilai K-Faktor Kurang dari 40 (2,8) 

Pasang saringan yang Disetujui FM ke arah hulu dari springkler yang memiliki nilai K-Faktor kurang dari 40 
(2,8). 
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2.1.3.1.7 Springkler Cadangan 

Simpan persediaan springkler cadangan di lokasi untuk setiap jenis springkler yang dipasang, serta 
peralatan apa pun yang diperlukan untuk memasangnya. Buat perhitungan berdasarkan jumlah minimum 
springkler cadangan yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis pada demand area terbesar. 

Contoh: Fasilitas memiliki dua jenis springkler; springkler Non-Area Penyimpanan untuk area manufaktur, 
dan springkler area Penyimpanan untuk area gudang. Demand area terbesar pada area manufaktur 
membutuhkan 25 springkler, dan pada area gudang membutuhkan 15 springkler. Oleh karena itu, jumlah 
minimum springkler cadangan adalah 25 springkler Non-Area Penyimpanan dan 15 springkler area 
Penyimpanan. 

 
2.1.3.2 Springkler Tipe Tegak dan Tipe Gantung Non-Area Penyimpanan; Tidak Termasuk Springkler Dinding 

2.1.3.2.1 Umum 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan atau Panduan Persetujuan untuk memastikan jenis 
konstruksi (dengan atau tanpa halangan) kompatibel dengan springkler. 

Pasang springkler tipe tegak Non-Area Penyimpanan sehingga gagang tangan sejajar dengan lantai.  

Pasang springkler tipe tegak dan tipe gantung Non-Area Penyimpanan sehingga deflektornya sejajar dengan 
lantai. 

Pengecualian: Deflektor springkler dapat dipasang sejajar dengan plafon jika kemiringan plafon 5° atau 
kurang. 

2.1.3.2.2 Jarak Linier dan Luas Springkler Non-Area Penyimpanan 

Pasang springkler tipe tegak dan tipe gantung Non-Area Penyimpanan pada konstruksi plafon tanpa 
halangan sesuai dengan rekomendasi luasan area dan linier minimum dan maksimum yang tercantum 
dalam Tabel 3, 4 atau 5, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan. 

Pasang springkler tipe tegak dan tipe gantung Non-Area Penyimpanan pada konstruksi plafon dengan 
halangan sesuai dengan rekomendasi luasan area dan linier minimum dan maksimum yang tercantum 
dalam Tabel 3, 4 atau 5, serta yang ada di Bagian 2.1.3.2.4.2 dokumen ini, kecuali dinyatakan sebaliknya 
dalam lembar data spesifik hunian yang relevan. 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk definisi Kategori Bahaya Nomor 1, 2, dan 3, dan 
untuk menentukan Kategori Bahaya mana yang sesuai untuk area yang akan dilindungi. 



©2010-2014 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

2-0 Pedoman Pemasangan Springkler Otomatis 
Halaman 16 Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global 

 
 

 

Tabel 3. Jarak Springkler Tipe Gantung dan Tipe Tegak Non-Area Penyimpanan pada Plafon untuk Bahaya Kategori No. 1 
 

 
Ketinggian 

Plafon m (ft) 

 
 

Jenis Plafon 

 
 

K-Faktor 

 
 

Orientasi 

 
 

Respons 

Jarak Linier, m (ft) Luasan Area, m2 (ft2) 
Min. Maks. Min. Maks. 

Hingga 9,0 
(30) 

Tidak Mudah 
Terbakar dan 

Tanpa Halangan, 
Tidak Mudah 
Terbakar dan 

Dengan 
Halangan, atau 
Mudah terbakar 

dan Tanpa 
Halangan 

80 (5,6), 
115 (8,0), 
atau 160 
(11,2), 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat atau 
Standar 

2,1 (7) 4,6 (15) 6,5 (70) 20,9 (225) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4) 
atau 360 

(25,2) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 2,1 (7) 4,6 (15) 6,0 (64) 20,9 (225) 

Tipe 
Gantung 

Standar 2,1 (7) 4,6 (15) 6,0 (64) 20,9 (225) 

Tipe Tegak Standar 2,1 (7) 4,6 (15) 6,5 (70) 20,9 (225) 

80EC 
(*5.6EC), 
115EC 

(8.0EC), 
160EC 

(11.2EC), 
atau 200EC 

(14.0EC) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 6,1 (20) 9,0 (100) 37,2 (400) 

360EC 
(*25.2EC) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,3 (14) 9,0 (100) 18,2 (196) 

Mudah Terbakar 
dan Dengan 
Halangan 

80 (5,6), 
115 (8,0), 
160 (11,2) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat atau 
Standar 

2,1 (7) 4,6 (15) 6,5 (70) 15,7 (169) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4) 
atau 360 

(25,2) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 2,1 (7) 4,6 (15) 6,0 (64) 15,7 (169) 

Tipe 
Gantung  

Standar 2,1 (7) 4,6 (15) 6,0 (64) 15,7 (169) 

Tipe Tegak Standar 2,1 (7) 4,6 (15) 6,5 (70) 15,7 (169) 

80EC 
(*5.6EC), 
115EC 

(8.0EC), 
160EC 

(11.2EC), 
atau 200EC 

(14.0EC) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 6,1 (20) 9,0 (100) 37,2 (400) 

*360EC 
(25.2EC) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,3 (14) 9,0 (100) 18,2 (196) 
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Tabel 3. Jarak Springkler Non-Area Penyimpanan Tipe Gantung dan Tipe Tegak pada Plafon untuk Bahaya Kategori No. 1 
(lanjutan) 

 

Ketinggian 
Plafon, m (ft) 

 
 

Jenis Plafon 

 
 

K-Faktor 

 
 

Orientasi 

 
 

Respons 

 
Jarak Linier, m (ft) 

Luasan Area, m2 (ft2) 

Min. Maks. Min. Maks. 
Melebihi 9,0 

(30) dan 
hingga 13,5 

(45) 

Tidak Mudah 
Terbakar dan 

Tanpa Halangan 

115 (8,0) 
160 (11,2) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat atau 
Standar 

2,4 (8) 3,7 (12) 7,5 (80) 11,1 (120) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4), 
atau 360 

(25,2) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 2,4 (8) 3,7 (12) 6,0 (64) 11,1 (120) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Standar 2,4 (8) 3,7 (12) 7,5 (80) 11,1 (120) 

160EC 
(11.2EC) 

atau 200EC 
(14.0EC) 

Tipe Tegak Cepat 3,0 (10) 6,1 (20) 9,0 (100) 37,2 (400) 

360EC 
(25.2EC) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,3 (14) 9,0 (100) 18,2 (196) 

Melebihi 
13,5 (45) 

Tidak Mudah 
Terbakar dan 

Tanpa Halangan 

115 (8,0) 
atau 160 

(11,2) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat atau 
Standar 

2,4 (8) 3,7 (12) 7,5 (80) 11,1 (120) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4), 
atau 360 

(25,2) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 2,4 (8) 3,7 (12) 6,0 (64) 11,1 (120) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Standar 2,4 (8) 3,7 (12) 7,5 (80) 11,1 (120) 

160EC 
(11.2EC) 

atau 200EC 
(14.0EC) 

Tipe Tegak Cepat 3,0 (10) 4,9 (16) 9,0 (100) 23,8 (256) 

360EC 
(25.2EC) 

Tipe 
Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,3 (14) 9,0 (100) 18,2 (196) 

*Berlaku jika springkler dengan luas cakupan tambahan dapat diterima di konstruksi tipe dengan halangan. Konstruksi seperti itu mungkin 
memerlukan pemasangan springkler di setiap saluran yang dibentuk oleh konstruksi plafon dengan halangan. 
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Tabel 4. Jarak Springkler Tipe Gantung dan Tipe Tegak Non-Area Penyimpanan pada Plafon untuk Bahaya Kategori No. 2 
 

Ketinggian 
Plafon m (ft) 

 
K-Faktor 

 
Orientasi 

 
Respons 

Jarak Linier, m (ft) Luasan Area, m2 (ft2) 
Min. Maks. Min. Maks. 

Hingga 9,0 
(30) 

80 (5,6), 115 
(8,0), atau 160 

(11,2) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat atau 
Standar 

2,1 (7) 3,7 (12) 6,5 (70) 12,1 (130) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4), 
atau 360 

(25,2) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 2,1 (7) 3,7 (12) 6,0 (64) 12,1 (130) 

Tipe Gantung Standar 2,1 (7) 3,7 (12) 6,0 (64) 12,1 (130) 
Tipe Tegak Standar 2,1 (7) 3,7 (12) 6,5 (70) 12,1 (130) 

160EC 
(11.2EC) atau 

200EC 
(14.0EC) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 6,1 (20) 9,0 (100) 37,1 (400) 

*360EC 
(25.2EC) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,3 (14) 9,0 (100) 18,2 (196) 

Melebihi 9,0 
(30) 

115 (8,0), atau 
160 (11,2) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat atau 
Standar 

2,4 (8) 3,0 (10) 7,5 (80) 9,0 (100) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4), 
atau 360 

(25,2) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 2,4 (8) 3,0 (10) 6,0 (64) 9,0 (100) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Standar 2,4 (8) 3,0 (10) 7,5 (80) 9,0 (100) 

160EC 
(11.2EC) atau 

200EC 
(14.0EC) 

Tipe Tegak Cepat 3,0 (10) 4,9 (16) 9,0 (100) 23,8 (256) 

*360EC 
(25.2EC) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,3 (14) 9,0 (100) 18,2 (196) 

*Berlaku jika springkler dengan luas cakupan tambahan dapat diterima di konstruksi tipe dengan halangan. Konstruksi seperti itu mungkin 
memerlukan pemasangan springkler di setiap saluran yang dibentuk oleh konstruksi plafon dengan halangan. 
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Tabel 5. Jarak Springkler Tipe Gantung dan Tipe Tegak Non-Area Penyimpanan pada Plafon untuk Bahaya Kategori No. 3 
 

Ketinggian 
Plafon m (ft) 

 
K-Faktor 

 
Orientasi 

 
Respons 

Jarak Linier, m (ft) Luasan Area, m2 (ft2) 
Min. Maks. Min. Maks. 

Hingga 9,0 
(30) 

80 (5,6), 115 
(8,0), atau 160 

(11,2) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak  
Cepat atau 

Standar 
2,4 (8) 3,7 (12) 7,5 (80) 11,1 (120) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4), 
360 (25,2) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 2,4 (8) 3,7 (12) 6,0 (64) 11,1 (120) 

Tipe Gantung Standar 2,4 (8) 3,7 (12) 6,0 (64) 11,1 (120) 

Tipe Tegak Standar 2,4 (8) 3,7 (12) 7,5 (80) 11,1 (120) 

*160EC 
(11.2EC) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,9 (16) 9,0 (100) 23,8 (256) 

*200EC 
(14.0EC) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 6,1 (20) 9,0 (100) 37,2 (400) 

*360EC 
(25.2EC) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,3 (14) 9,0 (100) 18,2 (196) 

Melebihi 9,0 
(30) 

160 (11,2) Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat atau 
Standar 

2,4 (8) 3,0 (10) 7,5 (80) 9,0 (100) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4), 
360 (25,2) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 2,4 (8) 3,0 (10) 6,0 (64) 9,0 (100) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Standar 2,4 (8) 3,0 (10) 7,5 (80) 9,0 (100) 

*160EC 
(11.2EC) atau 

*200EC 
(14.0EC) 

Tipe Tegak Cepat 3,0 (10) 4,9 (16) 9,0 (100) 23,8 (256) 

*360EC 
(25.2EC) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,3 (14) 9,0 (100) 18,2 (196) 

*Berlaku jika springkler dengan luas cakupan tambahan dapat diterima di konstruksi tipe dengan halangan. Konstruksi seperti itu mungkin 
memerlukan pemasangan springkler di setiap saluran yang dibentuk oleh konstruksi plafon dengan halangan. 

 
 

Pengecualian: Jika springkler disediakan di setiap channel bay yang dibentuk oleh konstruksi dengan 
halangan, rekomendasi luasan area dan linier minimum yang tercantum dalam Tabel 3, 4 dan 5 tidak 
berlaku untuk springkler yang terletak di channel bay yang berdekatan. Lihat Gambar 3 untuk diagram 
pengaturan ini. 
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Gambar 3. Jarak springkler Non-Area Penyimpanan saat dipasang di setiap bay channel yang dibentuk oleh rangka padat 

 
Jarak linier dan luas maksimum springkler Non-Area Penyimpanan dapat ditingkatkan masing-masing 
sebesar 0,3 m (1 ft) dan 2 m2 (20 ft2) untuk menghindari terhalangnya pancaran springkler sebagaimana 
diuraikan dalam Bagian 2.1.3.2.5. 

Perhatikan bahwa perluasan jarak springkler Non-Area Penyimpanan hanya berlaku untuk maksimum dua 
springkler yang berdekatan pada pipa cabang yang sama atau dua pipa cabang yang berdekatan. Lihat 
Gambar 4 untuk diagram pengaturan ini. 

2.1.3.2.3 Jarak Horizontal dari Dinding ke Springkler Non-Area Penyimpanan 

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan atau Panduan Persetujuan, 
pasang springkler tipe tegak dan tipe gantung Non-Area Penyimpanan secara horizontal dari dinding, diukur 
tegak lurus terhadap dinding, sebagai berikut: 

• Jarak horizontal minimum: 100 mm (4 inci) 

• Jarak horizontal maksimum 
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Gambar 4. Penambahan maksimum luasan area dan linier untuk springkler Non-Area Penyimpanan untuk tidak menghalangi 
pancaran springkler 

 
(a) Sudut dinding lebih besar dari atau sama dengan 90°: 50% dari jarak linier maksimum yang 
direkomendasikan dari springkler sebagaimana diuraikan dalam lembar data spesifik hunian yang 
relevan. 
(b) Sudut dinding kurang dari 90°: 50% dari jarak linier maksimum yang direkomendasikan dari 
springkler sebagaimana diuraikan dalam lembar data spesifik hunian yang relevan dan 75% dari jarak 
linier maksimum springkler yang direkomendasikan sebagaimana diuraikan dalam lembar data 
spesifik hunian yang relevan dari sudut dinding. 

Lihat Gambar 5 untuk representasi sudut dinding yang diuraikan di atas. 

2.1.3.2.4 Jarak Vertikal dari Plafon ke Springkler Non-Area Penyimpanan 

Jarak vertikal diukur tegak lurus ke lantai, antara garis tengah elemen panas (temperatur) springkler ke 
bagian paling atas dari bagian bawah plafon. Jarak vertikal ini dapat diukur ke bagian bawah plafon bagian 
paling bawah jika bagian plafon ini datar, mulus, dan setidaknya selebar 75 mm (3 inci) dalam dimensi 
terkecilnya, serta setidaknya selebar dua kali jarak vertikal antara plafon atas dan bawah. Selain itu, celah 
horizontal antara bagian plafon paling bawah (misalnya lebar area flute) lebarnya tidak boleh lebih dari 75 
mm (3 inci). 

Pasang springkler tipe gantung dan tipe tegak Non-Area Penyimpanan di bawah plafon sesuai dengan 
Bagian 2.1.3.2.4.1 untuk konstruksi plafon tanpa halangan, dan Bagian 2.1.3.2.4.2 untuk konstruksi plafon 
dengan halangan. Jika kemiringan plafon melebihi 10°, selain pedoman berikut ini pastikan springkler 
berada dalam bidang vertikal 0,9 m (3 ft) dari puncak plafon. 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan atau Panduan Persetujuan untuk memastikan jenis 
konstruksi (dengan atau tanpa halangan) kompatibel dengan springkler. 
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Gambar 5 Jarak horizontal dari dinding ke springkler Non-Area Penyimpanan 
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Gambar 6. Lokasi springkler Non-Area Penyimpanan jika kemiringan plafon melebihi 10° 

 
2.1.3.2.4.1 Konstruksi Plafon Tanpa Halangan 

Pasang springkler tipe tegak dan tipe gantung Non-Area Penyimpanan pada konstruksi plafon tanpa 
halangan sehingga garis tengah elemen sensor panas (temperatur) springkler minimum 25 mm (1 inci) dan 
maksimum 300 mm (12 inci) secara vertikal di bawah bagian bawah plafon. Pastikan lokasi deflektor 
springkler memenuhi rekomendasi untuk halangan pancaran di Bagian 2.1.3.2.5.1. 

Pengecualian untuk jarak vertikal minimum: Jarak vertikal minimum 25 mm (1 inci) mungkin diabaikan ketika 
memasang springkler flush, tersembunyi, atau disembunyikan yang Disetujui FM dan direkomendasikan 
untuk bahaya hunian yang dilindungi. 

2.1.3.2.4.2 Konstruksi Plafon dengan Halangan 

Pasang springkler tipe tegak dan tipe gantung Non-Area Penyimpanan di setiap channel bay yang dibentuk 
oleh konstruksi plafon dengan halangan, dan posisikan garis tengah elemen sensor panas (temperatur) 
springkler minimum 25 mm (1 inci) dan maksimum 300 mm (12 inci) secara vertikal di bawah bagian bawah 
plafon. 

Pengecualian untuk jarak vertikal minimum: Jarak vertikal minimum 25 mm (1 inci) mungkin diabaikan ketika 
memasang springkler tipe flush, tersembunyi, atau disembunyikan yang disetujui FM dan direkomendasikan 
untuk bahaya yang dilindungi. 

Pengecualian untuk memasang springkler di setiap channel bay yang dibentuk oleh konstruksi plafon 
dengan halangan (tidak termasuk springkler Non-Area Penyimpanan dengan cakupan tambahan): 
Springkler Non-Area Penyimpanan tidak diperlukan di setiap channel bay yang dibentuk oleh konstruksi 
plafon dengan halangan dan dapat memiliki luasan area maksimum yang direkomendasikan sebesar 12 m2 
(130 ft2) jika kriteria berikut dipenuhi: 

(a) Komponen struktur padat yang tidak mudah terbakar membentang hingga 525 mm (21 inci) dari 
bagian bawah plafon, atau 

(b) Komponen struktur padat yang mudah terbakar membentang hingga 525 mm (21 inci) dari bagian 
bawah plafon dan membentuk channel bay dengan luas tidak lebih dari 28 m2 (300 ft2), atau 

(c) Batang konstruksi beton T berjarak hingga 2,3 m (7,5 ft) terpisah pada bagian tengah dan 
memanjang hingga 525 mm (21 inci) dari bagian bawah plafon, atau 

(d) Komponen struktur padat yang tidak mudah terbakar (termasuk beton T) memanjang lebih dari 
525 mm (21 inci) dari bagian bawah plafon. Namun, agar pengecualian ini berlaku, elemen sensor 
panas (temperatur) springkler tidak boleh berada lebih dari 550 mm (22 inci) di bawah bagian bawah 
plafon, dan pedoman untuk halangan pancaran pada Bagian 2.1.3.2.5.1 harus dipenuhi. Lihat 
Gambar 7 untuk diagram pengaturan ini. 

Untuk pengecualian (a) dan (c), cari garis tengah elemen sensor panas (temperatur) springkler pada bidang 
horizontal tidak lebih dari 150 mm (6 inci) secara vertikal di bagian bawah komponen struktur padat atau 
batang beton T, dan tidak lebih dari 550 mm (22 inci) di bagian bawah plafon. Lihat Gambar 7 untuk 
diagram pengaturan ini. 
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Untuk Pengecualian (b), pasang garis tengah elemen sensor panas (temperatur) springkler secara vertikal 
dalam jarak 25 mm (1 inci) langsung di bawah bagian bawah bagian rangka padat. Lihat Gambar 7 untuk 
diagram pengaturan ini. 

2.1.3.2.5 Penghalang Pancaran Pola Pancaran Springkler Tipe Tegak dan Tipe Gantung Non-Area 
Penyimpanan  

Pasang springkler Non-Area Penyimpanan sesuai dengan rekomendasi dalam Bagian 2.1.3.2.5.1 dan 
2.1.3.2.5.2 untuk memastikan air yang dikeluarkan (dipancarkan) dari springkler tidak terhalang secara 
signifikan. 

2.1.3.2.5.1 Penghalang Pancaran Pola Pancaran Payung Springkler Tipe Gantung dan Tipe Tegak Non-Area 
Penyimpanan 

Selain rekomendasi pada Bagian 2.1.3.2.1 hingga 2.1.3.2.4, pasang springkler tipe tegak dan tipe gantung 
Non-Area Penyimpanan pada jarak standar sesuai dengan Gambar 8 dan Tabel 6 agar pola payung 
springkler tidak terhalang oleh benda yang terletak pada atau di dekat plafon. Pastikan benda yang terletak 
kurang dari 300 mm (12 inci) secara horizontal dari springkler berada di atas bidang horizontal deflektor 
springkler. 

 
 

Tabel 6. Jarak Horizontal Minimum Benda di Plafon untuk Menghindari Menghalangi Pola Payung Springkler Non-Area 
Penyimpanan (bukan Cakupan Tambahan) 

 

Jarak Vertikal Maksimum Benda di Plafon yang Terletak di 
Bawah Deflektor Springkler; mm (inci) 

Jarak Horizontal Minimum dari Springkler untuk 
Menghindari Menghalangi Pola Payung; mm (inci) 

50 (2) 300 (12) 
100 (4) 500 (20) 
150 (6) 700 (28) 
200 (8) 800 (32) 
300 (12) 1000 (40) 
500 (20) 1300 (52) 
900 (36) 1800 (72) 

 
Sebagai tambahan rekomendasi pada Bagian 2.1.3.2.1 hingga 2.1.3.2.4, pasang springkler tipe tegak dan 
tipe gantung Non-Area Penyimpanan dengan luas cakupan tambahan sesuai dengan Gambar 9 dan Tabel 
7 untuk menghindari pola payung springkler terhalang oleh benda yang terletak pada atau di dekat plafon. 
Pastikan benda yang terletak kurang dari 450 mm (18 inci) secara horizontal dari springkler berada di atas 
bidang horizontal deflektor springkler. 

 

Tabel 7. Jarak Horizontal Minimum Benda di Plafon untuk Menghindari Menghalangi Pola Payung Springkler Non-Area 
Penyimpanan dengan Cakupan Tambahan 

 

Jarak Vertikal Maksimum Benda di Plafon yang Terletak 
di Bawah Deflektor Springkler; mm (inci) 

Jarak Horizontal Minimum dari Springkler untuk 
Menghindari Menghalangi Pola Payung; mm (inci) 

50 (2) 450 (18) 
100 (4) 1200 (48) 
150 (6) 1500 (60) 
200 (8) 1800 (72) 
300 (12) 2100 (84) 
500 (20) 2700 (108) 
900 (36) 3300 (132) 

 
Benda yang terletak pada atau di dekat plafon yang seluruhnya dalam pola kotak-kotak yang ditunjukkan 
pada Gambar 8 atau 9 tidak dianggap sebagai penghalang pancaran pola payung springkler. 

Benda yang terletak pada atau di dekat plafon yang memanjang ke bawah ke area yang terletak di bawah 
pola kotak-kotak pada Gambar 8 dan 9 dianggap sebagai penghalang pancaran pola payung springkler, 
kecuali dalam kondisi berikut: 

(a) Benda yang terletak pada atau di dekat plafon adalah bagian rangka atau serupa yang setidaknya 70% 
terbuka. 

(b) Benda yang terletak pada atau di dekat plafon tidak lebih lebar dari 75 mm (3 inci) dalam dimensi 
terkecilnya dan dipisahkan dari benda lain dengan jarak minimum 300 mm (12 inci). 
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Gambar 7. Lokasi springkler Non-Area Penyimpanan di bawah konstruksi plafon dengan halangan 
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Gambar 8. Area penghalang terhadap pancaran pola payung springkler tipe gantung dan tipe tegak Non-Area Penyimpanan 
(tidak termasuk Cakupan Tambahan) 

 
 

 
 

Gambar 9. Area penghalang pancaran pola payung springkler Non-Area Penyimpanan dengan Cakupan Tambahan  

 
Atasi penghalang pancaran dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut: 

(a) Pindahkan springkler dengan halangan sehingga sesuai dengan jarak horizontal dan vertikal yang 
direkomendasikan pada Gambar 8 atau Gambar 9, sambil tetap memenuhi pedoman pemasangan pada 
Bagian 2.1.3.2.1 hingga 2.1.3.2.4. 

(b) Pasang springkler di kedua sisi penghalang pancaran pada jarak horizontal yang sama, minimum 300 
mm (12 inci), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10. 

Jika lebar penghalang pancaran lebih dari 1,2 m (4 ft) tetapi kurang dari 3,0 m (10 ft), pasang satu deret 
springkler pada plafon yang berpusat di bawah penghalang pancaran pada jarak linier yang tidak 
melebihi jarak maksimum dan direkomendasikan untuk springkler yang sedang digunakan. 

Jika lebar penghalang pancaran lebih dari 3,0 m (10 ft), anggap bagian bawah penghalang pancaran 
sebagai plafon dan pasang springkler pada plafon untuk area ini sesuai dengan rekomendasi pada Bagian 
2.1.3.2.1 hingga 2.1.3.2.4. 

Dalam kedua kasus yang tercantum di atas, kecuali direkomendasikan sebaliknya oleh lembar data spesifik 
hunian yang relevan, hubungkan springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran pada 
jarak linier maksimum 3,9 m (13 ft) dan luasan area maksimum 12 m2 (130 ft2) menggunakan pipa cabang 
yang sama yang dipasang di plafon. 

Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran sebagaimana diuraikan di atas tidak 
perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler pada plafon. 

2.1.3.2.5.2 Penghalang Pancaran Pola Pancaran Inti Dalam Springkler tipe Gantung dan tipe Tegak Non-
Area Penyimpanan 

Selain rekomendasi pada Bagian 2.1.3.2.1 hingga 2.1.3.2.4 dan Bagian 2.1.3.2.5.1, pasang springkler yang 
cocok dengan yang ada di plafon di bawah masing-masing benda (lihat Lampiran A, Daftar Istilah, untuk 
definisi “benda individual“) yang setidaknya berjarak 1,5 m (5 ft) di atas lantai dan 1,2 m (4 ft) atau lebih 
dalam dimensi horizontal paling rendah, dengan salah satu cara berikut: 
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Gambar 10. Springkler tambahan yang dipasang untuk memitigasi pola pancaran payung dengan halangan  
yang disebabkan oleh benda padat di plafon 

 
(a) Untuk benda datar, kontinu, dan padat yang lebarnya antara 1,2 m (4 ft) dan 3,0 m (10 ft), pasang 
satu deret springkler di plafon yang berpusat di bawah benda pada jarak linier yang tidak melebihi jarak 
maksimum yang direkomendasikan untuk springkler yang sedang digunakan. Lihat Gambar 11 untuk 
diagram pengaturan ini. 

(b) Untuk benda datar, kontinu, dan padat yang lebarnya lebih dari 3,0 m (10 ft), anggap bagian bawah 
benda tersebut sebagai plafon dan pasang springkler di tingkat plafon untuk area ini sesuai dengan 
rekomendasi pada Bagian 2.1.3.2.1 hingga 2.1.3.2.4. 

(c) Untuk benda tipe tidak datar, tidak kontinu, atau tidak padat, pasang barrier datar, kontinu, padat di 
bawah benda yang sama dengan lebar benda, dan pasang springkler seperti yang direkomendasikan 
dalam opsi (a) atau (b), tergantung pada lebar benda. Lihat Gambar 12 untuk diagram pengaturan ini. 

(d) Sebagai alternatif untuk opsi (c), pasang springkler respons cepat pada plafon di bawah benda pada 
jarak linier maksimum 1,2 m (4 ft) dan luasan area maksimum 1,5 m2 (16 ft2). Lihat Gambar 13 untuk 
diagram pengaturan ini. 

Opsi (d) meniadakan kebutuhan barrier datar, kontinu, padat di bawah benda yang menghalangi. 

Untuk opsi (a) hingga (d), kecuali direkomendasikan sebaliknya oleh lembar data spesifik hunian yang 
relevan, hubungkan springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran pada jarak linier 
maksimum 3,9 m (13 ft) dan luasan area maksimum 12 m2 (130 ft2) menggunakan pipa cabang yang sama 
yang dipasang di plafon. 

Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran sebagaimana diuraikan di atas tidak 
perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler pada plafon. 
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Gambar 11. Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran datar, kontinu, padat dengan jarak antara 
1,2 m (4 ft) dan 3,0 m (10 ft) 

 
 

 
 

Gambar 12. Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang tidak datar, tidak kontinu, atau tidak padat dengan 
jarak antara 1,2 m (4 ft) dan 3,0 m (10 ft) dengan barrier datar, kontinu, padat yang disediakan 
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Gambar 13. Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran tidak datar, tidak kontinu, atau tidak padat 
dengan jarak antara 1,2 m (4 ft) dan 3,0 m (10 ft) dengan barrier datar, kontinu, padat yang disediakan 

 
2.1.3.3 Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan 

2.1.3.3.1 Umum 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan, pasang springkler 
dinding Non-Area Penyimpanan di sepanjang dinding, ambang pintu, atau benda rangka serupa, dan dekat 
puncak plafon padat yang datar. 

Pasang springkler dinding Non-Area Penyimpanan hanya di bawah konstruksi plafon datar dan mulus. 
Pasang springkler sehingga deflektornya sejajar dengan plafon. 

2.1.3.3.2 Jarak Linier dan Luas Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan 

Pasang springkler dinding Non-Area Penyimpanan di bawah konstruksi plafon tanpa halangan sesuai 
dengan rekomendasi luasan area dan linier minimum dan maksimum yang tercantum dalam Tabel 8 atau 9, 
kecuali dinyatakan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan. 
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Tabel 8. Jarak Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan pada Plafon untuk Bahaya Kategori No. 1 
 

Ketinggian 
Plafon, m 

(ft) 
Jenis Plafon/Dinding K-Faktor Respons 

Jarak Linier 
Luasan Area 

Sepanjang Dinding Jauh Dari Dinding 

Min, m (ft) Maks,  
m (ft) 

Min. 
m (ft) 

Maks,  
m (ft) 

Min, m2 

(ft2) 
Maks, m2 

(ft2) 

Hingga 
10,5 
(35) 

Plafon Datar, Mulus, 
Tidak Terhalang 
dengan Lapisan  

yang Tidak Mudah 
Terbakar 

 
80 (5,6) 

Cepat 
atau 

Standar 

 
1,8 (6) 

 
4,2 (14) 

 
1,8 (6) 

 
4,2 (14) 

 
6,5 (70) 

 
18,0 
(196) 

80EC 
(5.6EC) 

Cepat 3,0 (10) 4,8 (16) 3,0 (10) 6,0 (20) 9,3 (100) 30,0 
(320) 

115EC 
(8.0EC) 

Cepat 3,0 (10) 4,8 (16) 3,0 (10) 7,2 (24) 9,3 (100) 35,5 
(384) 

200EC 
(14.0EC) 

Cepat 2,4 (8) 4,2 (14) 2,4 (8) 3,8 
(12,5) 

6,0 (64) 16,0 
(175) 

Plafon Datar, Mulus, 
Tidak Terhalang 
dengan Lapisan 
Mudah Terbakar 

 
80 (5,6) 

Cepat 
atau 

Standar 

 
1,8 (6) 

 
4,2 (14) 

 
1,8 (6) 

 
3,6 (12) 

 
6,5 (70) 

 

11,0 
(120) 

80EC 
(5.6EC) 

Cepat 3,0 (10) 4,8 (16) 3,0 (10) 6,0 (20) 9,3 (100) 30,0 
(320) 

115EC 
(8.0EC) 

Cepat 3,0 (10) 4,8 (16) 3,0 (10) 7,2 (24) 9,3 (100) 35,5 
(384) 

200EC 
(14.0EC) 

Cepat 2,4 (8) 4,2 (14) 2,4 (8) 3,8 
(12,5) 

6,0 (64) 16,0 
(175) 

 

Tabel 9. Jarak Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan pada Plafon untuk Bahaya Kategori No. 2 
 

Ketinggian 
Plafon, m 

(ft) 
Jenis Plafon/Dinding K-Faktor Respons 

Jarak Linier 
Luasan Area 

Sepanjang Dinding Jauh Dari Dinding 

Min, m (ft) Maks, m 
(ft) 

Min. 
m (ft) 

Maks, m 
(ft) 

Min, m2 

(ft2) 
Maks, m2 

(ft2) 

Hingga 9,6 
(32) 

Plafon Datar, Mulus, 
dan Tidak Terhalang 

200EC 
(14.0EC) 

Cepat 2,4 (8) 4,2 (14) 2,4 (8) 3,8 
(12,5) 

6,0 (64) 16,0 
(175) 

Hingga 
10,5 
(35) 

Plafon Datar, Mulus, 
Tidak Terhalang 
dengan Lapisan 

Tidak Mudah 
Terbakar 

80 (5,6) Cepat 
atau 

Standar 

1,8 (6) 3,0 (10) 1,8 (6) 3,0 (10) 6,5 (70) 9,3 (100) 

Plafon Datar, Mulus, 
Tidak Terhalang 
dengan Lapisan 
Mudah Terbakar 

80 (5,6) Cepat 
atau 

Standar 

1,8 (6) 3,0 (10) 1,8 (6) 3,0 (10) 6,5 (70) 7,5 (80) 

 
2.1.3.3.3 Jarak Horizontal dari Dinding ke Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan 

2.1.3.3.3.1 Jarak Horizontal dari Dinding Pemasangan ke Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan atau Panduan 
Persetujuan, pasang elemen sensor panas (temperatur) springkler dinding Non-Area Penyimpanan pada 
garis tengahnya tidak lebih dari 150 mm (6 inci) secara horizontal dari dinding tempat springkler dipasang. 

Pengecualian: Pasang elemen sensor panas (temperatur) springkler dinding Non-Area Penyimpanan 
dengan cakupan tambahan pada garis tengahnya antara 20 mm (3⁄4 inci) dan 40 mm (1-1⁄2 inci) secara 
horizontal dari dinding pemasangan. 

2.1.3.3.3.2 Jarak Horizontal dari Ujung Dinding ke Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan atau Panduan 
Persetujuan, pasang elemen sensor panas (temperatur) springkler dinding Non-Area Penyimpanan pada 
garis tengahnya tidak lebih dekat dari 100 mm (4 inci) dan tidak lebih jauh dari 50% dari jarak linier 
maksimum yang direkomendasikan dari springkler (seperti yang diberikan dalam lembar data spesifik 
hunian yang relevan) dari setiap dinding yang membentuk sudut selain 180° dengan dinding pemasangan. 
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2.1.3.3.4 Jarak Vertikal dari Plafon ke Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan atau Panduan 
Persetujuan, pasang elemen sensor panas (temperatur) springkler dinding Non-Area Penyimpanan pada 
garis tengahnya dibawah plafon dengan kondisi sebagai berikut: 

Jarak vertikal minimum: 100 mm (4 inci) Jarak vertikal maksimum: 

• Dinding vertikal: 150 mm (6 inci) 

• Dinding horizontal: 300 mm (12 inci) di bawah plafon yang mudah terbakar, atau 450 mm (18 inci) di 
bawah plafon yang tidak mudah terbakar 

(Lihat Bagian 2.1.3.2.4 untuk deskripsi bagaimana jarak vertikal dari plafon ke springkler diukur.) 

Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan dapat dipasang di sepanjang dinding vertikal yang tidak kontinu, 
seperti ambang pintu dan soffit, asalkan kriteria berikut dipenuhi: 

(a) Dinding tidak kontinu terpasang rapat di plafon diatasnya, dan 

(b) Dinding memanjang ke bawah secara vertikal minimal 50 mm (2 inci) di luar garis tengah elemen 
sensor panas (temperatur) springkler, dan 

(c) Rekomendasi untuk pengaturan deflektor dipenuhi. 

Pasang springkler Non-Area Penyimpanan di bawah area terlindung yang mudah terbakar ketika dinding 
vertikal tidak kontinu menciptakan area tertentu yang memiliki kedalaman lebih dari 200 mm (8 inci) di 
bawah springkler dinding Non-Area Penyimpanan. Lihat Gambar 14 untuk 
diagram pengaturan ini. 

 
 

 
 

Gambar 14. Springkler Non-Area Penyimpanan di bawah area berpelindung yang mudah terbakar sedalam lebih  
dari 200 mm (8 inci) 
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2.1.3.3.5 Penghalang Pada Pola Pancaran Springkler dinding Non-Area Penyimpanan 

Pasang springkler dinding Non-Area Penyimpanan sesuai dengan Bagian 2.1.3.3.5.1 dan 2.1.3.3.5.2 untuk 
memastikan air yang dikeluarkan dari springkler tidak terhalang secara signifikan. 

2.1.3.3.5.1 Penghalang Pola Pancaran Payung Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan 

2.1.3.3.5.1.1 Penghalang pada Pola Pancaran Payung Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan yang 
Jauh dari Dinding Pemasangan 

Sebagai tambahan pada rekomendasi pada Bagian 2.1.3.3.1 hingga 2.1.3.3.4, pasang springkler dinding 
Non-Area Penyimpanan sesuai dengan Gambar 15 dan 16, serta Tabel 10 dan 11 untuk menghindari adanya 
halangan pada pancaran pola payung springkler, jauh dari dinding pemasangan yang disebabkan oleh benda 
yang terletak pada atau di dekat plafon. 

Untuk springkler dinding Non-Area Penyimpanan pada jarak standar, tempatkan benda dalam jarak 1,2 m  
(4 ft) secara horizontal dari springkler pada atau di atas bidang horizontal deflektor springkler. Ini tidak 
berlaku untuk pipa yang terhubung dengan springkler. 

 
 

 
 
Gambar 15. Area penghalang pancaran pola payung yang jauh dari dinding terpasangnya springkler dinding Non-Area 

Penyimpanan (bukan tipe cakupan tambahan) 
 

Tabel 10. Jarak Horizontal Minimum Benda di Plafon dari Dinding Pemasangan Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan 
(bukan Cakupan Tambahan) untuk Menghindari Menghalangi Pola Payung 

 

Jarak Vertikal Maksimum Benda di Plafon yang Terletak di 
Bawah Deflektor Springkler; mm (inci) 

Jarak Horizontal Minimum dari Springkler untuk Menghindari 
Menghalangi Pola Payung; m (ft) 

50 (2) 1,20 (4) 
75 (3) 1,80 (6) 

225 (9) 2,25 (7,5) 
375 (15) 2,70 (9) 
750 (30) 3,15 (10,5) 
900 (36) 3,3 (11) 

 
Untuk springkler dinding Non-Area Penyimpanan dengan cakupan tambahan, cari benda dalam jarak 2,4 m 
(8 ft) secara horizontal dari springkler pada atau di atas bidang horizontal deflektor springkler. Ini tidak 
berlaku untuk pipa yang terhubung dengan springkler. 
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Gambar 16. Area penghalang pancaran pola payung yang jauh dari dinding terpasangnya springkler dinding Non-Area 

Penyimpanan dengan tipe Cakupan tambahan 
 

Tabel 11. Jarak Horizontal Minimum Benda di Plafon dari Dinding yang Terpasang Springkler Dinding Non-Area 
Penyimpanan dengan Cakupan Tambahan untuk Menghindari Menghalangi Pola Payung 

 

Jarak Vertikal Maksimum Benda di Plafon yang  
Terletak di Bawah Deflektor Springkler; mm (inci) 

Jarak Horizontal Minimum dari Springkler untuk  
Menghindari Menghalangi Pola Payung; m (ft) 

25 (1) 2,4 (8) 
50 (2) 3,0 (10) 
75 (3) 3,6 (12) 

100 (4) 3,9 (13) 
150 (6) 4,2 (14) 
250 (10) 4,8 (16) 
450 (18) 5,4 (18) 
900 (36) 6,6 (22) 

 
Benda yang terletak pada atau di dekat plafon yang seluruhnya berada dalam pola kotak-kotak yang 
ditunjukkan pada Gambar 15 atau 16 tidak dianggap sebagai penghalang untuk pola payung springkler. 

Benda yang terletak pada atau di dekat plafon yang memanjang ke bawah ke area yang terletak di bawah 
pola kotak-kotak pada Gambar 15 dan 16 dianggap sebagai penghalang pancaran pola payung springkler, 
kecuali dalam kondisi berikut: 

(a) Benda yang terletak pada atau di dekat plafon dianggap setidaknya 70% terbuka. 

(b) Benda yang terletak pada atau di dekat plafon tidak lebih lebar dari 75 mm (3 inci) dalam dimensi 
terkecilnya dan dipisahkan dari benda lain dengan jarak minimum 300 mm (12 inci). 

Atasi penghalang pancaran dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut: 

(a) Pindahkan springkler yang terhalang atau benda di plafon sehingga sesuai dengan jarak horizontal 
dan vertikal yang ditunjukkan pada Gambar 15 atau 16, sambil tetap memenuhi rekomendasi 
pemasangan pada Bagian 2.1.3.3.1 hingga 2.1.3.3.4. 

(b) Pasang springkler tambahan di sisi berlawanan dari penghalang pada jarak horizontal yang tidak 
melebihi 50% dari jarak linier maksimum yang direkomendasikan pada springkler yang dipasang. Lihat 
Gambar 17 untuk diagram pengaturan ini. 
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Gambar 17. Springkler tambahan yang dipasang untuk mengkompensasi halangan pola pancaran payung dengan  
halangan jauh dari dinding yang disebabkan oleh benda padat di plafon 

 
Jika lebar penghalang pancaran lebih dari 300 mm (12 inci) tetapi kurang dari 3,0 m (10 ft), pasang satu 
deret springkler non-area penyimpanan yang berpusat di bawah penghalang pancaran pada jarak linier 
yang tidak melebihi jarak maksimum dan direkomendasikan untuk springkler yang sedang digunakan. 

Jika lebar penghalang pancaran lebih dari 3,0 m (10 ft), anggap bagian bawah penghalang pancaran 
sebagai plafon dan pasang springkler Non-Area Penyimpanan untuk area ini sesuai dengan rekomendasi 
pada Bagian 2.1.3.3.1 hingga 2.1.3.3.4. 

Dalam kedua kasus di atas, kecuali direkomendasikan sebaliknya oleh lembar data spesifik hunian yang 
relevan, hubungkan springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran pada jarak linier 
maksimum 3,9 m (13 ft) dan luasan area maksimum 12 m2 (130 ft2) menggunakan pipa cabang yang sama 
yang dipasang di plafon. 

Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran sebagaimana diuraikan di atas tidak 
perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler pada plafon. 

2.1.3.3.5.1.2 Penghalang Pada Pola Pancaran Payung Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan di 
Sepanjang Dinding Pemasangan 

Selain rekomendasi pada Bagian 2.1.3.3.1 hingga 2.1.3.3.4, pasang springkler dinding Non-Area 
Penyimpanan sesuai dengan Gambar 18 dan 19, serta Tabel 12 dan 13 untuk menghindari penghalang 
pancaran pola payung springkler di sepanjang dinding pemasangan. 

Untuk springkler dinding Non-Area Penyimpanan pada jarak standar, tempatkan benda dalam jarak 150 mm 
(6 inci) secara horizontal dari springkler pada atau di atas bidang horizontal deflektor springkler. Ini tidak 
berlaku untuk pipa yang terhubung dengan springkler. 
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Gambar 18. Area penghalang pancaran pola payung di sepanjang dinding terpasangnya springkler tipe dinding Non-Area 
Penyimpanan pada jarak standar 

 
Tabel 12. Jarak Horizontal Minimum Benda di Plafon dari Dinding yang Terpasang Springkler Dinding Non-Area 

Penyimpanan (bukan Tipe Cakupan Tambahan) untuk Menghindari Menghalangi Pola Payung 
 

Jarak Vertikal Maksimum Benda di Plafon yang  
Terletak di Bawah Deflektor Springkler; mm (inci) 

Jarak Horizontal Minimum dari Springkler untuk  
Menghindari Menghalangi Pola Payung; m (ft) 

25 (1) 0, 5 (0,15) 
50 (2) 0,30 (1) 
75 (3) 0,45 (1,5) 

150 (6) 0,75 (2,5) 
225 (9) 1,20 (4) 
375 (15) 1,95 (6,5) 
600 (24) 25,5 (8,5) 
900 (36) 

 
31,5 (10,5) 

 
Untuk springkler dinding Non-Area Penyimpanan dengan cakupan tambahan, tempatkan benda dalam 
jarak 450 mm (18 inci) secara horizontal dari springkler pada atau di atas bidang horizontal deflektor 
springkler. Ini tidak berlaku untuk pipa yang terhubung dengan springkler. 

 
 

 
 
Gambar 19. Area penghalang pancaran pola payung di sepanjang dinding terpasangnya cakupan tambahan springkler 

dinding Non-Area Penyimpanan 
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Tabel 13. Jarak Horizontal Minimum Benda di Plafon di Sepanjang Dinding Terpasangnya Springkler Dinding Non-Area 
Penyimpanan Tipe Cakupan Tambahan untuk Menghindari Menghalangi Pola Payung 

 

Jarak Vertikal Maksimum Benda di Plafon yang  
Terletak di Bawah Deflektor Springkler; mm (inci) 

Jarak Horizontal Minimum dari Springkler untuk  
Menghindari Menghalangi Pola Payung; m (ft) 

25 (1) 
 

0,45 (1,5) 
75 (3) 

 
0,90 (3,0) 

125 (5) 
 

1,35 (4,5) 
225 (9) 

 
1,80 (6,0) 

375 (15) 
 

2,25 (7,5) 
625 (25) 2,70 (9,0) 
900 (36) 

 
3,00 (10,0) 

 
Benda yang terletak pada atau di dekat plafon yang seluruhnya berada dalam pola kotak-kotak yang 
ditunjukkan pada Gambar 18 atau 19 tidak dianggap sebagai penghalang untuk pola payung springkler. 

Benda yang terletak pada atau di dekat plafon yang memanjang ke bawah ke area yang terletak di bawah 
pola kotak-kotak pada Gambar 18 dan 19 dianggap sebagai penghalang pancaran pola payung springkler, 
kecuali dalam kondisi berikut: 

(a) Benda yang terletak pada atau di dekat plafon setidaknya 70% terbuka. 

(b) Benda yang terletak pada atau di dekat plafon tidak lebih lebar dari 75 mm (3 inci) dalam dimensi 
terkecilnya dan dipisahkan dari benda lain dengan jarak minimum 300 mm (12 inci). 

Atasi penghalang pancaran dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut: 

(a) Pindahkan springkler dengan halangan atau benda di plafon sehingga sesuai dengan jarak 
horizontal dan vertikal yang ditunjukkan pada Gambar 18 atau 19, sambil tetap memenuhi 
rekomendasi pemasangan pada Bagian 2.1.3.3.1 hingga 2.1.3.3.4. 

(b) Pasang springkler dinding Non-Area Penyimpanan di kedua sisi benda pada jarak horizontal yang 
sama, minimum 300 mm (12 inci), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 20. 

 
 

 
 

Gambar 20. Penempatan Springkler dinding Non-Area Penyimpanan untuk memperhitungkan halangan dari  
pancaran pola payung di sepanjang dinding pemasangan yang disebabkan oleh benda padat di plafon 
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Jika lebar penghalang pancaran lebih dari 300 mm (12 inci) tetapi kurang dari 3,0 m (10 ft), pasang satu 
deret springkler non-area penyimpanan yang berpusat di bawah penghalang pancaran pada jarak linier 
yang tidak melebihi jarak maksimum dan direkomendasikan untuk springkler yang sedang digunakan. 

Jika lebar penghalang pancaran lebih dari 3,0 m (10 ft), anggap bagian bawah penghalang pancaran 
sebagai plafon dan pasang springkler Non-Area Penyimpanan untuk area ini sesuai dengan rekomendasi 
pada Bagian 2.1.3.3.1 hingga 2.1.3.3.4. 

Dalam kedua kasus di atas, kecuali direkomendasikan sebaliknya oleh lembar data spesifik hunian yang 
relevan, hubungkan springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran pada jarak linier 
maksimum 3,9 m (13 ft) dan luasan area maksimum 12 m2 (130 ft2) menggunakan pipa cabang yang sama 
yang dipasang di plafon. 

Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran sebagaimana diuraikan di atas tidak 
perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler pada plafon. 

2.1.3.3.5.2 Halangan Pada Bagian Dalam Pola Pancaran Springkler Dinding Non-Area Penyimpanan 

Selain rekomendasi pada Bagian 2.1.3.3.1 hingga 2.1.3.3.4 dan 2.1.3.3.5.1, pasang springkler Non-Area 
Penyimpanan yang memiliki K-Faktor, nilai nominal temperatur, dan nilai RTI yang sama dengan springkler 
dinding Non-Area Penyimpanan yang berada di bawah masing-masing benda (lihat Lampiran A, Daftar 
Istilah, untuk definisi) yang setidaknya 1,5 m (5 ft) di atas lantai dan selebar 1,2 m (4 ft) atau lebih dalam 
dimensi horizontal paling rendah dengan menggunakan salah satu metode berikut: 

(a) Untuk benda datar, kontinu, dan padat yang lebarnya antara 1,2 m (4 ft) dan 3,0 m (10 ft), pasang 
satu deret springkler non-area penyimpanan yang berpusat di bawah benda pada jarak linier yang tidak 
melebihi jarak maksimum dan direkomendasikan untuk springkler yang sedang digunakan. Lihat Gambar 
21 untuk diagram pengaturan ini. 

(b) Untuk benda datar, kontinu, dan padat yang lebarnya lebih dari 3,0 m (10 ft), anggap bagian bawah 
benda tersebut sebagai plafon dan pasang springkler Non-Area Penyimpanan untuk area ini sesuai 
dengan rekomendasi pada Bagian 2.1.3.2.1 hingga 2.1.3.2.4. 

(c) Untuk benda tipe tidak datar, tidak kontinu, atau tidak padat, pasang barrier datar, kontinu, padat di 
bawah benda yang lebarnya sama, dan pasang springkler seperti yang diuraikan dalam opsi (a) atau (b), 
tergantung pada lebar benda. Lihat Gambar 22 untuk diagram pengaturan ini. 

(d) Sebagai alternatif untuk opsi (c), pasang springkler respons cepat Non-Area Penyimpanan di bawah 
benda pada jarak linier maksimum 1,2 m (4 ft) dan luasan area maksimum 1,5 m2 (16 ft2). Lihat Gambar 
23 untuk diagram pengaturan ini. 

Opsi (d) meniadakan kebutuhan barrier datar, kontinu, padat di bawah benda yang menghalangi. 

Untuk opsi (a) hingga (d), kecuali direkomendasikan sebaliknya oleh lembar data spesifik hunian yang 
relevan, hubungkan springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran pada jarak linier 
maksimum 3,9 m (13 ft) dan luasan area maksimum 12 m2 (130 ft2) menggunakan pipa cabang yang sama 
yang dipasang di plafon. 

Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran sebagaimana diuraikan di atas tidak 
perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler pada plafon. 
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Gambar 21. Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran datar, kontinu, padat dengan jarak antara 
1,2 m (4 ft) dan 3,0 m (10 ft) 

 
 

 
 

Gambar 22. Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran tidak datar, tidak kontinu, atau tidak padat 
dengan jarak antara 1,2 m (4 ft) dan 3,0 m (10 ft) dengan barrier datar, kontinu, padat yang disediakan 
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Gambar 23. Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran tidak datar, tidak kontinu, atau tidak  

padat dengan jarak antara 1,2 m (4 ft) dan 3,0 m (10 ft) dengan barrier datar, kontinu, padat yang disediakan 
 

2.2 Springkler Area Penyimpanan 
 

2.2.1 Konstruksi dan Lokasi 
 

2.2.1.1 Umum 

Dua faktor utama yang memengaruhi kinerja sistem springkler adalah (a) operasi springkler yang cepat, dan 
(b) pancaran springkler yang cukup dan tidak terhalang ke area kebakaran. Fitur konstruksi fasilitas memiliki 
dampak besar pada kedua faktor penting ini. 

Konstruksi plafon memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja sistem springkler. Yang paling penting 
adalah apakah konstruksi plafon “dengan halangan” atau “tanpa halangan” (lihat Lampiran A: Daftar Istilah 
untuk definisi). Rekomendasi untuk memasang springkler di bawah dua jenis plafon ini terdapat di Bagian 
2.2.3.4.1 untuk konstruksi yang tanpa halangan dan Bagian 2.2.3.4.2 untuk konstruksi dengan halangan. 

 
2.2.1.2 Konstruksi Dinding atau Plafon Yang Terdiri Dari Material Plastik 

Ketika dinding interior dan/atau plafon suatu fasilitas berisi material plastik, lihat Lembar Data 1-57, Plastik 
dalam Konstruksi, untuk persyaratan desain sistem springkler dan rekomendasi pemasangan tambahan. 

 
2.2.1.3 Rangka Baja Terbuka 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk menentukan apakah proteksi di luar yang ditawarkan 
oleh sistem springkler diperlukan untuk rangka baja terbuka. 
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2.2.1.4 Plafon, Mezanin, atau Jalur Berjalan (Kisi Terbuka) 

Hindari pemasangan kisi terbuka karena dapat menghalangi pancaran springkler pada plafon. Sebagai 
alternatif, buat mezanin atau jalur berjalan padat dan lindungi sesuai dengan Bagian 2.2.1.5. 

Jika kisi terbuka tidak dapat dihindari, berikan proteksi springkler sesuai rekomendasi berikut. 

2.2.1.4.1 Springkler pada Plafon di Atas Kisi Terbuka 

Desain springkler pada plafon seperti yang direkomendasikan dalam lembar data spesifik hunian yang 
relevan. Jika lembar data spesifik hunian tidak membahas kisi terbuka, rancang sistem seolah-olah tidak 
ada kisi terbuka. 

2.2.1.4.2 Springkler di Bawah Kisi Terbuka 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan atau dalam Bagian 
2.2.1.4.3 lembar data ini, pasang proteksi springkler di bawah kisi terbuka menggunakan nominal springkler 
respons cepat yang diatur pada 70 °C (160 °F) yang memiliki: 

• K-Faktor, 

• orientasi, dan 

• luasan area yang sama dengan springkler yang dipasang pada plafon. 

Pasang springkler area Penyimpanan di bawah kisi terbuka pada jarak linier maksimum 2,4 m (8 ft) dan 
luasan area maksimum 6 m2 (64 ft2), menggunakan pipa cabang yang sama yang dipasang di plafon. 

Springkler yang dipasang di bawah kisi terbuka seperti diuraikan di atas tidak perlu ditambahkan ke desain 
hidraulika sistem springkler pada plafon. 

2.2.1.4.3 Pengecualian untuk Springkler Di Bawah Kisi Terbuka 

Springkler area Penyimpanan tidak diwajibkan berada di bawah kisi terbuka jika kondisi berikut terpenuhi:  

Pengecualian 1: 

• Kisi terbuka sebesar minimum 70%, dan 

• Kisi terbuka maksimum sedalam 6 mm (¼ inci), dan 

• Kisi terbuka setidaknya 0,9 m (3 ft) secara vertikal di bawah deflektor springkler pada plafon, dan 

• Tidak mungkin material jatuh ke bagian atas kisi terbuka dan menghalangi pancaran springkler selama 
kebakaran, dan 

• Hanya ada satu plafon kisi terbuka antara plafon yang padat dan lantai, dan 

• Sistem springkler pada plafon dapat melindungi hunian tanpa adanya kisi terbuka. 
 

2.2.1.5 Mezanin atau Jalur Berjalan Padat 

2.2.1.5.1 Mezanin Padat 

Pasang springkler respons cepat di bawah mezanin padat yang memiliki konstruksi mudah terbakar 
dan/atau hunian mudah terbakar yang terletak di bawahnya. 

Pengecualian: Springkler respons standar dapat dipasang di bawah mezanin padat ketika: 

(a) Springkler respons standar dipasang di plafon dan dapat melindungi hunian yang terletak di bawah 
mezanin, atau 

(b) Tirai asap disediakan di sekeliling perimeter mezanin sesuai dengan Lembar Data 1-10.  

Pasang tirai asap di sekeliling perimeter mezanin padat sesuai dengan Lembar Data 1-10.  

Pengecualian: Tirai asap tidak diperlukan di sekeliling mezanin padat bila: 

(a) Proteksi springkler plafon dapat melindungi hunian yang terletak di bawah mezanin padat, atau 

(b) Springkler pada plafon dan mezanin memiliki nilai RTI yang sama dan hunian di bawah mezanin 
terletak sepenuhnya di dalam lingkup springkler di tepi mezanin, atau 
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(c) Springkler yang terletak di bawah mezanin padat adalah jenis respons cepat dan springkler yang 
terletak pada plafon adalah jenis respons standar. 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan, berdasarkan desain 
proteksi springkler mezanin pada ketinggian mezanin dan hunian yang terletak di bawahnya. 

2.2.1.5.2 Jalur Berjalan Padat 

Pasang springkler respons cepat di bawah jalur berjalan padat yang memiliki konstruksi mudah terbakar 
dan/atau hunian mudah terbakar yang terletak di bawahnya. Selain itu, pasang springkler respons cepat di 
bawah jalur berjalan padat yang terletak di antara rak penyimpanan atau rangka serupa. 

Untuk jalur berjalan padat selebar hingga 1,2 m (4 ft), pasang satu deret springkler respons cepat di tengah 
jalur berjalan dengan jarak linier maksimum 3,0 m (10 ft). 

Untuk jalur berjalan padat dengan lebar 1,2 m (4 ft), pasang satu deret springkler respons cepat dalam jarak 
300 mm (12 inci) secara horizontal dari perimeter jalur berjalan dengan jarak linier maksimum 3,0 m (10 ft) 
dan luasan area 9,0 m2 (100 ft2). 

Anggap springkler jalur berjalan sebagai springkler dalam rak dan desain sesuai dengan lembar data 
spesifik hunian yang relevan berdasarkan bahaya komoditas yang terletak di bawah atau berdekatan 
dengan jalur berjalan padat. 

 
2.2.1.6 Kemiringan Plafon 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya oleh lembar data spesifik hunian yang relevan, springkler area 
Penyimpanan dapat diterima di bawah plafon miring seperti yang ditunjukkan pada Tabel 14. 

 

Tabel 14. Springkler Area Penyimpanan Di Bawah Plafon Yang Miring 
 

Peringkat RTI Nominal Springkler Terdapat Springkler Dalam Rak? Kemiringan Plafon yang  
Dapat Diterima 

Respons Cepat Ya atau Tidak Hingga 10° 
Respons Standar Tidak Hingga 10° 

Ya Hingga 20° 
 

Untuk kemiringan plafon yang melebihi batas maksimum yang ditunjukkan pada Tabel 14, lakukan salah satu 
dari yang berikut: 

• Pasang plafon sekunder datar dan kontinu (lihat Lampiran A untuk definisi) pada area yang terkena 
dampak dan sejauh 6,0 m (20 ft) di segala arah. Rancang plafon sekunder sesuai dengan Lembar Data 
1-12, Plafon dan Ruang Tersembunyi, dan pastikan plafon sekunder tersebut dapat menahan tekanan 
naik minimum 14,4 kg/m2 (3 lb/ft2). Berikan proteksi springkler di bawah plafon sekunder berdasarkan 
rekomendasi yang ada di lembar data spesifik hunian yang relevan, atau 

• Jika hunian yang terkena dampak adalah penyimpanan rak, lindungi rak penyimpanan berdasarkan 
adanya jarak yang berlebihan seperti yang diuraikan dalam Lembar Data 8-9, Penyimpanan Kelas 1, 2, 
3, 4 dan Komoditas Plastik. 

Untuk plafon dengan kemiringan lebih dari 5°, letakkan springkler dalam jarak 0,9 m (3 ft) dari puncak 
plafon, diukur secara horizontal di sepanjang bagian plafon yang miring. 

Untuk kemiringan plafon yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, pasang plafon sekunder yang 
rata dan kontinu (lihat Lampiran A untuk definisi) di atas area yang terkena dampak dan sejauh 6,0 m (20 ft) 
di segala arah. Rancang plafon sekunder sesuai dengan Lembar Data 1-12, Plafon dan Ruang 
Tersembunyi, dan pastikan plafon sekunder tersebut dapat menahan tekanan naik minimum 14,4 kg/m2  
(3 lb/ft2). Berikan proteksi springkler di bawah plafon sekunder yang dirancang sesuai dengan lembar data 
spesifik hunian yang relevan. 

 
2.2.1.7 Ventilasi Panas dan/atau Asap dan Bukaan Pembuangan Lainnya Pada Plafon 

2.2.1.7.1 Ventilasi Panas dan/atau Asap 

Jangan memasang ventilasi asap dan panas otomatis di fasilitas yang dilengkapi dengan proteksi 
springkler; Namun, ventilasi panas dan asap manual dapat diterima. Jika aturan setempat memerlukan 
pemasangan ventilasi asap dan panas otomatis, lakukan salah satu dari yang berikut: 
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(a) Pasang ventilasi yang Disetujui FM untuk hunian yang dilindungi oleh springkler respons cepat untuk 
area Penyimpanan. 
(b) Pasang ventilasi yang disetujui FM yang dilengkapi dengan perangkat pengaktif panas (temperatur) 
nominal 182 °C (360 °F) jenis respons standar. 
(c) Pasang springkler respons cepat tepat di bawah bukaan ventilasi pada jarak linier maksimum 1,2 m  
(4 ft) dan luas maksimum 1,5 m2 (16 ft2). Posisikan bidang tengah elemen panas (temperatur) springkler 
sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Bagian 2.2.3.4. Pastikan springkler tersebut, minimal, 
memiliki K-Faktor dan orientasi yang sama seperti springkler pada plafon yang berdekatan dan dipasok 
oleh pipa springkler yang tidak lebih kecil dari cabang pada plafon. Springkler yang terletak di bawah 
ventilasi plafon dan dipasang seperti diuraikan di atas tidak perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem 
springkler pada plafon. Lihat Gambar 24a untuk diagram pengaturan ini. 

Jangan pasang ventilasi panas tipe tarik keluar drop-out di atas area penyimpanan. Jika aturan setempat 
mengharuskan pemasangan ventilasi panas tipe tarik keluar (drop-out) di atas area penyimpanan, pasang 
ventilasi yang Disetujui FM untuk hunian yang dilindungi oleh springkler respons cepat untuk area 
Penyimpanan. 

 
 

 

 
 

Gambar 24a. Springkler Respons Cepat dipasang di bawah ventilasi asap dan panas otomatis 

 
2.2.1.7.2 Bukaan Pembuangan Pada Plafon 

Atur bukaan pada plafon, seperti ventilasi pembuangan dan puncak atap, untuk menutup secara otomatis 
setelah deteksi kebakaran awal (sebelum operasi springkler pertama). Jika ini tidak memungkinkan, lakukan 
salah satu dari hal berikut: 

(a) Pasang plafon sekunder (lihat Lampiran A untuk definisi) di bawah bukaan plafon. Pastikan plafon 
sekunder setidaknya berukuran sama dengan bukaan plafon, dan pasang springkler di bawah plafon 
sekunder menggunakan pipa seukuran pipa cabang dan jarak yang sama seperti springkler yang 
dipasang pada plafon. Rancang plafon sekunder sesuai dengan Lembar Data 1-12, Plafon dan Ruang 
Tersembunyi, dan pastikan plafon sekunder tersebut dapat menahan tekanan naik minimum 14,4 kg/m2 
(3 lb/ft2). Springkler yang terletak di bawah plafon sekunder dan dipasang seperti diuraikan di atas tidak 
perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler pada plafon. 
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(b) Pasang springkler respons cepat tepat di bawah bukaan ventilasi pada jarak linier maksimum 1,2 m 
(4 ft) dan luas maksimum 1,5 m2 (16 ft2). Pastikan springkler tersebut setidaknya memiliki K-Faktor dan 
orientasi yang sama seperti springkler pada plafon yang berdekatan dan dihubungkan oleh pipa 
springkler yang tidak lebih kecil dari pipa cabang pada plafon. Springkler yang terletak di bawah bukaan 
plafon dan dipasang seperti diuraikan di atas tidak perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem 
springkler pada plafon. Lihat Gambar 24b untuk diagram pengaturan ini. 

 
 

 
 

Gambar 24b. Springkler Respons Cepat dipasang di bawah perangkat pembuangan di plafon 

 
2.2.1.8 Kecepatan Aliran Udara Springkler pada Plafon 

Atur peralatan penanganan udara (dan perangkat serupa yang mengeluarkan udara ke area yang 
dilindungi) sehingga kecepatan aliran udara multiarah pada springkler area Penyimpanan di plafon tidak 
melebihi 1,5 m/detik (5 ft/detik). 

Jika tidak mungkin untuk menghindari kecepatan aliran udara yang melebihi 1,5 m/detik (5 ft/detik) pada 
springkler area Penyimpanan di plafon, pilih salah satu dari dua opsi berikut: 

(a) Plafon Sekunder di Bawah Ventilasi Udara 

Jika kecepatan aliran udara disebabkan oleh ventilasi pelepasan udara pada plafon, pasang plafon 
sekunder (lihat Lampiran A untuk definisi) di bawah ventilasi dan pasang springkler area Penyimpanan di 
bawah plafon sekunder menggunakan ukuran pipa cabang dan jarak springkler yang sama yang 
dipasang pada plafon. Letakkan dan ukur plafon sekunder sehingga kecepatan udara di springkler yang 
berdekatan dengan plafon sekunder tidak melebihi 1,5 m/detik (5 ft/detik). Desain plafon sekunder sesuai 
dengan Lembar Data 1-12, Plafon dan Ruang Tersembunyi, dan pastikan dapat menahan tekanan naik 
minimum 14,4 kg/m2 (3 lb/ft2). Springkler yang terletak di bawah plafon sekunder tidak perlu 
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ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler pada plafon. 

(b) Deteksi Panas/Api 

Pasang deteksi api yang Disetujui FM di plafon, atau deteksi panas tipe garis dalam rak penyimpanan. 
Aturlah kedua jenis sistem deteksi untuk secara otomatis mematikan aliran udara pada saat aktuasi 
detektor. 

Untuk deteksi api, atur deteksi untuk memantau area yang berada dalam radius 3,0 m (10 ft) dari 
semua springkler yang terkena dampak. 

Untuk deteksi tipe garis, pasang deteksi di bagian atas rangka rak penyimpanan dan dalam semua celah 
rak transversal yang berada dalam radius 3,0 m (10 ft) dari springkler yang terkena dampak. Nilai 
nominal kerja temperatur deteksi tipe garis harus serendah yang diizinkan berdasarkan kondisi 
temperatur udara luar. 

 
2.2.1.9 Tirai Asap 

Jangan pasang tirai asap di bangunan yang dilindungi oleh springkler kecuali secara khusus digunakan 
untuk (a) area terpisah yang dilindungi oleh springkler area Penyimpanan respons cepat dari area yang 
dilindungi oleh springkler Non-Area Penyimpanan atau springkler area Penyimpanan respons standar, atau 
(b) direkomendasikan oleh bagian lain lembar data ini, atau (c) direkomendasikan oleh lembar data spesifik 
hunian yang relevan. 

Jika tirai asap direkomendasikan, pasang tirai asap sesuai dengan Lembar Data 1-10. Balok padat (beam), 
balok utama (girder), atau fitur rangka lainnya yang memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Lembar Data 1-
10 dapat dianggap setara dengan tirai asap. Perpanjang tirai asap setidaknya 0,6 m (2 ft) di bawah plafon, 
dan posisikan springkler secara horizontal dari tirai asap berdasarkan pedoman pemasangan untuk 
konstruksi dengan halangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2.2.3.1. 

 
2.2.2 Hunian 

 
2.2.2.1 Jarak Dari Kepala Springkler 

Pertahankan jarak minimum 0,9 m (3 ft) antara deflektor springkler dan bahan mudah terbakar yang terletak 
di bawahnya. 

 
2.2.2.2 Konveyor 

Berikan proteksi springkler di bawah sistem konveyor jenis sabuk atau tipe padat lainnya yang memiliki 
konstruksi yang mudah terbakar dan/atau hunian yang mudah terbakar di bawahnya sebagai berikut: 

2.2.2.2.1 Konveyor Jenis Sabuk atau Padat Yang Sama 

Anggap sistem konveyor jenis sabuk dan jenis padat sejenis yang sama seperti jalur berjalan padat dan 
sediakan proteksi springkler sesuai dengan Bagian 2.2.1.5.2. 

2.2.2.2.2 Konveyor Jenis Roller atau Terbuka Yang Sama 

Springkler tidak diperlukan di bawah sistem konveyor yang terbuka minimum 70%, atau di bawah konveyor 
jenis roller yang setidaknya 50% terbuka. Jika kondisi ini tidak dapat dipenuhi, anggap konveyor sama 
seperti plafon kisi terbuka dan patuhi rekomendasi dalam Bagian 2.2.1.4. 

2.2.2.2.3 Penghenti Otomatis Sistem Konveyor 

Atur sistem konveyor untuk berhenti secara otomatis jika terdapat pancaran air springkler. Lihat Lembar 
Data 7-11, Konveyor, untuk pedoman lain mengenai keberadaan sistem konveyor di gedung yang 
dilengkapi dengan proteksi springkler. 

 
2.2.2.3 Penyimpanan di Lorong 

Pastikan lorong yang terletak di antara rak penyimpanan tidak berisi bahan mudah terbakar. 
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2.2.3 Proteksi 
 

2.2.3.1 Umum 

2.2.3.1.1 Tempat Dimana Springkler Dibutuhkan 

Pasang proteksi springkler di mana terdapat konstruksi yang mudah terbakar atau hunian yang mudah 
terbakar. Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk menentukan apakah ada pengecualian untuk 
rekomendasi ini. 

Lihat Lembar Data 1-12, Plafon dan Ruang Mudah Terbakar, untuk rekomendasi terkait pemasangan 
springkler pada plafon yang mudah terbakar atau ruang tersembunyi. 

Pasang proteksi springkler di bawah benda tetap apa pun yang lebarnya lebih dari 1,2 m (4 ft) dalam 
dimensi paling horizontal dan di bawahnya terletak konstruksi yang mudah terbakar atau hunian yang 
mudah terbakar. 

Berikan proteksi terhadap paparan ketika bahaya luar ruangan, seperti transformator minyak yang besar, 
dok pemuatan luar ruangan, dan penyimpanan halaman, terletak di dekat bangunan yang memiliki atau 
membutuhkan proteksi springkler. Lihat Lembar Data 1-20, Proteksi Terhadap Paparan Kebakaran Luar 
Ruangan, untuk panduan tambahan. 

Jangan gunakan sistem pemadam kebakaran proteksi khusus tetap sebagai alternatif untuk springkler 
kecuali direkomendasikan oleh lembar data spesifik hunian yang relevan. 

2.2.3.1.2 Aplikasi Springkler 

Rekomendasi dalam bagian ini membahas pemasangan springkler area Penyimpanan (lihat Lampiran A, 
Daftar Istilah, untuk definisi springkler area Penyimpanan). Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk 
memastikan aktuasi springkler yang cepat dan aliran air tanpa halangan ke api. 

Agar springkler bekerja dengan baik selama kebakaran, springkler yang tepat harus dipilih untuk bahaya 
kebakaran. 
Selain itu, pemasangan yang tepat diperlukan untuk memungkinkan springkler beroperasi pada waktu 
yang tepat dan mengirimkan air dengan jumlah tanpa halangan ke api. 

Saat memilih springkler untuk proteksi bahaya kebakaran yang diberikan, lihat lembar data spesifik hunian 
yang relevan untuk menentukan hal berikut: 

(a) Jenis-jenis springkler yang bisa dipasang. 

(b) Nilai nominal temperatur springkler yang direkomendasikan. Jika suhu lingkungan melebihi 38 °C 
(100 °F), lihat Tabel 15 untuk nilai nominal temperatur springkler yang direkomendasikan berdasarkan 
perkiraan suhu lingkungan maksimum pada springkler. 

(c) K-Faktor, RTI, dan orientasi springkler yang direkomendasikan. Lihat Tabel 16 untuk nilai K-Faktor 
Springkler Area Penyimpanan yang Disetujui FM. 

(d) Springkler merekomendasikan jarak horizontal linier minimum dan maksimum, serta luasan area 
minimum dan maksimum. Perhatikan bahwa jarak linier antara springkler diukur sepanjang kemiringan 
plafon, bukan pada sudut pandang dari lantai. 

 

Tabel 15. Nilai Nominal Temperatur Kerja Springkler Berdasarkan Suhu Lingkungan Maksimum Pada Ketinggian Springkler 
 

Suhu Lingkungan 
Maksimum Pada 

Springkler, °C (°F) 

Nilai Nominal Temperatur 
Springkler, °C (°F) 

 
Klasifikasi Temperatur 

Springkler 

 
Warna Bola Kaca 

Springkler 

38 (100) 55 (135) Biasa Oranye 
38 (100) 70 (160) Biasa Merah 
66 (150) 80 (175) Biasa Kuning 
66 (150) 100 (212) Sedang Hijau 
107 (225) 140 (280) Tinggi Biru 
149 (300) 175 (350) Ekstra Tinggi Mauve 
191 (375) 220 (425) Sangat Ekstra Tinggi Hitam 
246 (475) 275 (525) Ultra Tinggi Hitam 
329 (625) 345 (650) Ultra Tinggi Hitam 
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Di beberapa negara, arm frame springkler dilengkapi dengan kode warna untuk mewakili klasifikasi suhu 
springkler. Periksa aturan setempat untuk menentukan klasifikasi suhu springkler berdasarkan warna arm 
frame springkler. 

 

Tabel 16. Nilai K-Faktor Springkler Non-Area Penyimpanan yang Disetujui FM 
 

Nilai K-Faktor, 
(L/min/[bar]0,5) gpm/(psi)0,5  

Rentang Nilai K-Faktor, 
gpm/(psi)0,5 

Rentang Nilai K-Faktor, 
L/min/[bar]0,5 

Ukuran Drat/Ulir Pipa, mm 
(inci) 

80 (5,6) 5,3 – 5,8 76 – 84 15 atau 20 (1⁄2 atau ¾) 
115 (8,0) 7,4 – 8,2 107 – 118 15 atau 20 (1⁄2 atau ¾) 
160 (11,2) 11,0 – 11,5 159 – 166 15 atau 20 (1⁄2 atau ¾)* 
200 (14,0) 13,5 – 14,5 195 – 209 20 (¾) 
240 (16,8) 16,0 – 17,6 231 – 254 20 (¾) 
280 (19,6) 18,6 – 20,6 269 – 297 25 (1) 
320 (22,4) 21,3 – 23,5 307 – 339 25 (1) 
360 (25,2) 23,9 – 26,5 344 – 382 25 (1) 

* Penggunaan springkler K160 (K11.2) yang memiliki sambungan berulir npt nominal 15 mm (1⁄2 inci) hanya dapat diterima jika 
dianggap sebagai opsi retrofit untuk penggantian K115 (K8.0) yang ada atau springkler yang lebih kecil. 

 
 

Pasang springkler tipe tegak area Penyimpanan sehingga frame arm sejajar dengan lantai.  

Pasang springkler area Penyimpanan sehingga deflektornya sejajar dengan lantai. 

Pengecualian: Deflektor springkler dapat dipasang sejajar dengan plafon jika kemiringan plafon 5° atau 
kurang. 

2.2.3.1.3 Penggabungan Berbagai Jenis Springkler 

Jangan menggabung jenis springkler berikut pada sistem springkler yang sama yang melindungi area 
bahaya yang sama kecuali jika direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang 
relevan: 

(a) Springkler area Penyimpanan, Non-Area Penyimpanan, dan Proteksi Khusus 

(b) Springkler memiliki K-Faktor yang berbeda 

(c) Springkler memiliki orientasi berbeda 

(d) Springkler memiliki nilai nominal temperatur yang berbeda 

(e) Springkler memiliki nilai RTI yang berbeda 

(f) Springkler yang memiliki persyaratan jarak linier dan/atau luas yang berbeda (mis., springkler 
dengan cakupan tambahan dan tanpa cakupan tambahan) 

Pengecualian No. 1: Pasang springkler individual yang memiliki nilai temperatur yang lebih tinggi sesuai 
kebutuhan berdasarkan kondisi suhu lingkungan (seperti dekat outlet pemanas unit). Pastikan springkler 
dengan suhu yang lebih tinggi memiliki merek, model, tipe, K-Faktor, RTI, dan orientasi yang sama dengan 
springkler dengan suhu yang lebih rendah. 

Pengecualian No. 2: Springkler tipe tegak dapat diganti dengan springkler tipe gantung terhalang asalkan 
memiliki K-Faktor, nilai nominal temperatur, RTI, dan jarak springkler yang direkomendasikan yang sama 
dengan springkler tipe gantung dan kompatibel dengan bahaya hunian. 

Pengecualian No. 3: Springkler yang dipasang di plafon bawah tidak dianggap “pada sistem yang sama”. 
Lihat rekomendasi di Bagian 2.2.1.4 jika plafon bawah adalah kisi terbuka, atau Bagian 2.2.1.5 jika plafon 
bawahnya padat. 

Pengecualian No. 4: Jika dua bahaya hunian yang berbeda berdekatan satu sama lain dan tidak dipisahkan 
oleh dinding atau tirai asap, perpanjang desain sistem springkler yang melindungi hunian dengan bahaya 
yang lebih tinggi, minimal 6,0 m (20 ft) di segala arah di luar perimeter area hunian dengan bahaya yang 
lebih tinggi. 

2.2.3.1.4 Pipa U untuk Springkler 

Sediakan pipa U masing-masing untuk semua K160 (K11.2) atau springkler tipe gantung yang lebih kecil 
yang dipasok dari sumber air baku, kolam, atau dari reservoir terbuka. Juga sediakan pipa U pada turunan 
pipa vertikal yang memasok springkler dalam rak dari jenis sumber air tersebut. Ukuran pipa U dapat 
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menggunakan pipa cabang berukuran sama dari yang menghubungkan pipa U atau satu pipa dengan 
ukuran diameter yang lebih kecil, tetapi tidak kurang dari 25 mm (1 inci). 

Pengecualian No. 1: Pipa U tidak diperlukan pada sistem springkler yang dilengkapi dengan saringan yang 
Disetujui FM. 

Pengecualian No. 2: Pipa U tidak diperlukan untuk sistem pancaran serentak. 

Pengecualian No. 3: Pipa U tidak diperlukan jika sudah menggunakan springkler tipe gantung kering. 
 

 

 
 

Gambar 25. Pipa U untuk springkler area Penyimpanan 

 
2.2.3.1.5 Proteksi Springkler dari Kerusakan 

Berikan proteksi untuk springkler yang mengalami kerusakan mekanis. Pastikan proteksi tidak menurunkan 
kinerja springkler. 

2.2.3.1.6 Springkler Cadangan 

Simpan persediaan springkler cadangan di lokasi untuk setiap jenis springkler yang dipasang, serta 
peralatan apa pun yang diperlukan untuk memasangnya. Buat perhitungan berdasarkan jumlah minimum 
springkler cadangan yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis pada demand area terbesar. 

Contoh: Fasilitas memiliki dua jenis springkler; springkler Non-Area Penyimpanan untuk area manufaktur, 
dan springkler area Penyimpanan untuk area gudang. Demand area terbesar pada area manufaktur 
membutuhkan 25 springkler, dan pada area gudang membutuhkan 15 springkler. Oleh karena itu, jumlah 
minimum springkler cadangan adalah 25 springkler Non-Area Penyimpanan dan 15 springkler area 
Penyimpanan. 

 
2.2.3.2 Jarak Linier dan Luas Springkler area Penyimpanan 

Pasang springkler area Penyimpanan pada konstruksi plafon tanpa halangan sesuai dengan rekomendasi 
luasan area dan linier minimum dan maksimum yang tercantum dalam Tabel 17, kecuali dinyatakan 
sebaliknya dalam lembar data hunian spesifik yang relevan. 
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Tabel 17. Jarak Springkler Area Penyimpanan pada Plafon 

 
Ketinggian 

Plafon m (ft) 

 
K-Faktor 

Springkler 

 
Orientasi 
Springkler 

 
Respons 
Springkler 

Jarak Linier Springkler,  
m (ft) 

Luasan area Springkler, m2 
(ft2) 

Min. Maks. Min. Maks. 
Hingga 9,0 

(30) 
160 (11,2) Tipe Gantung 

atau Tipe 
Tegak 

Cepat atau 
Standar 

2,4 (8) 3,6 (12) 7,5 (80) 9,0 (100) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4), 

360 (25,2) atau 
480 (33,6) 

Tipe Gantung Cepat atau 
Standar 

2,4 (8) 3,6 (12) 6,0 (64) 9,0 (100) 

Tipe Tegak Cepat 2,4 (8) 3,6 (12) 6,0 (64) 9,0 (100) 
Standar 2,4 (8) 3,6 (12) 7,5 (80) 9,0 (100) 

360EC 
(25.2EC) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 4,2 (14) 9,0 (100) 18,0 (196) 

Melebihi 9,0 
(30) 

160 (11,2) Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat atau 
Standar 

2,4 (8) 3,0 (10) 7,5 (80) 9,0 (100) 

200 (14,0), 
240 (16,8), 
280 (19,6), 
320 (22,4), 
360 (25,2), 

atau 
480 (33,6) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 2,4 (8) 3,0 (10) 6,0 (64) 9,0 (100) 
Standar 2,4 (8) 3,0 (10) 7,5 (80) 9,0 (100) 

*360EC 
(25.2EC) 

Tipe Gantung 
atau Tipe 

Tegak 

Cepat 3,0 (10) 3,6 (12) 9,0 (100) 13,4 (144) 

*Jika springkler K360EC (25.2EC) dilengkapi dengan springkler dalam rak sesuai dengan lembar data ini, maka jarak linier maksimum 
dapat ditingkatkan menjadi 4,2 m (14 ft) dan luasan area maksimum dapat ditingkatkan menjadi 18,0 m2 (196 ft2) 

 
 

Pasang springkler area Penyimpanan pada konstruksi plafon dengan halangan sesuai dengan rekomendasi 
jarak linier dan luas minimum dan maksimum yang tercantum dalam Tabel 17, serta rekomendasi dalam 
Bagian 2.2.3.4.2, kecuali dinyatakan dalam lembar data spesifik hunian yang relevan. 

Pengecualian: Jika terdapat springkler pada setiap channel bay yang terbentuk oleh konstruksi dengan 
halangan, rekomendasi luasan area dan jarak linier minimum yang tercantum dalam Tabel 17 tidak berlaku 
untuk springkler yang terletak di channel bay yang berdekatan. Lihat Gambar 26 untuk diagram pengaturan 
ini. 
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Gambar 26. Jarak springkler saat dipasang di setiap bay channel yang dibentuk oleh rangka padat 

 
Jarak linier maksimum springkler area Penyimpanan, serta luasan area maksimumnya, dapat ditingkatkan 
masing-masing sebesar 0,3 m (1 ft) dan 1,4 m2 (15 ft2) agar tidak menghalangi pancaran springkler seperti 
yang direkomendasikan dalam Bagian 2.2.3.5. 

Perhatikan bahwa penambahan dalam jarak springkler area Penyimpanan yang diuraikan di atas hanya 
berlaku untuk: 

• maksimum dua springkler yang berdekatan pada pipa cabang yang sama, atau 

• maksimum dua pipa cabang yang berdekatan. 

Lihat Gambar 27 untuk diagram pengaturan ini. 
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Gambar 27. Penambahan maksimum jarak linier dan luasan area untuk springkler Non-Area Penyimpanan agar tidak 

menghalangi pancaran 

 
2.2.3.3 Jarak Horizontal dari Dinding ke Springkler Area Penyimpanan 

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang relevan atau Panduan Persetujuan, 
pasang springkler area Penyimpanan secara horizontal dari dinding, diukur tegak lurus terhadap dinding, 
sebagai berikut: 

• Jarak horizontal minimum: 100 mm (4 inci) 

Jarak horizontal maksimum kecuali direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data spesifik hunian yang 
relevan atau Panduan Persetujuan: 

(a) Sudut dinding lebih besar dari atau sama dengan 90°: 50% dari jarak linier maksimum yang 
direkomendasikan dari springkler sebagaimana diuraikan dalam lembar data spesifik hunian yang 
relevan. 

(b) Sudut dinding kurang dari 90°: 50% dari jarak linier maksimum yang direkomendasikan dari 
springkler sebagaimana diuraikan dalam lembar data spesifik hunian yang relevan dan 75% dari jarak 
linier maksimum springkler yang direkomendasikan sebagaimana diuraikan dalam lembar data 
spesifik hunian yang relevan dari sudut dinding. 

Lihat Gambar 28 untuk representasi sudut dinding yang diuraikan di atas. 
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Gambar 28. Jarak horizontal dari dinding ke Springkler area penyimpanan 
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2.2.3.4 Jarak Vertikal dari Plafon ke Springkler Area Penyimpanan 

Jarak vertikal diukur tegak lurus ke lantai, antara garis tengah elemen panas (temperatur) springkler ke 
bagian paling atas dari bagian bawah plafon. Jarak vertikal ini dapat diukur ke bagian bawah plafon bagian 
paling bawah jika bagian plafon ini datar, mulus, dan setidaknya selebar 75 mm (3 inci) dalam dimensi 
terkecilnya, serta setidaknya selebar dua kali jarak vertikal antara plafon atas dan bawah. Selain itu, celah 
horizontal antara bagian plafon paling bawah (misalnya lebar area flute) lebarnya tidak boleh lebih dari 75 
mm (3 inci). 

Pasang springkler area Penyimpanan di bawah plafon sesuai dengan rekomendasi dalam Bagian 2.2.3.4.1 
untuk konstruksi plafon tanpa halangan, dan Bagian 2.2.3.4.2 untuk konstruksi plafon dengan halangan. 
Jika kemiringan plafon melebihi 10°, pastikan springkler berada dalam bidang vertikal 0,9 m (3 ft) dari 
puncak plafon, selain pedoman berikut ini. 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan atau Panduan Persetujuan untuk memastikan jenis 
konstruksi (dengan halangan atau tanpa halangan) kompatibel dengan springkler. 

 
 

 
 

Gambar 29. Lokasi springkler area penyimpanan jika kemiringan plafon melebihi 10° 

 
2.2.3.4.1 Konstruksi Plafon Tanpa Halangan 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya oleh lembar data spesifik hunian yang relevan, pasang springkler 
area Penyimpanan pada konstruksi plafon tanpa halangan sehingga garis tengah elemen sensor panas 
(temperatur) diposisikan secara vertikal sebagai berikut: 

Jarak vertikal minimum di bawah plafon: 

• Plafon mulus: 50 mm (2 inci) 

• Bukan plafon mulus: 100 mm (4 inci)  

Jarak vertikal maksimum di bawah plafon: 

• Springkler respons standar atau springkler dengan cakupan diperluas: 300 mm (12 inci) 

• Springkler respons cepat kurang dari atau sama dengan K240 (K16.8): 330 mm (13 inci) 

• Springkler respons cepat lebih besar dari atau sama dengan K320 (K22.4): 425 mm (17 inci) 

Pastikan lokasi deflektor springkler memenuhi rekomendasi untuk penghalang pancaran pola payung yang 
diuraikan di Bagian 2.2.3.5.1. 

Pengecualian untuk jarak vertikal minimum: Jarak vertikal minimum yang direkomendasikan tidak berlaku 
ketika memasang springkler area Penyimpanan yang Disetujui FM tipe flush, recessed, atau concealed 
(tersembunyi kedalam) yang dapat diterima untuk bahaya yang dilindungi. 
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2.2.3.4.2 Konstruksi Plafon dengan Halangan 

Pasang springkler area Penyimpanan di setiap channel bay yang dibentuk oleh konstruksi plafon dengan 
halangan. Pastikan lokasi deflektor springkler memenuhi rekomendasi di Bagian 2.2.3.5.1, dan posisikan 
garis tengah elemen sensor panas (temperatur) springkler secara vertikal sebagai berikut: 

Jarak vertikal minimum di bawah plafon: 

• Plafon mulus: 50 mm (2 inci) 

• Bukan plafon mulus: 100 mm (4 inci) 

Pengecualian: Jarak vertikal minimum tidak berlaku ketika memasang springkler area Penyimpanan yang 
Disetujui FM tipe flush, recessed, atau concealed (tersembunyi kedalam) yang dapat diterima untuk bahaya 
yang dilindungi. 

Jarak vertikal maksimum di bawah plafon: 

• Springkler respons standar atau springkler dengan cakupan diperluas: 300 mm (12 inci) 

• Springkler respons cepat kurang dari atau sama dengan K240 (K16.8): 330 mm (13 inci) 

• Springkler respons cepat lebih besar dari atau sama dengan K320 (K22.4): 425 mm (17 inci) 

Pengecualian untuk springkler area Penyimpanan respons cepat atau respons standar: Springkler area 
Penyimpanan respons cepat tidak perlu digunakan di setiap channel bay yang dibentuk oleh konstruksi 
plafon dengan halangan dan dapat memiliki jarak maksimum 9 m2 (100 ft2) jika kriteria berikut dipenuhi: 

(a) Rangka struktural padat baik dari material mudah terbakar maupun tidak mudah terbakar memiliki 
panjang maksimum 300 mm (12 inci) dari bagian bawah plafon, dan 

(b) Springkler terletak di bawah bagian bawah rangka. Lihat Gambar 30 untuk diagram pengaturan ini. 

Pengecualian untuk springkler area Penyimpanan respons standar: Springkler area Penyimpanan respons 
standar tidak perlu digunakan di setiap channel bay yang dibentuk oleh konstruksi plafon dengan halangan 
dan dapat memiliki jarak maksimum 9 m2 (100 ft2) jika kriteria berikut dipenuhi: 

(a) Rangka struktural padat baik dari material mudah terbakar maupun tidak mudah terbakar memiliki 
panjang lebih dari 300 mm (12 inci) dari bagian bawah plafon, membentuk channel bay dengan luasan 
area tidak lebih dari 28 m2 (300 ft2), dan dipisahkan secara horizontal dengan kurang dari 0,9 m (3 ft) 
di tengah, atau 

(b) Rangka struktural padat dari material mudah terbakar dengan panjang lebih dari 300 mm (12 inci) 
hingga 525 mm (21 inci) dari bagian bawah plafon dan membentuk channel bay dengan luas tidak 
lebih dari 28 m2 (300 ft2), atau 

(c) Rangka struktural padat dari material yang mudah terbakar dengan panjang lebih dari 300 mm  
(12 inci) hingga 525 mm (21 inci) dari bagian bawah plafon dan membentuk channel bay dengan luas 
tidak lebih dari 28 m2 (300 ft2), atau 

(d) Rangka struktural padat dari material yang tidak mudah terbakar membentuk channel bay dengan 
luas lebih dari 28 m2 (300 ft2), tapi memiliki pemisah horizontal sebesar 0,9 m (3 ft) hingga 2,3 m  
(7,5 ft) di tengah. 

Untuk Pengecualian (b), pasang garis tengah elemen sensor panas (temperatur) springkler maksimum  
25 mm (1 inci) dan maksimum 150 mm (6 inci) secara vertikal di bawah bagian bawah rangka padat. 

Untuk Pengecualian (b), pasang garis tengah elemen sensor panas (temperatur) springkler maksimum  
25 mm (1 inci) secara vertikal langsung di bawah bagian bawah rangka padat. 

Untuk Pengecualian (c) dan (d), pasang garis tengah elemen sensor panas (temperatur) springkler 
maksimum 550 mm (22 inci) secara vertikal di bawah bagian bawah plafon serta bidang horizontal seukuran 
25 mm (1 inci) hingga maksimum 150 mm (6 inci) di bawah bagian bawah rangka padat. Lihat Gambar  
30 untuk diagram pengaturan ini. 
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Gambar 30. Lokasi Springkler Area Penyimpanan Di Bawah Konstruksi Plafon Yang Terhalang 
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2.2.3.5 Halangan Pola Pancaran Springkler Area Penyimpanan 

Pasang springkler area Penyimpanan sesuai dengan Bagian 2.2.3.5.1 dan 2.2.3.5.2 guna memastikan air 
pancaran dari springkler tidak terhalang secara signifikan. 

2.2.3.5.1 Halangan Pola Pancaran Payung Springkler area Penyimpanan pada Plafon 

Selain rekomendasi pada Bagian 2.2.3.1 hingga 2.2.3.4, pasang springkler tipe tegak dan tipe gantung area 
Penyimpanan dengan jarak standar sesuai dengan Gambar 31 dan Tabel 18 untuk menghindari 
menghalangi pola payung springkler. Letakkan benda kurang dari 300 mm (12 inci) secara horizontal dari 
springkler di atas bidang horizontal deflektor springkler. 

 
 

 
 

Gambar 31. Area Penghalang Pancaran Pola Payung Springkler Area Penyimpanan Pada Plafon dengan Jarak Standar 
 

Tabel 18. Jarak Horizontal Minimum Benda Di Plafon untuk Menghindari Menghalangi Pola Payung Springkler Area 
Penyimpanan (bukan Tipe Cakupan Tambahan) 

 

Jarak Vertikal Maksimum Benda di Plafon yang Terletak 
di Bawah Deflektor Springkler; mm (inci) 

Jarak Horizontal Minimum dari Springkler untuk 
Menghindari Menghalangi Pola Payung; mm (inci) 

50 (2) 
 

300 (12) 
 100 (4) 

 
500 (20) 

150 (6) 
 

700 (28) 
200 (8) 

 
800 (32) 

300 (12) 
 

1000 (40) 
500 (20) 1300 (52) 
900 (36) 

 
1800 (72) 

 
Selain rekomendasi pada Bagian 2.2.3.1 hingga 2.2.3.4, pasang springkler tipe tegak dan tipe gantung area 
Penyimpanan dengan cakupan tambahan sesuai dengan Gambar 32 dan Tabel 19. Letakkan Benda kurang 
dari 450 mm (18 inci) secara horizontal dari springkler di atas bidang horizontal deflektor springkler. 

 
 

 
 

Gambar 32. Area Penghalang Pancaran Pola Payung Springkler Area Penyimpanan dengan Tipe Cakupan  
Tambahan Pada Plafon 
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Tabel 19. Jarak Horizontal Minimum Benda Di Plafon untuk Menghindari Menghalangi Pola Payung Springkler Area 
Penyimpanan Tipe Cakupan Tambahan 

 

Jarak Vertikal Maksimum Benda di Plafon yang Terletak 
di Bawah Deflektor Springkler; mm (inci) 

Jarak Horizontal Minimum dari Springkler untuk 
Menghindari Menghalangi Pola Payung; mm (inci) 

50 (2) 
 

450 (18) 
100 (4) 

 
1200 (48) 

150 (6) 
 

1500 (60) 
200 (8) 

 
1800 (72) 

300 (12) 
 

2100 (84) 
500 (20) 2700 (108) 
900 (36) 

 
3300 (132) 

 
Benda yang terletak pada atau di dekat plafon yang seluruhnya dalam pola kotak-kotak yang ditunjukkan 
pada Gambar 31 atau 32 tidak dianggap sebagai penghalang pancaran pola payung springkler. 

Setiap benda yang terletak di atau dekat plafon yang memanjang ke bawah ke area di bawah pola kotak-
kotak pada Gambar 31 dan 32 dianggap sebagai penghalang pancaran pola payung springkler, kecuali 
dalam kondisi berikut ini: 

(a) Benda yang terletak di atau dekat plafon merupakan rangka atau sejenisnya yang setidaknya 70% 
terbuka, atau 

(b) Benda yang terletak pada atau di dekat plafon tidak lebih lebar dari 75 mm (3 inci) dalam dimensi 
terkecilnya dan dipisahkan dari benda lain dengan jarak minimum 300 mm (12 inci). 

Pertimbangkan penghalang pancaran dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut: 

(a) Pindahkan springkler dengan halangan sehingga sesuai dengan jarak horizontal dan vertikal yang 
direkomendasikan pada Gambar 31 atau 32, sambil tetap memenuhi pedoman pemasangan pada 
Bagian 2.2.3.1 hingga 2.2.3.4. 

(b) Pasang springkler di kedua sisi penghalang pancaran sebagai berikut (lihat Gambar 33 untuk 
diagram pengaturan ini): 

• Pada jarak horizontal yang sama dari penghalang pancaran, dan 

• Minimum 300 mm (12 inci) dari tepi penghalang pancaran secara horizontal 
 

 

 
 
Gambar 33. Pemasangan Springkler Tambahan Untuk Mengkompensasi Terhalangnya Pola Pancaran Payung yang 

Disebabkan oleh Benda Padat pada Plafon 
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Jika lebar penghalang adalah dari lebih dari 600 mm (24 inci) hingga 1,2 m (4 ft), pasang satu deret 
springkler plafon yang berpusat di bawah penghalang pancaran pada jarak linier maksimum 1,2 m (4 ft) 
yang dipasok dengan ukuran pipa cabang yang sama yang digunakan pada plafon. 

Jika lebar penghalang adalah lebih dari 1,2 m (4 ft) hingga 3,0 m (10 ft), pasang springkler plafon di bawah 
penghalang pancaran pada jarak linier maksimum 1,2 m (4 ft) dan luasan area 1,5 m2 (16 ft2) yang dipasok 
dengan ukuran pipa cabang yang sama yang digunakan pada plafon. 

Jika lebar penghalang lebih besar dari 10 ft (3,0 m), anggap bagian bawah penghalang pancaran sebagai 
plafon dan pasang springkler plafon untuk area ini yang dipasok dengan ukuran pipa cabang yang sama 
yang digunakan pada plafon dan sesuai dengan rekomendasi dalam Bagian 2.2.3.1 hingga 2.2.3.4. 

Dalam ketiga kasus di atas, pertahankan jarak vertikal minimum 3 ft (0,9 m) antara deflektor springkler dan 
bagian atas penyimpanan. 

Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang seperti yang direkomendasikan di atas tidak 
perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler plafon. 

2.2.3.5.2 Penghalang Pancaran Pola Pancaran Inti Bagian Dalam Springkler Area Penyimpanan pada Plafon 

Selain rekomendasi pada Bagian 2.2.3.1 hingga 2.2.3.4 dan Bagian 2.2.3.5.1, pasang springkler area 
Penyimpanan seperti yang direkomendasikan dalam Tabel 20 dan Gambar 34 hingga 38 untuk menghindari 
pola distribusi inti dalam springkler terhalang oleh benda individual yang terletak di antara springkler (lihat 
Lampiran A, Daftar Istilah, untuk definisi benda individual). 

 

Tabel 20. Pedoman Pemasangan untuk Menghindari Halangan terhadap Pola Pancaran Inti Pusat Springkler Area 
Penyimpanan 

 

Lebar Benda dalam 
Dimensi Terkecil, 

mm (inci) 

 
Jarak Horizontal dari Tepi Terdekat Benda ke 

Deflektor Springkler, mm (inci) 

Jarak Vertikal Minimum dari Tepi Terdekat 
Benda Di Bawah Springkler ke Deflektor 

Springkler, mm (inci) 
Hingga 20 (0,75)a Hingga 300 (12) 100 (4) 

 300 (12) atau lebih 0 (0) 
Di atas 20 (0,75) 
dan hingga 32 

(1,25)a 

Hingga 300 (12) 400 (16) 
300 (12) atau lebih 0 (0) 

Di atas 32 (1,25) 
dan hingga 50 (2)a 

Hingga 300 (12) 600 (24) 
300 (12) atau lebih 0 (0) 

Di atas 50 (2) dan 
hingga 300 (12)a 

Hingga 300 (12) Benda harus di bawah bagian atas 
penyimpanan dan tidak memblokir celah rak 

300 (12) atau lebih Benda harus setidaknya 450 mm (18 inci) di 
atas celah rak yang sejajar dan langsung di 

bawah objek 
Di atas 300 (12) dan 

hingga 600 (24)b 
Hingga 600 (24) Benda harus di bawah bagian atas 

penyimpanan dan tidak memblokir celah rak 

600 (24) atau lebih Benda harus setidaknya 900 mm (36 inci) di 
atas celah rak yang sejajar dan langsung di 

bawah objek 
Di atas 600 (24) Springkler yang dibutuhkan di bawah benda 

sesuai Bagian 2.2.3.5.2.1 
Springkler yang dibutuhkan di bawah benda 

sesuai Bagian 2.2.3.5.2.1 

a Springkler Area Penyimpanan tipe tegak dapat menoleransi benda individual selebar 100 mm (4 inci) yang terletak tepat di bawahnya 
dengan jarak vertikal berapapun.  
b Jika benda mencapai lebar maksimum 600 mm (24 inci), benda harus diletakkan minimal 300 mm (12 inci) secara horizontal dari 
springkler terdekat. 
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Gambar 34. Area penghalang pancaran terhadap inti pusat pola pancaran dari springkler tipe gantung area Penyimpanan 
untuk benda dengan lebar hingga 20 mm (0,75 inci) 

 
 

 
 

Gambar 35. Area penghalang terhadap inti pusat pola pancaran dari springkler tipe gantung area Penyimpanan  
untuk benda dengan lebar lebih dari 20 mm (0,75 inci) dan hingga 32 mm (1,25 inci) 

 
 

 
 

Gambar 36. Area penghalang terhadap inti pusat pola pancaran dari springkler tipe gantung area Penyimpanan  
untuk benda dengan lebar lebih dari 32 mm (1,25 inci) dan hingga 50 mm (2 inci) 
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Gambar 37. Area penghalang terhadap inti pusat pola pancaran dari springkler tipe gantung area  
Penyimpanan untuk benda dengan lebar lebih dari 50 mm (2 inci) dan hingga 300 mm (12 inci) 

 
Springkler tipe tegak area Penyimpanan dapat digunakan sebagai pengganti untuk springkler tipe gantung 
dengan halangan, asalkan semua kriteria berikut dipenuhi: 

• Springkler tipe tegak area Penyimpanan memiliki K-faktor, nilai nominal temperatur, RTI, dan jarak 
yang direkomendasikan yang sama dengan springkler tipe gantung area Penyimpanan dengan 
halangan, dan 

• Springkler tipe tegak area Penyimpanan sesuai untuk bahaya hunian, dan 

• Springkler tipe tegak area Penyimpanan tidak dianggap terhalang (lihat Catatan 1 dari Tabel 20) 

2.2.3.5.2.1 Springkler Tambahan untuk Benda Lebih Lebar dari 600 mm (24 inci) dalam Dimensi Terkecil 
yang Menghalangi Pola Distribusi Inti Dalam Springkler 

Untuk benda yang lebih lebar dari 600 mm (24 inci) yang menghalangi pola distribusi inti bagian dalam 
springkler, pasang springkler dengan salah satu cara berikut: 
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Gambar 38. Area penghalang terhadap inti pusat pola pancaran dari springkler tipe gantung area Penyimpanan  
untuk benda dengan lebar lebih dari 300 mm (12 inci) dan hingga 600 mm (24 inci) 

 
(a) Untuk benda datar, kontinu, padat hingga lebar 1,2 m (4 ft), pasang satu deret springkler pada plafon 
yang berpusat di bawah benda pada jarak linier maksimum 2,4 m (8 ft) yang dipasok dengan ukuran pipa 
cabang yang sama yang digunakan di plafon. Lihat Gambar 39 untuk diagram pengaturan ini. 
(b) Untuk benda datar, kontinu, padat dengan lebar 1,2 m (4 ft) hingga 3,0 m (10 ft), pasang satu deret 
springkler pada plafon di bawah benda pada jarak linier maksimum 2,4 m (8 ft) dan luasan area 6,0 m2 
(64 ft2) yang dipasok dengan ukuran pipa cabang yang sama yang digunakan di plafon. Pertahankan 
jarak vertikal minimum 0,9 m (3 ft) antara deflektor springkler dan bagian atas penyimpanan. Lihat 
Gambar 39 untuk diagram pengaturan ini. 
(c) Untuk benda datar, kontinu, padat dengan lebar lebih dari 3,0 m (10 ft), anggap bagian bawah benda 
sebagai plafon dan pasang springkler pada plafon untuk area ini yang dipasok dengan ukuran pipa 
cabang yang sama pada plafon dan sesuai dengan rekomendasi pada Bagian 2.2.3.1 hingga 2.2.3.4. 
Pertahankan jarak vertikal minimum 0,9 m (3 ft) antara deflektor springkler dan bagian atas 
penyimpanan. 



©2010-2014 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

Pedoman Pemasangan Springkler Otomatis 2-0 
Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global Halaman 61 

 
 

 

(d) Untuk benda tidak datar, tidak kontinu, atau tidak padat, pasang barrier datar, kontinu, padat dengan 
lebar yang sama di bawah benda dan pasang springkler seperti yang direkomendasikan dalam opsi (a), 
(b), atau (c) tergantung pada lebar benda. Lihat Gambar 40 untuk diagram pengaturan ini. 
(e) Sebagai alternatif terhadap opsi (d), pasang springkler respons cepat pada plafon di bawah benda 
pada jarak linier maksimum 1,2 m (4 ft) dan luasan area maksimum 1,5 m2 (16 ft2) yang dipasok dengan 
ukuran pipa cabang yang sama yang digunakan pada plafon. Pertahankan jarak vertikal minimum 0,9 m 
(3 ft) antara deflektor springkler dan bagian atas penyimpanan. Lihat Gambar 41 untuk diagram 
pengaturan ini. 
(f) Sebagai alternatif untuk opsi (a) hingga (e) ketika melindungi rak penyimpanan, pasang springkler 
plafon di bagian atas rak penyimpanan pada persimpangan celah rak (depan dan longitudinal) yang 
terdampak dalam Denah oleh benda yang menghalangi; pasok springkler ini menggunakan ukuran pipa 
cabang yang sama yang digunakan pada plafon. Batasi ketinggian penyimpanan di atas springkler ini 
hingga maksimum 1,5 m (5 ft). Lihat Gambar 42 untuk diagram pengaturan ini. 

Opsi (e) dan (f) meniadakan kebutuhan barrier datar, kontinu, padat di bawah benda yang menghalangi. Opsi 
(f) juga dapat diimplementasikan jika jarak minimum 0,9 m (3 ft) tidak dapat dipertahankan antara deflektor 
springkler tambahan dan bagian atas penyimpanan. 

Untuk opsi (a) hingga (e), pertahankan jarak vertikal 0,9 m (3 ft) antara deflektor springkler tambahan dan 
bagian atas penyimpanan. Ini tidak diwajibkan untuk opsi (f) karena springkler tambahan dipasang sebagai 
springkler dalam rak. 

Untuk opsi (a) hingga (f), springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran seperti yang 
direkomendasikan di atas tidak perlu ditambahkan ke desain hidraulika sistem springkler plafon. 

 
 

 
 

Gambar 39. Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran datar, kontinu, padat dengan  
lebar lebih dari 0,6 m (2 ft) hingga 3,0 m (10 ft) 
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Gambar 40. Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran tidak datar, tidak kontinu, tidak padat 

dengan lebar lebih dari 0,6 m (2 ft) hingga 3,0 m (10 ft) 

 
2.2.3.5.3 Halangan pada Springkler Area Penyimpanan Dalam Rak 

Letakkan semua springkler dalam rak di dalam susunan rak penyimpanan. Posisikan springkler dalam rak 
sehingga tidak langsung terletak di belakang rak tegak, dan tidak terletak secara horizontal lebih dari 75 mm 
(3 inci) dari persimpangan celah rak transversal yang ingin diproteksi. 

Posisikan deflektor springkler dalam rak sehingga berada di atau tepat di bawah bagian bawah rangka 
pendukung horizontal rak di setiap tingkat di bawah kondisi beban penuh di mana springkler dalam rak 
direkomendasikan. Ketika springkler dalam rak tidak disediakan di setiap persimpangan celah rak 
transversal, pastikan terdapat jarak minimum 150 mm (6 inci) antara deflektor springkler dalam rak dan 
bagian atas penyimpanan. 

Atur pipa springkler dan springkler dalam rak untuk menghindari kerusakan mekanis, tetapi pastikan 
distribusi yang tepat dari springkler dalam rak dapat tercapai. Sebelum memasang springkler dalam rak, 
periksa lokasi springkler dalam rak yang dianjurkan untuk memastikan proteksi yang memadai terhadap 
kerusakan mekanis dan pancaran springkler yang tepat. 

 
2.3 Springkler Proteksi Khusus 

 
2.3.1 Konstruksi dan Lokasi 

Lihat lembar data spesifik hunian untuk panduan konstruksi dan lokasi mengenai springkler Proteksi 
Khusus. 

 
2.3.2 Hunian 

Lihat lembar data spesifik hunian untuk panduan hunian mengenai springkler Proteksi Khusus. 
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Gambar 41. Springkler tambahan yang dipasang di bawah penghalang pancaran tidak datar, tidak kontinu, tidak padat 

dengan lebar lebih dari 0,6 m (2 ft) hingga 3,0 m (10 ft) tanpa adanya barrier datar, kontinu, padat 
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Gambar 42. Springkler tambahan yang dipasang di rak penyimpanan untuk mengkompensasi halangan terhadap pola 

pancaran inti pusat dari springkler 
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2.3.3 Proteksi 

Springkler proteksi khusus adalah springkler yang digunakan untuk proteksi jenis lingkungan selain 
ruangan, seperti ruang tanpa gema, ruang tersembunyi yang mudah terbakar, pekerjaan saluran atau 
ducting, menara pendingin, transformator tipe basah, dinding terbuka bagian luar, serta jendela dan 
ornament list. 

Tentukan jenis sistem (mis. basah atau kering) untuk dipasang menurut Bagian 2.4. 

Tentukan persyaratan pemasangan pipa, sambungan, dan penyangga sistem springkler menurut Bagian 
2.5. 

Tentukan pedoman pemasangan springkler yang digunakan menurut lembar data spesifik hunian yang 
relevan.. 

Gunakan aksesoris sistem springkler yang sesuai dengan Bagian 2.6. 
 

2.4 Jenis Sistem Springkler 
 

2.4.1 Umum 
 

2.4.1.1 Pemilihan Sistem Springkler 

Pemilihan jenis sistem springkler tertentu ditentukan sebagian besar oleh perkiraan suhu lingkungan pada 
area yang akan dilindungi. Jenis sistem yang digunakan juga dapat ditentukan oleh potensi paparan 
kerusakan air pada area yang dilindungi. 

Sistem springkler pipa basah biasanya lebih disukai, karena kemampuannya untuk segera mengalirkan air 
ke kebakaran pada operasi springkler pertama, serta ketergantungan sistem pada mekanisme yang lebih 
sedikit untuk berfungsi dengan baik (mis., keandalan yang lebih tinggi). 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk jenis sistem springkler yang direkomendasikan untuk 
pemasangan. 

Lihat Lampiran A untuk definisi masing-masing jenis sistem springkler yang tercantum dalam bagian ini. 
 

2.4.1.2 Komponen Baru Sistem Springkler 

Hanya gunakan komponen sistem springkler yang baru dan Disetujui FM. Pastikan komponen-komponen 
tersebut kompatibel satu sama lain dan aplikasinya sesuai dengan daftar di Panduan Persetujuan. 
Komponen termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut: 

• Springkler dan escutcheon springkler (lihat Bagian 2.1.3 untuk springkler Non-Area Penyimpanan, 
2.2.3 untuk springkler area Penyimpanan dan 2.3.3 untuk springkler Proteksi Khusus) 

• Katup sistem springkler (katup alarm searah, pipa kering, dll.) (lihat Bagian 2.4) 

• Aksesoris katup sistem springkler (akselerator, dll.) (lihat Bagian 2.4.3) 

• Pipa sistem springkler (lihat Bagian 2.5.2) 

• Sambungan pipa sistem springkler (lihat Bagian 2.5.3) 

• Penyangga/gantungan dan Penahan Ayun Pipa Sistem Springkler (lihat Bagian 2.5.4) 

• Katup kontrol sistem springkler (lihat Bagian 2.6.2) 

• Katup searah sistem springkler (lihat Bagian 2.6.3) 

• Alarm aliran air sistem springkler (lihat Bagian 2.6.4) 

• Sambungan uji pemeriksa sistem springkler (lihat Bagian 2.6.5) 

• Alat pengukur tekanan sistem springkler (lihat Bagian 2.6.6) 

• Sambungan layanan pemadam kebakaran sistem springkler (lihat Bagian 2.6.7) 

• Katup pembuangan sistem springkler (lihat Bagian 2.6.8) 

• Katup pelepas sistem springkler (lihat Bagian 2.6.9) 
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2.4.1.3 Kompatibilitas Komponen Sistem Springkler Dengan Lingkungan 

Pastikan material yang dipilih untuk sistem springkler kompatibel dengan lingkungan yang akan dilindungi. 
Lihat Panduan Persetujuan untuk komponen sistem springkler yang dapat digunakan dalam lingkungan 
atipikal, seperti lingkungan korosif, bersuhu rendah atau tinggi. 

 
2.4.1.4 Desain Sistem Springkler 

Untuk panduan desain sistem springkler, lihat lembar data spesifik hunian yang relevan. 

Tempelkan kriteria desain sistem springkler pada plakat kaku yang dipasang di katup sistem. Setidaknya, 
sertakan informasi berikut: 

• Nama area yang dilindungi oleh sistem springkler 

• Klasifikasi bahaya hunian 

• SIN springkler 

• Nilai nominal temperatur springkler 

• luasan area maksimum springkler 

• Jumlah springkler pada desain 

• Tekanan desain springkler minimum 

• Aliran dan tekanan yang diperlukan di dasar pipa tegak 

• Aliran slang yang diperbolehkan 

• Nama kontraktor pemasang 

Untuk sistem solusi anti beku, lihat Bagian 2.4.7.3 untuk informasi tambahan yang diperlukan. 
 

2.4.1.5 Kalkulasi Hidraulika Sistem Springkler 

Lihat Lembar Data 3-0, Hidraulika Sistem Proteksi Kebakaran. 
 

2.4.1.6 Cakupan Maksimum Sistem Springkler 

Cakupan maksimum sistem springkler hanya dibatasi dengan (1) persyaratan hidraulika desain sistem 
springkler dan (2) persyaratan alarm aliran air yang diuraikan di Bagian 2.6.4. 

Catatan: Jika instansi lokal berwenang (AHJ) membatasi cakupan sistem springkler berdasarkan kode 
lokal, ikuti kode lokal. 

 
2.4.1.7 Mengatur Penggelontoran Sistem Springkler 

Atur semua sistem springkler untuk penggelontoran dengan menyediakan fiting yang dapat dilepas (mis., 
sambungan penggelontoran; lihat Lampiran A untuk definisi) di ujung semua saluran silang. Sambungan 
penggelontoran dapat berdiameter minimum 32 mm (1,25 inci) hingga maksimum 50 mm (2 inci). 

Atur semua cabang pada sistem springkler jenis kisi untuk memfasilitasi penggelontoran dengan memiliki 
satu ujung setiap pipa cabang yang dapat dilepas dengan cara penyatuan sederhana atau ruas fleksibel 
(lihat Gambar 43). Pengaturan lain yang menyempurnakan tujuan ini, seperti pemasangan penguji cabang 
yang Disetujui FM, dapat diterima. 
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Gambar 43. Ketentuan untuk penggelontoran sistem springkler jenis kisi 

 
2.4.1.8 Proteksi Sistem Springkler dari Kerusakan Mekanis dan/atau Akibat Pembekuan 

Pastikan semua bagian dari sistem springkler terlindungi dari kemungkinan pembekuan. Lihat Lembar Data 
9-18, Proteksi Terhadap Pembekuan, untuk rekomendasi. 

Terlepas dari jenis sistem springkler, pastikan katup sistem otomatis (katup alarm searah, pipa kering, dll.) 
yang melayani sistem springkler dilindungi dari kerusakan mekanis serta paparan potensi kondisi 
pembekuan. Jika katup sistem otomatis dapat berpotensi terpapar kondisi pembekuan, lakukan hal berikut: 

(a) Letakkan katup sistem pada penutup yang tidak mudah terbakar di dekat area yang dilindunginya, dan 

(b) Berikan pencahayaan yang memadai terhadap penutup serta sumber panas andal di tempat yang 
dapat mencegah air dalam sistem springkler membeku (lihat Lembar Data 9-18, Pencegahan 
Pembekuan), dan 

(c) Ukur penutup untuk memudahkan akses ke semua komponen katup sistem yang melayani sistem 
springkler. 

 
2.4.1.9 Aditif dan Zat Kimia Untuk Sistem Springkler 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya dalam lembar data ini atau lembar data spesifik hunian yang relevan, 
jangan gunakan cairan apa pun dalam sistem springkler otomatis selain air atau cairan anti beku seperti 
dijelaskan dalam Bagian 2.4.7. Jangan gunakan bahan tambahan dan/atau bahan kimia untuk 
meningkatkan kinerja sistem springkler kecuali jika secara khusus Disetujui FM untuk tujuan tersebut. 
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2.4.1.10 Pasokan Air Untuk Sistem Springkler 

Berikan masing-masing sistem springkler dengan setidaknya satu pasokan air andal yang dapat memenuhi 
total aliran dan permintaan tekanan (plafon, dalam rak, dan aliran slang), serta durasi untuk bahaya hunian 
yang dirancang untuk melindungi sistem springkler. Lihat lembar data seri 3 yang sesuai untuk jenis 
pasokan air yang akan disediakan. Atur pasokan air sesuai dengan Lembar Data 3-10, 
Pemasangan/Pemeliharaan Saluran Pipa Pelayanan Swasta dan Perlengkapannya. 

Perhatikan bahwa pasokan air untuk penggunaan lokal dapat memanfaatkan pasokan air untuk sistem 
springkler, asalkan sambungan yang terhubung untuk pasokan lokal adalah hulu dari alarm aliran air dan 
sambungan layanan pemadam kebakaran pada pipa tegak sistem springkler. 

 
2.4.2 Sistem Springkler Pipa Basah 

Sistem springkler pipa basah hanya direkomendasikan di area yang suhu lingkungannya dapat 
mempertahankan air springkler pada atau di atas 4 °C (40 °F) dan pada atau di bawah 95 °C (200 °F) 
setiap saat. 

 
2.4.3 Sistem Springkler Pipa Kering 

 
2.4.3.1 Kondisi Temperatur Udara Luar Yang Direkomendasikan 

Sistem springkler pipa kering dapat diterima jika suhu lingkungan pada area yang dilindungi dapat turun di 
bawah 4 °C (40 °F) atau naik di atas 95 °C (200 °F). Lebih baik gunakan sistem springkler area beku 
(refrigerated) daripada sistem pipa kering jika suhu lingkungan pada area yang dilindungi dipertahankan di 
bawah -7 °C (20 °F) setiap saat. 

Pastikan komponen sistem springkler kompatibel dengan perkiraan suhu lingkungan. 
 

2.4.3.2 Katup Pipa Kering dikombinasikan dengan Sistem Lain atau Katup Searah 

Jangan pasang katup sistem lain (seperti katup praaksi atau katup pancaran serentak) maupun katup 
searah di hilir saluran air katup pipa kering. 

 
2.4.3.3 Akumulasi Air Berlebih Di Atas Clapper Katup Pipa Kering 

Sediakan sistem sinyal level air tinggi otomatis atau perangkat drainase otomatis untuk katup pipa kering 
jika air terakumulasi dalam jumlah yang berlebihan di atas ambang katup, seperti dengan katup pipa kering 
diferensial rendah. 

 
2.4.3.4 Springkler Untuk Sistem Springkler Pipa Kering 

Hanya pasang springkler tipe tegak atau jenis kering (springkler tipe gantung kering, tipe tegak kering, atau 
dinding kering) pada sistem springkler pipa kering. 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk rekomendasi tambahan. 
 

2.4.3.5 Susunan Pemipaan Springkler Untuk Sistem Springkler Pipa Kering 

Susun pemipaan springkler sistem springkler pipa kering sebagai berikut: 

• Untuk memberikan aliran jalur tunggal dalam semua bagian sistem springkler, dan 

• Untuk memenuhi waktu pengiriman air maksimum yang direkomendasikan setelah springkler pertama 
beroperasi, dan 

• Untuk memenuhi rekomendasi pada Bagian 2.4.1.6. 

Pengecualian: Pipa pembagi utama (feedmain) atau pipa pembagi (crossmain) dari sistem springkler pipa 
kering yang melindungi hunian Non-Area Penyimpanan dapat dijadikan simpul, berkebalikan dari aliran jalur 
tunggal, tetapi masih harus memenuhi dua kriteria lainnya yang tercantum di atas. 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk waktu pengiriman air maksimum yang 
direkomendasikan. 

 
2.4.3.6 Akselerator Untuk Sistem Springkler Pipa Kering 

Saat memasang akselerator pada sistem springkler pipa kering, pastikan Panduan Persetujuan 
mengindikasikan akselerator kompatibel untuk katup pipa kering tertentu yang digunakan. 

Ikuti panduan pemasangan manufaktur untuk akselerator spesifik yang sedang dipasang. Pastikan kondisi 
berikut terpenuhi: 
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(a) Letakkan sambungan akselerator ke pipa tegak di atas titik di mana air (air utama dan drainase 
belakang) diharapkan ketika katup pipa kering dan akselerator ditetapkan. 

Pengecualian: Pengaturan sambungan ini tidak diperlukan ketika fitur desain akselerator yang dipilih 
mencegah perendaman lubang restriksi serta bagian operasi lainnya dari akselerator. 
(b) Pasang katup kontrol pengindikasi dan perangkat anti banjir yang Disetujui FM di antara pipa tegak 
dan akselerator. 

Pengecualian: Perangkat anti banjir tidak diperlukan ketika menggunakan akselerator dengan 
perangkat anti banjir bawaan yang Disetujui FM. 
(c) Pasang katup searah antara akselerator dan ruang perantara katup pipa kering. Katup pengindikasi 
dapat dipasang sebagai ganti katup searah jika akselerator membutuhkan umpan balik tekanan. 

Pengecualian: Hal ini tidak berlaku untuk (a) akselerator dengan perangkat anti banjir bawaan yang 
Disetujui FM, atau (b) akselerator yang tidak diharapkan untuk banjir yang Disetujui FM. 

 
2.4.3.7 Pasokan Gas Untuk Sistem Springkler Pipa Kering 

Gas yang digunakan untuk mempertahankan tekanan internal dalam sistem springkler pipa kering dapat 
berupa udara kering, gas inert, atau gas yang Disetujui FM secara khusus untuk aplikasi ini. Pastikan gas 
yang digunakan dalam sistem springkler pipa kering kompatibel dengan semua komponen sistem 
springkler. 

Atur pasokan gas agar tersedia untuk sistem springkler pipa kering setiap saat sesuai dengan spesifikasi 
manufaktur katup pipa kering. 

Pastikan pasokan gas yang dipertahankan di lokasi dapat diandalkan (lihat Lampiran A untuk definisi 
pasokan gas yang dapat diandalkan), dan mampu mengisi sistem otomatis pipa kering juga tekanan 
pemeliharaan sistem minimum yang diperlukan dalam waktu 30 menit, tetapi juga diatur untuk: 

• Memungkinkan sistem springkler pipa kering memenuhi waktu pengiriman air maksimum yang 
direkomendasikan yang diuraikan dalam Bagian 2.4.3.5, dan 

• Tidak melebihi tekanan gas maksimum yang direkomendasikan yang dipertahankan dalam sistem 
springkler. Pasang katup searah pada sambungan antara pasokan gas dan sistem springkler pipa kering. 

Pasang katup pelepas antara pasokan gas dan sistem springkler yang diatur untuk melepaskan 0,3 bar (5 
psi) di atas tekanan gas maksimum yang direkomendasikan yang dipertahankan dalam sistem springkler. 

 
2.4.4 Sistem Springkler Praaksi 

 
2.4.4.1 Umum 

Sistem springkler praaksi dapat diatur sebagai berikut: 

(a) Sistem springkler tanpa antarkunci, atau 

(b) Sistem springkler antarkunci tunggal, atau 

(c) Sistem springkler antarkunci ganda 

Ketika digunakan untuk memproteksi area yang bisa terdapat fenomena pembekuan, pasang semua sistem 
springkler antarkunci ganda sesuai dengan rekomendasi untuk sistem springkler area beku (refrigerated) 
(lihat Bagian 2.4.6). 

Gunakan katup praaksi, katup solenoid, dan kombinasi panel pelepas otomatis yang Disetujui FM sebagai 
sistem springkler otomatis yang kompatibel. Pastikan aplikasinya, bersama dengan sistem deteksi yang 
dipilih, sesuai dengan daftar yang diuraikan dalam Pedoman Persetujuan. 

 
2.4.4.2 Kondisi Suhu Lingkungan Yang Direkomendasikan 

Sistem springkler praaksi dapat diterima jika suhu lingkungan pada area yang dilindungi tidak dipertahankan 
di bawah -7 °C (20 °F) setiap saat. Namun, lebih baik gunakan sistem springkler area beku (refrigerated) 
daripada sistem praaksi jika suhu lingkungan pada area yang dilindungi dipertahankan di bawah -7 °C 
(20 °F) setiap saat. 

Pastikan komponen sistem springkler kompatibel dengan perkiraan suhu lingkungan. 
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2.4.4.3 Pelepas Otomatis dan Manual Sistem Springkler Praaksi 

Lihat Lembar Data 5-48, Deteksi Kebakaran Otomatis, untuk pengaturan detektor dan panel kontrol yang 
digunakan untuk mengaktifkan katup praaksi. 

Atur sistem praaksi untuk diaktifkan secara otomatis maupun manual. Sediakan sarana yang mudah 
diakses agar katup praaksi diaktifkan secara manual selama kebakaran. 

 
2.4.4.4 Gabungan Katup Praaksi dengan Sistem Lain atau Katup Searah 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya oleh lembar data spesifik hunian yang relevan, jangan pasang katup 
sistem lain, seperti katup pipa kering atau katup pancaran serentak, atau katup searah di hilir saluran air 
katup praaksi. 

 
2.4.4.5 Akumulasi Air Berlebih Di Atas Katup Praaksi 

Sediakan sistem sinyal untuk level air tinggi otomatis atau perangkat drainase otomatis untuk katup praaksi 
jika air terakumulasi dalam jumlah yang berlebih di atas mekanisme pelepasan dan mencegah aliran air 
melewati katup. 

 
2.4.4.6 Springkler Untuk Sistem Springkler Praaksi 

Hanya pasang springkler tipe tegak atau jenis kering (mis., springkler tipe gantung kering, tipe tegak kering, 
atau dinding kering) pada sistem springkler praaksi. 

Pengecualian: Springkler tipe gantung dapat dipasang pada sistem springkler praaksi jika area yang 
dilindungi tidak terkena pembekuan dan bagian dalam pipa dilindungi terhadap korosi. 

 
2.4.4.7 Susunan Pemipaan Springkler Untuk Sistem Springkler Praaksi 

Atur pemipaan springkler sistem springkler praaksi antarkunci tunggal sebagai berikut: 

• Untuk memberikan aliran jalur tunggal dalam semua bagian sistem springkler, dan 

• Untuk memenuhi rekomendasi pada Bagian 2.4.1.6. 

Pengecualian: Pipa pembagi utama (feedmain) atau pipa pembagi (crossmain) dari sistem springkler 
praaksi antarkunci tunggal yang melindungi hunian Non-Area Penyimpanan dapat dijadikan simpul 
berkebalikan dari aliran jalur tunggal, tetapi masih harus memenuhi rekomendasi dalam Bagian 2.4.1.6. 

Atur pemipaan springkler sistem springkler praaksi tanpa antarkunci atau antarkunci ganda sebagai berikut: 

• Untuk memberikan aliran jalur tunggal dalam semua bagian sistem springkler, dan 

• Untuk memenuhi waktu pengiriman air maksimum yang direkomendasikan setelah springkler pertama 
beroperasi, dan 

• Untuk memenuhi rekomendasi pada Bagian 2.4.1.6. 

Pengecualian: Pipa pembagi utama (feedmain) atau pipa pembagi (crossmain) dari sistem springkler 
praaksi tanpa antar kunci atau antar kunci ganda yang melindungi hunian Non-Area Penyimpanan dapat 
dijadikan simpul berkebalikan dari aliran jalur tunggal, tetapi masih harus memenuhi dua kriteria lainnya 
yang tercantum di atas. 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk waktu pengiriman air maksimum yang 
direkomendasikan. 

 
2.4.4.8 Pasokan Gas Untuk Sistem Springkler Praaksi 

Berikan pasokan gas untuk sistem springkler praaksi sesuai dengan rekomendasi dalam Bagian 
2.4.3.7 untuk sistem springkler pipa kering. 

 
2.4.5 Sistem Springkler Pancaran Serentak 

 
2.4.5.1 Informasi Umum 

Ketika diaktifkan secara elektronik, gunakan katup pancaran serentak, katup solenoid, dan kombinasi panel 
pelepas otomatis yang Disetujui FM sebagai sistem springkler otomatis yang kompatibel. Pastikan 
aplikasinya, bersama dengan sistem deteksi yang dipilih, sesuai dengan daftar yang diuraikan dalam 
Pedoman Persetujuan. 
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Aplikasikan semua rekomendasi dalam Bagian 2.4.4 yang terkait dengan sistem springkler praaksi ke 
sistem springkler pancaran serentak kecuali sebagai berikut: 

(a) Bagian 2.4.4.1: Bagian ini hanya berlaku untuk sistem springkler praaksi. 

(b) Bagian 2.4.4.2: Tidak ada pembatasan suhu lingkungan untuk penggunaan sistem springkler ft. Akan 
tetapi, pastikan komponen sistem springkler pancaran serentak kompatibel untuk lingkungan tempat 
mereka akan dipasang. 

(c) Bagian 2.4.4.6: Gunakan springkler yang Disetujui FM yang telah menghilangkan elemen pelebur dan 
tutup lubang dan direkomendasikan untuk bahaya yang dilindungi, atau nozel semprotan air terbuka 
yang Disetujui FM yang direkomendasikan untuk bahaya yang dilindungi. 

(d) Bagian 2.4.4.7: Pemipaan springkler sistem pancaran serentak tidak perlu diatur untuk aliran jalur 
tunggal. 

(e) Bagian 2.4.4.8: Pasokan gas tidak diperlukan untuk sistem springkler pancaran serentak. 
 

2.4.5.2 Susunan Pemipaan Springkler Untuk Sistem Springkler Pancaran Serentak 

Pastikan susunan pemipaan sistem springkler pancaran serentak dapat memenuhi: 

• Waktu pengiriman air maksimum yang diperbolehkan untuk tekanan desain sistem yang dipilih, dan 

• Pedoman yang diuraikan dalam Bagian 2.4.1.6. 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk menentukan waktu pengiriman air maksimum 
berdasarkan tekanan desain yang dipilih. 

 
2.4.6 Sistem Springkler Area Beku (refrigerated) 

Lebih baik gunakan sistem springkler area beku (refrigerated) jika suhu lingkungan area yang dilindungi 
dipertahankan di bawah -7 °C (20 °F) setiap saat. Lihat Lembar Data 8-29, Penyimpanan Berpendingin, 
untuk panduan pemasangan mengenai sistem springkler area beku (refrigerated). 

 
2.4.7 Sistem Springkler Solusi Antibeku 

 
2.4.7.1 Kondisi Suhu Lingkungan Yang Direkomendasikan 

Sistem antibeku dengan cairan propilen glikol 30% dapat diterima jika suhu lingkungan pada area yang 
dilindungi dipertahankan pada atau di atas -4 °C (25 °F), serta pada atau di bawah 95 °C (200 °F) setiap 
saat. 

Gunakan sistem springkler pipa kering atau praaksi jika suhu lingkungan pada area yang dilindungi dapat 
turun di bawah -4 °C (25 °F) atau naik di atas 95 °C (200 °F). Lebih baik gunakan sistem springkler area 
beku (refrigerated) jika suhu lingkungan area yang dilindungi dipertahankan di bawah -7 °C (20 °F) setiap 
saat. 

Pengecualian 1: Sistem springkler dengan solusi antibeku dapat dipasang untuk suhu lingkungan di bawah 
suhu -4 °C (25 °F) jika cairan antibeku secara khusus Disetujui FM untuk kondisi suhu 6 °C (10 °F) di bawah 
perkiraan temperatur udara luar terendah dan lembar data spesifik hunian yang relevan mengizinkan 
penggunaan sistem solusi anti beku. Dasarkan konsentrasi cairan anti beku yang diperlukan pada suhu 
yang 6 °C (10 °F) lebih rendah dari perkiraan suhu lingkungan terendah pada area yang dilindungi. 

Pengecualian 2: Sistem springkler solusi anti beku, seperti diuraikan dalam Tabel 21, dapat digunakan jika 
suhu lingkungan pada area yang dilindungi dapat turun di bawah -4 °C (25 °F), selama ukuran area yang 
dilindungi tidak melebihi 185 m2 (2.000 ft2). 

Pastikan komponen sistem springkler kompatibel dengan cairan anti beku, serta perkiraan suhu lingkungan. 
 

2.4.7.2 Kompatibilitas Cairan Anti beku dan Komponen Sistem Springkler 

Gunakan komponen sistem springkler yang Disetujui FM yang kompatibel dengan cairan anti beku pada 
perkiraan kisaran suhu lingkungan bahaya hunian yang dilindungi. 
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2.4.7.3 Dokumentasi Sistem Springkler Solusi Anti beku 

Pasang plakat pada sistem springkler solusi anti beku yang mencantumkan jenis, persentase konsentrasi, 
dan volume cairan anti beku yang diperlukan untuk sistem springkler. Juga sertakan suhu lingkungan 
terendah yang didesain untuk cairan anti beku. 

 
2.4.7.4 Susunan Pemipaan Springkler Untuk Sistem Springkler Solusi Anti beku 

Jika sistem springkler solusi anti beku dihubungkan dari pasokan air minum, atur pemipaan pasokan, 
pencegah arus balik, dan ruang ekspansi sesuai dengan Gambar 44. 

Ukur ruang ekspansi untuk memperhitungkan 1,5 kali perkiraan ekspansi panas (temperatur) maksimum 
dari cairan anti beku untuk suhu lingkungan maksimum dan minimum yang diantisipasi. Pastikan ruang 
ekspansi kompatibel dengan cairan anti beku. 

Jika sistem springkler solusi anti beku diumpan dari bukan pasokan air minum, lakukan salah satu cara 
berikut: 

(a) Atur pemipaan dan katup pasokan sesuai dengan Gambar 44, atau 

(b) Atur pemipaan dan katup pasokan sesuai dengan Gambar 44, ganti pencegah arus balik terindikasi 
dengan katup searah yang dilengkapi dengan lubang selebar 0,8 mm (1⁄32 in.) pada clapper. Tangki 
ekspansi bersifat opsional dengan pengaturan ini. 

 
 

 
 

Gambar 44. Susunan pemipaan sistem springkler solusi antibeku yang terhubung ke pasokan air minum 

 
2.4.7.5 Cairan Anti beku 

Jika ada, gunakan cairan anti beku yang Disetujui FM yang kompatibel untuk bahaya hunian yang 
dilindungi. Jika cairan anti beku yang Disetujui FM tidak tersedia, gunakan cairan anti beku yang tercantum 
dalam Tabel 21 berdasarkan konsentrasi perkiraan suhu lingkungan terendah maksimum di area yang 
dilindungi. 

Pracampur cairan anti beku dan validasi persentase konsentrasinya sebelum memasukkannya ke dalam 
sistem springkler. 
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Untuk setiap cairan anti beku yang akan tersambung ke pasokan air minum, hanya gunakan cairan anti 
beku yang dapat diterima oleh instansi berwenang. 

 
 

Tabel 21. Tingkat Konsentrasi yang Direkomendasikan untuk Larutan Anti beku dalam Air untuk Kondisi Suhu Lingkungan 
menurut Bagian 2.4.7.5 

 

Material Campuran Persentase Konsentrasi (menurut 
Volume dalam Air)1 

Suhu Lingkungan Terendah 
Maksimum Area yang Dilindungi 

°C (°F) 
Dietilen Glikol 50 -19 (-3) 

 55 -27 (-17) 
 60 -36 (-32) 

Etilen Glikol 39 -18 (0) 
 44 -23 (-10) 
 49 -29 (-20) 
 53 -34 (-30) 

Gliserin (C.P. atau U.S.P. 96.5)2 50 -21 (-5) 
 60 -24 (-12) 
 70 -34 (-30) 

Propilen Glikol 30 -4 (25) 
 40 -16 (4) 
 50 -27 (-16) 
 60 -46 (-50) 

1 Lihat Lembar Data 2-81, Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran dan Pemeliharaan Sistem Springkler, untuk pengukuran gravitasi khusus. 
2 C.P. = chemically pure (murni secara kimia); U.S.P. = United States Pharmacopoeia (Farmakope Amerika Serikat) 

 
 

2.4.8 Sistem Springkler Proteksi Paparan 

Ikuti rekomendasi sistem springkler pipa kering pada Bagian 2.4.3 untuk sistem springkler proteksi paparan 
yang menggunakan springkler jenis tertutup maupun nozel jenis semprotan air otomatis, dan ketika sistem 
diaktifkan dengan cara yang sama seperti sistem springkler pipa kering. 

Ikuti rekomendasi sistem springkler praaksi pada Bagian 2.4.4 untuk sistem springkler proteksi paparan 
yang menggunakan springkler jenis tertutup maupun nozel jenis semprotan air otomatis, dan ketika sistem 
diaktifkan dengan cara yang sama seperti sistem springkler pipa kering. 

Ikuti rekomendasi sistem springkler pancaran serentak pada Bagian 2.4.5 untuk sistem springkler proteksi 
paparan yang menggunakan springkler jenis terbuka maupun nozel jenis semprotan air otomatis. 

Lihat Panduan Persetujuan untuk memastikan springkler yang dipilih untuk sistem springkler proteksi 
paparan Disetujui FM untuk bahaya yang harus dilindungi. 

 
2.4.9 Sistem Springkler Jenis Vakum 

 
2.4.9.1 Umum 

Sistem springkler jenis vakum dapat diatur sebagai berikut: 

A. Sistem springkler tanpa antar kunci, atau 

B. Sistem springkler antar kunci tunggal, atau 

C. Sistem springkler antar kunci ganda 

Ketika digunakan untuk melindungi area yang terkena pembekuan, pasang semua sistem springkler antar 
kunci ganda sesuai dengan rekomendasi untuk sistem springkler area beku (refrigerated) (lihat Bagian 
2.4.6). 

Gunakan katup praaksi, katup solenoid, dan kombinasi panel pelepas otomatis yang Disetujui FM sebagai 
sistem springkler otomatis yang kompatibel. Pastikan aplikasinya, bersama dengan sistem deteksi yang 
dipilih, sesuai dengan daftar yang diuraikan dalam Pedoman Persetujuan. 

Lihat Lembar Data 5-48, Deteksi Kebakaran Otomatis, untuk rekomendasi pengaturan detektor dan panel 
kontrol yang digunakan untuk mengaktifkan katup praaksi sistem springkler jenis vakum. 
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Atur sistem springkler jenis vakum untuk diaktifkan secara otomatis maupun manual. Sediakan sarana yang 
mudah diakses agar sistem diaktifkan secara manual selama kebakaran. 

 
2.4.9.2 Kondisi Suhu Lingkungan Yang Direkomendasikan 

Sistem springkler jenis vakum pada pengaturan tanpa antarkunci maupun antarkunci tunggal dapat diterima 
jika suhu lingkungan pada area yang dilindungi tidak terus-menerus dipertahankan pada atau di bawah -
7 °C (20 °F). Atur sistem springkler jenis vakum pada pengaturan tanpa antarkunci ganda jika temperatur 
udara luar pada area yang dilindungi secara biasanya dipertahankan pada atau di bawah -7 °C (20 °F). 

Pastikan komponen sistem springkler kompatibel dengan perkiraan suhu lingkungan. 
 

2.4.9.3 Ukuran Sistem Springkler 

Atur pipa springkler sistem springkler jenis vakum sebagai berikut: 

• Penuhi waktu pengiriman air maksimum yang direkomendasikan setelah springkler pertama 
beroperasi, dan 

• Penuhi rekomendasi yang diindikasikan pada Bagian 2.4.1.6. 

Lihat lembar data spesifik hunian yang relevan untuk waktu pengiriman air maksimum yang 
direkomendasikan. Jika waktu pengiriman air maksimum tidak ditentukan dalam lembar data spesifik 
hunian, gunakan salah satu dari berikut ini: 

• 60 detik dengan pengoperasian springkler paling jauh tunggal, atau 

• 40 detik dengan pengoperasian empat springkler paling jauh (2 springkler pada 2 deret) 
 

2.4.9.4 Springkler Pada Plafon 

Hanya pasang springkler tipe tegak atau jenis kering (springkler tipe gantung kering, tipe tegak kering, atau 
dinding kering) pada sistem springkler jenis vakum yang Disetujui FM secara khusus untuk sistem springkler 
jenis vakum. 

 
2.4.9.5 Jenis Pipa Springkler 

Ikuti panduan yang diuraikan dalam Bagian 2.5 mengenai jenis pemipaan springkler yang digunakan untuk 
sistem springkler jenis vakum, kecuali sebagaimana dimodifikasi dalam Bagian 2.4.9. 

2.4.9.5.1 Gunakan pipa galvanis internal untuk sistem springkler jenis vakum. 

2.4.9.5.2 Pipa baja hitam untuk sistem springkler jenis vakum adalah setara dengan pipa galvanis 
internal jika semua pedoman dari Bagian 2.4.9.6 telah diterapkan. 

 
2.4.9.6 Susunan Pemipaan Springkler 

Atur pipa springkler sistem springkler jenis vakum sebagai berikut: 

• Berikan aliran jalur tunggal dalam semua bagian sistem springkler, dan 

• Hindari penggunaan metode sambungan pipa jika akumulasi air pada sambungan pipa springkler 
mungkin terjadi. Contoh-contoh dari sambungan semacam itu termasuk, tetapi tidak terbatas pada, 
sambungan alur berputar, kopling alur fleksibel, kopling berflensa cincin dalam, dll., dan 

• Gunakan fiting, jika ada, yang dilengkapi dengan gasket yang akan mencegah akumulasi air pada 
ruas sambungan pipa, dan 

• Buang air kembali ke saluran pembuangan pipa tegak sistem yang berdiameter 50 mm (2 inci) 
dengan memasang semua pipa cabang minimum 4 mm/m (½ inci per 10 ft) dan minimum 2 mm/m 
(¼ inci per 10 ft) untuk semua pipa springkler lainnya. Untuk setiap bagian sistem springkler yang 
tidak dapat mengalirkan kembali ke saluran pembuangan sistem yang berdiameter 50 mm (2 inci), 
sediakan saluran tambahan (atau setara) yang akan mengalirkan akumulasi air ke area yang aman. 

Pengecualian: 

Pipa pembagi utama (feedmain) atau pipa pembagi (crossmain) dari sistem springkler jenis vakum yang 
melindungi hunian non-area penyimpanan dapat dijadikan simpul, berkebalikan dari aliran jalur tunggal, 
tetapi masih harus memenuhi rekomendasi drainase yang tercantum di atas. 
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2.4.9.7 Analisis Hidraulika 

C-Value Hazen-Williams (koefisien kekasaran) 120 dapat digunakan untuk analisis hidraulika sistem 
springkler jenis vakum ketika semua panduan dari 2.4.9.5.1 atau 2.4.9.5.2 telah diterapkan. 
Sebaliknya, gunakan C-Value Hazen-Williams (koefisien kekasaran) 100 untuk analisis hidraulika sistem 
springkler jenis vakum. 

 
2.5 Pemipaan Springkler: Sambungan, Gantungan, dan Penahan Ayun 

 
2.5.1 Umum 

Agar sistem springkler bekerja dengan baik selama kebakaran, jaringan pemipaan yang mengalirkan air dari 
sumbernya ke springkler terbuka harus mampu menahan tekanan internal yang bekerja padanya dan suhu 
eksternal yang tinggi. Selain itu, jaringan pemipaan harus disangga dengan benar dan mampu 
mempertahankan integritas strukturalnya selama gempa bumi. Jaringan pemipaan juga harus dipasang 
agar tidak mengganggu pancaran air springkler. 

Bagian berikut ini memberikan panduan pemasangan untuk jenis pipa yang digunakan dalam sistem 
springkler, metode sambungannya, dan metode penyangganya. 

Bagian ini tidak memberikan panduan tentang pemasangan pemipaan bawah tanah yang digunakan untuk 
menghubungkan pasokan air ke sistem springkler; lihat Lembar Data 3-10, Pemasangan/Pemeliharaan 
Saluran Pipa Pelayanan Swasta dan Perlengkapannya, untuk panduan pemasangan jenis sistem pemipaan 
ini. 

 
2.5.2 Pipa Sistem Springkler 

 
2.5.2.1 Umum 

Hanya gunakan pipa sistem springkler baru. 

Jika menggunakan pipa logam fleksibel, pastikan pipa itu Disetujui FM dan kompatibel dengan bahaya yang 
ingin dilindungi. Ikuti panduan dari pabrik untuk memasang pipa dan lihat panduannya untuk analisis 
antisipasi hambatan gesek melalui panjang pipa yang dipasang. 

Jika menggunakan pipa bukan logam, pastikan pipa itu Disetujui FM dan dan kompatibel dengan bahaya 
yang ingin dilindungi. Lihat panduan pemasangan dari pabrik untuk memastikan kompatibilitas pipa 
springkler bukan logam dengan semua komponen sistem springkler lainnya. Lihat Lembar Data 2-8, 
Proteksi Gempa Bumi untuk Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air, untuk pembatasan yang melibatkan 
pipa springkler bukan logam di area yang terkena gempa bumi. 

Ketika menggunakan pipa CPVC, pastikan pipa itu Disetujui FM dan memenuhi semua pedoman lainnya 
untuk pipa bukan logam di atas. Hanya gunakan pipa CPVC untuk berikut ini: 

• Bahaya hunian apa pun yang dilindungi oleh springkler Non-Area Penyimpanan saat pipa dilindungi dari 
area kebakaran oleh barrier yang tidak dapat dilepas yang memiliki Tingkat Ketahanan Api (TKA) sama 
dengan atau lebih lama dari 1 jam, atau 

• Bahaya hunian apa pun yang dilindungi oleh springkler Non-Area Penyimpanan respons cepat saat pipa 
tidak dilindungi dari area kebakaran, tetapi semua kondisi berikut terpenuhi: 

• Pipa dapat dilindungi oleh desain springkler yang didasarkan pada laju aplikasi aliran sama dengan 
4 mm/min (0,10 gpm/ft2), dan 

• Pipa dipasang pada sistem springkler pipa basah, dan 

• Setiap pipa tegak vertikal CPVC dilindungi oleh springkler Non-Area Penyimpanan respons cepat 
pada plafon yang terletak tidak lebih dari 0,3 m (1 ft) secara horizontal dari pipa pipa tegak vertikal. 

Untuk pipa logam kaku, pastikan memenuhi ketebalan dinding minimum yang diindikasikan dalam Tabel 22. 
Gunakan pipa yang Disetujui FM jika ketebalan dinding dari pipa logam kaku akan kurang dari yang 
ditunjukkan dalam Tabel 22. 
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Tabel 22. Ketebalan Dinding Minimum untuk Pipa Springkler Logam Kaku 
 

Diameter Nominal Pipa, mm (inci) Ketebalan Dinding Minimum untuk Pipa Springkler yang 
Tidak Disetujui FM, mm (in.) 

25 (1) 2,60 (0,100) 
32 (1¼) 2,60 (0,100) 
40 (11⁄2) 2,60 (0,100) 
50 (2) 2,60 (0,100) 

65 (21⁄2) 2,90 (0,115) 
80 (3) 2,90 (0,115) 

90 (31⁄2) 2,90 (0,115) 
100 (4) 2,90 (0,115) 
125 (5) 3,30 (0,130) 
150 (6) 3,30 (0,130) 
200 (8) 4,50 (0,180) 
250 (10) 4,50 (0,180) 
300 (12) 4,50 (0,180) 

 
Pastikan aplikasi pipa sesuai dengan daftar yang diuraikan dalam Panduan Persetujuan, lembar data 
spesifik hunian yang relevan, dan setiap persyaratan dari instansi berwenang khusus. 

Pastikan pipa sistem springkler kompatibel dengan lingkungan yang akan dilindungi, termasuk perkiraan 
tekanan internal tertinggi. Pipa sistem springkler yang akan dipasang di lingkungan atipikal, seperti 
lingkungan korosif, bersuhu rendah atau tinggi, membutuhkan pertimbangan khusus. Lihat Panduan 
Persetujuan untuk pipa sistem springkler yang dapat digunakan di mana perkiraan tekanan internal akan 
melebihi 12,1 bar (175 psi). Lihat Lembar Data 2-1, Korosi pada Sistem Springkler Otomatis, untuk 
rekomendasi tentang cara mencegah korosi internal dalam pipa sistem springkler. 

Pastikan ujung semua pipa sistem springkler mulus dan bebas dari serpihan atau sirip. 

Untuk membantu mengurangi potensi percepatan korosi pipa internal dari pipa baja hitam yang dilas secara 
longitudinal, pasang pipa tersebut dengan garis las yang diputar setidaknya 45° sejajar dengan lantai (untuk 
referensi, garis las mengarah ke lantai pada 0°). 

 
2.5.2.2 Pipa Baja Melengkung Untuk Sistem Springkler 

Pemipaan sistem springkler bengkok diperbolehkan untuk setiap pipa baja yang memiliki ketebalan dinding 
minimum 2,8 mm (0,109 in.), asalkan pipa tetap bulat dan radius minimum tekukan adalah 12 diameter pipa, 
terlepas dari ukuran pipa. Lihat Tabel 23 untuk pengecualian terhadap rekomendasi ini. 

 

Tabel 23. Pipa Baja Yang Tidak Membutuhkan Radius Tekukan Minimum Sebesar 12 Kali Diameter Pipa Minimum 
 

Diameter Nominal Pipa, mm (inci) Ketebalan Nominal Dinding, mm 
(inci) 

Radius Tekukan Minimum, Diameter 
Pipa 

25 (1) 3,2 (0,125) 6 
32 (1¼) 3,6 (0,140) 6 
40 (11⁄2) 3,6 (0,140) 6 
50 (2) 4,0 (0,155) 6 

65 (21⁄2) 5,0 (0,195) 5 
80 (3) 5,6 (0,220) 5 

90 (31⁄2) 5,6 (0,220) 5 
100 (4) 6,0 (0,235) 5 
125 (5) 6,3 (0,250) 5 
150 (6) 7,1 (0,280) 5 
200 (8) 8,0 (0,315) 5 
250 (10) 8,8 (0,345) 5 
300 (12) 10,3 (0,405) 5 
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2.5.2.3 Ukuran Pipa Minimum Untuk Sistem Springkler 

Kecuali untuk pipa logam fleksibel yang Disetujui FM yang digunakan untuk menghubungkan springkler 
otomatis ke pipa cabang, ukuran pipa minimum untuk pipa sistem springkler (mis., pipa yang tujuannya 
adalah untuk mengangkut air ke springkler) adalah 25 mm (1 inci). 

Diameter pipa nominal minimum untuk setiap pipa springkler yang dilengkapi dengan alarm aliran air tipe 
baling-baling adalah 50 mm (2 inci). 

Terlepas dari ukuran pipa springkler yang dipilih, pastikan ukuran itu terbukti secara hidraulika mampu 
memenuhi persyaratan desain minimum yang diuraikan dalam lembar data spesifik hunian yang relevan. 

 
2.5.2.4 Kemiringan dari Pipa Sistem Springkler Jenis Vakum dan Kering 

Atur pipa sistem springkler jenis kering (mis., pipa kering, praaksi, dll.,) untuk membuang air kembali ke 
saluran pembuangan pipa tegak sistem yang berdiameter 50 mm (2 inci). Untuk setiap bagian sistem 
springkler yang tidak dapat membuang air kembali ke saluran pembuangan berdiameter 50 mm (2 inci), 
sediakan saluran tambahan (atau setara) yang akan membuang air sistem springkler ke area yang aman. 

Atur pemipaan sistem springkler dengan pitch 4 mm/m (1⁄2 inci per 10 ft) untuk semua pipa cabang, dan 2 
mm/m (1⁄4 inci per 10 ft) untuk semua pipa springkler lainnya. 

 
2.5.2.5 Proteksi Pemipaan Sistem Springkler 

Lihat Lembar Data 7-14, Proteksi Peralatan Pengolahan Cairan Mudah Terbakar/Gas Mudah Terbakar, 
untuk pedoman pemasangan pipa sistem springkler di area yang berpotensi bahaya ledakan. 

Jangan menggantung apa pun, termasuk conduit, baki kabel, pipa udara, pengeras suara, dan papan rambu, 
pada pipa sistem springkler. 

Gunakan pipa galvanis internal, baja tahan karat, atau tahan korosi serupa di semua sistem springkler pipa 
kering, praaksi, area beku (refrigerated), pancaran serentak, dan proteksi paparan baru. Jangan gunakan 
pipa galvanis di area yang suhu lingkungannya dapat melebihi 54 °C (130 °F) kecuali pipa tersebut secara 
khusus Disetujui FM untuk penggunaan dalam kondisi semacam itu. 

Pengecualian: Pipa baja hitam dapat digunakan pada sistem springkler pipa kering yang dilengkapi dengan 
springkler jenis tertutup jika sistem pemipaan diisi dengan gas inert. Pipa baja hitam juga dapat digunakan 
pada sistem springkler jenis vakum jika pedoman yang diuraikan dalam Bagian 2.4.9.5 telah diterapkan. 

 
2.5.3 Sambungan Pipa Sistem Springkler 

 
2.5.3.1 Umum 

Untuk sistem springkler yang akan dipasang di zona gempa 50 hingga 500 tahun (sebagaimana 
didefinisikan oleh Lembar Data FM Global 1-2, Gempa Bumi), pasang sambungan pipa sesuai dengan 
Lembar Data 2-8, Proteksi Gempa Bumi untuk Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air. 

 
2.5.3.2 Sambungan Pipa 

Gunakan hanya sambungan pipa sistem springkler baru yang Disetujui FM (kopling, fiting, sambungan las, 
dan sambungan berulir) dan pastikan aplikasinya sesuai dengan daftar di dalam Panduan Persetujuan serta 
panduan pemasangan produk dari pabrik, lembar data spesifik hunian yang relevan, dan setiap persyaratan 
dari instansi berwenang. 

Pastikan sambungan pipa sistem springkler kompatibel dengan lingkungan di mana mereka akan 
digunakan. Sambungan pipa yang akan dipasang di lingkungan atipikal, seperti yang korosif atau dengan 
suhu sangat rendah atau sangat tinggi, perlu pertimbangan khusus. Juga, lihat Panduan Persetujuan untuk 
pipa dan sambungan yang dapat digunakan pada sistem springkler dengan perkiraan tekanan internal akan 
melebihi 12,1 bar (175 psi). Gunakan fiting penurun satu bagian (one-piece) saat menyambungkan dua pipa 
sistem springkler beda ukuran. 

Jangan biarkan sambungan pipa sistem springkler meluas ke jalur aliran pipa sistem springkler karena hal 
ini akan mengurangi diameter pipa springkler dan membatasi aliran air. 
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2.5.3.3 Sambungan Pipa Berulir 

Jangan ulir pipa dengan ketebalan dinding kurang dari 3,4 mm (0,133 inci). 

Pastikan ulir pipa sistem springkler dipotong sesuai dengan kode lokal dan kompatibel dengan ulir 
sambungan pipa sistem springkler. 

Aplikasikan senyawa sambungan, plester, atau material segel ulir serupa ke ulir pria semua sambungan 
berulir. 

 
2.5.3.4 Sambungan Pipa Alur 

Sambungan pipa alur gulung dan alur potong dapat diterima untuk pipa springkler yang memiliki ketebalan 
dinding 3,4 mm (0,133 inci) atau lebih besar. Jangan gunakan sambungan pipa alur potong jika ketebalan 
dinding pipa springkler kurang dari 3,4 mm (0,133 inci). Untuk pipa springkler yang memiliki ketebalan 
dinding kurang dari 3,4 mm (0,133 inci), gunakan kopling yang Disetujui FM yang secara khusus kompatibel 
dengan pipa springkler yang dipilih. 

Pastikan dimensi alur pipa springkler memenuhi persyaratan dari pabrik kopling pipa beralur. 

Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh daftar pipa springkler dalam Panduan Persetujuan, gulung alur semua 
pipa springkler sebelum digalvanis. 

 
2.5.3.5 Sambungan Pipa Ujung Rata 

Gunakan pipa springkler yang disetujui FM yang secara khusus kompatibel dengan sambungan pipa ujung 
rata yang disetujui FM atau serupa, jika ketebalan dinding pipa springkler kurang dari 3,4 mm (0,133 inci). 

Pastikan torsi yang benar telah diterapkan pada pengikat sambungan pipa sesuai dengan pedoman 
pemasangan dari pabrik. 

 
2.5.3.6 Sambungan Pipa Las 

Gunakan sambungan pipa las dan formasi las yang disetujui FM. 

Pastikan metode dan kualifikasi pengelasan untuk menggabungkan springkler dengan pipa sistem 
springkler mematuhi persyaratan minimum versi terbaru ANSI/AWS B2.1, Spesifikasi untuk Prosedur 
Pengelasan dan Kualifikasi Kinerja, atau metode yang setara. 

Sebuah fiting tidak diperlukan jika ujung pipa dilas sesuai dengan metode pengelasan yang dapat diterima. 

Pastikan semua operasi pekerjaan panas yang terkait dengan pengelasan pipa springkler di lokasi 
dilakukan sesuai dengan rekomendasi dalam Lembar Data 10-3, Manajemen Pekerjaan Panas. 

Pastikan lingkungan pengelasan tidak memengaruhi kualitas pengelasan. 

Pastikan lubang yang dipotong menjadi pipa springkler untuk outlet fiting memiliki ukuran diameter yang 
sama dengan fiting dan bebas dari gerinda atau sirip. 

Dokumentasikan bahwa semua coupon atau disk yang dipotong dari pipa springkler telah disingkirkan dari 
dalam pipa sistem springkler sebelum menggunakan sistem. 

 
2.5.4 Penyangga Pipa Sistem Springkler 

 
2.5.4.1 Umum 

Untuk sistem springkler yang akan dipasang di zona gempa 50 tahun hingga 500 tahun (sebagaimana 
didefinisikan dalam Lembar Data FM Global 1-2, Gempa Bumi), pasang penyangga dan penahan ayun pipa 
sesuai dengan Lembar Data 2-8, Proteksi Gempa Bumi untuk Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air, 
selain rekomendasi di bawah ini. 

 
2.5.4.2 Penyangga Pipa 

Gunakan penyangga pipa sistem springkler baru yang Disetujui FM (gantungan, pengikat, dll.) dan pastikan 
aplikasi mereka kompatibel dengan daftar di dalam Panduan Persetujuan serta pedoman pemasangan 
produk dari pabrik, lembar data spesifik hunian yang relevan, dan setiap persyaratan dari instansi 
berwenang. 
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Pastikan rakitan pendukung pipa kompatibel dengan lingkungan pemasangannya. Rakitan penyangga pipa 
yang akan dipasang di lingkungan atipikal, seperti yang bersifat korosif atau di mana suhunya sangat 
rendah atau sangat tinggi, perlu pertimbangan khusus. 

Pastikan semua komponen tambahan, seperti batang dan baja sudut, yang melengkapi pemasangan 
gantungan dan pengikat pipa yang tercantum dalam Panduan Persetujuan terbuat dari material besi dan 
kompatibel dengan lingkungan tempat mereka akan dipasang. 

 
2.5.4.3 Perhitungan Beban Minimum Daya Dukung untuk Penyangga Gantungan Pipa 

Pastikan rangka bangunan dapat menyangga beban minimum tambahan. Ketika gantungan pipa dipasang 
pada rangka non-bangunan, pastikan desain rangka non-bangunan memperhitungkan beban yang 
dikenakan oleh pipa sistem springkler. 

Dapatkan perhitungan yang memverifikasi (a) bagian rangka penyangga mampu membawa beban, dan (b) 
penyangga pipa melekat pada bagian rangka sesuai dengan rekomendasi dalam bagian ini. 

2.5.4.1.1 Beban Minimum Gantungan Pipa 

Untuk rakitan gantungan pipa (strut, batang, bracket, strap, dll.) dan bagian rangka pendukung (mis., purlin, 
joist, balok padat, atau lempeng), dasarkan penyangga pada beban titik desain minimum dua (2) kali berat 
tributari pipa sistem springkler yang diisi air, menggunakan faktor keamanan tidak kurang dari 1,0 untuk 
kekuatan yield, atau 1,25 untuk kekuatan utama; namun, pastikan beban titik desain tidak kurang dari 170 
kg (375 lb). 

2.5.4.1.2 Sambungan Pengikat Gantungan Pipa dan Beban Minimum Pengikat 

Untuk sambungan dan pengikat gantungan pipa (lasan, sekrup, baut, dll.), gunakan beban titik desain 
minimum lima (5) kali berat tributari pipa sistem springkler yang diisi air, menggunakan faktor keamanan 
tidak kurang dari 1,0 berdasarkan kekuatan utama dari sambungan atau komponen pengikat; namun, 
pastikan beban titik desain tidak kurang dari 340 kg (750 lb). 

2.5.4.1.3 Beban Minimum Mesiu Paku Tembak Berbasis Kimia/Resin 

Untuk paku tembak berbasis kimia/resin atau sistem pengikat dengan mesiu (PAFS) di mana komponen 
pengikat mengalami tegangan langsung dari beban gravitasi yang disangga, gunakan beban titik minimum 
sepuluh (10) kali berat tributari pipa sistem springkler yang diisi air, menggunakan faktor keamanan tidak 
kurang dari 1,0 berdasarkan pada kekuatan utama dari sambungan atau komponen pengikat. 

 
2.5.4.4 Memasang Rakitan Gantungan Pipa 

Pastikan pengikat atau paku tembak gantungan pipa kompatibel dengan material yang melekat (termasuk 
kayu) dan dipasang sesuai dengan daftar dalam Panduan Persetujuan serta instruksi pemasangan dari 
pabrik. Lihat pedoman tambahan di bawah ini ketika memasang gantungan pipa ke geladak baja, purlin 
baja, atau beton. 

2.5.4.4.1 Memasang Rakitan Gantungan Pipa ke Geladak 

Baja Jangan pasang gantungan pipa langsung ke geladak 

atap. Pengecualian: 

Gantungan pipa yang menyangga pipa cabang hanya dalam ukuran hingga dan termasuk 75 mm (3 inci) 
dapat dilekatkan pada geladak baja asalkan semua persyaratan berikut dipenuhi: 

(1) Jarak antara penyangga rangka bangunan lebih dari jarak maksimum yang diizinkan antara 
penyangga pipa untuk pipa cabang; dan 

(2) Pengikat gantungan pipa kompatibel untuk geladak baja, sesuai dengan Panduan Persetujuan; dan 

(3) Pengikat gantungan pipa dipasang sesuai dengan pedoman pemasangan dari pabrik; dan 

(4) Desain rangka dari geladak baja sudah memperhitungkan beban hidup, beban mati, dan beban 
tambahan dari setiap benda yang melekat padanya, serta beban minimum yang disyaratkan dari pipa 
sistem springkler. 

2.5.4.4.2 Memasang Rakitan Gantungan Pipa ke Purlin Baja 
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Pasang pengikat gantungan pipa ke baja bagian atap (purlin) berbentuk-C atau berbentuk-Z sesuai dengan 
spesifikasi pembuat bangunan, dan pastikan rangka bangunan dapat secara memadai menyangga 
tambahan beban minimum dari pipa sistem springkler (berdasarkan pada bagian efektif properti purlin). Jika 
pembuat bangunan tidak dikenal atau tidak bisa dihubungi untuk konsultasi, gunakan pedoman berikut: 

• Purlin Berbentuk Z: Pasang pengikat gantungan pipa ke titik tengah jaring vertikal. Sebagai alternatif, 
pengikat gantungan pipa dapat dipasang pada flensa bawah purlin berbentuk Z pada titik sedekat 
mungkin dengan jaring vertikal, tetapi pada jarak dari jaring vertikal tidak lebih dari 1⁄2 lebar flensa. 
Dalam keadaan apa pun, jangan gunakan pengaku flensa purlin sebagai titik pemasangan, atau 
membiarkan rakitan gantungan pipa bersentuhan dengan pengaku flensa. 

• Purlin Berbentuk C: Pasang pengikat gantungan pipa ke titik tengah jaring vertikal. Dalam keadaan apa 
pun, jangan gunakan pengaku flensa purlin sebagai titik pemasangan, atau membiarkan rakitan 
gantungan pipa bersentuhan dengan pengaku flensa. 

Lihat Gambar 45 untuk pedoman tambahan. 
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Gambar 45. Lokasi pemasangan gantungan dengan purlin berbentuk C atau Z 
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2.5.4.4.3 Memasang Rakitan Gantungan Pipa ke Beton 

Pasang gantungan pipa ke rangka beton menggunakan sisipan, paku payung ekspansi, atau pengikat yang 
Disetujui FM untuk digunakan dalam beton dan dipasang sesuai dengan pedoman dari pabrik serta 
rekomendasi di bagian ini. Pastikan penyangga pipa dapat menyangga beban minimum pipa sistem 
springkler sesuai Bagian 2.5.4.4. 

Untuk semua pengikat beton, pastikan pemasangannya tidak akan merusak tulangan beton, seperti 
tulangan baja (rebar) untuk beton cetak di tempat atau pra-cetak, untai baja kekuatan tinggi di beton 
pracetak/prategang, atau tendon baja kekuatan tinggi (terikat atau tidak terikat) pada beton pasca tarik. 

Jangan pasang pengikat beton ke dalam konstruksi balok beton berlubang (pasangan bata atau masonry). 

Jika sistem pengikat dengan mesiu (PAFS) digunakan, pastikan alat mesiu dan pengikat dengan ledakan 
telah Disetujui FM dan kompatibel dengan material yang digunakan untuk pengikat. 

Di zona gempa FM Global kurang dari atau sama dengan 500 tahun, jangan gunakan sistem pengikat 
dengan mesiu untuk penyangga atau penahan ayun pipa springkler. Lihat Lembar Data 2-8, Proteksi 
Gempa Bumi untuk Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air, untuk pedoman tambahan. 

Untuk komponen rangka beton, pasang pengikat tipe undercut yang Disetujui FM baik dalam orientasi 
vertikal maupun horizontal. Pasang semua pengikat beton lainnya hanya dalam posisi horizontal, kecuali 
jika memenuhi kriteria pada Bagian 2.5.4.4.3.1. 

2.5.4.4.3.1 Pengujian Lapangan Pengikat Beton 

Untuk memastikan pengikat dapat memenuhi beban minimum yang direkomendasikan dalam Bagian 
2.5.4.4.3, lakukan uji lapangan penyangga beban pada setidaknya 3 gantungan pipa yang representatif per 
plafon jika: 

(a) pengikat beton pasca-pemasangan (selain pengikat undercut) dipasang dalam orientasi vertikal dan 
digunakan untuk menyangga pipa yang lebih besar dari 80 mm (3 inci), atau 

(b) Semua jenis pengikat, terlepas dari orientasinya, dipasang pada beton ringan atau sejenisnya. 

Dasarkan beban untuk uji lapangan pada dua (2) kali berat tributari pipa sistem springkler yang diisi air. 
 

2.5.4.5 Lokasi dan Jarak Gantungan Pipa 

2.5.4.5.1 Jarak Maksimum Antara Gantungan Pipa 

Gunakan Tabel 24 di bawah ini untuk menentukan jarak maksimum yang diizinkan antara gantungan pipa 
untuk semua pipa sistem springkler yang dipasang secara horizontal. Pastikan semua bagian pipa 
springkler dengan panjang lebih dari 1,8 m (6 ft) disangga oleh setidaknya satu gantungan pipa. 

Pasang semua gantungan pipa dengan jarak minimum 0,3 m (1 ft) secara horizontal dari semua springkler 
tegak. 

 

Tabel 24. Jarak Maksimum Antara Gantungan Pipa 
 

Material Pemipaan 

Jarak Horizontal Maksimum Antara Gantungan Pipa, m (ft) 
Diameter Pipa, mm (inci) 

25 (1) 32 (1 1⁄4) 40 (1 1⁄2) 50 (2) 65 (2 1⁄2) 80 (3) 90 (3 1⁄2) 100 (4) > 100 
(> 4) 

Pipa Baja1 3,6 (12) 3,6 (12) 4,5 (15) 4,5 (15) 4,5 (15) 4,5 (15) 4,5 (15) 4,5 (15) 4,5 (15) 
CPVC2 1,8 (6) 1,95  

(6 1⁄2) 
2,1 (7) 2,4 (8) 2,7 (9) 3,0 (10) Tidak 

berlaku 
Tidak 

berlaku 
Tidak 

berlaku 

1 Untuk pipa springkler yang memiliki diameter pipa lebih besar dari 100 mm (4 inci), jarak maksimum antara gantungan dalam tabel di 
atas dapat diperpanjang hingga 1,5 m (5 ft) asalkan (a) ada minimum 2 gantungan per bagian pipa, dan (b) beban penyangga minimum 
per gantungan dihitung sesuai dengan Bagian 2.5.4.3. 
2 Berikan jarak untuk pipa sistem springkler CPVC yang Disetujui FM dan penyangga pipa yang menyertainya sesuai dengan daftar 
dalam Panduan Persetujuan. 

 

Lihat Panduan Persetujuan untuk lokasi dan jarak yang diperlukan untuk gantungan pipa pada pipa 
springkler tidak kaku yang Disetujui FM (mis., slang springkler fleksibel). 

2.5.4.5.2 Penyangga Pipa Tambahan 
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2.5.4.5.2.1 Penyangga Tambahan untuk Springkler 

Sediakan penyangga pipa tambahan untuk tiap pipa vertikal sepanjang 1,2 m (4 ft) atau lebih yang 
terhubung langsung dengan springkler. 

Berikan penyangga pipa tambahan untuk mencegah perputaran springkler dinding yang dipasang pada 
dinding. 

Berikan penyangga pipa tambahan untuk untuk mencegah gerakan ke atas untuk semua pipa U, saluran 
pipa springkler, dan susunan pemipaan serupa—terlepas dari panjang horizontal pipa—ketika pipa sistem 
springkler terhubung melalui kopling beralur. Untuk semua metode sambungan pipa lainnya yang dapat 
diterima, berikan penyangga pipa yang mecegah pergerakan ke atas untuk semua pipa U, saluran pipa 
springkler, dan susunan pemipaan serupa yang panjangnya lebih dari 0,6 m (2 
ft) secara horizontal. 

2.5.4.5.2.2 Penyangga Tambahan untuk Pipa Cabang 

Selain rekomendasi dalam Tabel 24, berikan penyangga pipa sistem springkler pada pipa cabang dan 
dalam jarak 0,3 m (1 ft) secara horizontal dari saluran pipa jika penyangga untuk saluran pipa terletak dalam 
jarak lebih dari 1,8 m (6 ft) secara horizontal dari sambungan pipa cabang ke saluran pipa. 

Selain rekomendasi dalam Tabel 24, berikan penyangga pipa sistem springkler untuk mecegah pergerakan 
ke atas dalam jarak 0,3 hingga 0,9 m (1 hingga 3 ft) secara horizontal dari springkler terakhir pada sistem 
pemipaan cabang jalur tunggal. 

Selain rekomendasi dalam Tabel 24, berikan penyangga pipa sistem springkler dalam jarak 0,3 m (1 ft) 
secara horizontal dari sambungan pipa springkler di setiap bagian pipa cabang yang memiliki perubahan 
horizontal dalam arah aliran. 

2.5.4.5.2.3 Penyangga Tambahan untuk Saluran Pipa 

Jarak maksimum antara penyangga pipa untuk saluran pipa pembagi (crossmain), saluran pipa pembagi 
utama (nearmain), dan saluran pipa cabang (farmain) dapat ditingkatkan lebih dari 1,5 m (5 ft) yang 
ditunjukkan pada Tabel 24, asalkan semua pipa cabang yang terletak di antara penyangga saluran pipa 
dilengkapi dengan penyangga pipa yang berada (a) dalam jarak 1,8 m (6 ft) dari sambungan ke saluran, 
atau (b) dalam setengah jarak yang ditunjukkan pada Tabel 24, mana yang lebih rendah nilainya. 

Selain rekomendasi dalam Tabel 24, sediakan penyangga pipa pada saluran pipa dalam jarak 0,9 m (3 ft) 
secara horizontal dari pipa cabang terakhir untuk mencegah pergerakan ke atas. 

Berikan penyangga pipa untuk mencegah gerakan ke atas pada setiap bagian horizontal pipa dalam jarak 
0,6 m (2 ft) di mana pipa tersebut terhubung ke bagian vertikal pipa. 

2.5.4.5.2.4 Penyangga Untuk Pipa Vertikal 

Berikan setidaknya satu penyangga pipa setiap 3,6 m (12 ft) secara vertikal. Gunakan penyangga pipa yang 
dibuat khusus untuk pipa yang bekerja secara vertikal, dan pasang sesuai dengan rekomendasi di bagian 
ini serta pedoman pemasangan dari pabrik. Pipa sistem springkler apa pun yang digunakan untuk 
menghubungkan springkler individual yang memanjang ke bawah secara vertikal kurang dari 3,6 m (12 ft) 
tidak memerlukan penyangga pipa tambahan. 

 
2.6 Komponen Sistem Springkler 

 
2.6.1 Umum 

Pasang komponen sistem springkler yang Disetujui FM, dan pastikan penggunaannya konsisten dengan 
daftar mereka di dalam Panduan Persetujuan, serta instruksi pemasangan dari pabrik, lembar data 
spesifik hunian yang relevan, dan setiap persyaratan dari instansi yang berwenang secara khusus. 
Komponen sistem springkler termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: 

• Springkler 

• Katup sistem 

• Pemipaan (lihat Bagian 2.5.2) 

• Sambungan pipa 

• Penyangga pipa gantungan dan penahan ayun 

• Katup kontrol 
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• Katup searah 

• Alarm aliran air 

• Alat pengukur tekanan 

• Sambungan layanan pemadam kebakaran 

• Katup pembuangan 

• Katup pelepas 

Pastikan komponen sistem springkler dan aksesorinya kompatibel dengan lingkungan pemasangannya, 
termasuk tekanan internal tertinggi yang diharapkan. Komponen sistem springkler yang akan dipasang di 
lingkungan atipikal, seperti lingkungan korosif, bersuhu rendah atau tinggi, perlu pertimbangan khusus. 
Lihat Lembar Data 2-1, Korosi pada Sistem Springkler Otomatis, untuk rekomendasi tentang cara 
mencegah korosi internal dalam pipa sistem springkler. 

Pelihara, uji, dan periksa semua komponen sistem springkler sesuai dengan Lembar Data 2-81, 
Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran dan Pemeliharaan Sistem Springkler. 

 
2.6.2 Katup Kontrol 

Pasang semua katup yang mengontrol aliran air ke sistem springkler sehingga mudah diakses dan dapat 
dioperasikan selama kebakaran, serta untuk semua persyaratan pengujian, inspeksi, dan pemeliharaan. 

Lengkapi setiap sistem springkler dengan setidaknya satu katup kontrol. 

Pasang katup yang mengontrol aliran air ke sistem springkler dengan urutan berikut: 

(1) Letakkan katup kontrol di luar ruangan minimal 12,0 m (40 ft) dari bangunan atau area yang 
dilayaninya. 

(2) Letakkan katup kontrol di luar ruangan kurang dari 12,0 m (40 ft) dari bangunan atau area yang 
dilayaninya. 

(3) Gunakan katup indikator di dinding. 

(4) Jika katup kontrol harus ditempatkan di area yang menyediakan proteksi, pasanglah di ruangan 
dengan konstruksi yang mempunyai Tingkat Ketahanan Api (TKA) minimum 1 jam dan pastikan ruangan 
dapat diakses langsung melalui pintu eksterior. 

Jika bahaya hunian membutuhkan konstruksi untuk mencegah kerusakan, pastikan semua katup kontrol 
luar terletak di belakang dinding eksterior yang tahan tekanan, dan semua katup kontrol internal terletak di 
dalam ruangan yang dilengkapi dengan dinding tahan tekanan. 

Berikan sarana untuk mengidentifikasi area fasilitas yang dipengaruhi oleh setiap katup kontrol. 
 

2.6.3 Katup Searah 

Lihat Lembar Data 3-3, Sambungan Silang, jika alat pencegah aliran balik diperlukan oleh instansi 
berwenang. 

Pasang setidaknya satu katup searah untuk setiap sistem springkler. Menyediakan katup alarm searah, 
katup pipa kering, katup praaksi atau katup pancaran serentak akan memenuhi tujuan dari rekomendasi ini. 

Katup searah yang Disetujui FM dapat dipasang di posisi vertikal atau horizontal seperti yang ditentukan 
dalam daftar Panduan Persetujuan. 

Katup searah dapat digunakan pada pipa tegak yang dilengkapi dengan springkler kering, pancaran 
serentak, praaksi, atau area beku (refrigerated) kecuali jika secara khusus direkomendasikan sebaliknya 
dalam lembar data spesifik hunian yang relevan. Namun, jangan memasang katup searah di hilir pipa tegak 
(mis., pada pipa pembagi utama, pipa pembagi, dll.) dalam jenis sistem ini kecuali disarankan secara 
khusus dalam lembar data spesifik hunian yang relevan. 

 
2.6.4 Alarm Aliran Air 

Menyediakan perangkat alarm baru yang Disetujui FM yang diaktifkan pada aliran air dalam sistem 
springkler. Setiap sistem pringkler harus diberikan perangkat alarm masing-masing dan diatur agar alarm 
bekerja secara lokal untuk setiap sistem springkler yang memiliki area proteksi 185 m2 (2.000 ft2) atau lebih 
besar. 
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Selain memasang perangkat alarm aliran air sesuai dengan pedoman pemasangan dari pabrik, pastikan 
perangkat alarm dipasang sesuai dengan daftar Panduan Persetujuannya, serta rekomendasi dalam 
Lembar Data 9-1, Pengawasan Properti, dan Lembar Data 5-40, Sistem Alarm Kebakaran. 

Atur perangkat alarm sistem springkler untuk memulai sinyal alarm tidak lebih dari 60 detik setelah aktivasi 
springkler. 

Pastikan perangkat alarm kompatibel dengan jenis sistem springkler yang dipasang. 
 

2.6.5 Sambungan Uji Pemeriksa dan By-Pass 

Pasang Sambungan Uji Pemeriksa di hilir setiap sistem springkler yang dilengkapi dengan perangkat alarm 
aliran air. 

Pengecualian No. 1: Sambungan Uji Pemeriksa tidak diperlukan untuk sistem pancaran serentak. 

Pasang tiap Sambungan Uji Pemeriksa sedemikian rupa sehingga mudah diakses untuk tujuan pengujian 
dan mengatur pelepasan airnya ke lokasi aman yang mampu menangani pancaran air maksimum yang 
diantisipasi. 

Lengkapi Sambungan Uji Pemeriksa dengan lubang saluran keluar yang ukurannya sama dengan lubang 
terkecil dari setiap springkler yang dipasang pada sistem springkler tempat Sambungan Uji Pemeriksa 
terpasang. 

Hubungkan Sambungan Uji Pemeriksa ke sistem springkler menggunakan pipa dengan diameter minimum 
25 mm (1 inci), tetapi tidak lebih besar dari pipa cabang sistem terkecil. 

Berikan tanda identifikasi pada tiap Sambungan Uji Pemeriksa yang menunjukkan bahwa sistem sedang 
diuji. 

Untuk sistem springkler pipa kering, praaksi, jenis vakum, dan area beku (refrigerated), pasang 
sambungan uji by-pass di pipa tegak sistem springkler yang akan memungkinkan pengujian perangkat 
alarm sistem tidak terpengaruh Sambungan Uji Pemeriksa. 

 
2.6.6 Alat Pengukur Tekanan 

Pasang alat pengukur tekanan baru yang Disetujui FM seperti yang direkomendasikan dalam bagian ini, 
dan pastikan alat tersebut diberi nilai setidaknya dua kali tekanan statis yang diharapkan di tempat 
pemasangannya. 

Pasang semua alat pengukur tekanan sistem springkler sedemikian rupa sehingga mudah diakses untuk 
pemeriksaan visual serta untuk persyaratan pengujian dan perawatan apa pun. 

Pasang alat pengukur tekanan di lokasi berikut: 

(1) Pada sisi hulu dan hilir setiap katup alarm searah, katup pipa kering, katup praaksi, dan katup area 
beku (refrigerated). 

(2) Pada sisi hulu dan hilir setiap katup searah yang dipasang pada pipa tegak springkler tanpa 
adanya katup alarm searah, katup pipa kering, katup praaksi, atau katup area beku (refrigerated). 

(3) Di sisi hulu katup sistem otomatis sistem springkler yang menghubungkan springkler terbuka. 

(4) Pada pasokan udara yang memasok sistem springkler pipa kering, praaksi, dan area beku 
(refrigerated). 

(5) Pada penerima udara dan pasokan pompa udara jika telah disediakan pada sistem springkler pipa 
kering. 

(6) Pada setiap akselerator pada sistem springkler pipa kering atau praaksi yang diatur untuk 
menunjukkan tekanan udara pada akselerator. 

Sediakan sambungan alat pengukur tekanan di dekat springkler paling jauh yang terletak pada sistem 
springkler pancaran serentak atau sistem springkler proteksi eksposur. 

 
2.6.7 Sambungan Layanan Pemadam Kebakaran 

Sediakan sambungan layanan pemadam kebakaran untuk setiap sistem springkler dan pasang di 
sepanjang dinding eksternal (atau yang setara) di dekat sistem springkler yang dimaksudkan untuk dipasok. 

Pengecualian: Sambungan layanan pemadam kebakaran dapat dihilangkan dari sistem springkler atas 
kebijakan instansi berwenang. 

Jika diizinkan oleh instansi berwenang, satu sambungan layanan pemadam kebakaran dapat dihubungkan 
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ke hilir saluran pipa pompa kebakaran di bawah tanah pekarangan dan diatur untuk memasok semua 
sistem springkler yang dihubungkan dari saluran pipa pekarangan. Lihat Lembar Data 3-10, 
Pemasangan/Pemeliharaan Saluran Pipa Pelayanan Swasta dan Perlengkapannya, untuk pengaturan 
sambungan layanan pemadam kebakaran yang dipasang pada saluran pipa pekarangan. 

Pastikan sambungan layanan pemadam kebakaran dilengkapi dengan peralatan penunjang dan 
sambungan internal yang kompatibel dengan yang ada di layanan pemadam kebakaran setempat. 

Dasarkan ukuran sambungan layanan pemadam kebakaran pada ukuran yang sama dengan pipa tegak 
sistem springkler terbesar yang seharusnya disediakan. 

Berikan plakat identifikasi di semua sambungan layanan pemadam kebakaran yang mengidentifikasi sistem 
springkler yang disediakan oleh sambungan layanan pemadam kebakaran. 

Saat menyambungkan layanan pemadam kebakaran langsung ke sistem springkler, pasang sambungan 
layanan pemadam kebakaran di sisi hilir katup searah saluran pipa, katup alarm searah, katup praaksi, 
katup pancaran serentak, atau katup area beku (refrigerated). 

Pengecualian: Sambungan layanan kebakaran dapat dipasang ke manifold sistem springkler yang 
dilengkapi dengan katup searah, asalkan pelekatan ada di hilir katup searah. 

Saat menyambungkan layanan pemadam kebakaran langsung ke sistem springkler pipa kering atau jenis 
vakum, pasang katup searah pada hulu pipa tegak sistem springkler pipa kering atau katup praaksi dan 
pasang sambungan layanan pemadam kebakaran ke pipa tegak di antara katup pipa kering/preaksi dan 
katup searah. 

 
2.6.8 Katup Pembuangan 

Berikan katup pembuangan baru seukuran minimum 50 mm (2 inci) pada tiap pipa tegak sistem springkler. 

Pasang setiap katup pembuangan sehingga mudah diakses untuk keperluan operasi, pengujian, dan 

pemeliharaan. 

Atur katup pembuangan untuk mengeluarkan air ke lokasi yang aman yang mampu menangani pancaran 
air maksimum yang diantisipasi dengan katup pembuangan terbuka penuh. 

Berikan masing-masing katup pembuangan sistem springkler dengan tanda identifikasi yang menunjukkan 
fungsi katup. 

 
2.6.9 Katup Pelepas Tekanan 

Jika suhu lingkungan pada pipa springkler dapat melebihi 50 °C (120 °F), pada setiap sistem springkler pipa 
basah berkisi berikan katup pelepas tekanan berukuran tidak kurang dari 6 mm (1/4 inci), atau alat pelepas 
tekanan setara, diatur untuk beroperasi pada tekanan minimum 0,7 bar (10 psi) di bawah tekanan nominal 
pipa sistem springkler. Atur katup pelepas tekanan untuk mengeluarkan air ke lokasi yang aman (biasanya 
ke saluran pembuangan utama). 

 
2.6.10 Katup Penurun Tekanan 

Gunakan metode alternatif untuk mengurangi jumlah atau sepenuhnya menghilangkan kebutuhan terhadap 
katup penurun tekanan dalam sistem springkler. 

Lihat Lembar Data 3-11, Katup Penurun Tekanan untuk Layanan Proteksi Kebakaran, ketika katup penurun 
tekanan diperlukan. 

 
2.7 Tinjauan Rancangan Sistem Springkler 

 
2.7.1 Umum 

Desain sistem springkler sesuai dengan lembar data spesifik hunian yang relevan dan lakukan analisis 
perhitungan hidraulika sistem springkler sesuai dengan Lembar Data 3-0, Hidraulika Sistem Proteksi 
Kebakaran. 

Kirimkan satu set rancangan kerja, perhitungan hidraulika sistem springkler, spesifikasi, dan dokumentasi 
lain yang diperlukan seperti dijelaskan dalam Bagian 2.7.2 hingga 2.7.5 kepada perwakilan FM Global yang 
ditunjuk untuk ditinjau dan diterima sebelum dimulainya pemasangan sistem springkler apa pun. 

Kirimkan setiap revisi rancangan kerja, perhitungan hidraulika sistem springkler, spesifikasi, dan 
dokumentasi lain yang diperlukan kepada perwakilan FM Global yang ditunjuk untuk ditinjau dan diterima 
sebelum dimulainya pemasangan sistem springkler apa pun. 
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Berikan satu set lengkap rancangan kerja akhir, analisis hidraulika sistem springkler, spesifikasi, dan 
dokumentasi apa pun yang diperlukan kepada pemilik bangunan dan/atau pelanggan untuk dokumentasi 
mereka. 

 
2.7.2 Rancangan Kerja 

Berikan informasi berikut pada rancangan kerja yang diajukan untuk ditinjau dan diterima: 

• Denah bangunan berskala yang menunjukkan: 

• Pasokan air yang tersedia untuk seluruh bangunan. Mencakup semua informasi mengenai 
rumah pompa kebakaran, pompa kebakaran, tangki pasokan air, dll., jika mereka merupakan 
bagian dari sistem pasokan air di lokasi. 

• Semua saluran pasokan air bawah tanah dan katup kontrol yang disediakan untuk saluran tersebut. 

• Semua hidran api dan katup kontrolnya. 

• Setiap sambungan pompa layanan pemadam kebakaran. 

• Semua peralatan proteksi kebakaran terkait serupa lainnya (seperti katup searah, dll.). 

• Bangunan dimana proteksi springkler dipasang. 

• Setiap bangunan dalam jarak 30 m (100 ft) dari bangunan subjek. 

• Panah arah. 

• Semua perbedaan ketinggian antara titik efektif uji pasokan air dan dasar pipa tegak sistem 
springkler. 

 
 

• Denah rancangan sistem springkler berskala untuk setiap bangunan dilengkapi dengan proteksi 
springkler. Untuk setiap rancangan, memperlihatkan: 

• Semua node yang digunakan dalam analisis hidraulika. 

• Desain sistem springkler didasarkan pada. 

• Aliran dan tekanan yang diperlukan untuk sistem springkler, serta titik acuan bahwa aliran dan 
tekanan telah dihitung juga. 

• SIN springkler, K-Faktor, dan nilai nominal temperatur untuk masing-masing springkler yang 
ditunjukkan dalam rancangan. 

• Setiap dan semua komponen sistem springkler yang tercantum dalam Bagian 2.4.1.2; pastikan 
mereka diberi label yang memadai. 

• Setiap pemipaan dan outlet untuk di dalam tempat slang dan/atau hidran dinding. 

• Jarak linier springkler. 

• Jarak horizontal springkler dari dinding. 

• Lokasi ventilasi panas/asap atau ventilasi pembuangan daya terkait dengan lokasi semua 
springkler. 

• Lokasi setiap area dengan suhu lingkungan hunian diperkirakan kurang dari 4 °C (40 °F) atau lebih 
dari 54 °C (130 °F). 

 
 

• Denah rancangan sistem springkler per bagian berskala untuk setiap bangunan dilengkapi dengan 
proteksi springkler. Untuk setiap rancangan, memperlihatkan: 

• Jarak vertikal springkler dari plafon. 

• Bahwa semua rekomendasi penghalang pancaran dalam Bagian 2.1.3.2.5 untuk springkler Non-Area 
Penyimpanan, Bagian 2.1.3.3.5 untuk springkler Dinding Non-Area Penyimpanan dan Bagian 2.2.3.5 
untuk springkler area Penyimpanan dipenuhi. 

Denah per bagian berskala dapat dihilangkan jika informasi rinci mengenai penghalang pancaran springkler 
dan jarak vertikal antara plafon dan springkler disediakan di dalam denah. 
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2.7.3 Analisis Hidraulika Sistem Springkler 

Kecuali direkomendasikan sebaliknya oleh lembar data spesifik hunian yang relevan, buktikan melalui 
analisis hidraulika, seperti yang direkomendasikan dalam Lembar Data 3-0, Hidraulika Sistem Proteksi 
Kebakaran, sistem springkler yang dianjurkan dapat memberikan desain dan durasi yang diperlukan serta 
telah ditentukan dalam lembar data spesifik hunian yang relevan. 

Lihat Bagian 2.7.5 untuk dokumentasi tambahan yang diperlukan mengenai analisis hidraulika sistem 
springkler. 

 
2.7.4 Spesifikasi 

Kirimkan spesifikasi untuk hal-hal berikut ini: 

• Spesifikasi mengenai konstruksi yang mudah terbakar untuk masing-masing area yang dilengkapi dengan 
proteksi springkler serta area yang dilengkapi dengan ventilasi panas/asap dan/atau setiap plafon kisi 
terbuka, mezanin atau jalur berjalan. 

• Spesifikasi mengenai hunian untuk masing-masing area yang dilengkapi dengan proteksi springkler. 
Untuk penggunaan gedung sebagai penyimpanan, lihat formulir FM999C, Sertifikat Analisis Hidraulika 
Kontraktor FM Global untuk Sistem Springkler Otomatis. 

• Berikan rincian mengenai hunian setiap area dengan perkiraan suhu lingkungan kurang dari 4 °C 
(40 °F) atau lebih dari 54 °C (130 °F). 

• Indikasikan desain Zona gempa dari area jika berada di dalam zona gempa 50 tahun hingga 500 tahun 
sebagaimana didefinisikan dalam Lembar Data FM Global 1-2, Gempa Bumi, dan indikasikan ketentuan 
untuk proteksi gempa bumi telah diperhitungkan. 

• Spesifikasi rinci tentang pasokan air yang akan memasok sistem springkler. Spesifikasi ini mencakup, 
tetapi tidak terbatas pada, informasi tentang rumah pompa, pompa kebakaran, dan tangki penyimpanan 
air, jika mereka merupakan bagian dari pasokan air. Gunakan data uji aliran (untuk setiap pasokan air 
yang tersedia) yang berusia tidak lebih dari 12 bulan. Pasokan air yang akan mencakup pompa 
kebakaran baru harus menyertakan salinan kurva karakteristik pompa dan ikuti rekomendasi dalam 
Lembar Data 3-7, Pompa Proteksi Kebakaran. Jika tangki penyimpanan air akan dipasang, spesifikasi 
harus disertakan untuk mendemonstrasikan kapasitas keseluruhannya, juga memenuhi rekomendasi 
dalam Lembar Data 3-2, Tangki Air untuk Proteksi Kebakaran. 

• Spesifikasi rinci untuk masing-masing komponen sistem springkler, mencakup, tetapi tidak terbatas 
pada, berikut ini: 

• Springkler 

• Katup sistem otomatis sistem springkler 

• Pipa sistem springkler 

• Sambungan pipa sistem springkler 

• Rakitan penyangga pipa sistem springkler 

• Katup kontrol sistem springkler dan katup pengatur tekanan 

• Katup searah sistem springkler dan pencegah aliran balik 

• Alarm sistem springkler 

• Alat pengukur tekanan sistem springkler 

• Sambungan layanan pemadam kebakaran sistem springkler 

• Katup pembuangan sistem springkler 

• Katup pelepas sistem springkler 

• Perangkat pembuka cepat sistem springkler 
 
 

• Spesifikasi rinci pasokan gas untuk setiap sistem springkler pipa kering, praaksi, atau area beku 
(refrigerated). 

• Spesifikasi rinci tentang cairan antibeku yang digunakan dalam sistem springkler solusi antibeku, dan 
perkiraan suhu lingkungan terendah pada area yang dilindungi. 
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• Spesifikasi rinci tentang komponen penggerak sistem springkler pipa kering (jika digunakan), praaksi atau 
area beku (refrigerated), serta urutan operasionalnya. 

• Spesifikasi rinci tentang setiap antarkunci yang disediakan untuk sistem springkler, dan metode 
aktuasinya. 

• Spesifikasi rinci tentang lokasi yang akan memantau alarm yang disediakan untuk sistem springkler. 
 

2.7.5 Dokumentasi Yang Diperlukan 

Kirimkan dokumentasi berikut ini untuk ditinjau dan diterima: 

• Formulir Sertifikat Material dan Uji Kontraktor FM Global untuk Sistem Springkler Otomatis (FM85A) 
dengan semua bagian yang mendahului bagian Uji Sistem Springkler Otomatis yang diselesaikan oleh 
kontraktor pemasang. Lihat Lampiran C untuk salinan formulir ini. 

• Formulir Sertifikat Analisis Hidraulika Kontraktor FM Global untuk Sistem Springkler Otomatis 
(FM999C) yang telah selesai. Lihat Lampiran C untuk salinan formulir ini. 

• Dokumentasi yang menunjukkan bahwa perkiraan waktu pengiriman air untuk setiap sistem springkler 
pipa kering, area beku (refrigerated), atau praaksi pipa kering dapat memenuhi waktu maksimum yang 
diperkenankan. 

• Pada saat menerima korespondensi tinjauan rencana FM Global, berikan pengajuan yang direvisi atau 
respons tertulis kepada FM Global. Respons tersebut harus mendokumentasikan bagaimana 
rekomendasi dari tinjauan rencana FM Global akan ditanggapi. 

 
2.7.6 Mengatur Penerimaan di Lapangan FM Global 

Hubungi kantor layanan lapangan FM Global untuk mengatur kunjungan penerimaan lapangan. Kantor 
layanan lapangan FM Global akan menentukan ruang lingkup pemeriksaan dan pengujian lapangan yang 
perlu disaksikan oleh FM Global. Ruang lingkup ini tergantung pada sejumlah faktor, seperti jenis 
pemasangan, bahaya yang dilindungi, ukuran pemasangan, dan zona gempa bumi. 

 
2.8 Uji Penerimaan Sistem Springkler 

Uji penerimaan harus dilakukan oleh kontraktor pemasang pada setiap sistem springkler baru sebelum 
menggunakannya. Uji penerimaan terdiri dari, tetapi tidak terbatas pada, butir berikut ini: 

• Pastikan gambar kerja dan spesifikasi kerja untuk sistem springkler, seperti yang direkomendasikan 
dalam Bagian 2.7, telah dikirimkan, ditinjau, dan diketahui dapat diterima oleh FM Global. 

• Pastikan bahwa setiap rekomendasi yang belum diselesaikan tercantum dalam korespondensi tinjauan 
rencana FM Global telah dilaksanakan untuk kepuasan FM Global. 

• Pastikan sistem springkler telah dipasang sesuai dengan rancangan kerja yang telah ditinjau dan gambar 
kerja yang telah diterima. Pastikan setiap penyimpangan dari gambar kerja telah dicantumkan dan 
dianggap dapat diterima oleh FM Global. 

• Konfirmasikan bahwa semua bagian yang diperlukan dalam Formulir FM Global Uji Coba Kontraktor 
untuk Sertifikat Material dan Sistem Springkler Otomatis (FM85A) telah dilengkapi oleh kontraktor 
pemasang dan bahwa salinan formulir telah diserahkan kepada perwakilan FM Global yang ditunjuk. 
Lihat Lampiran C untuk salinan formulir ini. 

• Konfirmasikan bahwa semua bagian yang diperlukan dari formulir Sertifikat Analisis Hidraulika Kontraktor 
FM Global untuk Sistem Springkler Otomatis (FM999C) telah dilengkapi oleh kontraktor pemasang dan 
bahwa salinan formulir telah diserahkan kepada perwakilan FM Global yang ditunjuk. Lihat Lampiran C 
untuk salinan formulir ini. 

• Buktikan melalui uji trip bahwa semua sistem springkler praaksi pipa kering, area beku (refrigerated), atau 
“jenis kering” dapat mencapai tekanan pengoperasian sistem penuh yang diperlukan pada springkler 
paling jauh dalam jangka waktu maksimum yang diberikan (lihat prosedur uji di bawah ini). 

• Buktikan melalui uji aliran penuh bahwa pasokan air aktual yang tersedia untuk sistem springkler setara 
atau lebih besar dari pasokan air yang tersedia yang diindikasikan pada rancangan kerja yang dikirim dan 
diterima. 

• Verifikasi melalui pengujian fisik bahwa semua katup kontrol sistem springkler dalam posisi terbuka 
seutuhnya. Pastikan setiap penghambat alarm tersedia untuk katup kontrol sistem springkler agar 
sepenuhnya berfungsi selama pengujian fisik katup kontrol. Lihat Lembar Data 2-81, Pemeriksaan 
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Keselamatan Kebakaran dan Pemeliharaan Sistem Springkler, untuk panduan khusus tentang pengujian 
fisik katup kontrol. 

• Pastikan setiap alarm yang dilengkapi untuk sistem springkler diterima di panel kontrol alarm, juga di 
tempat pemantauan alarm, jika tersedia. Jika alarm lokal tersedia, pastikan mereka berfungsi dengan 
benar. 

• Verifikasi fungsi yang tepat dari semua sistem aktuasi, perangkat deteksi terkait, dan semua peralatan 
antarkunci yang diperlukan untuk operasi sistem springkler yang memadai. 

• Konfirmasikan bahwa setiap antarkunci yang diaktifkan oleh operasi sistem springkler berfungsi dengan 
benar selama pengujian sistem springkler. 

• Pastikan bahwa semua tanda identifikasi peralatan telah disediakan ketika dibutuhkan. 

• Pastikan kabinet springkler cadangan telah disediakan untuk masing-masing sistem springkler seperti 
yang direkomendasikan dalam Bagian 2.1.3.1.7 untuk springkler Non-Area Penyimpanan dan 2.2.3.1.6 
untuk springkler area Penyimpanan. 

Setelah uji penerimaan telah selesai dan pendokumentasian yang tepat telah diberikan kepada perwakilan 
FM Global yang ditunjuk, pastikan bahwa semua aspek sistem springkler, termasuk semua alarm dan antar 
kunci, telah digunakan. 

 
2.8.1 Prosedur Uji untuk Sistem Springkler Praaksi, Pancaran Serentak, dan Area Beku (refrigerated) 

1. Lakukan uji trip sistem springkler dengan mengaktifkan perangkat aktuasi responsif panas. Jika detektor 
panas digunakan, uji sistem dengan mengaplikasikan panas ke detektor panas di masing-masing zona 
deteksi. Jika springkler basah atau kering percontohan digunakan, uji sistem dengan menggabungkan 
springkler atau dengan membuka sambungan uji saluran percontohan pada ujung sistem saluran 
percontohan. 

Pastikan katup kontrol sistem dalam posisi terbuka lebar dan bahwa semua pasokan air, termasuk pompa 
kebakaran dapat digunakan. Cara ini akan menguji integritas sistem (pipa, fitting, gantungan, clapper katup, 
dll). 

Selama pengujian ini, periksa juga pengoperasian peralatan pengawasan yang tepat, alarm aliran air, dan 
kontrol antarkunci untuk memulai pompa kebakaran, menghentikan konveyor, mematikan sistem 
penanganan udara, dll. 

Dalam kasus khusus, seperti dengan ruang tanpa gema, di mana nilainya mungkin tinggi dan ada 
kekhawatiran dengan kemungkinan kerusakan selama uji penerimaan aliran penuh (lihat Lembar Data 1-
53, ruang tanpa gema), atau dengan freezer di mana air dapat membeku, lakukan segala upaya untuk 
menyelesaikan pengujian penerimaan sebelum memasukkan barang bernilai tinggi atau sebelum 
membawa suhu freezer ke tingkat operasi. 

2. Setelah berhasil melakukan uji trip aliran penuh, lakukan uji trip tambahan untuk memastikan 
pengoperasian yang tepat dari masing-masing sirkuit perangkat responsif panas dan tempat trip manual, 
baik lokal maupun jarak jauh. Pengujian ini dapat dilakukan dengan katup kontrol sistem yang dibatasi. 
Setelah berhasil menyelesaikan uji trip, pastikan pemipaan sistem dikeringkan dengan benar dan biarkan 
sistem digunakan. 

 
2.9 Operasi dan Perawatan 

Lihat Lembar Data 2-81, Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran dan Pemeliharaan Sistem Springkler, untuk 
pedoman dalam pengoperasian dan pemeliharaan springkler dan/atau sistem springkler. 

 
2.10 Kontrol Sumber Penyalaan 

Pastikan semua operasi pekerjaan panas yang terkait dengan pemasangan sistem springkler dilindungi 
sesuai dengan rekomendasi dalam Lembar Data 10-3, Manajemen Pekerjaan Panas. 

 
3.0 DUKUNGAN UNTUK REKOMENDASI 

Rekomendasi proteksi kebakaran dalam lembar data ini didasarkan pada pengujian, kerugian yang dialami, 
dan pertimbangan teknis. Tidak setiap situasi telah diuji, juga tidak setiap potensi solusi diidentifikasi. 
Pertimbangkan dengan cermat semua variabel yang terlibat ketika mengeksplorasi opsi yang berbeda dari 
opsi yang ditemukan dalam lembar data ini. 

Rekomendasi dalam lembar data ini bertujuan memastikan hal-hal berikut: 
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(1) Springkler akan beroperasi pada waktu yang tepat. 

(2) Springkler akan memiliki pola pancaran air tidak terhalang. 

(3) Komponen sistem springkler akan berfungsi secara andal. 
Rekomendasi dalam lembar data ini harus dikombinasikan dengan parameter desain dalam lembar data 
spesifik hunian yang relevan untuk memastikan sistem springkler akan memberikan volume air yang 
memadai untuk mengontrol atau menghentikan kebakaran. 

 
3.1 Riwayat Kerugian 

Springkler otomatis telah tersedia secara komersial selama lebih dari 100 tahun. Riwayat kerugian fasilitas 
yang dilengkapi dengan sistem springkler sangat baik ketika sistem telah dipasang sesuai dengan 
rekomendasi dalam lembar data ini. 

Mayoritas kerugian akibat kebakaran besar pada fasilitas industri terutama disebabkan kurangnya proteksi 
springkler. Selama sepuluh tahun terakhir (1998-2008), rata-rata kerugian akibat kebakaran di lokasi yang 
membutuhkan sistem springkler tetapi tidak dipasang mencapai US$3,4 juta, sedangkan rata-rata kerugian 
akibat kebakaran di lokasi yang dilengkapi dengan sistem springkler yang dipasang dan didesain dengan 
baik adalah sekitar US$600.000; rasio sekitar 6 banding 1. 

Riwayat kerugian FM Global selama dua puluh tahun terakhir mengindikasikan bahwa sekitar 25%, 
pengoperasian springkler tunggal akan mengontrol atau memadamkan kebakaran jika sistem springkler 
telah didesain dan dirancang dengan baik. Persentase ini meningkat hingga sekitar 50% dengan 
pengoperasian tiga atau kurang dari tiga springkler, dan 75% dengan pengoperasian sembilan atau kurang 
dari sembilan springkler. Ada sumber lain yang tersedia secara umum yang mengindikasikan hasil yang 
lebih baik. 

Jumlah maksimum springkler yang beroperasi selama kebakaran biasanya akan berfungsi sangat baik 
sebelum pemadam kebakaran setempat sampai dan mulai memadamkannya. Memberikan proteksi 
springkler sesuai dengan lembar data ini dapat berarti membedakan antara pemadam kebakaran setempat 
yang tiba untuk menemukan kebakaran yang relatif kecil dan kebakaran yang tak terkendali. 

Tabel 25 memperlihatkan penyebab utama kebakaran selama sepuluh tahun terakhir (1998-2008) pada fasilitas 
klien FM Global yang dilengkapi dengan proteksi springkler: 

 

Tabel 25. Kerugian yang Pernah Dialami: Penyebab Kebakaran Berdasarkan Frekuensi (1998-2008) 
 

Penyebab Kebakaran Persentase Kerugian Akibat Kebakaran Berdasarkan 
Frekuensi 

Pembakaran, pembakaran gedung 34 
Masalah listrik 15 

Merokok 7 
Pekerjaan panas 6 

Penyalaan spontan, reaksi kimia 4 
Permukaan panas 4 
Aneka percikan api 2 

Lainnya 28 

 
Hasil yang diindikasikan dalam tabel ini didasarkan pada kebakaran dalam penggunaan gedung untuk 
penyimpanan. Dalam penggunaan gedung untuk manufaktur, jumlahnya berbeda, dengan mayoritas 
kebakaran disebabkan masalah listrik dan permukaan panas (gesekan). 

Mayoritas kebakaran di lokasi diproteksi dengan springkler terutama disebabkan desain springkler untuk 
bahaya penggunaan gedung yang tidak tepat atau pemeliharaan sistem springkler yang tidak memadai. 

 
3.1.1 Contoh Kerugian 
3.1.1.1 Pekerjaan Panas Pada Fasilitas Dengan Springkler Yang Masih Dalam Proses Pemasangan 

Kebakaran yang disebabkan oleh pengelasan kontraktor telah merusak pabrik pengolahan ayam. Springkler 
sedang dipasang di area tetapi belum digunakan. Kebakaran melibatkan isolasi dinding yang terdiri dari 
papan polystyrene yang ditutup dengan plastik yang diperkuat dengan fibre glass. Kebakaran menyebar ke 
isolasi polyurethane, yang telah disemprotkan ke atap baja lapis baja, yang mengakibatkan runtuhnya atap 
seluas 2.600 m2 (28.000 ft2). Kebakaran menyebar ke bengkel perawatan, pusat kendali gerak, dan area 
penyimpanan kotak bergelombang. Peralatan di area yang runtuh rusak parah. Kontraktor sedang 
melakukan pengelasan dalam jarak 100 mm (4 inci). Sistem izin pekerjaan panas pabrik tidak diikuti. 
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Pengawas kebakaran tidak ditempatkan, dan alat pemadam kebakaran tidak tersedia. 

3.1.1.2 Pembakaran Pada Fasilitas Dengan Springkler Yang Baru Dipasang Tapi Belum Terhubung Dengan 
Pasokan Air 

Kebakaran yang terjadi di pabrik pembuatan kabel serat optik di mana pembakaran dianggap sebagai 
penyebab yang paling mungkin. Kebakaran terjadi di bagian bangunan seluas sekitar 700 m2 (7.500 ft2) di 
mana bahan baku (terutama biji plastik) disimpan di rak dengan ketinggian 3,9 m (13 ft). Atap dan dinding 
bagian bangunan ini terdiri dari lapisan panel terisolasi plastik. Proteksi springkler telah dipasang di area ini 
tetapi belum digunakan karena pengerjaan pompa kebakaran belum selesai. Selama kebakaran, baik atap 
dan dinding bagian bangunan ini runtuh. Peralatan produksi dan produk yang sedang diolah di bagian 
sebelahnya rusak. Kerusakan akibat asap juga meluas ke bangunan-bangunan yang bersebelahan. Bahaya 
asap meluas disebabkan terbukanya pintu kiri antara bangunan yang bersebelahan. Meskipun deteksi 
kebakaran dilakukan dengan cepat, berkat pengoperasian alarm pencurian dan asap, respons oleh 
pemadam kebakaran berbayar terlambat lebih dari 20 menit. 

3.1.1.3 Kerugian Akibat Kebakaran Pada Fasilitas Bertingkat Tinggi Yang Dilengkapi Dengan Springkler Tapi 
Bukan Pada Area Kebakaran 

Kebakaran terjadi di sebuah kompleks besar yang mencakup 2.900 kamar hotel, kasino judi, gedung 
pertemuan, dan area perbelanjaan. Pembakaran oleh seorang karyawan ditetapkan sebagai penyebab 
sumber kebakaran. 

Karyawan tersebut membakar empat area terpisah dari kompleks. Di satu area, api berasal dari lantai 
delapan pada salah satu dari tiga sayap 30 lantai. Ketiadaan springkler di area ini memungkinkan api 
menyebar dari tirai di lobi lift melalui jendela besar yang pecah ke lantai 28 di mana penyebaran terhenti 
oleh lantai beton yang meluas setidaknya 1,5 m (5 ft) di luar dinding tirai beton. Kerusakan kebakaran yang 
parah terjadi pada karpet, penutup dinding vinil, dan pintu kayu ruang tamu di semua lantai yang terdampak. 
Interior pada setidaknya tujuh kamar tamu, terbakar setelah tamu yang pergi membiarkan pintu dalam 
keadaan terbuka. Kerusakan akibat asap meluas di semua lorong dan sekitar 50% kamar di sayap tempat 
kebakaran terjadi. Bagian sayap yang lain juga mengalami kerusakan akibat asap. 

Dari tiga area lainnya yang terkena dampak, satu kebakaran dimulai di ruang penyimpanan seragam yang 
dilengkapi dengan proteksi springkler. Kebakaran membuka satu springkler yang mengendalikan api. 
Kebakaran di dua area lainnya padam sendiri karena terbatasnya bahan mudah terbakar yang ada. 

Seluruh kompleks harus ditutup selama sekitar tiga minggu sedangkan sayap hotel tempat kebakaran 
dimulai, termasuk sekitar 900 kamar yang rusak, harus ditutup lebih lama. 

 
4.0 REFERENSI 

 
4.1 FM Global 

Panduan Persetujuan, publikasi dari Lembar Data 
Persetujuan FM 1-2, Gempa Bumi 
Lembar Data 1-10, Interaksi Springkler, Ventilasi Asap dan Panas, dan Tirai Asap 
Lembar Data 1-12, Plafon dan Ruang Tersembunyi 
Lembar Data 1-20, Proteksi Terhadap Paparan Kebakaran Luar Ruangan 
Lembar Data 1-57, Plastik dalam Konstruksi 
Lembar Data 2-1, Korosi pada Sistem Springkler Otomatis 
Lembar Data 2-8, Proteksi Gempa Bumi untuk Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air  
Lembar Data 2-81, Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran dan Pemeliharaan Sistem Springkler 
Lembar Data 3-0, Hidraulika Sistem Proteksi Kebakaran 
Lembar Data 3-2, Tangki Air untuk Proteksi Kebakaran 
Lembar Data 3-3, Sambungan Silang 
Lembar Data 3-7, Pompa Proteksi Kebakaran 
Lembar Data 3-10, Pemasangan/Pemeliharaan Saluran Pipa Pelayanan Pemadam Kebakaran Swasta dan 
Perlengkapannya 
Lembar Data 3-11, Katup Penurun Tekanan untuk Layanan Proteksi Kebakaran 
Lembar Data 5-40, Sistem Alarm Kebakaran  
Lembar Data 5-48, Deteksi Kebakaran Otomatis Lembar Data 7-11, Konveyor 
Lembar Data 7-14, Proteksi Peralatan Pemrosesan Cairan Mudah Terbakar/Gas yang Mudah Terbakar 
Lembar Data 8-9, Penyimpanan Kelas 1, 2, 3, 4, dan Komoditas Plastik 
Lembar Data 8-29, Penyimpanan Berpendingin 
Lembar Data 9-1, Pengawasan Bangunan 
Lembar Data 9-18, Proteksi Terhadap Pembekuan 
Lembar Data 10-3, Manajemen Pekerjaan Panas 



©2010-2014 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

Pedoman Pemasangan Springkler Otomatis 2-0 
Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global Halaman 93 

 
 

 

4.2 Lainnya 
 

4.2.1 American Society of Mechanical Engineers 

Kode Ketel Uap ASME dan Bejana Bertekanan, Bagian IX, Kualifikasi Pengelasan dan Pematrian 
 

4.2.2 American Welding Society (AWS) 

AWS B2.1, Spesifikasi Prosedur Pengelasan dan Kualifikasi Kinerja 
AWS D10.9, Spesifikasi Kualifikasi Prosedur Pengelasan dan Pengelas untuk Pemipaan dan Sistem Pipa 

 
LAMPIRAN A DAFTAR ISTILAH 
Air Priming: Air yang diaplikasikan di atas clapper internal katup sistem otomatis (misalnya katup pipa kering, 
katup praaksi, dll.) untuk membantu agar karet atau komponen serupa tidak mengering dan menyebabkan 
kemungkinan kegagalan katup. 

Akselerator: Perangkat pembuka cepat, biasanya dipasang pada katup pipa kering dari sistem pipa kering, 
yang digunakan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan katup kontrol air (seperti katup pipa kering) untuk 
membuka. Perangkat ini bekerja dengan mengurangi perbedaan tekanan yang melintasi clapper katup 
kontrol air. 

Alarm Aliran Air: Perangkat yang dipasang pada sistem springkler dan diatur untuk menyediakan alarm 
ketika satu atau lebih springkler beroperasi. 

Alarm Tamper: Perangkat yang dipasang pada sebuah katup kontrol sistem springkler yang dioperasikan 
secara manual yang akan memberikan kondisi alarm jika batang katup tidak berada di lokasi yang tepat 
(mis. terbuka atau tertutup sepenuhnya). 

Alat Pengukur Tekanan: Perangkat yang dipasang pada sistem springkler yang mengukur tekanan air, atau 
media lain dalam sistem springkler, bekerja pada dinding internal pemipaan springkler. 

Aliran Jalur Tunggal: Aliran air melalui bagian pipa springkler yang hanya satu arah. 

Antarkunci (Interlock): Pengaturan fungsi operasi normal, seperti aliran udara ruangan atau operasi 
konveyor sabuk akan terganggu atau diubah jika terjadi kondisi alarm sistem springkler. 

Area Permintaan (Demand Area): Area operasi springkler yang diharapkan, berdasarkan bahaya komoditas 
yang dilindungi, digunakan untuk tujuan desain hidraulika. 

Arm Frame Springkler Otomatis: Komponen kerangka springkler yang digunakan untuk menghubungkan 
deflektor springkler ke springkler dengan jarak yang ditetapkan dari lubang springkler. 

Atap Sekunder Baja Berbentuk Z (Purlin): Bagian sekunder yang tipis, biasanya setebal 1,5 hingga 3,0 mm 
(0,058 hingga 0,120 inci), baja padat, baja dingin (langsung menyangga geladak) yang dibentuk dalam 
bentuk huruf Z. Biasanya kedalamannya bervariasi dari 200 hingga 290 mm (8 hingga 11,5 inci), tetapi 
dapat berkisar dari 165 hingga 368 mm (6,5 hingga 14,5 inci). Lihat Lembar Data FM Global 1-31, Sistem 
Atap Logam, untuk penjelasan lebih lanjut. 

Bagian Rangka Padat Mudah Terbakar: Bagian rangka plafon yang tidak memiliki lubang dan tidak 
mematuhi ASTM E136, Metode Uji Standar untuk Ciri Material dalam Tungku Tabung Vertikal Pada 750 °C. 

Bagian Rangka Padat Tidak Mudah Terbakar: Bagian rangka plafon yang tidak memiliki lubang dan 
mematuhi ASTM E136, Metode Uji Standar untuk Ciri Material dalam Tungku Tabung Vertikal Pada Suhu 
750 °C. 

Bar Joist Chord: Juga dikenal sebagai flensa bar joist, merupakan bagian atas dan bawah bar joist yang 
mendukung jaringan joist. Biasanya terdiri dari dua sudut besi yang dipasang saling membelakangi. 

Barrier Padat Kontinu Datar: Plafon sekunder mulus yang tidak memiliki lubang dan dipasang sejajar 
dengan lantai dan membentang di seluruh area yang memerlukan springkler tambahan. Biasanya dipasang 
di bawah benda yang tidak rata dan dianggap penghalang untuk springkler plafon. 

Beban Hidup: Beban variabel yang berasal dari penggunaan dan hunian selama masa pakai rangka. Beban 
hidup di atap termasuk beban yang dihasilkan manusia, material dan peralatan perawatan yang dapat 
dipindahkan, dan benda bergerak lainnya seperti planter. 

Beban Kolateral (Collateral Load): Beban mati yang diakibatkan berat benda yang digantung dari bagian 
bawah atap atau plafon, seperti pipa, saluran (ductwork), peralatan, dll. 

Beban Mati: Beban yang terdiri dari bobot semua material bangunan, cat bangunan, dan peralatan servis 



©2010-2014 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

2-0 Pedoman Pemasangan Springkler Otomatis 
Halaman 94 Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global 

 
 

 

tetap. Dalam kasus sistem atap ramah lingkungan, seluruh rakitan atap (termasuk media perkembangan, 
material atap, dan air yang ditampung) dianggap sebagai beban mati. 

Beban Titik: Nilai beban yang mewakili total berat yang disalurkan ke struktur bangunan pada titik 
sambungan. 

Benda Individu (Penghalang Pancaran): Suatu benda dapat dianggap sebagai benda individu untuk tujuan 
penghalang pancaran ketika jarak horizontal antaranya dan benda terdekat lebih dari 3 kali dimensi terkecil 
benda. Sebaliknya, lebar benda, untuk tujuan evaluasi penghalang pancaran, akan didasarkan pada lebar 
kedua dimensi terkecil benda ditambah jarak horizontal di antara mereka. Contoh benda individual adalah 
pipa servis selebar 75 mm (3 inci) yang terletak setidaknya 225 mm (9 inci) secara horizontal jaraknya dari 
benda lain. 

Benda yang Dikelompokkan (penghalang pancaran): Dua atau beberapa benda berdekatan yang dianggap 
sebagai benda yang dikelompokkan untuk tujuan penghalang pancaran jika jarak horizontal di antara 
mereka kurang dari 3 kali dimensi terkecil benda. Dalam kondisi ini, lebar benda, untuk tujuan evaluasi 
penghalang pancaran, dianggap sebagai lebar dimensi terkecil kedua benda ditambah jarak horizontal di 
antara keduanya. Contoh benda yang dikelompokkan yaitu pipa servis selebar 75 mm (3 inci) yang terletak 
200 mm (8 inci) jauhnya dari pipa servis selebar 75 mm (3 inci) lainnya. Secara bersama, menunjukkan 
objek selebar 350 mm (14 inci) untuk keperluan analisis penghalang benda. 

Beton Ringan: Beton yang memiliki berat unit kurang dari 1.840 kg/m3 (115 lb/ft3). 

Board-on-Joist: Konstruksi yang terdiri dari plafon kayu atau dek lantai yang ditopang oleh balok kayu yang 
berjarak dekat (biasanya berukuran 2 inci x 4 inci atau balok yang lebih besar). 

Butt-Welded: Proses penyambungan yang menyatukan ujung dua bagian pipa springkler dengan cara 
pengelasan yang dapat diterima tanpa ujung pipa yang tumpang tindih. 

Celah Rak Longitudinal: Ruang vertikal, terletak di antara material yang disimpan dalam pengaturan rak 
penyimpanan, yang sejajar dengan lorong pemuatan. Celah seperti ini biasanya ditemukan di rak 
penyimpanan. Celah rak longitudinal setidaknya harus memiliki lebar 75 mm (3 inci) secara vertikal setinggi 
rak di atas beban bawah agar dapat membuat batasan area rak yang terpisah ketika komoditas diletakkan 
pada rak penyimpanan. 

Celah Rak Transversal: Celah vertikal, terletak di antara material yang disimpan dalam suatu pengaturan 
penyimpanan, yang tegak lurus terhadap lorong pemuatan. Celah seperti ini biasanya ditemukan di rak 
penyimpanan. Celah transversal setidaknya harus memiliki lebar bersih 75 mm (3 inci) secara vertikal 
setinggi rak di atas muatan paling bawah agar dapat dipakai untuk mendefinisikan area rak ketika 
komoditas diatur dalam rak penyimpanan. 

Celah Rak yang Tertutup: Celah rak dengan lebar celah minimum 75 mm (3 inci) yang (a) ukuran lebar 
celahnya dikurangi menjadi kurang dari 75 mm (3 inci) secara vertikal di atas beban bawah, atau (b) 
memiliki benda penghalang yang terletak kurang dari 900 mm (36 inci) secara vertikal di atas bagian atas 
celah rak. Celah rak yang tertutup dapat menyebabkan pertumbuhan api di bawahnya dengan 
memperbesar penyebaran api secara horizontal serta mencegah pancaran springkler mencapai permukaan 
vertikal pada komoditas yang terbakar. 

Celah Rak: Ruang vertikal yang terletak di antara dua komoditas yang berdekatan dan dipertahankan dalam 
pengaturan rak penyimpanan. 
Channel Bay: Ruang yang diciptakan oleh bagian rangka plafon primer dan sekunder. 

Coupon: Bagian cut-out (cakram) pipa springkler yang dilepas (biasanya dari sistem springkler yang dilas) 
untuk tujuan menciptakan outlet di pipa. 

C-SAtap Sekunder Baja Berbentuk C (Purlin): Bagian sekunder yang tipis, biasanya memiliki ketebalan 1,5 
hingga 3,0 mm (0,058 hingga 0,120 inci), baja padat, baja dingin (langsung menyangga dek) yang dibentuk 
dalam bentuk huruf C. Biasanya kedalamannya bervariasi dari 200 hingga 290 mm (8 hingga 11,5 inci), 
tetapi dapat berkisar dari 165 hingga 368 mm (6,5 hingga 14,5 inci). Lihat Lembar Data FM Global 1-31, 
Sistem Atap Logam, untuk penjelasan lebih lanjut. 

Dasar Pipa Tegak: Titik referensi pada sistem springkler yang digunakan untuk melakukan analisis 
hidraulika kebutuhan sistem springkler serta analisis pasokan air yang tersedia untuk sistem springkler. Titik 
referensi ini biasanya berada di lantai, digunakan sebelum katup kontrol sistem springkler. 

Deflektor Springkler Otomatis: Komponen springkler yang mengarahkan kembali air yang dipancarkan 
melalui lubang menuju area yang dilindungi. 

Deteksi Api: Deteksi yang peka terhadap radiasi inframerah, sinar tampak, atau ultraviolet yang dihasilkan 
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oleh api, atau rentang radiasi tertentu yang dimodulasi pada frekuensi khas nyala api. Detektor nyala pada 
dasarnya adalah perangkat yang berada dalam jarak pandang, dan biasanya dirancang untuk merespons 
api dalam kerucut penglihatan detektor dalam waktu sekitar satu detik atau kurang. Detektor api yang 
umumnya mencakup inframerah, ultraviolet, fotoelektrik, dan flicker nyala. Lihat Lembar Data 5-48, Deteksi 
Kebakaran Otomatis, untuk informasi lebih lanjut mengenai jenis detektor ini dan jenis bahaya kebakaran 
yang sesuai untuk mereka. 

Deteksi Jenis Garis: Deteksi yang kontinu di sepanjang jalur yang ditetapkan. Lihat Lembar Data 5-48, 
Deteksi Kebakaran Otomatis, untuk informasi lebih lanjut mengenai jenis detektor ini dan jenis bahaya 
kebakaran yang sesuai untuk detektor jenis garis. 

Dinding Tahan Tekanan: Dinding yang telah dirancang dan dibangun khusus untuk menahan deformasi 
karena tekanan internal yang diperkirakan akan meningkat selama jenis ledakan deflagrasi. Dinding ini 
dipasang dalam kombinasi dengan tipe dinding atau plafon melepas tekanan untuk membantu memastikan 
kerusakan serius tidak dialami pada area ruangan tempat asal ledakan. 
Disetujui FM: Produk yang telah diuji untuk dan memenuhi persyaratan Standar Persetujuan khusus dan 
tercantum dalam Panduan Persetujuan, publikasi Persetujuan FM. 

Drainase Belakang: Air yang dapat menampung di atas dudukan katup kontrol air setelah penutupan katup 
pembuangan utama sistem springkler. 

Drop Nipple: Potongan pipa yang menyambungkan pipa cabang ke springkler yang terletak tepat di bawah 
pipa cabang. 

Elemen Sensor Panas (temperatur) Springkler Otomatis: Ini adalah komponen springkler yang, jika terkena 
pengaruh panas, melemah hingga tekanan yang ada pada tutup lubang akan menyebabkan komponen 
terlepas, sehingga air mengalir dari springkler. 

Fiting: Produk terkait sistem pemipaan sistem springkler yang diproduksi dengan dimensi standar. Dimensi 
ini mungkin ada dalam Standar Industri atau didasarkan pada dimensi pabrikan yang telah diterima pasar 
sebagai “norma”. 

Fitting Reduksi Satu Bagian (One-Piece): Fitting yang menyambungkan dua pipa dengan diameter berbeda. 

Galvanis Internal: Pipa springkler yang telah dilapisi secara internal dengan lapisan seng untuk mencegah 
oksidasi pipa. 

Gambar Kerja: Gambar springkler yang dikembangkan dan digunakan oleh kontraktor untuk tujuan 
memasang sistem springkler. 

Gantungan Pipa: Komponen penyangga pipa yang menempel pada pipa springkler. 

Gerinda duri atau Sirip: Tonjolan, juga disebut sebagai “tepi kasar”, dari pipa springkler yang perlu 
dilepaskan sebelum pipa tersambung ke bagian lain sistem springkler. 

Hunian Mudah Terbakar: Hunian yang mengandung material mudah terbakar yang cukup untuk 
menyebabkan penyebaran api secara horizontal ke seluruh area tertentu tanpa adanya proteksi springkler; 
atau hunian yang mengandung konsentrasi bahan mudah terbakar yang cukup untuk dapat menyebabkan 
kerusakan signifikan pada rangka bangunan atau penyebaran api secara cepat karena tidak adanya 
springkler. 

Hunian Untuk Penyimpanan: Hunian yang terdiri dari material yang bisa terbakar atau tidak bisa terbakar 
yang diletakkan dalam pengaturan penyimpanan yang mencakup luas minimum 18,5 m2 (200 ft2) dan 
memiliki ketinggian minimum 1,5 m (5 ft) untuk bahaya komoditas dengan kandungan bahan plastik atau 
yang lebih buruk (cairan yang mudah terbakar, gas yang mudah terbakar, kertas gulung, ban karet, dll.), 
atau memiliki ketinggian minimum 3,0 m (10 ft) untuk bahaya komoditas yang mengandung selulosa atau 
bahan kurang berbahaya lainnya. 

Instansi yang Berwenang (AHJ): Orang, atau orang-orang, yang bertanggung jawab untuk menegakkan 
pedoman yang disediakan dalam lembar data ini. Untuk kepentingan FM Global, Instansi yang Berwenang 
adalah perwakilan bagian Teknik di Lapangan yang ditunjuk dari Pusat Operasi yang berlaku. 

Jalur Berjalan: Untuk keperluan lembar data ini, jalur berjalan biasanya terletak di antara rangka 
penyimpanan untuk tujuan penanganan material dan tidak digunakan untuk penyimpanan. Namun, jalur 
berjalan mungkin memiliki sistem konveyor yang melewatinya, yang berisi material yang mudah terbakar. 
Jika jalur berjalan memiliki bahan yang mudah terbakar diletakkan di atasnya selain yang diletakkan pada 
konveyor, lindungi jalur berjalan menggunakan pedoman proteksi untuk mezanin. 

Jarak Linier: Jarak horizontal antara springkler yang diukur dan terkait dengan area yang dilindungi. 
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Jarak Vertikal: Jarak vertikal diukur tegak lurus terhadap lantai, antara garis tengah elemen panas 
(temperatur) springkler ke bagian paling atas dari bagian bawah plafon. Jarak vertikal ini dapat diukur ke 
bagian bawah plafon bagian paling bawah jika bagian plafon ini datar, mulus, dan setidaknya selebar 75 mm 
(3 inci) dalam dimensi terkecilnya, serta setidaknya selebar dua kali jarak vertikal antara plafon atas dan 
bawah. Selain itu, celah horizontal antara bagian plafon paling bawah (misalnya lebar area flute) lebarnya 
tidak boleh lebih dari 75 mm (3 inci). 

Jenis Hunian Non-Area Penyimpanan: Hunian yang terdiri dari material yang mudah terbakar atau tidak 
mudah terbakar yang tidak disimpan dalam pengaturan rak penyimpanan. 

Katup Alarm Searah: Katup alarm searah, biasanya dipasang pada pipa tegak sistem springkler, yang 
secara khusus didesain untuk memungkinkan sarana pemberitahuan alarm ketika aliran air melewatinya. 

Katup Indikator di Dinding: Sebuah Gate Valve dari suatu layanan proteksi kebakaran yang dioperasikan 
secara manual yang mengontrol pasokan air ke sistem springkler. Akses manual disediakan ke katup 
dengan memposisikan pegangan kontrol di sisi berlawanan dari sebuah dinding atau halangan di dekatnya. 
Katup dilengkapi dengan indikator target, terlihat melalui lubang di tiang, yang disediakan untuk 
menunjukkan apakah katup terbuka atau tertutup. 

Katup Kontrol Indikasi: Katup yang dioperasikan secara manual, dipasang dalam sistem springkler, yang 
ketika ditutup mencegah aliran air ke hilirnya. Katup dilengkapi dengan sarana visual untuk menentukan 
apakah katup terbuka atau tertutup. 
Katup Kontrol: Katup pemadam kebakaran yang dioperasikan secara manual, biasanya jenis katup gerbang 
atau katup kupu-kupu, yang mengontrol pasokan air ke sistem springkler. 

Katup Pancaran Serentak: Katup kontrol air otomatis, biasanya dipasang pada pipa tegak sistem springkler, 
yang dirancang khusus untuk menahan air agar tidak melewatinya sampai kondisi tertentu terpenuhi. 
Biasanya terhubung ke sistem deteksi otomatis yang, setelah diaktifkan, membuka katup dan 
memungkinkan air mengalir melaluinya. Ini merupakan hulu terhubung pada sistem springkler pancaran 
serentak. 

Katup Pelepas Tekanan: Katup yang bekerja secara otomatis yang akan bereaksi cepat terhadap 
penumpukan tekanan dalam sistem springkler dan melepas tekanan ke atmosfer. Perangkat ini ditujukan 
untuk mempertahankan tekanan internal sistem springkler pada atau di bawah nilai yang telah ditentukan, 
biasanya 12,1 bar (175 psi). 

Katup Pembuangan: Rakitan pipa dan katup yang dioperasikan secara manual, biasanya berukuran 50 mm 
(2 inci) dan terletak di pipa tegak sistem springkler, yang digunakan untuk tujuan mengalirkan air dari sistem 
springkler dan verifikasi aliran air di pipa tegak. 

Katup Penurun Tekanan: Perangkat otomatis yang dipasang pada sistem springkler dan digunakan untuk 
mengontrol tekanan air pada sisi hilir sistem springkler ke tingkat yang dapat diterima dan telah ditentukan 
sebelumnya. Perangkat ini dapat bertindak langsung, yang dioperasikan secara otomatis oleh kontrol 
hidraulika bagian dalam, atau katup bundar tipe diafragma yang dioperasikan navigator. 

Katup Pipa Kering: Katup kontrol air otomatis, biasanya dipasang pada pipa tegak sistem springkler, yang 
secara khusus dirancang untuk menggunakan media gas bertekanan (biasanya udara atau gas inert seperti 
nitrogen) untuk menahan air di sisi hulu katup. Katup tetap tertutup sampai tekanan gas di sisi hilir katup 
menurun, seperti dengan operasi springkler, ke nilai yang terlalu rendah untuk menahan tekanan air, 
sehingga membuka katup dan air dapat mengalir masuk dan mengisi sistem springkler pipa kering. Mirip 
dengan katup searah alarm, dirancang agar dilengkapi dengan sarana pemberitahuan alarm jika aliran air 
melewatinya, dan juga dilengkapi dengan sarana pengukuran tekanan gas dalam sistem springkler dan 
menyediakan alarm jika kondisi tekanan rendah. 

Katup Praaksi: Katup kontrol air otomatis, biasanya dipasang pada pipa tegak sistem springkler, yang 
dirancang khusus untuk menahan air agar tidak melewatinya sampai kondisi tertentu terpenuhi, seperti 
aktivasi sistem deteksi yang mengawasi area yang dilindungi oleh sistem springkler praaksi atau dengan 
turunnya tekanan sistem pada sisi hilir katup. Katup ini terhubung pada sisi hulu sistem springkler praaksi. 

Katup Searah: Katup dengan karakteristik desain bawaan yang memungkinkan aliran air dalam satu arah 
dan mencegah aliran air ke arah yang berlawanan dalam kondisi tekanan siklik. 

Katup Sistem Otomatis: Katup sistem otomatis menahan air agar tidak memasuki sistem springkler jenis 
praaksi, pancaran serentak, atau sejenisnya sampai katup dilepaskan secara otomatis oleh sistem 
perangkat pelepasan dan pensinyalan listrik, pneumatik, atau hidraulika. Katup ini biasanya merupakan 
katup clapper tunggal atau ganda, dengan clapper yang dipasang di kursinya dengan serangkaian kait dan 
tuas atau dengan tekanan air diferensial. 
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Kekasaran Pipa (Faktor C): Ukuran ketahanan dinding internal pipa terhadap aliran cairan melalui pipa. Nilai 
tersebut digunakan dalam perhitungan hambatan gesek sebagai bagian dari perhitungan hidraulika sistem 
springkler. 

Kekuatan Tertinggi: Nilai beban yang menggagalkan material. 

Kekuatan Yield: Nilai beban saat material mulai berubah bentuk secara plastis (mis., tidak kembali ke 
bentuk semula saat beban dilepaskan). 

Kemiringan Plafon: Sudut terukur yang dihasilkan oleh kenaikan ketinggian plafon yang terhubung 
dengan lantai. Kemiringan plafon dalam lembar data ini diukur dalam derajat. Berikut ini adalah konversi 
menjadi unit berbasis panjang: 

 

Tabel 26. Konversi Kemiringan Plafon 
 

Kemiringan dalam Derajat (°) Kemiringan dalam Inci per Foot 
(Kaki) 

Kemiringan sebagai Persentase 

5 1 5 
10 2 10 
20 4 22 
45 8,5 50 

 
Kerangka Springkler Otomatis: Komponen springkler yang tersambung ke pipa springkler dan berisi lubang 
springkler. 

K-Faktor : Juga dikenal sebagai koefisien pancaran (discharge coefficient), ini adalah nilai numerik yang 
menunjukkan ukuran lubang springkler yang digabungkan dengan aliran yang diharapkan melalui lubang 
springkler pada nilai tekanan yang ditetapkan. K-Faktor dihitung menggunakan persamaan berikut: 

K=
Q
√P

 

Di mana: Q adalah aliran melalui lubang springkler dalam Lpm (gpm). 
P adalah tekanan pada lubang springkler dalam bar 
(bar). Satuan untuk K adalah Lpm/bar0,5 (gpm/psi0,5). 

Lihat Tabel 2 untuk nilai K-Faktor springkler Non-Area Penyimpanan yang saat ini Disetujui FM atau 
Tabel 16 untuk nilai K-Faktor springkler area Penyimpanan yang saat ini Disetujui FM. 

Komoditas Bahaya Tertinggi: Untuk komoditas yang disimpan dalam pengaturan penyimpanan, komoditas 
yang diharapkan akan mengeluarkan jumlah panas tertinggi dalam jangka waktu yang tetap. FM Global 
merekomendasikan agar sistem springkler dapat melindungi pengaturan penyimpanan berdasarkan 
komoditas yang dianggap sebagai bahaya tertinggi. 

Komponen Penggerak: Setiap komponen sistem springkler yang digunakan untuk menggerakkan sistem 
katup kontrol air otomatis. Contohnya adalah akselerator untuk katup pipa kering. 

Komponen Sistem Springkler: Berbagai material dan produk yang membentuk sistem springkler. Komponen 
ini termasuk tetapi tidak terbatas pada springkler, pipa springkler, katup kontrol air otomatis, katup searah, 
dan alat pengukur tekanan. 

Konstruksi Beton T: Konstruksi plafon atau lantai yang terdiri dari beton berbentuk huruf T. Lihat contoh di 
bawah tentang lempeng beton T ganda. 

 

 
Gambar 46. Lempeng Beton T Ganda 

 

Konstruksi Kelas 1: Konstruksi dinding dan plafon yang terdiri dari material yang, ketika terpapar api, 
berkontribusi terbatas dalam memperbesar api tersebut, namun bentuk atap atau dinding tidak akan 
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menyebabkan penyebaran api. Termasuk rakitan dinding, atap, atau plafon Kelas 1 yang Disetujui FM, 
termasuk kayu yang dilapisi dengan lapisan tahan api. Atap plafon bukan plastik yang memiliki indeks 
sebaran api (FSI) kurang dari atau sama dengan 25, berdasarkan pengujian per ASTM E84, Metode Uji 
Standar untuk Karakteristik Pembakaran Permukaan Material Bangunan, mungkin dianggap dapat terbakar 
namun secara terbatas untuk keperluan proteksi springkler. 

Konstruksi Mudah Terbakar Namun Terbatas: Konstruksi dinding dan plafon yang terdiri dari material yang 
mengandung jumlah bahan bakar yang sedikit ketika terkena api, tetapi dalam bentuknya yang akan dipasang 
tidak akan menyebarkan api. Termasuk rakitan dinding, atap atau plafon Kelas 1 yang Disetujui FM, termasuk 
kayu yang dilapisi dengan lapisan tahan api. Atap plafon bukan plastik yang memiliki indeks sebaran api (FSI) 
kurang dari atau sama dengan 25, berdasarkan pengujian per ASTM E84, Metode Uji Standar untuk 
Karakteristik Pembakaran Permukaan Material Bangunan, mungkin dianggap dapat terbakar namun secara 
terbatas untuk keperluan proteksi springkler. 

Konstruksi Mudah Terbakar: Konstruksi dinding dan/atau plafon yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai 
konstruksi yang tidak mudah terbakar atau konstruksi yang dapat terbakar namun secara terbatas, dan dapat 
mengakibatkan penyebaran kebakaran secara otomatis. Konstruksi tersebut menjamin penyediaan proteksi 
springkler. 

Konstruksi Pembatas Kerusakan: Jenis konstruksi yang terdiri dari atap dan/atau dinding yang tahan 
tekanan dan pelepas tekanan yang memungkinkan tekanan internal menumpuk dari jenis ledakan 
deflagrasi, untuk kemudian dilepas dengan aman ke area eksternal yang ditentukan. Lihat Lembar Data FM 
Global 1-44, Konstruksi Pembatas Kerusakan, untuk penjelasan lebih lanjut. 

Konstruksi Plafon Datar dan Mulus: Konstruksi plafon yang tidak memiliki undulasi, lekukan, atau proyeksi 
dan dipasang sejajar dengan lantai. 

Konstruksi Plafon Tanpa Halangan: Perakitan rangka plafon yang memungkinkan aliran gas panas 
menyebar di bawah plafon secara seragam dari titik asal api ke empat springkler kebakaran terdekat secara 
tepat waktu. Rakitan rangka plafon yang memenuhi definisi ini mencakup: 

• sistem plafon yang memiliki material konstruksi yang tidak menonjol ke bawah dari plafon lebih dari 100 
mm (4 inci), atau 

• sistem plafon yang memiliki material konstruksi yang menjulur ke bawah dari plafon lebih dari 100 mm (4 
inci) tetapi area penampangnya 70% atau lebih terbuka, atau 

• sistem plafon yang memiliki material konstruksi yang menjulur ke bawah dari plafon lebih dari 100 mm (4 
inci) dan kurang dari 70% terbuka di area penampang, tetapi volume yang dibuat oleh rakitan rangka plafon 
tidak melebihi 2,8 m3 (100 ft3), atau 

• jarak horizontal antara tonjolan material konstruksi melebihi jarak maksimum yang diizinkan untuk 
springkler yang dipasang. 
Sistem perakitan plafon yang tidak memenuhi pedoman yang diuraikan di atas untuk konstruksi plafon 
tanpa halangan akan diklasifikasikan sebagai konstruksi plafon dengan halangan. 

Konstruksi Plafon Tidak Mulus: Konstruksi plafon yang tidak memiliki undulasi, lekukan, atau proyeksi. 

Konstruksi Plafon Yang Terhalang: Rakitan rangka plafon yang mencegah aliran gas panas menyebar di 
bawah plafon secara merata dari titik asal api ke empat springkler terdekat. Ini berlaku untuk rakitan rangka 
plafon yang tidak memenuhi definisi konstruksi plafon tanpa halangan. 

Konstruksi Tidak Mudah Terbakar: Konstruksi dinding dan plafon yang terdiri dari material yang, ketika 
terpapar api, tidak berkontribusi signifikan dalam memperbesar api tersebut. Termasuk Panel Logam Inti Tidak 
Mudah Terbakar Kelas 1 yang Disetujui FM, atau Rakitan Atap Dek Baja Terisolasi Kelas 1 dengan isolasi 
yang tidak mudah terbakar. Setiap material atau rakitan yang mematuhi ASTM E136, Metode Uji Standar 
untuk Ciri Material dalam Tungku Tabung Vertikal Pada Suhu 750 °C, seperti beton, batu bata, panel gipsum 
tanpa permukaan atau dengan permukaan kaca, juga dapat dikategorikan sebagai tidak mudah terbakar. 
Meskipun gipsum dengan permukaan kertas agak tidak mematuhi ASTM E136, namun gipsum ini dapat 
dianggap sebagai material tidak mudah terbakar untuk tujuan proteksi springkler. 

Kontrol Kebakaran: Kondisi dengan keseimbangan telah dicapai antara komoditas yang terbakar dan 
pembuangan sistem springkler sedemikian rupa sehingga suhu pada plafon tidak meningkat dan tidak ada 
penyebaran api horizontal. 

Konveyor Jenis Ban: Sistem pengangkutan yang biasanya menggunakan ban karet padat untuk 
memindahkan produk dari satu area fasilitas ke area lain. Jenis sistem pengangkutan ini dapat menjadi 
penghalang untuk pancaran springkler tergantung pada seberapa lebar ban tersebut. Lihat Bagian 2.1.2.2 
untuk springkler Non-Area Penyimpanan atau Bagian 2.2.2.2 untuk springkler area Penyimpanan untuk 
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informasi tambahan. 

Konveyor Jenis Padat: Sistem pengangkutan yang menggunakan platform pemindah padat untuk 
memindahkan produk dari satu area ke area lain pada suatu fasilitas. Jenis sistem pengangkutan ini dapat 
menjadi penghalang untuk pancaran springkler tergantung pada seberapa lebar platform pemindahan padat 
tersebut. Lihat Bagian 2.1.2.2 untuk springkler Non-Area Penyimpanan atau Bagian 2.2.2.2 untuk informasi 
tambahan. 

Konveyor Jenis Rol: Sistem pengangkutan yang menggunakan rol berbentuk silinder untuk memindahkan 
produk dari satu area fasilitas ke area lain. Jenis sistem pengangkutan ini dapat menjadi penghalang untuk 
pancaran springkler tergantung pada seberapa lebar jarak antara rol yang diposisikan secara horizontal. 
Lihat Bagian 2.1.2.2 untuk springkler Non-Area Penyimpanan atau Bagian 2.2.2.2 untuk springkler area 
Penyimpanan untuk informasi tambahan. 

Kopling: Kopling adalah fiting yang digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa komponen sistem 
springkler. 

Lembar Data spesifik Hunian: Lembar data yang membahas bahaya hunian spesifik. Lembar data FM 
Global dikategorikan ke dalam satu dari lima belas seri yang umumnya membahas hal sebagai berikut: 

Lembar Data Seri 1 – Pedoman Konstruksi 
Lembar Data Seri 2 – Pedoman Pemasangan Sistem Springkler dan Springkler 
Lembar Data Seri 3 – Pedoman Pasokan Air dan Pedoman Desain untuk sebagian besar jenis 

hunian non-area penyimpanan 
Lembar Data Seri 4 – Pedoman untuk Sistem Proteksi selain Springkler  
Lembar Data Seri 5 – Pedoman Kelistrikan 
Lembar Data Seri 6 – Pedoman Ketel Uap dan Peralatan Pemanas Industri 
Lembar Data Seri 7 – Pedoman untuk Hunian yang dianggap sebagai Bahaya Khusus  
Lembar Data Seri 8 – Pedoman Proteksi Area Penyimpanan 
Lembar Data Seri 9 – Pedoman Proteksi Properti dan Informasi Lain-Lain  
Lembar Data Seri 10 – Pedoman Faktor Manusia 
Lembar Data Seri 11 – Pedoman Sistem Instrumentasi dan Kontrol  
Lembar Data Seri 12 – Pedoman Bejana Tekan 
Lembar Data Seri 13 – Pedoman Mekanik  
Lembar Data Seri 15 – Pedoman Pengelasan 
Lembar Data Seri 17 – Panduan Ketel Uap dan Mesin Lain-Lain 

Lembar Data: Pedoman teknik untuk bahasan yang ditetapkan dan ditulis untuk membantu mengurangi 
kemungkinan kerugian properti akibat kebakaran, bahaya alam, dan kerusakan peralatan listrik atau 
mekanik, dan menggabungkan riwayat kerugian, hasil penelitian, masukan dari komite standar konsensus, 
pabrik peralatan, dan lainnya. 

Lingkungan Suhu Rendah: Lingkungan dengan suhu lingkungan diperkirakan akan turun di bawah 4° C  
(40° F). 

Lingkungan Suhu Tinggi: Lingkungan dengan suhu lingkungan yang diperkirakan akan naik di atas 95° C 
(200° F). 

Lingkungan yang Korosif: Lingkungan yang akan menyebabkan kerusakan korosif pada komponen logam 
sistem springkler. 

Luasan Area: Bagian dari area yang dilindungi oleh springkler individu. Luasan area dihitung menggunakan 
persamaan berikut: 

Luasan area = (S) x (L), m2 (ft2)  

Di mana: 
S - Jarak linier dari satu springkler ke springkler terdekat yang dipasang pada cabang yang sama 

L - Jarak linier dari satu springkler ke springkler terdekat yang dipasang pada cabang yang berdekatan 

Lubang Pembatasan: Lubang yang memisahkan dua ruang tekanan udara dalam akselerator. Lubang 
tersebut cukup besar untuk memungkinkan meningkatkan perbedaan tekanan udara antara dua ruang 
secara perlahan untuk menjadi seimbang, namun terlalu kecil untuk memungkinkan keadaan seimbang 
ketika perbedaan tekanan udara antara dua ruang ditingkatkan relatif cepat, seperti pada saat terjadi 
aktuasi springkler. Ketidakseimbangan tekanan berikutnya antara kedua ruang udara inilah yang 
menyebabkan akselerator aktif. 
Lubang Springkler Otomatis: Komponen springkler yang terletak di kerangka springkler tempat air 
dikeluarkan. 
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Material Besi: Material yang sebagian besar mengandung besi. 

Mesiu: Perangkat khusus yang digunakan untuk menanamkan pengikat yang digerakkan oleh bahan 
peledak pada rangka baja atau beton. 

Metode Darcy-Weisbach: Metode perhitungan hambatan gesek dalam sistem springkler yang didasarkan 
pada diameter pipa internal yang ditentukan, kecepatan rata-rata cairan yang mengalir melalui pipa, material 
pembuatan pipa serta viskositas cairan yang mengalir melalui pipa. Meskipun dapat digunakan untuk 
analisis hidraulika sistem springkler, namun harus digunakan untuk sistem springkler apa pun yang tidak 
berbasis air atau sistem springkler mana pun yang kecepatan aliran airnya melebihi 9,0 m/detik (30 ft/detik). 

Metode Hazen-Williams: Metode perhitungan hambatan gesek dalam sistem springkler yang didasarkan 
pada laju aliran air yang ditetapkan, diameter pipa internal, dan koefisien kekasaran pipa internal. Dapat 
digunakan untuk perhitungan hambatan gesek melalui sistem springkler berbasis air dengan kecepatan 
aliran air tidak melebihi 9,0 m/detik (30 ft/detik). Lihat Lembar Data FM Global 3-0, Sistem Proteksi 
Hidraulika Api, untuk informasi lebih lanjut tentang metode perhitungan hidraulika ini. 

Nilai Temperatur Springkler Otomatis: Temperatur pengoperasian elemen sensor panas (temperatur) 
springkler. Lihat Tabel 1 untuk nilai nominal temperatur springkler Non-Area Penyimpanan atau Tabel 15 
untuk nilai nominal temperatur springkler area Penyimpanan. 

Node: Titik yang disediakan pada sistem springkler yang berfungsi menarik untuk keperluan perhitungan 
hidraulika. Disediakan untuk mewakili setiap springkler yang diharapkan beroperasi selama kebakaran, 
perubahan diameter pipa internal, perubahan kekasaran pipa, perubahan laju aliran, atau titik yang 
diperlukan untuk referensi (dasar pipa tegak). 

Nozel Springkler: Sebuah peralatan proteksi kebakaran dimana air dipancarkan melaluinya secara otomatis 
dengan tujuan untuk mengendalikan atau mematikan api. Nozel springkler mirip dengan springkler; namun 
biasanya tidak memiliki tutup lubang, elemen sensor panas (temperatur), dan deflektor. Nozel springkler 
mengeluarkan air dengan kecepatan tinggi dalam bentuk kerucut dengan pola pancaran tanpa kantong 
udara. 

Orientasi: Deskripsi deflektor springkler yang terkait dengan area yang dilindungi. Istilah yang 
menggambarkan orientasi springkler termasuk tipe gantung, tipe dinding, atau tipe tegak. 

Paku Tembak Berbasis Kimia/Resin: Cara pemasangan paku tembak penyangga beban pada beton 
menggunakan epoksi atau bahan kimia serupa. 

Paku Tembak Ekspansi: Gantungan yang dimasukkan ke dalam lubang bor otomatis atau yang sudah dibor 
sebelumnya pada beton, lalu “disetel”, biasanya dengan mengencangkan baut, memasang cam atau bagian 
semi lunak, atau ekspansi paksa di atas plug baja yang diperkeras. 

Paku Tembak Perisai: Pengikat dua bagian yang terdiri dari perisai ekspansi yang dimasukkan ke dalam 
lubang yang sudah ada sebelumnya dan baut lag. 

Panduan Persetujuan: Publikasi Persetujuan FM yang menyediakan panduan untuk peralatan, material, dan 
layanan yang Disetujui FM untuk konservasi properti. 

Panjang Setara: Pengukuran digunakan dalam perhitungan hidraulika untuk menunjukkan kehilangan 
tekanan melalui fiting sistem springkler. Panjang yang ditunjukkan menampilkan bagian pipa yang akan 
mengalami hambatan gesek yang sama dalam prosesnya yang terjadi melalui fiting. 

Pasokan Air Minum: Pasokan air yang aman untuk dikonsumsi manusia seperti yang dijelaskan oleh 
instansi kesehatan masyarakat yang berwenang. 
Pasokan Air Otomatis yang Andal: Sumber air untuk sistem springkler, dan sistem pemadam manual yang 
terhubung, dan dipasang serta dipelihara sesuai dengan Lembar Data FM Global 3-10, Pemasangan dan 
Pemeliharaan Saluran Pipa Pelayanan Pemadam Kebakaran Swasta dan Perlengkapannya. Sumber air 
harus selalu dapat mempertahankan volume air yang memadai untuk keperluan proteksi kebakaran. Selain 
itu, jaringan pemipaan terintegrasi yang menghubungkan sumber air ke sistem springkler harus diatur untuk 
memungkinkan pengiriman air ke sistem springkler setiap saat. 
Pasokan Air yang Tidak dapat Diminum: Pasokan air yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia seperti 
yang dijelaskan oleh instansi kesehatan masyarakat yang berwenang. 

Pasokan Gas Inert Kering: Media gas yang disediakan untuk pipa kering, sistem springkler praaksi atau 
serupa. Pasokan tidak boleh berisi zat, seperti air, yang dapat berinteraksi dengan dinding bagian dalam 
pipa springkler yang menyebabkan korosi pada pipa springkler dan/atau potensi penumpukan padatan, 
seperti es atau karat, yang dapat menyebabkan tersumbatnya aliran air ke springkler saat kondisi 
kebakaran. Untuk sistem springkler yang dilengkapi dengan udara, lakukan salah satu dari hal berikut: 
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(1) Gunakan paket pasokan udara yang Disetujui FM, atau 

(2) Gunakan pengering udara regeneratif yang dapat menghilangkan kelembapan udara ke titik embun 
bertekanan dengan suhu 20 derajat F (11 derajat C) lebih rendah dari suhu lingkungan pada area yang 
dilindungi oleh sistem springkler. 

Pasokan Gas yang Andal: Pasokan gas yang digunakan untuk mengisi pipa kering atau sistem springkler 
praaksi yang tersedia setiap saat. Jika pasokan udara bergantung pada daya listrik, agar dianggap dapat 
diandalkan, catu daya tersebut harus terhubung dengan pasokan sekunder yang independen dari fasilitas 
pasokan listrik utama atau dari generator darurat berdaya cukup untuk menjaga dengan baik kebutuhan 
fasilitas proteksi kebakaran. 

Pemadam Kebakaran: Kondisi yang ditentukan berdasarkan suhu semua permukaan komoditas yang 
terbakar telah diturunkan di bawah titik api komoditas. 

Pemipaan Sistem Springkler: Kombinasi pipa springkler, kopling, dan fiting yang bersama-sama 
memungkinkan air dihubungkan dari dasar pipa tegak sistem springkler ke springkler yang dipasang pada 
sistem springkler. 
Penahan Angin: Lihat definisi Bridging. 

Penekanan Kebakaran: Kondisi kontrol kebakaran telah dipenuhi; namun api di permukaan vertikal 
komoditas yang terbakar telah padam. 

Penentuan Zona Gempa Bumi: Zona Gempa Bumi FM Global didasarkan pada interval pengulangan 
guncangan gempa bumi 50 tahun, 100 tahun, 250 tahun, 500 tahun, dan >500 tahun. Lihat Bagian C.7.3 
pada Lembar Data FM Global 1-2, Gempa Bumi, untuk penjelasan penentuan ini serta peta gempa yang 
berlaku untuk area geografis yang ditetapkan. 

Penggelontoran: Praktik mengalirkan atau menghembuskan air secara pneumatik melalui sistem pipa 
proteksi kebakaran untuk tujuan menghilangkan halangan. 

Pengikat Gantungan Pipa: Komponen penyangga pipa, seperti paku tembak, pelindung ekspansi, sisipan 
beton, pengikat yang didorong oleh bahan peledak atau sekrup kepala berulir, yang dipasang pada posisi 
vertikal terhadap struktur bangunan. 

pengikat Undercut: Sebuah pengikat beton yang menggunakan baut tunggal dan selongsong ekspansi yang 
dimasukkan ke dalam lubang berbentuk kerucut terbalik yang sudah ada sebelumnya. 

Pengikat yang Digerakkan Bahan Peledak: Pengikat yang digunakan di bidang vertikal atau horizontal untuk 
memasang batang gantungan pipa springkler ke rangka baja atau beton. Pengikat ditanam ke dalam rangka 
penyangga pada tekanan tinggi melalui alat yang digerakkan mesiu. 

Penyangga Pipa Gantungan dan Penahan Ayun: Rakitan mekanis yang terdiri dari pengikat, komponen 
penghubung menengah (batang baja berulir atau sejenisnya), dan gantungan yang digunakan untuk tujuan 
mendukung pipa springkler dari rangka bangunan. 

Perangkat Anti banjir: Komponen akselerator yang mencegah masuknya air atau benda asing memasuki 
akselerator. 

Perangkat Pembuka Cepat: Perangkat otomatis yang dipasang pada katup kontrol air otomatis atau dalam 
sistem springkler yang ditujukan untuk mengurangi waktu trip sistem springkler (dan mungkin juga waktu 
tempuh air). 

Perhitungan Hidraulika Sistem Springkler Otomatis: Seperangkat perhitungan yang menunjukkan aliran dan 
tekanan yang diperlukan pada titik referensi yang diberikan pada sistem springkler (Dasar Pipa Tegak) 
untuk memenuhi desain sistem springkler yang diperlukan. 

Pipa Beralur: Sepotong pipa springkler dengan setidaknya salah satu ujung pipa yang telah dibuat dengan 
alur standar yang dapat diterima (dipotong atau digulung) untuk memungkinkan pipa disambungkan ke pipa 
springkler lain melalui sambungan atau fiting beralur. 

Pipa Berulir: Sepotong pipa springkler yang setidaknya salah satu ujungnya telah dibuat dengan gaya ulir 
standar yang dapat diterima untuk memungkinkan pipa dihubungkan ke pipa springkler lain melalui 
pemasangan berulir. 

Pipa Cabang: Jaringan pipa sistem springkler yang menyediakan air ke springkler atau rakitan springkler. 

Pipa CPVC: Istilah CPVC adalah kependekan dari Chlorinated Poly Vinyl Chloride dan merupakan material 
plastik yang digunakan untuk memproduksi jenis pipa springkler plastik. 

Pipa Pembagi (Crossmain): Jaringan pemipaan sistem springkler tipe pohon yang menyediakan air ke 
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cabang. 

Pipa Pembagi Utama (Feedmain): Jaringan pipa sistem springkler yang menghubungkan pipa tegak sistem 
springkler ke saluran yang memasok pipa cabang. 

Pipa Tegak Nipple: Sepotong pipa vertikal yang menghubungkan saluran utama ke cabang. 

Pipa Tegak Sistem Springkler: Pipa Tegak adalah jaringan pemipaan vertikal dari sistem springkler yang 
menghubungkan pasokan air sistem springkler (biasanya jaringan pemipaan pasokan air bawah tanah) ke 
pipa utama sistem springkler. Pipa Tegak dilengkapi dengan perangkat alarm aliran air sistem springkler 
serta pengukur tekanan dan katup pembuangan. Peralatan bantu lainnya yang biasanya disediakan pada 
pipa tegak sistem springkler mencakup katup pelepas dan titik pemasangan sambungan layanan pemadam 
kebakaran. 

Pipa U: Kombinasi pipa dan fiting (biasanya siku) yang menghubungkan bagian atas pipa cabang ke 
springkler atau pipa lain yang menghubungkan springkler. Biasanya digunakan dalam sistem springkler 
yang dihubungkan dari sumber jenis air mentah untuk membantu menghindari akumulasi sedimen di 
sembarang drop nipple: 

Pipa Ujung Rata: Sebuah pipa springkler dimana salah satu ujungnya tidak difabrikasi. Sambungan pipa 
jenis ini dengan bagian pipa springkler lainnya dilakukan melalui fiting yang khusus dirancang untuk pipa 
jenis ujung rata. 
Pitch: Sudut yang terbentuk antara pipa springkler dengan lantai. 

Plafon Kisi Terbuka: Plafon yang terdiri dari lubang seragam yang mencakup setidaknya 70 persen luas 
plafon. 
Plafon Padat: Plafon yang tidak memiliki lubang dan tidak memungkinkan aliran gas panas dari api 
menjangkau secara vertikal melalui plafon. 

Plafon Sekunder: Subplafon kontinu padat yang dipasang sesuai dengan Lembar Data 1-12, Plafon dan 
Ruang Tersembunyi, dan sejajar dengan lantai pada jarak vertikal yang ditetapkan di bawah atap atau 
plafon primer. Proteksi springkler dipasang di bawah plafon sekunder dan dirancang sesuai dengan lembar 
data spesifik hunian yang relevan. Biasanya plafon sekunder dengan springkler dipasang di bawahnya 
ditujukan untuk mengatasi bahaya yang dapat secara negatif memengaruhi kinerja springkler seperti 
pembersihan berlebihan, kecepatan aliran udara yang berlebihan, kemiringan plafon yang berlebihan atau 
hilangnya plume panas melalui lubang pembuangan pada plafon. Rancang plafon sekunder untuk menahan 
tekanan kecepatan angkat plume api minimum 14,4 kg/m2 (3 lb/ft2). Material plafon yang cocok termasuk 
kayu lapis atau papan gipsum berukuran minimum 10 mm (3⁄8 inci) serta baja lembaran atau 
bergelombang. Jika plafon sekunder terbuat dari kayu lapis biasa atau konstruksi yang mudah terbakar 
lainnya, proteksi springkler mungkin juga diperlukan di atas plafon sekunder (lihat DS 1-12). Jika plafon 
sekunder digantung dari kerangka atap yang ada, pastikan atap dapat menahan beban mati tambahan. 

Pola Pancaran Inti Dalam: Bagian pancaran air dari springkler yang diarahkan hampir lurus ke bawah dari 
deflektor springkler. Area inti bagian dalam umumnya didasarkan pada radius 2 ft dari pusat deflektor 
springkler. Ini biasanya berlaku untuk springkler tipe gantung karena sangat sedikit air dari springkler tipe 
tegak diarahkan ke area pola inti dalam. 

Pola Pancaran Payung Sebagian debit air yang dipancarkan dari springkler yang melebar keluar dari 
deflektor springkler, biasanya dalam bentuk parabola. 

Rangka Beton: Beton yang memiliki berat satuan sama dengan atau lebih besar dari 1.840 kg/m3 (115 lb/ft3). 

Response Time Index (RTI): Nilai numerik yang mewakili sensitivitas springkler terhadap panas dan 
digunakan untuk memprediksi respons springkler di lingkungan kebakaran yang ditetapkan dalam hal suhu 
dan kecepatan gas dibandingkan waktu. RTI ditunjukkan dalam persamaan berikut: 

RTI = τ x (u)0,5 

di mana: 
τ adalah konstanta waktu elemen responsif panas, dan 
u adalah kecepatan gas 

Springkler yang memiliki nilai RTI 50 (m/s)0,5 (90 [ft/s]0,5) atau kurang dianggap sebagai springkler jenis 
respons cepat. Springkler yang memiliki nilai 80 (m/s)0,5 (145 [ft/s]0,5) atau lebih dianggap sebagai springkler 
jenis respons standar. Springkler yang memiliki nilai RTI antara nilai yang diindikasikan untuk springkler 
jenis respons cepat dan respons standar disebut springkler jenis respons khusus. 

Ruang Perantara: Ruang yang terbentuk dalam katup pipa kering antara clapper udara dan air, atau antara 
dua cincin dudukan dalam desain clapper tunggal. Ruang ini dialirkan/menghadap ke atmosfer melalui 
katup pembuangan otomatis ketika katup dalam posisi normal menutup atau “disetel”. Ruang ini 
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memungkinkan deteksi setiap kebocoran air atau udara oleh clapper. Jika katup pipa kering beroperasi atau 
“trip,” air memasuki ruang ini, katup pembuangan otomatis menutup dan air mengalir ke alarm yang terkait 
dengan sistem pipa kering serta ke dalam pipa sistem springkler. 

Saluran Pekarangan: Jaringan pipa bawah tanah, yang terletak di dalam garis properti fasilitas yang 
dilindungi, yang memasok air ke sistem springkler. 

Saluran Pipa Cabang (Far Main): Jaringan pemipaan sistem springkler tipe kisi yang terhubung ke cabang 
di sisi yang berlawanan dari induk dekat. 

Saluran Pipa Pembagi Utama (Near Main): Jaringan pipa sistem springkler jenis kisi yang tersambung ke 
pipa pembagi utama dan menyediakan air ke cabang. 

Saluran Springkler Arm-Over: Kombinasi pipa dan fiting (biasanya siku) yang menyambungkan cabang ke 
springkler yang diposisikan secara horizontal jauh dari cabang. 

Sambungan (Bridging): Bagian rangka bangunan, biasanya besi sudut baja, yang dipasang tegak lurus 
terhadap bar joist chord bagian bawah yang meningkatkan ketahanan lateral terhadap gaya angin yang 
bekerja di atap. 

Sambungan Layanan Pemadam Kebakaran: Perangkat, yang terdiri dari setidaknya satu outlet dan katup 
searah, yang terhubung ke sistem springkler dan menyediakan sarana bagi dinas pemadam kebakaran 
setempat untuk memompa air ke sistem springkler dari hidran umum atau pasokan air lain yang tersedia. 

Sambungan Penggelontoran: Perpanjangan pipa di ujung pipa pembagi yang terdiri dari nipple tertutup 
berulir (lihat gambar di bawah) atau kopling alur mekanis yang Disetujui FM dengan flensa kosong yang 
disediakan dalam kopling. Sambungan penggelontoran dapat berdiameter minimum 32 mm (1,25 inci) 
hingga maksimum 50 mm (2 inci). 

 

 
Gambar 47. Sambungan penggelontoran dengan tutup ujung berulir 

 

Sambungan Pengujian By-Pass: Rakitan yang terdiri dari pipa, katup searah (bila perlu) dan katup putar 90° 
yang dioperasikan secara manual dan terhubung ke sisi pasokan katup sistem pada sistem springkler 
(misalnya katup searah alarm, pipa kering, katup pancaran serentak atau praaksi) dan diatur agar 
mengaktifkan perangkat aliran air yang tersambung ke katup sistem pada sistem springkler. Tujuannya 
adalah untuk memungkinkan pengujian alarm aliran air sistem springkler tanpa harus mengalirkan air 
melewati katup sistem. 

Sambungan Pipa Sistem Springkler: Cara menyambungkan dua buah pipa springkler. Sambungan dapat 
terdiri dari kopling, fiting, flensa atau dengan proses pengelasan yang dapat diterima. 

Sambungan Uji Pemeriksa: Perangkat yang terdiri dari katup kontrol manual, bagian dari pipa springkler 
(memungkinkan pembuangan ke lokasi yang aman), dan lubang tahan korosi dengan liang yang mulus 
(tidak lebih besar daripada lubang terkecil dari springkler apa pun yang dipasang pada sistem springkler 
yang menjadi tujuan Sambungan Uji Pemeriksa). Ini digunakan untuk menguji mekanisme alarm aliran air 
yang disediakan untuk sistem springkler. Ini biasanya dipasang di ujung yang jauh secara hidraulika milik 
sistem springkler. 

Saringan (Strainer): Perangkat yang dipasang di dalam sistem springkler untuk membantu mencegah aliran 
serpihan material asing, seperti pasir, batu, daun, dll. Saringan biasanya diperlukan dalam sistem springkler 
dengan springkler yang memiliki K-Faktor kecil. 

Schedule Pipa: Nominal rating yang ditetapkan untuk pipa springkler berdasarkan pada ketebalan 
dindingnya. 
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Sifat Bagian Atap: Sifat bagian atap sekunder (mis. purlin) ditentukan oleh Area Penampang (A), Moment of 
Inertia (I), Modulus Bagian (S) dan Radius of Gyration (r). Dasarkan kapasitas pengangkutan beban purlin 
aktual pada sifat bagian yang efektif,, yang berfungsi untuk buckling setempat pada penampang purlin. 

Sisipan (Insert): Pengikat yang digerakkan secara vertikal ke bagian rangka beton untuk menyediakan 
paku tembak bagi gantungan pipa penyangga. 

Sistem Katup Sistem Springkler: Ini adalah katup otomatis yang disediakan pada pipa tegak sistem 
springkler yang terhubung ke perangkat alarm aliran air, alat pengukur tekanan, dan katup pembuangan 
(yaitu, katup searah alarm pada sistem springkler basah; katup pipa kering pada sistem springkler kering; 
dll.) 

Sistem Pengikat Dengan Mesiu (Powder Actuated Fastener System / PAFS): Sistem pengikat yang terdiri 
dari alat, kartrid bubuk, dan pengikat. Alat ini mendorong pengikat ke titik pemasangan menggunakan kartrid 
peledak. 

Sistem Praaksi Antarkunci Ganda: Sistem springkler yang terletak di hilir katup praaksi dan dilengkapi 
dengan springkler jenis tertutup. Katup praaksi diatur agar terbuka hanya setelah springkler beroperasi dan 
juga aktivasi sistem deteksi yang mengawasi area yang dilindungi oleh sistem springkler praaksi. Sebagian 
besar sistem springkler antarkunci ganda memiliki sarana listrik atau pneumatik untuk mencapai kedua 
kondisi pengaktifan ini. 

Sistem Praaksi Antarkunci Tunggal: Sistem springkler yang terletak di hilir katup praaksi dan dilengkapi 
dengan springkler jenis tertutup. Katup praaksi diatur agar terbuka pada aktuasi sistem deteksi yang 
mengawasi area yang dilindungi oleh sistem springkler praaksi. 

Sistem Praaksi Tanpa Antarkunci: Sistem springkler yang terletak di hilir katup praaksi dan dilengkapi 
dengan springkler jenis tertutup. Katup praaksi diatur agar terbuka pada saat pengoperasian springkler atau 
aktuasi sistem deteksi yang mengawasi area yang dilindungi oleh sistem springkler praaksi. 

Sistem Springkler Area Beku (refrigerated): Sistem springkler yang terletak di hilir katup praaksi dan 
dilengkapi dengan springkler jenis tertutup. Katup praaksi diatur agar terbuka hanya setelah springkler 
beroperasi dan juga aktivasi sistem deteksi jenis panas yang mengawasi area yang dilindungi oleh sistem 
springkler praaksi. Jenis sistem ini ada dalam lemari pendingin dengan suhu yang sangat rendah. Lihat 
Lembar Data 8-29, Penyimpanan Berpendingin, untuk informasi tambahan. 

Sistem Springkler Jenis Kisi: Sistem springkler dengan jaringan cabang yang terhubung ke setidaknya dua 
induk (biasanya saluran pipa pembagi utama dan saluran pipa cabang) sehingga air dapat mengalir ke 
springkler yang beroperasi dalam kisi dari setidaknya dua arah. 

Sistem Springkler Otomatis: Jaringan pipa di atas permukaan tanah yang terintegrasi dengan tempat 
springkler dipasang. Setiap sistem springkler dilengkapi dengan setidaknya satu katup kontrol sistem, alat 
pengukur tekanan sistem, katup pembuangan sistem, dan metode untuk mengaktifkan pemberitahuan 
alarm jika terjadi pergerakan air melalui jaringan pipa sistem. Sistem springkler dinilai dapat memberikan 
proteksi yang “Memadai” jika tersambung ke pasokan air otomatis yang dapat diandalkan dan memenuhi 
persyaratan aliran, tekanan, dan durasi untuk semua bahaya hunian yang mendapatkan proteksi dari sistem 
springkler, sebagaimana diharuskan oleh lembar data spesifik hunian FM Global. 

Sistem Springkler Pancaran Serentak: Sistem springkler yang terletak di hilir katup pancaran serentak dan 
dilengkapi dengan springkler tipe terbuka (misalnya springkler dengan elemen sensor panas (temperatur) 
dan tutup lubang yang telah dilepas). 

Sistem Springkler Pipa Basah: Bagian dari sistem springkler yang terletak di hilir dasar pipa tegak sistem 
springkler dan diisi dengan air. 

Sistem Springkler Pipa Kering: Sistem springkler yang terletak di hilir katup pipa kering. Diisi dengan media 
gas bertekanan (biasanya udara atau gas inert seperti nitrogen) agar katup pipa kering tetap tertutup. 
Setelah digerakkan springkler, tekanan dalam sistem springkler mulai menurun sampai tekanan menjadi 
terlalu rendah agar katup pipa kering tetap tertutup. Pada saat ini katup pipa kering terbuka (trip) sehingga 
air mengisi sistem springkler dan dibuang melalui springkler yang telah digerakkan. Sistem springkler pipa 
kering biasanya digunakan di area jika keberadaan air tidak cocok dalam sistem springkler. 

Sistem Springkler Praaksi: Sistem springkler yang terletak di hilir katup praaksi dan dilengkapi dengan 
springkler jenis tertutup (misalnya springkler yang dilengkapi dengan elemen sensor panas (temperatur) dan 
tutup lubang). 

Sistem Springkler Proteksi Paparan: Sistem springkler yang dirancang khusus untuk melindungi bangunan 
atau benda dari kebakaran yang berasal dari jarak jauh dari bangunan atau benda yang dilindungi. 
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Sistem Springkler Solusi Anti beku: Sistem springkler di mana media di dalam sistem springkler terdiri dari 
gabungan cairan anti beku dan air. 

Sistem Springkler Tipe Vakum: Sistem springkler yang dipertahankan di bawah tekanan yang sedikit negatif 
di seluruh sistem springkler. Sistem ini biasanya terdiri dari katup praaksi yang diatur dalam pengaturan 
tanpa antar kunci, antar kunci tunggal atau antar kunci ganda, pompa vakum yang digunakan untuk 
mencapai tekanan negatif dalam sistem springkler, dan springkler yang secara khusus disetujui untuk 
digunakan dalam sistem springkler jenis vakum. Setelah springkler diaktifkan, tekanan dalam sistem 
springkler mulai meningkat. Peningkatan tekanan ini dirasakan oleh katup pneumatik yang kemudian 
memicu katup solenoid melalui panel kontrol yang memungkinkan katup praaksi terbuka, dengan asumsi 
deteksi yang dipasang untuk sistem springkler telah diaktifkan juga. Setelah aktivasi katup praaksi, air 
memasuki sistem springkler dan dapat mengalir melalui springkler yang telah terbuka. Sistem springkler 
jenis vakum biasanya digunakan di daerah dimana keberadaan air dalam sistem springkler tidak cocok. 

Spesifikasi: Daftar peralatan dan/atau komponen spesifik yang akan dipasang dalam sistem springkler. Ini 
juga bisa berupa informasi terperinci mengenai konstruksi dan/atau area hunian yang akan dilindungi oleh 
springkler untuk memvalidasi kompatibilitas dan efektivitas sistem springkler berdasarkan pada rincian yang 
disediakan. 

Sprig: Potongan pipa yang menghubungkan pipa cabang ke springkler yang terletak tepat di atas pipa 
cabang. 

Springkler Dalam Rak Otomatis: Springkler yang dipasang di rak penyimpanan. Springkler seperti itu juga 
disebut sebagai springkler area penyimpanan rak serta springkler tingkat menengah. 

Springkler Dinding Horizontal Otomatis: Springkler jenis dinding dengan deflektor springkler yang terletak 
pada bidang horizontal yang terhubung dengan area yang dilindungi. 

Springkler Dinding Otomatis Yang Dipasang di Dinding: Springkler jenis dinding yang terhubung ke pipa 
springkler yang terletak di sepanjang serta didukung oleh dinding area yang dilindungi. Perhatian khusus 
diperlukan untuk alat springkler jenis ini untuk memastikan springkler tidak berputar ketika bekerja. 
Springkler Otomatis Area Penyimpanan Springkler yang telah dikategorikan dapat diterima oleh FM Global 
untuk melindungi tipe hunian area penyimpanan dan/atau tipe kebakaran dengan pelepasan panas tinggi 
lainnya sebagaimana diizinkan dalam lembar data spesifik hunian. 

Springkler Otomatis Cadangan: Springkler yang disediakan di lokasi dalam kabinet atau kotak khusus yang 
ditandai dengan jelas untuk memungkinkan penggantian yang cepat dari springkler yang telah beroperasi 
atau telah rusak. 

Springkler Otomatis dengan Cakupan Tambahan: Springkler dengan cakupan lebih dari yang ditetapkan 
untuk springkler standar berdasarkan hunian yang dilindungi. 

Springkler Otomatis Dinding Kering: Springkler jenis kering yang terpasang pada extension nipple memiliki 
orientasi dinding. 

Springkler Otomatis Dinding Vertikal: Springkler jenis dinding dimana deflektor springkler terletak di bidang 
vertikal relatif terhadap area yang dilindungi. 

Springkler Otomatis Dinding: Springkler yang dimaksudkan untuk dipasang di dekat antarmuka dinding dan 
plafon dan dirancang untuk memancarkan air secara horizontal ke luar dan ke dinding yang berdekatan 
serta area yang dilindungi. 

Springkler Otomatis Gaya Lama: Springkler yang diproduksi sebelum tahun 1953. Springkler ini dirancang 
untuk mengalirkan 40% hingga 60% air ke atas untuk memadamkan api yang mungkin ada di plafon. 

Springkler Otomatis Kering: Rakitan springkler yang terdiri dari springkler dan extension nipple yang 
terhubung dengan springkler secara permanen. Extension nipple dilengkapi dengan penutup di ujung 
saluran masuk yang mencegah air memasuki nipple sampai springkler beroperasi. 

Springkler Otomatis Konvensional: Springkler yang memiliki komponen yang mirip dengan springkler 
dengan penyemprotan standar, kecuali deflektornya dirancang untuk memancarkan 40% atau lebih air ke 
arah atas. 

Springkler Otomatis Non-Area Penyimpanan: Springkler yang telah dikategorikan oleh FM Global sebagai 
dapat diterima untuk melindungi pekerjaan jenis non-area penyimpanan dan/atau kebakaran jenis 
pelepasan panas rendah hingga sedang lainnya sebagaimana diizinkan dalam lembar data spesifik hunian. 

Springkler Otomatis Pancaran Standar: Springkler dengan deflektor yang dirancang untuk memancarkan 
hampir semua airnya ke bawah ke area yang dilindungi. Jenis springkler ini sudah umum sejak 1953. 
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Springkler Otomatis Proteksi Khusus: Springkler yang dirancang untuk bahaya yang tidak terkait dengan 
area penyimpanan atau tipikal bahaya ruang hunian. Contohnya adalah springkler yang dimaksudkan untuk 
melindungi bagian dalam saluran dan menara pendingin maupun springkler yang dimaksudkan untuk 
digunakan pada sistem springkler proteksi paparan. 

Springkler Otomatis Respons Cepat. Springkler yang ketika diajukan ke Uji Plunge Tunnel memiliki nilai 
Response Time Index (RTI) yang biasanya sama dengan atau kurang dari 50 (m/s)0,5 (90 [ft/s]0,5) dan faktor 
Konduktivitas yang sama dengan atau kurang dari 1,0 (m/s)0,5 (1,81 [ft/s]0,5). Lihat Standar Persetujuan FM 
Global 2000 untuk penjelasan lebih lanjut. 

Springkler Otomatis Respons Khusus: Springkler yang ketika diajukan ke Uji Plunge Tunnel memiliki nilai 
Response Time Index (RTI) yang lebih besar dari 50 (m/s)0,5 (90 [ft/s]0,5) dan kurang dari 80 (m/s)0,5 (145 
[ft/s]0,5). Standar Persetujuan FM 2000 dan 2008 saat ini tidak mengenali rating respons springkler jenis 
ini. 

Springkler Otomatis Respons Standar: Springkler yang ketika diserahkan ke Uji Plunge Tunnel memiliki nilai 
Response Time Index (RTI) yang biasanya sama dengan atau lebih besar dari 80 (m/s)0,5 (145 [ft/s]0,5) 
tetapi tidak melebihi 350 [m/s] 0,5 (635 [ft/s]0,5) dan faktor Konduktivitas yang sama dengan atau kurang dari 
2,0 (m/s)0,5 (3,62 [ft/s]0,5). Lihat Standar Persetujuan FM Global 2000 untuk penjelasan lebih lanjut. 

Springkler Otomatis Tegak: Springkler dengan pancaran air dari lubang springkler diarahkan secara vertikal 
ke atas menuju deflektor yang kemudian mengarahkan air ke bawah menuju area yang dilindungi. 
Springkler yang dirancang agar deflektor berorientasi vertikal di atas pipa yang terhubung ke springkler. 

Springkler Otomatis Tersembunyi: Springkler dengan bagian atau sebagian besar badan springkler, selain 
bagian yang terhubung dengan pemipaan springkler, dipasang dalam rumah tersembunyi dengan bidang 
bukaan di atas bidang plafon, atau di belakang bidang dinding tempat springkler dipasang. 

Springkler Otomatis Tersembunyi: Springkler yang dipasang di bawah plafon yang datar dan mulus, dan 
seluruh bagian springkler, termasuk mekanisme operasi, berada di atas pelat penghalang, yang marginnya 
hampir rata ke permukaan plafon. 

Springkler Otomatis Tipe Gantung Kering: Springkler jenis kering yang terpasang pada extension nipple 
memiliki orientasi menggantung. Jenis springkler ini biasanya digunakan untuk melindungi area yang 
mengalami pembekuan dan terhubung ke pipa springkler berisi air yang terletak di atas area yang 
dilindungi pada area yang dilengkapi dengan panas yang cukup. Terkadang juga digunakan pada sistem 
springkler jenis kering dengan springkler yang dipasang harus berorientasi gantung. 

Springkler Otomatis Tipe Gantung: Springkler dimana air yang mengalir dari lubang springkler diarahkan 
secara vertikal ke bawah menuju deflektor yang kemudian mengarahkan air ke bawah menuju area yang 
dilindungi. Springkler dirancang agar deflektor berorientasi vertikal di bawah pipa yang terhubung ke 
springkler. 

Springkler Otomatis Tipe Tegak Kering: Springkler jenis kering yang terpasang pada extension nipple 
memiliki orientasi tegak. Jenis springkler ini biasanya digunakan untuk melindungi area yang mengalami 
pembekuan dan terhubung ke pipa springkler berisi air yang terletak di bawah area yang dilindungi pada area 
yang dilengkapi dengan panas yang cukup. 

Springkler Otomatis: Sebuah peralatan proteksi kebakaran yang memancarkan air secara otomatis dengan 
tujuan untuk mengontrol atau mengurangi kebakaran. Springkler biasanya terdiri dari empat komponen 
utama: kerangka springkler, penutup lubang orifice, elemen sensor panas (temperatur), dan deflektor. 
Perhatikan bahwa komponen penutup lubang dan elemen sensor panas (temperatur) disediakan pada 
springkler jenis tertutup tetapi dilepaskan dari springkler jenis terbuka atau jenis pancaran serentak. 

Springkler Paling Jauh: Springkler pada sistem springkler yang akan memiliki jumlah tekanan terkecil yang 
tersedia jika semua springkler mengeluarkan air secara bersamaan. 

Springkler Penggelontoran Otomatis: Springkler yang pada dasarnya seluruh bagiannya, kecuali elemen 
sensor panas (temperatur), dipasang di atas bidang bawah plafon. 

Sumber Panas yang Andal: Sumber panas untuk sistem springkler yang dipasang dan dipertahankan 
sedemikian rupa sehingga dapat memberikan output panas yang cukup untuk mencegah pembekuan setiap 
bagian dalam sistem springkler setiap saat (bahkan saat listrik padam). 

Susunan Rak Pengaturan Penyimpanan: Cara mengatur komoditas yang disimpan. Tipikal pengaturan area 
penyimpanan mencakup tumpukan padat, palet, rak, kotak, unit rak bergerak, rak penyimpanan tetap, dan 
rak portabel. 

Tirai Asap: Juga disebut sebagai curtain board, tirai asap (draft curtain) adalah material padat kontinu yang 
dipasang tegak lurus ke plafon dengan maksud mencegah aliran gas panas dari api menjangkau secara 
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horizontal ke luar tirai. Tirai asap biasanya tidak direkomendasikan untuk bangunan yang dilengkapi 
proteksi springkler kecuali jika secara khusus diperlukan dalam standar ini atau lembar data spesifik hunian. 
Pasang tirai asap, jika diperlukan, sesuai dengan Lembar Data 1-10. 

Titik Efektif Uji Pasokan Air: Ini adalah titik referensi dalam jaringan pipa pasokan air yang menggunakan 
hasil uji pasokan air. Titik referensi ini ditentukan dengan mulai dari pengukur tekanan yang menggunakan 
pembacaan tekanan statis dan residu selama uji pasokan air. Selama pengujian tidak ada air yang mengalir 
pada alat ukur ini. Langkah selanjutnya adalah menempuh jalur dari alat pengukur tekanan kembali ke hulu 
melalui jaringan pipa menuju sumber pasokan air. Titik Efektif adalah titik dalam jaringan pipa pasokan air 
dengan air yang mengalir dari pengujian bertemu air yang tidak mengalir dan memasok tekanan ke alat 
pengukur tekanan yang digunakan untuk membaca tekanan statis dan residu selama pengujian. Jika ada 
perbedaan ketinggian antara alat pengukur tekanan dan Titik Efektif, maka harus diperbaiki dalam tekanan 
statis dan residu yang diperoleh selama pengujian. 

Tutup Lubang: Komponen springkler jenis tertutup yang ditempatkan di atas lubang springkler dan 
mencegah air mengalir melalui springkler sampai elemen sensor panas (temperatur) springkler telah 
diaktifkan. 

Uji Penerimaan: Pengujian yang dilakukan pada sistem springkler, atau bagian tertentu dari sistem 
springkler, untuk memastikan bahwa sistem akan berfungsi untuk sesuai keinginan instansi berwenang. 

Uji Penyangga Beban: Pengujian dilakukan pada sistem penyangga pipa springkler untuk memastikan telah 
dipasang dengan benar dan dapat menyangga beban yang diperkirakan pada pipa berisi cairan. 

Uji Trip: Uji yang melibatkan sistem springkler yang dilengkapi dengan katup sistem otomatis untuk 
memastikan bahwa (a) katup berfungsi dengan benar, (b) bahwa tekanan sistem minimum yang diperlukan 
tercapai dalam jangka waktu yang diizinkan, (c) bahwa semua deteksi dan komponen yang digunakan untuk 
mengaktifkan katup sistem otomatis beroperasi dengan benar, dan (d) bahwa semua antarkunci yang 
disediakan pada sistem springkler beroperasi seperti yang diharapkan. Lihat Lembar Data 2-81, 
Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran dan Pemeliharaan Sistem Springkler, untuk informasi tambahan 
mengenai prosedur dan dokumentasi yang diperlukan sebagai bagian dari uji trip. 

Ventilasi Panas dan/atau Asap: Perangkat yang dipasang pada plafon yang dirancang agar panas dan/atau 
asap akibat kebakaran dapat mengalir. Perangkat semacam itu dapat diatur untuk pengoperasian manual 
atau otomatis. Perangkat semacam itu yang diatur dalam mode operasi otomatis tidak direkomendasikan 
untuk bangunan yang dilengkapi dengan proteksi springkler. 

Waktu Pengiriman Air: Interval waktu, diukur dalam detik, dari kedua waktu saat trip dan waktu perjalanan 
air suatu sistem springkler. Juga dapat didefinisikan sebagai interval waktu, dalam detik, antara dua 
peristiwa berikut: 

(1) Titik waktu saat terbukanya springkler paling jauh secara hidraulika pada pipa kering, praaksi, atau 
jenis sistem springkler serupa dilengkapi dengan katup sistem otomatis. 

(2) Titik waktu saat tekanan pada springkler paling jauh mencapai atau melampaui tekanan desain untuk 
sistem springkler. 

Waktu Perjalanan Air: Interval waktu, diukur dalam detik, antara dua peristiwa berikut: 

(1) Titik waktu saat katup kontrol air untuk sistem springkler terbuka, yang memungkinkan air masuk ke 
sistem springkler. 

(2) Titik waktu saat tekanan pada springkler paling jauh mencapai atau melampaui tekanan desain untuk 
sistem springkler. 

Waktu Trip: Interval waktu, diukur dalam detik, antara dua peristiwa berikut: 

(1) Titik waktu saat terbukanya springkler di lokasi paling jauh secara hidraulika pada pipa kering, 
praaksi, atau tipe sistem springkler serupa yang dilengkapi dengan katup sistem otomatis. 

(2) Titik waktu saat katup sistem otomatis untuk sistem springkler terbuka, memungkinkan air masuk ke 
sistem springkler. 

 
LAMPIRAN B RIWAYAT REVISI DOKUMEN 

Januari 2018. Revisi sementara. Perubahan pada Lembar Data 2-0 mencakup di bawah ini: 

A. Pedoman telah ditambahkan dengan persyaratan pemasangan sistem springkler jenis vakum, yang 
belum lama ini telah Disetujui. 

B. Persyaratan jarak springkler pada plafon telah diperbarui untuk springkler Non-Area Penyimpanan sesuai 
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dengan perubahan terakhir pada Lembar Data 3-26, Kebutuhan Air Proteksi Kebakaran untuk Properti Non-
Area Penyimpanan yang Dilengkapi Springkler. 

C. Pedoman pada Bagian 2.1.3.2.3 dan 2.2.3.3 dimodifikasi dengan mengubah “lebih besar dari 90°” dan 
“kurang dari atau sama dengan 90°” menjadi “lebih besar atau sama dengan 90°” dan “kurang dari 90°”. 

Januari 2014. Koreksi dibuat untuk Tabel 24, Jarak Maksimum Antara Gantungan Pipa. 

April 2011. Klarifikasi lebih lanjut telah dibuat pada pedoman untuk pembatasan area sistem springkler 
(Bagian 2.4.1.6, Cakupan Maksimum Sistem Springkler). 

Januari 2011. Modifikasi dilakukan pada bagian berikut: Tabel 3, 4, 5 dan 17, dan Bagian 2.4.1.6, 2.4.3.7 
dan 2.5.2.4. 

Maret 2010. Ini adalah publikasi pertama dari dokumen ini. 

Salinan Sebelum Diterbitkan. Januari 2010. Ini adalah publikasi pertama dari dokumen ini. Namun, 
perubahan telah dibuat untuk subjek yang sebelumnya dicakup dalam Lembar Data 2-2, 2-7, atau 2-8N, 
yang digantikan oleh dokumen ini: 

• Springkler yang terletak di bawah mezanin dan jalur berjalan kisi terbuka (lihat Bagian 2.1.1.4 untuk 
springkler Non-Area Penyimpanan atau 2.2.1.4 untuk springkler area Penyimpanan) 

• Kemiringan plafon yang dapat diterima dengan adanya berbagai springkler pada plafon (lihat Bagian 
2.1.1.6 untuk springkler Non-Area Penyimpanan atau 2.2.1.6 untuk springkler area Penyimpanan) 

• Ventilasi panas dan/atau asap, serta bukaan pembuangan lainnya pada pada plafon (lihat Bagian 
2.1.1.7 untuk springkler Non-Area Penyimpanan atau 2.2.1.7 untuk springkler area Penyimpanan) 

• Cakupan maksimum yang direkomendasikan untuk setiap sistem springkler (lihat Bagian 2.4.1.6) 

• Persyaratan untuk sistem springkler pipa kering (lihat Bagian 2.4.3) 

• Persyaratan untuk sistem springkler solusi antibeku (lihat Bagian 2.4.7) 

• Jumlah springkler cadangan yang direkomendasikan untuk setiap sistem springkler (lihat Bagian 
2.1.3.1.7 untuk springkler Non-Area Penyimpanan dan 2.2.3.1.6 untuk springkler area penyimpanan) 

• Jarak linier dan luas yang diperbolehkan untuk springkler tingkat plafon (lihat Bagian 2.1.3.2.2 untuk 
springkler Non-Area Penyimpanan, 2.1.3.3.2 untuk springkler dinding Non-Area Penyimpanan atau 
2.2.3.2 untuk springkler area penyimpanan) 

• Pedoman untuk benda yang menghalangi springkler (plafon dan dalam rak) melindungi hunian 
penyimpanan (lihat Bagian 2.2.3.5) 

• Pedoman untuk penyangga pipa springkler, termasuk pengujian lapangan pengikat beton (lihat Bagian 
2.5.4). Selain itu, perubahan berikut telah dibuat: 

• Lembar data ini tidak mengandung referensi ke kode lokal. 

• Springkler tidak lagi perlu ditambahkan ke perhitungan hidraulika ketika dipasang untuk mengatasi 
springkler plafon yang terhalang. 

• Istilah “Control Mode Density Area (CMDA)”, “Control Mode Specific Application (CMSA)”, dan 
“Suprression Mode” tidak lagi digunakan untuk menggambarkan springkler. 

• Istilah “Area Penyimpanan”, “Non-Area Penyimpanan”, dan “Proteksi Khusus"”sekarang digunakan 
untuk menggambarkan springkler (lihat Lampiran A, Daftar Istilah, untuk definisi). 

• Definisi “benda individual” (untuk tujuan penghalang pancaran) telah dimodifikasi: jarak horizontal antara 
penghalang pancaran potensial dan benda terdekat telah diubah dari lebih dari 6 kali menjadi lebih dari 3 
kali dimensi terkecil benda. 

 
LAMPIRAN C FORMULIR 

Formulir FM Global FM85A dan FM999C disediakan pada halaman berikut. 
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Sertifikat Material dan Uji Kontraktor FM Global untuk 
Sistem Springkler Otomatis 
Salinan cetak tambahan dari formulir ini tersedia untuk klien dari: 
Layanan Pelanggan, FM Global, 1151 Boston Providence Turnpike, P.O. Box 9102, Noiwood, MA 0206 

 
Prosedur: Setelah menyelesaikan pekerjaan, pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan oleh perwakilan 
kontraktor dan disaksikan oleh perwakilan pemilik. Semua cacat harus diperbaiki dan sistem dibiarkan beroperasi 
sebelum personil kontraktor meninggalkan pekerjaan. 

 
Sertifikat harus diisi dan ditandatangani oleh kedua perwakilan. Salinan harus disiapkan untuk instansi, pemilik dan 
kontraktor yang menyetujui. Harap dipahami bahwa tanda tangan perwakilan pemilik sama sekali tidak mengurangi 
klaim terhadap kontraktor akibat material yang salah, pengerjaan yang buruk, atau kegagalan untuk mematuhi 
persyaratan dari instansi yang menyetujui atau peraturan lokal. 

 

Informasi Kontraktor I Tanggal: 

Nama Perusahaan Kontraktor: 

Alamat Perusahaan Kontraktor: 

 

Informasi Klien FM Global I No. Indeks FM Global: I No. Akun FM Global: 

Klien FM Global Pemilik atau Penyewa Gedung? (Y/T)?  I Nama atau Nomor Gedung: 

Nama Klien FM Global: 

Alamat Klien FM Global: 

Penjelasan Hunian Yang Dilindungi: 

Komponen dan Material Sistem Springkler Otomatis 

Springkler Otomatis: 

Pabrikan Model/Nama 
Dagang K-Faktor Nilai 

Temperatur 
 

SIN 
Tahun 

Pembuatan Kuantitas 

       

       

       

       

       

       

 
Pipa Springkler Otomatis: 

Pabrikan Model/Nama Dagang Deskripsi Produk Jadwal Jenis 
Sambungan 

Tekanan Kerja 
Maks. 
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Sertifikat Material dan Uji Kontraktor FM Global untuk 
Sistem Springkler Otomatis 
Salinan cetak tambahan dari formulir ini tersedia untuk klien dari: 
Layanan Pelanggan, FM Global, 1151 Boston Providence Turnpike, P.O. Box 9102, Noiwood, MA 0206 

 
Komponen dan Material Sistem Springkler Otomatis (lanjutan) 

Sambungan Pipa Springkler Otomatis: 

Pabrikan Model/ 
Nama Dagang Deskripsi Produk Ujung Pipa Tekanan 

Kerja Maks. 

     

     

     

 
Gantungan Pipa Springkler Otomatis: 

Pabrikan Model/ 
Nama Dagang Deskripsi Produk 

Ukuran 
Batang 

Gantungan 

Deskripsi 
Komponen Ukuran Pipa 

      

      

      

 
Alarm Sistem Springkler Otomatis-Jenis Katup Searah, Pipa Kering, atau Pelepas Otomatis: 

Tipe Pabrikan Model Nomor Serial Kuantitas 
     

     

     

Jika Tipe Katup Pelepas Otomatis: 
Apakah deteksi elektrik, hidraulika, dan/atau pneumatik? 
Apakah pengaturan antarkunci tunggal, ganda, atau tanpa antarkunci? 
Apakah tekanan udara di pipa sistem diawasi? 
Apakah Katup Pelepas Otomatis diatur untuk pengoperasian manual? 

 
Deteksi untuk Katup Jenis Pelepas Otomatis: 

Tipe Pabrikan Model Area Yang 
Dilindungi 

Jarak 
Linier 

Luasan 
Area Kuantitas 

       

       

       

Jika Deteksi untuk Katup Jenis Pelepas Otomatis elektrik: 
Apakah sirkuit diawasi sesuai dengan Lembar Data 5-40? 
Apa pembuat dan model Panel Kontrol Pelepas Otomatis? 
Apa pembuat dan model Katup Pelepas Solenoid? 
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Sertifikat Material dan Uji Kontraktor FM Global untuk 
Sistem Springkler Otomatis 
Salinan cetak tambahan dari formulir ini tersedia untuk klien dari: 
Layanan Pelanggan, FM Global, 1151 Boston Providence Turnpike, P.O. Box 9102, Noiwood, MA 0206 

 
Komponen dan Material Sistem Springkler Otomatis (lanjutan) 

Sistem Springkler Otomatis Jenis Katup Kontrol atau Penurun Tekanan: 
Tipe Pabrikan Model Nomor Serial Kuantitas 

     

     

     

     

 
Sistem Springkler Otomatis Jenis Katup Searah atau Pencegah Aliran Balik: 

Tipe Pabrikan Model Nomor Serial Kuantitas 
     

     

     

     

 
Sistem Springkler Otomatis - Aneka Komponen: 

Komponen Pabrikan Model Kuantitas 

Alarm Aliran Air    

Perangkat Pembuka Cepat    

Alat Pengukur Tekanan    

SambunganPemadam 
Kebakaran 

   

Katup Pelepas    

Sambungan Uji    

Katup Pembuangan    

 
Sistem Springkler Otomatis - Komponen Lainnya: 

Komponen Pabrikan Model Kuantitas 

 

©2010 Factory Mutual Insurance Company 
FM85A ENGINEERING Januari 2010 Halaman 3 dari 6 



©2010-2014 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

2-0 Pedoman Pemasangan Springkler Otomatis 
Halaman 112 Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sertifikat Material dan Uji Kontraktor FM Global untuk 
Sistem Springkler Otomatis 
Salinan cetak tambahan dari formulir ini tersedia untuk klien dari: 
Layanan Pelanggan, FM Global, 1151 Boston Providence Turnpike, P.O. Box 9102, Noiwood, MA 0206 

 

Uji Sistem Springkler Otomatis 

Uji Hidrostatik: Pengujian hidrostatik harus dilakukan pada tidak kurang dari 13,8 bar (200 psi) atau 3,5 bar (50 psi) di 
atas tekanan statis melebihi 10,3 bar (150 psi) selama 2 jam. Sistem springkler solusi antibeku yang dilengkapi 
springkler tipe gantung harus diuji secara hidrostatik dengan cairan antibeku yang digunakan. Clapper katup pipa 
kering yang berbeda harus dibiarkan terbuka selama pengujian untuk mencegah kerusakan. Ubah springkler otomatis 
sesuai kebutuhan untuk memastikan tidak ada penurunan tekanan selama jangka waktu 2 jam. 

Pipa springkler untuk semua sistem springkler otomatis pipa basah serta sistem springkler otomatis solusi antibeku 
yang dilengkapi springkler menggantung telah diuji secara hidrostatik pada bar selama  jam 
dengan penurunan     bar. 

Uji Pneumatik: Pengujian pneumatik harus dilakukan pada tekanan udara tidak kurang dari 2,8 bar (40 psi). Pastikan 
tangki tekanan diatur untuk kondisi ketinggian air dan tekanan udara normal. Ubah sistem springkler otomatis sesuai 
kebutuhan untuk memastikan tidak ada penurunan tekanan lebih dari 0,1 bar (1,5 psi) selama jangka waktu 24 jam. 

Pipa springkler untuk semua sistem springkler otomatis pipa kering dan serupa telah diuji secara pneumatik pada
 bar selama   jam dengan penurunan     bar. 

Uji Alarm Aliran Air: Pengujian harus dilakukan pada semua perangkat alarm sistem springkler otomatis untuk 
memastikan bahwa sinyal alarm diaktifkan tidak lebih dari 60 detik setelah menginisiasi aliran air melalui Sambungan 
Uji Pemeriksa atau perangkat serupa. 

Total  perangkat alarm aliran air diuji. Total perangkat alarm aliran air mengaktifkan sinyal alarm dalam lebih dari 
60 detik. 

 
Pengujian Sistem Pipa Kering atau Sistem Jenis Pelepas Otomatis: Waktu untuk Mencapai 

Tekanan Springkler 
Minimum yang 
Dibutuhkan 

No. Sistem Nama Tekanan Air Di 
Bawah Katup 

Tekanan 
Udara 
Sistem 

Tekanan 
Minimum 

Untuk Springkler 

Waktu 
Pengiriman Air 

yang 
Dibutuhkan 

Tanpa 
a.o.o. 

Dengan 
Q.0.0. 

       
       
       
       
Jika Katup Jenis Pelepas Otomatis: 

Apakah katup dioperasikan secara manual dan otomatis? 
Jika Deteksi adalah elektronik, apakah semua unit deteksi diuji? 
 

Pengujian Katup Penurun Tekanan: 
Lokasi Pembuat Model Pengatu

ran 
Tekanan Statis Tekanan 

Residu 
Laju 

Aliran 

Inlet Outlet Inlet Outlet 

  
©2010 Factory Mutual Insurance Company 
FM85A ENGINEERING Januari 2010 Halaman 4 dari 6 



©2010-2014 Factory Mutual Insurance Company. Semua hak dilindungi undang-undang. 

Pedoman Pemasangan Springkler Otomatis 2-0 
Lembar Data Pencegahan Kerugian Properti FM Global Halaman 113 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sertifikat Material dan Uji Kontraktor FM Global untuk 
Sistem Springkler Otomatis 
Salinan cetak tambahan dari formulir ini tersedia untuk klien dari: 
Layanan Pelanggan, FM Global, 1151 Boston Providence Turnpike, P.O. Box 9102, Noiwood, MA 0206 

 
Uji Sistem Springkler Otomatis (lanjutan) 

Gasket Uji Kosong: 

Jumlah yang Digunakan Lokasi Jumlah yang Dibuang 
   

   

   

 
Sambungan Pipa Las: Ya atau Tidak? 

Apakah Anda, sebagai kontraktor springkler, menyatakan bahwa prosedur pengelasan yang 
digunakan untuk sambungan material pipa springkler memenuhi persyaratan minimum AWS 82.1, 
ASME Bagian IX Kualifikasi Pengelasan dan Pematrian atau standar kualifikasi lainnya yang 
berlaku sebagaimana disyaratkan oleh instansi berwenang? 

 

Apakah Anda menyatakan bahwa semua prosedur pengelasan yang digunakan untuk sambungan 
material pipa springkler dilakukan oleh tukang las atau operator las yang memenuhi syarat sesuai 
dengan persyaratan minimum AWS 82.1, ASME Bagian IX Kualifikasi Pengelasan dan Pematrian 
atau standar kualifikasi lainnya yang berlaku sebagaimana disyaratkan oleh instansi berwenang? 

 

Apakah Anda menyatakan bahwa pengelasan dilakukan sesuai dengan prosedur kontrol kualitas 
yang terdokumentasi untuk memastikan bahwa semua cakram dan coupon pipa yang dipotong di 
lapangan sudah diambil dari pipa sistem springkler, bahwa lubang di pipa mulus, bahwa terak dan 
residu pengelasan lainnya dihilangkan, dan diameter pipa internal tidak ditembus? 

 

 
Uji Pembuangan: 

Nama/Nomor Sistem Tekanan Statis Tekanan Residu Tekanan Statis Setelahnya 

    
    
    
    
    
 
Saluran Bawah Tanah: 

Semua saluran bawah tanah dan sambungan lead-in ke pipa tegak sistem springkler otomatis harus digelontorkan 
sebelum sambungan ke pipa sistem springkler otomatis dibuat. 

Apakah ini diverifikasi di Formulir FM85B? I Jika Tidak, formulir apa yang digunakan? 
Siapa kontraktor yang menggelontorkan saluran bawah tanah dan lead-in? 
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Sertifikat Material dan Uji Kontraktor FM Global untuk 
Sistem Springkler Otomatis 
Salinan cetak tambahan dari formulir ini tersedia untuk klien dari: 
Layanan Pelanggan, FM Global, 1151 Boston Providence Turnpike, P.O. Box 9102, Noiwood, MA 0206 

 
Uji Sistem Springkler Otomatis (lanjutan) 

Materi Instruksi: Ya atau Tidak? 

Apakah orang yang bertanggung jawab atas peralatan pemadam kebakaran telah diinstruksikan ke 
lokasi semua katup kontrol sistem springkler otomatis dan perawatan serta pemeliharaan peralatan 
baru ini? 

 

Apakah salinan instruksi yang sesuai dan grafik perawatan pemeliharaan disediakan di lokasi?  

Jika jawaban untuk salah satu dari pertanyaan ini adalah “Tidak”, jelaskan: 

 
Tanggal Sistem Springkler Dibiarkan Beroperasi Dengan Semua Katup Kontrol Terbuka: 

 
Tanda tangan: 

Pemilik Properti atau agen resminya: 
Tanda tangan dan Jabatan Tanggal 

Kontraktor Springkler: 
Tanda tangan dan Jabatan Tanggal 

Penjelasan Tambahan, Komentar, dan untuk Catatan: 
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Springkler Otomatis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informasi Kontraktor No. Rancangan: Tanggal: 

Nama Perusahaan Kontraktor: 

Alamat Perusahaan Kontraktor: 

Analisis Hidraulika Dilakukan Oleh: 

 
Informasi Klien FM Global  No. Indeks FM Global: No. Akun FM Global: 

Klien FM Global Pemilik atau Penyewa Gedung? (Y/T)?  Nama atau Nomor Gedung: 

Nama Klien FM Global: 

Alamat Klien FM Global: 

Penjelasan Hunian Yang Dilindungi: 

 
Proteksi Yang Diperlukan: Desain Sistem Springkler Plafon 

  
 Faktor: 
Persyaratan Desain Sistem Springkler Plafon: 

Permintaan Slang: Tabel/Gambar Yang Digunakan: Durasi: Tabel/Gambar Yang Digunakan: 

Proteksi Baja Yang Diperlukan per Data Baja Overhead (Y/T)? Pilar Baja (Y/T)? 

Lembar:  
Aliran dan Tekanan Sistem Springkler Plafon Yang Diperlukan pada BOR: 

Jika Tidak pada BOR, Jelaskan Lokasi: 

 
Informasi Sistem Springkler Plafon 

Nama dan/atau Nomor Sistem Springkler Plafon: 

Jenis Sistem Springkler: Volume Sistem: Schedule Pipa: 

Pabrikan Springkler: I Model Springkler: I SIN Springkler: 

Jenis Springkler: Penyimpanan □ Non-Area Penyimpanan □ Proteksi Khusus □ 

RTI Springkler: Respons Standar□ Response Cepat □ I Nilai Temperatur Springkler: 

K-Faktor Springkler: Jarak dalam Satu Deret Springkler: Jarak Antar Deret Springkler: 

Orientasi Springkler: Tipe gantung □ Tipe tegak □ Lainnya □ 

Jika Lainnya, Jelaskan: 
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Springkler Otomatis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proteksi Yang Diperlukan: Desain Sistem Springkler dalam Rak 

Lembar Data FM Global Yang Digunakan: Tabel/Gambar Yang Digunakan: 
  

Faktor Bentuk  
 Persyaratan Desain Sistem Springkler Dalam Rak: 

Aliran dan Tekanan Yang Diperlukan Pada BOR atau POC: 

Jika pada POC, Jelaskan Lokasi: 

 
Informasi Sistem Springkler Dalam Rak 

Nama dan/atau Nomor Sistem Springkler Dalam Rak: 

Jenis Sistem Springkler: Volume Sistem: Schedule Pipa: 

Pabrikan Springkler: Model Springkler: SIN Springkler: 

Jenis Springkler: Penyimpanan □ Non-Area Penyimpanan □ Proteksi Khusus □ 

RTI Springkler: Respons Standar □ Respons Cepat □ I Nilai Temperatur Springkler: 

K-Faktor Springkler: Jarak dalam Satu Deret Springkler: Jarak Antar Deret Springkler: 

Orientasi Springkler: Tipe gantung □ Tipe tegak □ Lainnya □ 

Jika Lainnya, Jelaskan: 

 
Informasi Pengaturan Penyimpanan 

Deskripsi Bahaya Komoditas: 

Dalam Karton (Y/T)?  Dibungkus Rapat (Y/T)? Wadah Tanpa Tutup dan Mudah Terbakar (Y/T)? 

Tinggi Rak Penyimpanan: Tinggi Plafon: 

Pengaturan Rak Penyimpanan: 

Jika Rak Penyimpanan: Lebar Satu Baris Rak: Kedalaman Satu Baris Rak: Tinggi Satu Baris Rak: 

Lebar Lorong:  Rak Padat (Y/T)? 0 Jika Ya, Luas Rak: 

Informasi Penyimpanan Tambahan: 

 
Proteksi Tersedia 

Aliran dan Tekanan Tersedia untuk Sistem Plafon di BOR (atau Lainnya) Setelah Pengurangan Slang: 

Kepadatan atau Tekanan/Demand Area pada Sistem Plafon di BOR (atau Lainnya) Setelah Pengurangan Slang: 

Aliran dan Tekanan Tersedia untuk Sistem Dalam Rak di BOR (atau Lainnya) Setelah Pengurangan Slang: 

Kepadatan atau Tekanan/Demand Area pada Sistem Dalam Rak di BOR (atau Lainnya) Setelah Pengurangan Slang: 

Durasi Tersedia: 
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Sertifikat Analisis Hidraulika Kontraktor FM Global untuk  
Sistem Springkler Otomatis 

 
 
 

Informasi yang Akan Disertakan dalam Grafik Pasokan Air: 
 

(1) Kurva Demand Area Sistem Plafon: Ini adalah kurva yang menggambarkan aliran dan tekanan 
yang diperlukan untuk sistem springkler plafon yang telah dianalisis. Plot kurva ini 
menggunakan dua poin berikut: 

 
(a) Aliran dan tekanan yang diperlukan untuk desain sistem springkler otomatis, dan 
(b) Tekanan yang diperlukan karena elevasi tanpa aliran terjadi 

 
Berikan indikasi pada kurva ini yang menggambarkan aliran dan tekanan untuk desain yang diperlukan. 

 
(2) Kurva Demand Area Sistem Dalam Rak (jika ada): Ini adalah kurva yang menggambarkan aliran 

dan tekanan yang diperlukan untuk sistem springkler dalam rak yang telah dianalisis. Plot kurva 
ini menggunakan dua poin berikut: 

 
(a) Aliran dan tekanan yang diperlukan untuk desain sistem springkler otomatis, dan 
(b) Tekanan yang diperlukan karena elevasi tanpa aliran terjadi 

 
Berikan indikasi pada kurva ini yang menggambarkan aliran dan tekanan untuk desain yang diperlukan. 

 
(3) Kurva Gabungan Demand Area Sistem Plafon dan Kurva Demand Area Sistem Dalam Rak (jika 

ada): Ini adalah kurva yang menggambarkan aliran dan tekanan yang diperlukan untuk sistem 
springkler plafon dan dalam rak, yang telah dianalisis secara bersamaan. Plot kurva ini dalam dua 
segmen terpisah sebagai berikut: 

 
(a) Segmen pertama awalnya hanya terdiri dari Kurva Demand Area Springkler Dalam Rak 

antara aliran nol dan aliran yang mencapai tekanan elevasi untuk Kurva Demand Area Sistem 
Plafon. 

(b) Segmen kedua terdiri dari aliran gabungan antara Kurva Demand Area Sistem Plafon dan 
Kurva Demand Area Sistem Dalam Rak pada titik tekanan tertentu. 

 
Berikan indikasi pada kurva ini yang menggambarkan aliran dan tekanan untuk desain 
gabungan yang diperlukan. 

 
(4) Kurva Pasokan Air Tanpa Pengurangan Aliran Slang: Ini adalah kurva yang menggambarkan 

pasokan air yang tersedia pada titik terminasi perhitungan hidraulika untuk sistem springkler 
otomatis. Untuk FM Global, ini harus menjadi dasar pipa tegak (BOR). 
 

(5) Kurva Pasokan Air Dengan Pengurangan Aliran Slang: Ini adalah kurva yang menggambarkan 
pasokan air yang tersedia pada titik penghentian perhitungan hidraulika untuk sistem springkler 
otomatis setelah penjatahan aliran yang diperlukan untuk penggunaan aliran slang telah 
dikurangi dari pasokan. Untuk FM Global, titik terminasi untuk penghitungan hidraulika harus 
menjadi dasar pipa tegak (BOR). Kurva ini digambar dengan mengurangi kapasitas aliran slang 
yang diperlukan, ditunjukkan dalam lembar data klasifikasi sifat hunian FM Global, dari pasokan 
air yang ditunjukkan dalam Butir 4 di atas. 
 

Untuk contoh cara menggambar kurva ini, gunakan rujukan Lembar Data FM Global 3-0, Hidraulika 
Sistem Proteksi Kebakaran. 
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Penafian: [Lembar Data (atau jenis dokumen lainnya)] telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke 
Bahasa Indonesia. FM Global tidak membuat pernyataan, garansi atau jaminan, baik tersurat maupun 
tersirat, mengenai keakuratan atau kelengkapan terjemahan ini. Dalam hal terjadi pertentangan, 
ketidaksepakatan atau ketidakjelasan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dokumen 
yang dianggap sebagai sumber yang sah dan berlaku adalah versi Bahasa Inggris. 
 
Dokumen terjemahan dalam bahasa Indonesia ini telah diperiksa dan disetujui dengan cara 
konsensus oleh anggota Panitia Teknik dari Yayasan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Indonesia 
(Indonesian Fire & Rescue Foundation / IFRF) 


