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najlepiej w PDF podając klasę przedmiot nazwisko.
Wiadomości ogólne
Zasada działania
 
Zasada działania instalacji tryskaczowej jest prosta: instalacja składa się z sieci przewodów
rurowych z wieloma zamkniętymi mechanicznie otworami wylotowymi wody gaśniczej. Jeśli
w obszarze jednego z otworów wylotowych osiągnięta zostanie określona temperatura, 
zamknięcie otwiera się i woda gaśnicza jest rozpylana. Pozostałe tryskacze pozostają 
zamknięte. Woda pod ciśnieniem znajdująca się w przewodzie rurowym zaczyna płynąć 
i uruchamia w ten sposób urządzenie alarmowe. Wezwana w ten sposób straż pożarna po 
zakończonym, ewentualnie przejętym procesie gaszenia może wyłączyć ręcznie instalację 
tryskaczową.

Rodzaje tryskaczy
Tryskacze konwencjonalne (klasyczne): charakteryzują się kulistym rozpraszaniem wody, gdzie 
woda jest skierowana równomiernie na strop i podłoże. Tego typu tryskacz najczęściej stosowany 
jest w celu ochrony palnych konstrukcji dachu. Obecnie jest on rzadko wykorzystywany
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Rys. Tryskacze, konwencjonalny, o strumieniu paraboidalnym o strumieniu płaskim (VdS)
Tryskacze rozpylające: mają paraboidalnie uformowane rozpraszanie wody skierowane 
do podłoża. Tego typu tryskacz obecnie jest najczęściej stosowanym we wszelkich typach 
obiektów budowlanych.
Tryskacze rozpylające o płaskim strumieniu: charakteryzują się szczególnie płaskim 
rozpraszaniem wody. Tego typu tryskacz najczęściej stosowany jest w celu ochrony niskich 
przestrzeni (jak np. pustki sufitowe) oraz w instalacjach regałowych w magazynach.



Rys. Tryskacze od lewej - przyścienny zwykły i o zwiększonej długości strumienia, tryskacz 
K-160 (źródło VdS)



Fot. 
Tryskacz przyścienny horyzontalny
Tryskacze przyścienne: charakteryzują się jednostronnym rozpraszaniem wody, podobnie 
do połowy tryskacza rozpylającego. Tego typu tryskacz najczęściej stosowany jest w sytuacjach, 
kiedy zainstalowany na stropie narażony byłby na uszkodzenie (jak np. w niskich pomieszczeniach
lub zjazdach).Tryskacze przyścienne o zwiększonej długości strumienia rzutu wody: zwane 
również tryskaczami hotelowymi. Są one montowane z jednej strony pomieszczenia. Mają one 
zasięg do 6,5 m. Z powodu jednostronnego montażu w pomieszczeniu tryskacze te są 
dopuszczone wyłącznie w wersji z szybkim wskaźnikiem zadziałania. Tego typu tryskacz 



najczęściej stosowany jest w sytuacji potrzeby wydłużenia zasięgu rzutu wody z tryskacza (jak np. 
biura bez sufitów podwieszanych, pokoje hotelowe).
 Tryskacze K-160: są one również nazywane tryskaczami wielkokroplowymi. Dzięki większemu 
przekrojowi dyszy i kształtowi deflektora powstają większe krople. Poza tym sposób 
rozprowadzania wody jest podobny jak w przypadku tryskacza rozpylającego. Tego typu tryskacz 
najczęściej stosowany jest w obszarach o bardzo dużych wymaganiach intensywności zraszania 
(jak np. magazyny – 30 mm/min).
 Tryskacze ESFR [Early Suppression Fast Response]: te tryskacze posiadają współczynnik K 
(stała wypływu tryskacza) o wartości 200 lub wyższy. Dają one wodę bardzo skoncentrowaną i o 
wysokiej energii kinetycznej skierowaną głównie na powierzchnię bezpośrednio pod tryskaczem 
i zapewniają w ten sposób wczesne stłumienie pożaru. Tryskacze ESFR są produkowane głównie 
w wersji wiszącej. Tego typu tryskacz najczęściej stosowany jest w obszarach o bardzo dużych 
wymaganiach intensywności zraszania – magazyny bez sekcji tryskaczy międzyregałowych. Przy 
tego typu tryskaczach należy również zwracać szczególną uwagę na ograniczenia dla konstrukcji 
budynku, jego maksymalnej wysokości, sposobu składowania oraz instalacji oddymiających.
Ze względu na sposób zadziałania elementu termoczułego można wyróżnić tryskacze
- ampułkowe
- topikowe
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