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Typ 922 - FireLock avsticks-T

 VARNING

• Läs igenom och förstå alla instruktioner innan du installerar en 
rörprodukt från Victaulic.

• Minska trycket och töm rörsystemet innan du installerar, 
demonterar eller justerar en rörprodukt från Victaulic.

• Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till svåra per-
sonskador, felaktig produktinstallation och/eller egendomsskador.

Typ 922 FireLock Outlet-T är UL-listad och FM-godkänd upp till 300 
psi/2068 kPa samt VdS-godkänd upp till 16 Bar i omgivningstem-
peraturer som är typiska för brandskyddssystem.

Rörberedning för installation av avsticks-T

• Typ 922 FireLock avsticks-T har konstruerats för 
direktanslutning av sprinklerhuvuden, droppnipplar, stift, 
dräneringsrör, mätare och andra avsticksprodukter.

OBS
• Victaulic håltagningsverktyg rekommenderas för rätt hål-

beredning.

• Riktig beredning av hålet är viktigt för tätning och prestanda.

• Borra ett hål med minst 30 mm diameter (max. 32 mm) på rörets  
 mittlinje. 
 ANM.: Hålen MÅSTE borras på rörets mittlinje.

• Victaulics invändigt gängade produkter har konstruerats för att  
 endast passa utvändigt gängade standard NPT- eller BSPT-rör  
 (tillval). Användning av utvändigt gängade produkter med speciella  
 egenskaper som  sonder, nedåtriktade torrsprinklerhuvuden, osv.,  
 ska verifieras för lämplighet med denna Victaulic-produkt.  
 Om lämpligheten inte testas i förväg, kan det leda till   
 monteringsproblem eller läckage.

• Kontrollera att ett område på 13 mm runt hålet är rent, slätt och  
 inte har hack och/eller utsprång som kan påverka packningens  
 tätning (se bilden nedan).  
 Avlägsna alla slags ojämnheter och vassa eller grova kanter från  
 hålet. Ojämnheter och vassa kanter kan påverka monteringen,  
 styrkragens placering, flödet från avsticket eller packningens  
 tätning.

Installation
 

1. Installera packningen: 
Installera packningen i pack-
ningsfickan, se ovan. Tryck på 
packningen längs hela omkret-
sen för att säkerställa att den sit-
ter riktigt i fickan. OBS! Smörj 
inte packningen.

 
2. Montera husen: Sätt in en 
bult i de två husen. Skruva löst 
på en flänsmutter på änden av 
bulten (muttern ska sitta i plan 
med bultens ände) för att medge 
en ”översvängning”.

 
3. Installera husen: Installera 
avstickets hus på röret genom 
att centrera styrkragen i rörets 
hål. För att kontrollera att ingrep-
pet är rätt, skjut avstickets hus 
fram och tillbaka medan det 
trycks ned. Ett rätt placerat 
avstickshus kan endast flyttas en 
aning i någon riktning.

3a. Håll avstickshuset på plats 
och vrid samtidigt huset runt 
röret. Se till att styrkragen sitter 
kvar i hålet.
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Installation av Outlet-T 922

 

4. Installera återstående bult/
mutter: För in återstående bult 
i avstickshuset och nedre huset. 
Skruva för hand på en mutter. 
ANM.: Se till att den ovala halsen 
på varje bult sitter ordentligt 
i bulthålen.

 

5. Dra åt muttrarna: Dra växelvis 
åt flänsmuttrarna jämnt till ett 
ungefärligt vridmoment på 27 
N•m för att säkerställa korrekt 
komprimering av packningen. 
ANM.: För att undvika för hård 
åtdragning av flänsmuttrarna, 
använd en nyckel med en längd 
på högst 200 mm. Dra INTE åt 
flänsmuttrarna för hårt.

 

5a. Kontrollera monteringen: 
Avstickets hus nära packningen 
bör inte vara i kontakt metall mot 
metall med röret. Dessutom ska 
det finnas ett litet gap mellan 
avstickets hus och det nedre 
huset som på bilden ovan.

Bana x 

Avstick

Mutterstorlek

tum/metrisk

Hylsstorlek

tum/mm

Alla storlekar 3/8 9/16
M10 15

Information för typ 922

OBS! Packning skall EJ smörjas!


