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Łącznik odejściowy FireLock® Outlet-T typu 912 do tryskaczy o niskim profilu jest przeznaczony do bezpośredniego podłączania głowic 
tryskaczowych. Łącznik ma aprobatę FM do ciśnienia 300 psi/2068 kPa oraz VdS i LPCB do ciśnienia 16 bar/232 psi w temperaturach 
zewnętrznych typowych dla systemów przeciwpożarowych.

DANE PRODUKTU

W
Z

V

Y

Średnica nominalna
Cale/Rzeczywista mm

Średnica 
otworu

Przybliżona 
masa

Rura x odejście FPT†
+0.06/+1,5 
–0.00/–0,0 V W Y Z funty/kg

1 x 1/2 15/16 1.00 0.90 3.72 1.50 0.67
33,7 15,0 24,0 25,4 22,9 94,6 38,1 0,30

1 1/4 x 1/2 15/16 1.17 1.10 4.12 1.50 0.74
42,4 15,0 24,0 29,8 27,9 104,7 38,1 0,33

1 1/2 x 1/2 15/16 1.29 1.22 4.32 1.50 0.76
48,3 15,0 24,0 32,8 31,0 109,8 38,1 0,34

†  Łączniki odejściowe Outlet-T typu 912 do tryskaczy o niskim profilu mają gwint wewnętrzny 
ISO 7 Rp 1/2 (Rp 1/2 BSPP zgodny z normą BS21), który nadaje się wyłącznie do podłączania 
tryskaczy z gwintem zewnętrznym.
TYLKO DO PODŁĄCZANIA TRYSKACZY. NIE UŻYWAĆ JAKO STANDARDOWYCH ŁĄCZNIKÓW 
ODEJŚCIOWYCH.

 OSTRZEŻENIE

•	 Przed przystąpieniem do montażu armatury firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.

•	 Należy nosić kask, okulary i obuwie ochronne.

•	 Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji armatury firmy Victaulic należy rozhermetyzować i spuścić 
czynnik z instalacji rurowej.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
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PRZYGOTOWANIE RUR

UWAGA
•	 Do prawidłowego przygotowania rury zaleca się używanie 

narzędzi Victaulic do wiercenia otworów w rurach.

1. Wytnij otwór 15/16 cali/24,0 mm w linii środkowej rury.

¼ inch/6 mm

Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia czytelności rysunku.

2. Na obszarze o długości 1/4 cala/6 mm wokół otworu należy zapewnić 
czystą, gładką powierzchnię bez żadnych karbów i wgnieceń, 
aby uzyskać dobre przyleganie uszczelki (patrz rysunek powyżej). 
Usuń wszelkie zadziory i ostre krawędzie otworu, które mogą mięć 
negatywny wpływ na montaż łącznika, prawidłowe osadzenie 
kołnierza ustalającego, przepływ czynnika przez otwór odejścia 
oraz osadzenie uszczelki.

MONTAŻ

1. Sprawdź, czy uszczelka jest całkowicie osadzona w zagłębieniu na 
uszczelkę. NIE SMAROWAĆ USZCZELKI.

2. Odkręć nakrętkę kołnierzową i wyjmij śrubę z jednej strony łącznika 
typu 912. Odkręć drugą nakrętkę kołnierzową na koniec śruby 
(nakrętka kołnierzowa powinna znajdować się równo z końcem śruby), 
aby umożliwić przekręcanie obudowy.

3. Zamontuj obudowę z otworem na odejście rury, umieszczając kołnierz 
ustalający po środku otworu. Aby sprawdzić prawidłowe zahaczenie, 
spróbuj przesunąć obudowę z otworem w przód i w tył, jednocześnie 
ja dociskając. Prawidłowo umieszczona obudowa z otworem odejścia 
może przesuwać się tylko w nieznacznym stopniu w każdym kierunku.

3a. Przekręć dolną obudowę wokół rury, przytrzymując obudowę 
z otworem na odejście na swoim miejscu. Sprawdź, czy kołnierz 
ustalający jest w dalszym ciągu dobrze osadzony w otworze rury.

4. Przełóż drugą śrubę przez otwory w obu obudowach łącznika. 
Przykręć ręką nakrętkę kołnierzową. Sprawdź, czy łby śrub są 
prawidłowo osadzone w otworach.

1/4 cala/6 mm
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5. Dokręć równomiernie nakrętki kołnierzowe momentem 20 ft lbs/ 
27,1 Nm, aby zapewnić odpowiedni docisk uszczelki. UWAGA: Aby 
uniknąć nadmiernego zaciśnięcia nakrętek kołnierzowych, należy 
użyć klucza o maksymalnej długości 8 cali/200 mm. NIE MOŻNA 
dokręcić zbyt mocno nakrętek kołnierzowych.

Obudowa z otworem na odejście nie powinna stykać się z rurą (metal z 
metalem) w pobliżu uszczelki. Dodatkowo między obudowami łącznika 
powinna występować mała szczelina, jak pokazano na rysunku powyżej.

 OSTRZEŻENIE
•	 NIE MOŻNA dokręcić zbyt mocno nakrętek kołnierzowych. 

Zbyt mocne dokręcenie nakrętek kołnierzowych może 
spowodować zbyt mocne ściśnięcie uszczelki i odkształcenie 
obudowy z otworem odejścia oraz obudowy dolnej. Zbyt 
mocne dokręcenie nie poprawia parametrów połączenia.

Niezastosowanie się do tej instrukcji może być przyczyną 
uszkodzenia produktu i spowodować poważne obrażenia 
ciała bądź zniszczenie mienia.
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