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Łącznik odejściowy Firelock™ Outlet-T typu 922

 OSTRZEŻENIE

• Przed przystąpieniem do montażu armatury firmy Victaulic 
należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.

• Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub 
konserwacji armatury firmy Victaulic rozhermetyzować i opróżnić 
instalację rurową.

• Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować śmierć 
bądź poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.

Poniższe procedury stanowią wytyczne dotyczące prawidłowego montażu 
łącznika odejściowego Victaulic Firelock Outlet-T typu 922. Szczegółowe 
informacje dotyczące produktu typu 922 można znaleźć w publikacji 
Victaulic 10.52 lub 10.54, które można pobrać ze strony victaulic.com.

PRZYGOTOWANIE RURY
1. Pierwszy krok procesu montażu polega na przygotowaniu rury. 

Prawidłowe przygotowanie rury ma zasadniczy wpływ na szczelność 
i wydajność produktu.

2. Podczas procesu wycinania otworów rura powinna być podparta. 
Zaznaczyć określone położenie otworu na rurze.

UWAGA
• Do prawidłowego przygotowania rury zaleca się używanie 

narzędzi Victaulic do wycinania otworów w rurach.

3. Użyć prawidłowej otwornicy, aby wykonać otwór o prawidłowym 
wymiarze w określonym miejscu na rurze (patrz tabela „Przydatne 
informacje” zamieszczona na tej stronie).

4. Otwór należy wywiercić na osi rury. Nieprawidłowo wywiercone 
otwory mogą uniemożliwić całkowite wsunięcie kołnierza ustalającego 
oraz uszczelnienie produktu na powierzchni rury.

5. Usunąć wszelkie zadziory lub nierówności z krawędzi otworu. 
Pozostawione zadziory lub nierówne krawędzie mogą utrudnić 
właściwe osadzenie kołnierza ustalającego, przepływ od odejścia 
lub uszczelnienie przez uszczelkę.

6. Powierzchnia rury w obszarze 1/2 cala/ 13 mm od otworu musi być 
czysta, gładka i nie mogą występować na niej karby i/lub występy, 
które mogłyby utrudnić uszczelnienie przez uszczelkę. Powierzchnia rury 
wokół całego obwodu wyznaczonego przez wymiar „A” musi być wolna 
od zanieczyszczeń, kamienia oraz wgnieceń, które mogą uniemożliwiać 
dokładne przyleganie obudowy i uszczelki do rury. Patrz rysunek poniżej.

A

½ cala/13 mm

Proporcje zostały zmienione w celu 
zwiększenia czytelności rysunku

PRZYDATNE INFORMACJE DOT. ŁĄCZNIKÓW TYPU 922

Wymiary – cale/mm

Minimalna średnica 
otworu/ rozmiar 

otwornicy

Maksymalna 
średnica otworu/ 

rozmiar otwornicy

Wymiar „A” 
przygotowania 

powierzchni

Wszystkie rozmiary 
otworu odejścia

1 3/16 1 1/4 3
30 32 76

Produkty firmy Victaulic z gwintem wewnętrznym są dostosowane tylko do 
rur ze standardowym gwintem zewnętrznym NPT lub BSPT (opcja). Należy 
sprawdzić, czy możliwe jest stosowanie wraz z tym produktem Victaulic 
produktów z gwintem zewnętrznym i cechami specjalnymi, takimi jak sondy, 
podwieszane głowice tryskaczy suchych itp. Jeżeli nie zostanie to wcześniej 
sprawdzone, w trakcie montażu mogą wystąpić problemy lub może dojść 
do wycieku, co może spowodować uszkodzenie mienia.

MONTAŻ ŁĄCZNIKA ODEJŚCIOWEGO OUTLET-T

1. ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ: Zamontować uszczelkę w kieszeni, jak pokazano 
poniżej. Wcisnąć uszczelkę na całym obwodzie, aby osadzić ją całkowicie 
w kieszeni. NIE SMAROWAĆ USZCZELKI.

2. ZAMONTOWAĆ OBUDOWY: Włożyć śrubę w obudowę łącznika 
odejściowego i opuścić obudowę. Nakręcić luźno nakrętkę na śrubę 
(nakrętka powinna znajdować się równo z końcem śruby), aby umożliwić 
przekręcanie obudów względem siebie, jak pokazano powyżej.
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3a. ZAŁOŻYĆ OBUDOWY: Założyć obudowę łącznika odejściowego na rurę, 
wyśrodkowując kołnierz ustalający w otworze. Aby sprawdzić prawidłowość 
wyrównania, przesunąć obudowę łącznika odejściowego do tyłu oraz 
do przodu, jednocześnie ją dociskając. Gdy obudowa będzie ustawiona 
prawidłowo, jej obrócenie wokół rury nie będzie możliwe.

3b. Przytrzymując obudowę łącznika odejściowego w miejscu, należy 
obrócić dolną obudowę wokół rury. Sprawdzić, czy kołnierz ustalający 
nadal jest osadzony w otworze.

4. WŁOŻYĆ POZOSTAŁĄ ŚRUBĘ/NAKRĘTKĘ: Włożyć pozostałą śrubę 
w obudowę łącznika odejściowego i opuścić obudowę. Dokręcić nakrętkę 
kołnierzową ręcznie na śrubie. UWAGA: Sprawdzić, czy owalne szyjki każdej 
ze śrub są dobrze osadzone w otworach. Główka śruby powinna znajdować 
się równo z powierzchnią zacisku śrubowego.

5. DOKRĘCIĆ NAKRĘTKI: Przed dokręceniem sprawdzić ponownie, 
czy kołnierz ustalający jest prawidłowo osadzony w otworze. Dokręcić nakrętki 
kołnierzowe równomiernie, naprzemiennie po obu stronach, aby zapewnić 
prawidłowe ściśnięcie uszczelki. W przypadku gwintowanych łączników 
odejściowych nakrętki kołnierzowe należy dokręcić momentem wynoszącym 
maksymalnie 20 ft-lb/ 27,1 Nm. W przypadku rowkowanych łączników 
odejściowych nakrętki kołnierzowe należy dokręcić momentem wynoszącym 
maksymalnie 35 ft-lb/ 47,5 Nm.

6. SPRAWDZIĆ ZESPÓŁ: Po prawidłowym zamontowaniu produktu 
powierzchnie metalowe obudowy łącznika odejściowego przy uszczelce 
oraz rury nie będą stykały się z sobą. Jeżeli pomiędzy zaciskami śrubowymi 
obudowy łącznika odejściowego i obudowy dolnej występują szczeliny, 
powinny one być takie same po obu stronach zespołu.

 OSTRZEŻENIE

• NIE dokręcać nadmiernie nakrętek. Nadmierne dokręcenie 
nakrętek może spowodować zbyt mocne ściśnięcie uszczelki 
i wypaczenie obudowy łącznika odejściowego oraz obudowy 
dolnej. Nadmierne dokręcenie nie wpływa na poprawę 
wydajności produktu.

Niezastosowanie się do zaleceń dotyczących momentu dokręcenia 
nakrętek może być przyczyną uszkodzenia produktu i spowodować 
poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.


