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VIGTIG INFORMATION

FORKERT - Orignal Groove System (OGS)-rillepro�l

KORREKT - IGS-rillepro�l

Type V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™-sprinklerkobling 
må KUN anvendes sammen med sprinklerrørforbindelser, som er 
fremstillet i henhold til de varemærkebeskyttede rillespecifikationer for 
Victaulic IGS. Forsøg IKKE at montere Type V9 på sprinklerrørforbindelser, 
der er fremstillet i henhold til nogen anden rillespecifikation. Se IGS-
rillespecifikationen i Victaulic-publikation 25.14, som kan downloades på 
victaulic.com.

ANVISNINGER TIL FØRSTE
INSTALLATION AF EN TYPE V9

FJERN IKKE 
BOLT/MØTRIK VED 

FØRSTE INSTALLATION

1. ADSKIL IKKE TYPE V9: Type V9 er lavet således, at installatøren 
ikke behøver at fjerne boltene eller møtrikkerne for installation. Dette 
letter installationen ved at installatøren kan installere Type V9 direkte 
på sprinklerrørets rillede ende.

2. KONTROLLÉR DEN RILLEDE 
ENDE AF SPRINKLERRØRENE: 
Den udvendige overflade på 
sprinklerrøret mellem rillen og 
sprinklerrørets ende skal være 
fri for fordybninger, fremspring, 
unormale svejsesømme og 
rullemærker for at sikre en 
lækagefri tætning. Al olie, fedt, løs 
maling, snavs samt skærepartikler 
skal fjernes.

Sprinklerrørets udvendige diameter ("OD"), rillens dimensioner samt 
den maksimalt tilladte diameter ved rørenden skal ligge inden for de 
grænser, der er angivet i de gældende Victaulic IGS-specifikationer, 
publikation 25.14, som kan downloades på victaulic.com.

Farvekodemærke 
for pakningsklasse

3. Kontrollér pakningen for at 
være sikker på, at den passer til 
det ønskede formål. Farvekoderne 
identificerer materialeklassen. Se 
farvekodeoversigten i Victaulic-
publikation 05.01, som kan 
downloades på victaulic.com. 
Se under ”BEMÆRK” på den 
efterfølgende side for vigtige 
oplysninger om pakninger.

3a. Hvis nogen af de anførte betingelser under ”BEMÆRK” er 
opfyldt, skal der påføres et tyndt lag af et egnet smøremiddel, såsom 
Victaulic-smøremiddel eller silikone, men udelukkende på pakningens 
tætningslæber.

 FORSIGTIG
• Hvis nogen af de betingelser, der er anført under ”BEMÆRK” 

er opfyldt, skal der påføres et tyndt lag af et egnet smøremiddel, 
men kun på pakningens tætningslæber, for at forhindre, at 
pakningen klemmes, drejer sig eller revner under installationen.

Hvis der ikke anvendes et egnet smøremiddel, kan det forårsage 
skader på pakningen, som vil medføre en lækkende samling og 
materielle skader.

 ADVARSEL

• Læs og forstå alle vejledninger, inden du installerer Victaulics produkter.

• Kontrollér altid, at trykket i rørsystemet er fuldt aflastet, og at rørsystemet er tømt, umiddelbart 
før du forsøger at installere, fjerne, justere eller vedligeholde Victaulic-produkter.

• Bær beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm og -sko.

Følges disse anvisninger ikke, kan dette forårsage dødsfald eller alvorlige personskader og materielle 
skader.w

  

• Type V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™-sprinklerkobling må kun bruges i brandbeskyttelsessystemer, der er konstrueret 
og monteret i overensstemmelse med de aktuelle, gældende standarder fra National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R, 
osv.) eller tilsvarende standarder samt i overensstemmelse med gældende bygnings- og brandreglementer. Disse standarder og reglementer 
indeholder vigtige oplysninger om beskyttelse af systemer mod frost, korrosion, mekanisk beskadigelse osv.

• Type V9 må kun bruges til sprinkler-rør-til-sprinkler-forbindelser. Brug IKKE Type V9 til rør-til-rør-forbindelser.

• Denne installationsvejledning er beregnet til brug af en erfaren, uddannet installatør. Installatøren skal forstå anvendelsen af dette produkt 
samt hvorfor det blev specificeret til det bestemte anvendelsesformål.

• Installatøren skal forstå almindelige branchesikkerhedsstandarder og mulige konsekvenser af forkert produktinstallation.

Overholdes disse installationskrav og lokale og nationale reglementer og standarder ikke, kan det kompromittere systemet eller medføre 
systemsvigt, hvilket igen kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader og materielle skader.
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BEMÆRK
• Der leveres pakninger til Type V9 sammen med Vic-Plus. Ekstra 

smøring er ikke nødvendig for den første installation af våde 
rørsystemer, som installeres ved eller som kontinuerligt betjenes 
over 0 °F/–18 °C. Se Victaulic-publikation 05.03 for Vic-Plus-
sikkerhedsdatabladet (SDS), som kan downloades på  
victaulic.com.

Supplerende smøring er kun nødvendig, hvis nogen af de følgende 
betingelser er opfyldt. Påfør et tyndt lag egnet smøremiddel på 
pakningens tætningslæber som anført under trin 3a på forrige side. 
Der er ikke behov for at fjerne pakningen fra husene for at påføre 
ekstra smøremiddel på pakningens yderside.

• Hvis installationstemperaturen eller den kontinuerlige 
driftstemperatur er under 0 °F/–18 °C

• Hvis pakningen har været udsat for væsker før installationen

• Hvis pakningens overflade har et sløret udseende

• Hvis pakningen installeres i et tørt rørsystem

• Hvis systemet udsættes for lufttests, før det fyldes med vand

• Hvis pakningen blev brugt ved en tidligere installation

Smurte pakninger vil ikke forbedre forseglingsegenskaberne 
under vanskelige sprinklerrørsforhold. Sprinklerrørsforholdene 
og klargøringen skal overholde de krav, der er anført i denne 
installationsvejledning til produktet (se trin 2 på side 1).

 ADVARSEL
• Efterlad aldrig en Type V9 delvist samlet. 

TILSPÆND ALTID KOMPONENTERNE 
MED DET SAMME. En delvist monteret 
Type V9 udgør en fare, fordi den kan falde 
ned under monteringen eller sprænge 
under afprøvning.

• Hold hænderne væk fra åbningen på 
Type V9, når du forsøger at installere 
og tilspænde Type V9 på sprinklerrørets 
rillede ende.

Følges disse anvisninger ikke, kan dette 
forårsage alvorlige personskader og 
materielle skader.

4. MONTÉR SAMLINGEN: Montér samlingen ved at installere Type V9 
på sprinklerrørets rillede ende, indtil der er kontakt med midterfligen på 
pakningen. Drej Type V9 for at kontrollere, at pakningen sidder korrekt 
på sprinklerrørets rillede ende, og justér derefter sprinklerrammearmene 
og boltfladerne på Type V9 ind i forhold til sprinklerrørene som vist 
ovenfor. En visuel kontrol er nødvendig for at sikre, at kilesporene 
på Type V9 er på linje med sporene i sprinklerrørene.

 ADVARSEL
• Bolten skal strammes, indtil boltfladerne har metal-mod-metal-

kontakt.

• Du må IKKE fortsætte med at tilspænde bolten, efter at 
værdierne iht. de synlige installationsvejledninger for Type V9 
er opnået.

• Forsøg IKKE at dreje sprinkleren eller Type V9, efter at bolten 
er tilspændt helt.

Følges disse anvisninger ikke, kan dette forårsage skader på 
samlingen eller fejlagtig sprinklerfunktion, hvilket kan medføre 
dødsfald eller alvorlige personskader og materielle skader.

Sekskantet monteringsbit, der 
leveres sammen med produktet

3⁄16-tommer
(boltende)

¼-tommer
(drivende)

5. TILSPÆND BOLTEN: Brug en slagnøgle eller en almindelig 
topnøgle med den 3/16-tommer sekskantede monteringsbit, der 
leveres sammen med produktet, og tilspænd bolten, indtil der er 
metal-mod-metal-kontakt mellem boltfladerne. Spænd IKKE bolten 
mere, når der er etableret metal-mod-metal-kontakt på boltfladerne. 
Se afsnittet ”Brugsanvisning for slagnøgle”. BEMÆRK: Forsøg ikke at 
dreje sprinkleren eller Type V9, efter at bolten er tilspændt. Løsn om 
nødvendigt bolten, før du prøver at dreje sprinkleren eller Type V9, 
og tilspænd derefter bolten som nævnt tidligere i dette trin.

KORREKT FORKERT

6. Kontrollér visuelt boltfladerne på hver sprinklerrørsforbindelse for 
at sikre dig, at metal mod metal kontakten er opnået som beskrevet 
i trin 5.
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 ADVARSEL
• Sprinklere kan ikke fungere korrekt, hvis de har monteret 

beskyttelsesglas.

• Beskyttelsesglassene skal fjernes fra alle sprinklere, 
før sprinklersystemet sættes i drift.

• Brug IKKE værktøj til at fjerne beskyttelsesglassene.

Hvis beskyttelsesglassene ikke fjernes fra alle sprinklere før 
systemet sættes i drift, vil det medføre fejlagtig sprinklerfunktion, 
hvilket kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader og 
materielle skader.

7. Fjern forsigtigt 
beskyttelsesglassene med 
håndkraft fra alle sprinklere, før 
sprinklersystemet sættes i drift. 
Se installationsvejledningen 
til den relevante sprinkler for 
fuldstændige oplysninger om 
alle krav.

BRUGSANVISNING FOR SLAGNØGLE

 ADVARSEL
• Bolten skal strammes, indtil boltfladerne har metal-mod-metal-

kontakt.

• Fortsæt IKKE med at spænde bolten efter at værdien for de 
synlige monteringsvejledninger for Type V9 er opnået, som 
beskrevet i trin 5 − 6 på side 2.

Følges disse anvisninger ikke, kan dette forårsage, at samlingen 
svigter, hvilket kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader 
og materielle skader.

Slagnøgler giver ikke montøren den samme direkte føling med arbejdet 
som en topnøgle, heller ikke mht. vurdering af, hvor meget bolten 
tilspændes. Eftersom nogle slagnøgler har høj ydelse, er det vigtigt 
at lære at bruge slagboremaskinen rigtigt for at undgå at ødelægge 
eller brække bolten eller koblingens boltflader under installationen. 
Vælg altid en korrekt dimensioneret slagnøgle, som er kraftig nok, 
men fortsæt IKKE med at spænde bolten, efter at værdierne iht. de 
synlige monteringsvejledninger for Type V9 er opnået, som beskrevet 
i trin 5 − 6 på side 2. Ved mistanke om, at en komponent er blevet 
overspændt (pga. en bøjet eller revnet bolt el.lign.), skal hele 
V9-enheden straks udskiftes.

Hvis batteriet er tømt, eller hvis slagnøglen har for lav ydelse, skal der 
bruges et nyt batteri eller en slagnøgle for at sikre, at værdierne iht. de 
synlige monteringsvejledninger for Type V9 er opnået, som beskrevet 
i trin 5 − 6. Der skal udføres visuel kontrol af hver samling for at 
kontrollere, at den er monteret korrekt.

Foretag prøvemonteringer med slagnøglen, og kontrollér monteringerne 
med en momentnøgle for at hjælpe med at fastslå, om slagnøglen er 
velegnet til arbejdet. Kontrollér periodisk monteringerne i hele systemet 
vha. den samme metode.

Rådfør dig altid med vejledningen fra slagnøglens producent for 
oplysninger om sikker og korrekt brug af slagnøgler. Kontrollér desuden, 
at der bruges sekskantbits, som er beregnet til brug med slagnøgler, til 
montering af Type V9.

 ADVARSEL
Manglende overholdelse af anvisningerne for tilspænding af delene 
kan medføre:

• Personskade eller dødsfald

• Skader eller brud på bolte

• Beskadigede eller defekte boltflader eller brud på husene

• Lækkende samlinger og materielle skader

• Negativ indvirkning på systemintegration

VEJLEDNING TIL GENMONTERING AF EN 
TYPE V9

 ADVARSEL

• Kontrollér altid, at trykket i rørsystemet er 
fuldt aflastet, og at rørsystemet er tømt, 
umiddelbart før du forsøger at installere, 
fjerne, justere eller vedligeholde Victaulic-
produkter.

• Sprinkleren skal udskiftes efter demontering af en Type V9. 
Kontrollér, at udskiftningssprinkleren er den korrekte model, 
type, åbningsstørrelse, temperaturklassificering og følsomhed.

Følges disse anvisninger ikke, kan dette forårsage dødsfald eller 
alvorlige personskader og materielle skader.

1. Kontrollér, at trykket i systemet er aflastet og fuldstændig tømt, før du 
forsøger at demontere en Type V9 fra sprinklerrørene.

2. Løsn komponenterne i Type V9 for at gøre det muligt at fjerne 
enheden fra sprinklerrørene.

3. Fjern møtrikken, bolten og pakningen fra Type V9-husene.

Kontrollér alle komponenter for skader eller slitage. Hvis der konstateres 
skader eller slitage, skal du bruge en ny Type V9-enhed fra Victaulic.

BEMÆRK: Sprinkleren skal udskiftes efter demontering af en Type 
V9. Kontrollér, at udskiftningssprinkleren er den korrekte model, type, 
åbningsstørrelse, temperaturklassificering og følsomhed.

4. Kontrollér sprinklerrørenderne, som beskrevet i trin 2 på side 1.

 FORSIGTIG
• Påfør et tyndt lag egnet smøremiddel for at forhindre, at 

pakningen klemmes, drejer sig eller revner under genmonteringen.

Hvis der ikke anvendes et egnet smøremiddel, kan det forårsage 
skader på pakningen, som vil medføre en lækkende samling og 
materielle skader.

5. SMØR PAKNINGEN: Påfør et tyndt lag Victaulic-smøremiddel eller 
silikone på pakningens tætningslæber og yderside. BEMÆRK: Det er 
normalt, at pakningens overflade har et sløret hvidt udseende, efter at 
den har været i drift.
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SStørste åbning 
i huse mod 

største åbning 
i pakning

6. GENMONTERING AF TYPE V9: Anbring den smurte pakning 
i pakningsfordybningen i et Type V9-hus. BEMÆRK: For alle andre 
størrelser end 1-tomme x 1-tomme/33,7 mm x 33,7 mm skal du 
kontrollere, at den største åbning i pakningen vender mod husenes 
største åbning, som vist ovenfor. Bring tappen på det ene hus i indgreb 
med rillen i det andet hus, og luk husene omkring pakningen.

BolthovedeBolthove
det skal vende ind 
mod den vinklede 
del på bolt�aden

7. MONTÉR BOLT: Montér bolten gennem husene. Kontrollér, at 
hovedet på bolten vender mod den vinklede del på boltfladen, som 
vist ovenfor.

8. MONTÉR MØTRIK: Skru bolten ind i møtrikken, indtil toppen af 
møtrikken flugter med enden af bolten, som vist ovenfor. Kontrollér, at 
pakningen stadig sidder i husets pakningsfordybning, og at møtrikken 
er i indgreb med de flade dele på boltfladen.

 ADVARSEL
• Sprinkleren skal udskiftes efter demontering af en Type V9. 

Kontrollér, at udskiftningssprinkleren er den korrekte model, 
type, åbningsstørrelse, temperaturklassificering og følsomhed.

Følges disse anvisninger ikke, kan dette forårsage fejlagtig 
sprinklerfunktion, hvilket kan medføre dødsfald eller alvorlige 
personskader og materielle skader.

9. INSTALLERING AF NY SPRINKLER: Indsæt en ny sprinkler 
(korrekt model, type, åbningsstørrelse, temperaturklassificering og 
følsomhed) i den relevante åbning i Type V9-husene. Drej sprinkleren, 
så rammearmene er på linje med boltfladerne, som vist ovenfor. 

10. Følg trin 4 – 7 på side 2 – 3 i denne installationsvejledning for at 
afslutte monteringen.


