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Stum koppling av typ 108 FireLock™ IGS™ 
Installation-Ready™

VIKTIG INFORMATION

FEL - Original rillningssystem (OGS) rillningspro�l

RÄTT - IGS rillningspro�l

Rör och spår visas inte i naturlig storlek

Stumma kopplingar av typ 108 FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ 
ska ENDAST användas med anslutningskomponenter som förberetts 
enligt Victaulic IGS rillningsspecifikationer. Försök INTE installera 
kopplingen på anslutningskomponenter som är förberedda för 
någon annan spårspecifikation. Se Victaulics publikation 25.14 
för IGS- spårspecifikationen, som kan laddas ned på victaulic.com.

Använd INTE kopplingen av typ 108 för sprinklerrör-till-
sprinklerkopplingar. För sprinklerkopplingar ska typ V9 användas.

INSTRUKTIONER FÖR FÖRSTA INSTALLATION 
AV TYP 108-KOPPLINGAR

TA INTE BORT MUTTER/BULT/SAMMANKOPPLING
FÖR FÖRSTA INSTALLATION

1. TA INTE ISÄR KOPPLINGEN: 
Kopplingar av typ 108 är utformade 
så att installatören inte behöver 
ta bort muttern, bulten eller 
koppling för montering. Denna 
underlättar monteringen eftersom 
installatören direkt kan sätta 
in anslutningskomponenternas 
rillade ända i kopplingen.

2. KONTROLLERA ANSLUTNINGSKOMPONENTERNAS ÄNDAR: 
Den utvändiga ytan på anslutningskomponenten, mellan spåret och 
anslutningskomponentens ändar, ska vara utan hack, utsprång, 
svetssömmar och rullmärken för att säkerställa läckagefri tätning. 
All olja, fett, lös färg, smuts och spånor ska avlägsnas.

Anslutningskomponenternas utvändiga diameter (“OD”), rilldimensioner 
och den maximalt tillåtna kragningsdiametern ska ligga inom den 
tolerans som publicerats i Victaulics gällande specifikationer för IGS, 
publikation 25.14, som kan laddas ned från vicualic.com.

Färgkod för 
materialklassning

3. KONTROLLERA PACKNINGEN: 
Kontrollera packningen för att 
säkerställa att den är lämplig för den 
avsedda användningen. Färgkoden 
identifierar materialklassningen. 
Se Victaulics publikation 05.01 för 
färgkodsdiagrammet som kan hämtas 
från victaulic.com och “OBS" på 
följande sida för viktig information 
om packningen.

3a. Om ett förhållande som anges 
i "OBS" uppfylls, stryk på ett tunt 
skikt av lämpligt smörjmedel, som 
till exempel Victaulic smörjmedel 
eller silikonsmörjmedel på 
packningens tätningskanter.

  FÖRSIKTIGHET
• Om ett förhållande som anges i "OBS" uppfylls, stryk på ett tunt 

skikt av lämpligt smörjmedel på packningens tätningskanter för 
att förhindra att packningen kläms, vrids eller slits sönder under 
installationen.

Användning av ett inkompatibelt smörjmedel skadar packningen, 
vilket leda till rörläckage och materiella skador.

 VARNING

• Läs igenom och förstå alla anvisningar innan du börjar installera produkter från Victaulic.
• Kontrollera alltid att trycket i rörledningssystemet har avlastats helt och att det har dränerats 

precis innan montering, borttagning, justering eller underhåll av andra Victaulic-produkter.
• Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.
Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador 
och materiella skador.

     

• Stum koppling av typ 108Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ ska endast användas i brandskyddssystem som är konstruerade 
och installerade enligt gällande standarder (NFPA 13,13D, 13R osv.) eller motsvarande standarder från brandskyddsföreningen och 
i enlighet med gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter. Dessa standarder och lagar innehåller viktig information om skydd  
av system mot frysning, korrosion, mekanisk skada etc.

• Installationsanvisningarna vänder sig till erfarna och utbildade installatörer. Installatören ska förstå hur produkten används och varför 
den utformats för en specifik tillämpning.

• Installatören ska känna till vanliga branschstandarder för säkerhet och möjliga konsekvenser vid felaktig installation av produkten.
Underlåtenhet att följa installationskrav och lokala och nationella föreskrifter och standarder kan äventyra systemets integritet eller 
orsaka systemfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador och egendomsskador.
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OBS!
• Packningar för kopplingar av typ 108 levereras med Vic-Plus. 

Ytterligare smörjning krävs inte för den första installationen 
av våtrörssystem som installeras vid eller förlöpande används 
i temperaturer över -18 °C. Vic-Plus säkerhetsdatablad (SDS), som 
kan laddas ner på victaulic.com finns i Victaulic publikation 05.03.

Ytterligare smörjning krävs endast under följande betingelser. 
Stryk på ett tunt skikt av kompatibelt smörjmedel på packningens 
tätningsläppar i enlighet med steg 3a på föregående sida. Det 
är inte nödvändigt att ta bort packningen från husen för att 
stryka på extra smörjmedel på den utvändiga ytan.

• Om installationen eller den kontinuerliga drifttemperaturen 
är under 0 °F/-18 °C

• Om packningen har utsatts för vätskor innan installationen

• Om packningens yta inte har ett suddigt yttre

• Om packningen installeras i ett torrörssystem

• Om systemet har testats med luft innan det fylls med vatten

• Om packningen använts i en tidigare installation

Smorda packningar förbättrar inte anslutningskomponenternas 
tillstånd. Anslutningskomponentens tillstånd och förberedning 
måste uppfylla kraven i produktinstallationsanvisningarna 
(se steg 2 på föregående sida).

 VARNING
• Lämna aldrig en delvis monterad koppling 

av typ 108 på anslutningskomponentens 
ändar. DRA ALLTID OMEDELBART ÅT 
FÄSTELEMENTEN. En delvis monterad 
koppling kan innebära risker för fall och 
brott under provningen.

• Håll händerna borta från ändarna på 
anslutningskomponenter och öppningarna på 
kopplingen då du försöker sätta i de rillade 
ändarna på anslutningskomponenter i kopplingen.

• Håll händerna borta från kopplingens 
öppningar under åtdragningen.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan 
leda till dödsfall eller svåra personskador och 
materiella skador.

4. MONTERA FOGEN: Montera fogen genom att föra in 
anslutningskomponentens rillade ända i öppningarna på kopplingen. 
Anslutningskomponentens rillade ändar måste föras in i kopplingen 
tills den kommer i kontakt med packningens mittre ben.

Kontrollera visuellt att kopplingens kilspår är anpassade med spåret 
i varje anslutningskomponent och att packningen har installerats riktigt. 
ANMÄRKNING: Kopplingen kan vridas för att kontrollera att packningen 
sitter riktigt på anslutningskomponentens ändar och inom kopplingens hus.

VIKTIG INFORMATION FÖR ANVÄNDNING AV TYP 
108-KOPPLINGAR MED ÄNDLOCK OCH RÖRDELAR: 
•  Vid montering av kopplingar av typ 108 på ändlock, kontrollera 

extra försiktig att ändlocket sitter riktigt mot packningens mittben.
•  Använd endast ändlock nr 146 FireLock™ IGS™ som 

innehåller märkningen ”PG”.
•  Läs alltid och följ instruktionerna I-ENDCAP som kan 

hämtas på victaulic.com.
•  Victaulic rekommenderar användning av Victaulic-

kopplingar tillsammans med kopplingar av typ 108.

 VARNING
• Muttern ska dras åt tills bultplattorna kommer  

i kontakt metall- mot-metall.

Underlåtenhet att följa instruktionerna för åtdragning 
av kopplingen kan leda till:

• Personskador eller dödsfall 
• Brott eller skada på bulten 
• Skada eller trasiga bultplattor eller brott på kopplingen 
• Läckage på fogen och egendomsskador 
• En negativ påverkan på systemet

5. DRA ÅT MUTTERN: Använd en mutterdragare eller 
standardmomentnyckel på 11/16 tum/17 mm och dra åt muttern tills 
bultplattorna kommer i kontakt metall-mot-metall. Kontrollera att den 
ovala halsen på bulten sitter korrekt i bulthålen. Fortsätt INTE att 
dra åt muttern efter att bultplattan sitter metall mot metall. Om du 
misstänker att något fästelement har dragits åt för mycket (vilket 
visas med en böjning eller spricka i bulten osv.), ska kopplingen 
bytas ut omedelbart. Se avsnittet ”Bruksanvisning för mutterdragare”.

RÄTT RÄTT

DEN OVALA HALSEN PÅ BULTEN 
SITTER ORDENTLIGT

DEN OVALA HALSEN PÅ BULTEN 
SITTER INTE ORDENTLIGT

OBS!
• En standard momentnyckel eller mutterdragare kan 

användas för att dra ihop bultplattorna.

• Se avsnittet ”Bruksanvisning för mutterdragare”.



I-108-SWE_3REV_B

I-108-SWE /typ 108 FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ stum koppling/installationsanvisningar

 VARNING
• Visuell granskning av varje skarv krävs.

• En dåligt monterad fog ska korrigeras innan systemet  
testas eller sätts i drift.

• Komponenter som uppvisar fysisk skada på grund  
av felaktig montering ska bytas ut.

Om de följande anvisningarna inte iakttas kan detta medföra skada 
på fogen, vilket kan leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada och 
materialskada.

RÄTT

FEL

6. Gör en visuell kontroll av bultplattorna vid fogen för att säkerställa 
att de sitter i kontakt metall mot metall enligt steg 5.

INSTRUKTIONER FÖR ÅTERMONTERING 
AV KOPPLINGAR AV TYP 108

 VARNING
• Kontrollera alltid att trycket 

i rörledningssystemet har avlastats helt 
och att det har dränerats precis innan 
montering, borttagning, justering eller 
underhåll av andra Victaulic-produkter.

Om de följande anvisningarna inte iakttas kan detta medföra 
dödsfall eller allvarlig kroppsskada och materiella skador.

1. Kontrollera att trycket är helt avlastat i systemet och dränera 
innan kopplingar demonteras.
2. Skruva loss muttern till kopplingen för att kunna ta port den 
från anslutningskomponentens ändar.
3. Ta bort muttern, bulten, packningen och sammankopplingen från husen. 
Inspektera om det finns skador eller slitage på alla komponenter. Använd 
en ny Victaulic kopplingsenhet vid skador eller slitage.
4. Kontrollera anslutningskomponenternas ändar enligt 
beskrivningen på sidan 1, steg 2.

 FÖRSIKTIGHET
• Ett tunt skikt kompatibelt smörjmedel måste användas för att förhindra 

att packningen kläms, rullar eller slits sönder under installationen.

Användning av ett inkompatibelt smörjmedel skadar packningen, 
vilket leda till rörläckage och materiella skador.

5. FÖR ÅTERMONTERING AV KOPPLINGAR AV TYP 108, SMÖRJ 
PACKNINGEN: Stryk på ett tunt skikt av lämpligt smörjmedel, som till 
exempel Victaulic smörjmedel eller silikonsmörjmedel på packningens 
tätningskanter och externt. För packningar som återanvänds är det normalt 
att packningsytan har ett grumligt vitt utseende efter att den har varit i drift.

6. SÄTT I PACKNINGEN I DET 
FÖRSTA KOPPLINGSHUSET: Sätt 
i packningen i ett av husen. Se till 
att packningen bottnar i husets fickor.

7. INSTALLERA ETT ANDRA 
KOPPLINGSHUS OCH 
SAMMANKOPPLING: Montera 
det andra kopplingshuset. Se till att 
packningen bottnar i husets fickor. 
Montera kopplingen på husen, som 
visas till vänster.

8. MONTERA BULT OCH MUTTER: 
Montera bulten och skruva på en mutter 
på bulten. ANMÄRKNING: Kontrollera 
att den ovala halsen på bulten sitter 
korrekt i bulthålen. Dra INTE åt muttern 
helt. Bultplattorna måste ha ett gap 
för att kopplingen ska gå att montera. 
Muttern ska vara slät med bultens 
överdel för att skapa en riktig öppning.

9. Följ stegen 4 – 6 på sidorna 2 – 3 för att slutföra monteringen.
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BRUKSANVISNING FÖR MUTTERDRAGARE

 VARNING
• Muttern ska dras åt tills bultplattorna kommer i kontakt 

metall- mot-metall.

• Fortsätt INTE att dra åt muttern efter att stegen i de visuella 
installationsanvisningarna för kopplingen, enligt beskrivningen 
i stegen 5 − 6 på sidorna 2 − 3 har slutförts.

Om de följande anvisningarna inte iakttas kan detta medföra skada 
på fogen, vilket kan leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada 
och materialskada.

Mutterdragare ger inte installatören en direkt "åtdragningskänsla" eller 
vridmoment för att bedöma mutterns åtdragning. Eftersom vissa mutterdragare 
har stor effekt är det viktigt att utveckla en förtrogenhet med mutterdragaren 
för att undvika skador eller sprickbildning på bulten eller bultplattorna under 
monteringen. Välj alltid en mutterdragare av rätt storlek som har tillräckligt 
med effekt, men Fortsätt INTE att dra åt muttern efter att stegen i de 
visuella installationsanvisningarna för kopplingen, enligt beskrivningen 
i stegen 5 − 6 på sidorna 2 − 3 har slutförts. Om du misstänker att något 
fästelement har dragits åt för mycket (vilket visas med en böjning eller 
spricka i bulten osv.), ska kopplingen bytas ut omedelbart.

Om batteriet är tomt eller om mutterdragaren inte har tillräcklig effekt 
ska en ny mutterdragare eller ett nytt batteripaket användas för att 
garantera att de visuella installationsanvisningarna för kopplingen som 
beskrivs i stegen 5 − 6 på sidorna 2 − 3 uppnås. Visuell granskning 
av varje skarv krävs för att säkerställa korrekt montering.

Utför provmonteringar med mutterdragaren och kontrollera monteringarna 
med en hylsnyckel för att fastställa mutterdragarens lämplighet. Utför 
periodiska kontroller av monteringar i hela systemet med samma metod.

Följ alltid tillverkarens bruksanvisning för säker och korrekt 
användning av mutterdragaren. Kontrollera även att rätt hylsor 
används vid montering av kopplingen.

 VARNING
Underlåtenhet att följa instruktionerna för åtdragning av beslag 
kan leda till:

• Personskador eller dödsfall

• Bultskador eller sprickor

• Skada eller brott på bultplattor eller sprickor i husen

• Rörläckage och egendomsskador

• En negativ påverkan på systemet


