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Hovedfordelen med Tyco 
MLCP-S sprinklerrør:

• fullstendig tett mot 
oksygeninntrengning, overskrider 
kravene i DIN 4726

• en lav råhet på k = 0,0004 mm 
betyr minimal rørfriksjon og 
dermed lave trykktap

• holder formen takket være 
kompensasjonen til de 
gjenopprettende kreftene

• høy fleksibilitet som gjør det 
mulig å bøye for hånd

• motstandsdyktig mot korrosjon 
takket være plastlag på innsiden 
og utsiden

• enestående bruddstyrke over tid 
gir pålitelig daglig bruk

• veier lite

Tyco sprinklersystem med komposittrør: 
MLC-S rørsystem for taksprinklere

Denne tekniske håndboken 
beskriver bruken av Tyco MLC-S 
sprinklersystemet for installasjon av 
en definert del av et sprinklersystem. 
Noen av komponentene i Tyco MLC-S 
sprinkleren er laget av materialer som 
ikke er designet for å tåle de høye 
temperaturene som oppstår under en 
brann. Tyco MLCP-S sprinklerrør må 
derfor bygges fullstendig inn i betong 
inne i himlingen av betong for å oppnå 
korrekt og passende drift.

Himlingskonstruksjonen i betong 
som er godkjent av VdS (tysk 
institusjon for brannverntesting og 
-sertifisering) består av Tyco MLC-S 
sprinklersystemet for tilkobling 
til den prefabrikkerte himlingen i 
armert betong som består av et 
minst 50 mm tykt betonglag med 
forsterkingsstål innebygd i betong og 
Tyco sprinklerbokser innebygd i betong. 
Denne typen konstruksjon kalles 
sprinkler-himling i denne håndboken.

Komponentene i Tyco MLC-S 
sprinklersystemet som det henvises til 
i denne tekniske dokumentasjonen er 
alle til installasjon av VdS-godkjente 
sprinkler-himlinger (våte systemer) i 
spesifikke betonghimlinger i henhold til 
VdS-godkjenning nr. G 4060066. 

Definisjon av uttrykket sprinkler-himling

Tyco sprinklerrøret i flerlags 
kompositt er en generasjon av rør 
som kombinerer fordelene med 
plast- og metallrør og gir derfor 
maksimal fleksibilitet og robusthet 
samt økt evne til å tåle høye trykk- og 
temperaturbelastninger.

Tyco MLCP-S sprinklerrør 
består av et langsgående 
sikkerhetssveiset aluminiumsrør 
med et enkelt polyetylen-lag på 
innsiden og utsiden. Alle lagene 
er permanent sammenfestet ved 
hjelp av et bindingsbelegg mellom 
lagene. PE-materialet er ikke-
kryssbundet polyetylen med høy 

temperaturmotstand i henhold til DIN 
16833. Tyco MLCP-S sprinklerrørene 
er designet på en slik måte at 
aluminiumslaget nøytraliserer plastens 
gjenopprettende kraft. På denne måten 
blir det mye lettere å installere røret 
fordi kraften som trengs for å bøye 
røret kan holdes lav. 

Installasjon av Tyco MLC-S sprinklere 
på innsiden av en sprinkler-himling er 
blitt godkjent av VdS for drikkevann 
(kaldt) og for et maksimalt driftstrykk 
på 10 bar. Kontakt produsenten hvis du 
har spørsmål om andre installasjoner.

Beskrivelse – Tyco MLCP-S sprinklerrør

PE-RT
Lim

Langsgående sveiset 
aluminiumsrør

Strukturen til Tyco 
MLCP-S sprinklerrør

Lim
PE-RT
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Tyco MLC-S sprinklersystemet gir følgende fordeler:

• enkel montering av Tyco MLCP-S sprinklerrøret gir 
enda enklere installasjon

• de originale utprøvde og testede Tyco 
presseverktøyene brukes for å gjøre installasjon og 
håndtering av Tyco sprinklerrør og fittings enklere

• presskjeve-stopperingen i plast på presshylsen gjør 
det enklere å plassere verktøyene

• Tyco sprinklerens presskobling kan dreies selv etter 
pressing, og gjør det dermed mulig å justere før 
trykktesting

Belastningskapasiteten til Tyco MLCP-S 
sprinklerrør testes regelmessig for 
strekkstyrke. 
I tillegg til den kontinuerlige lab-
testingen av røret, testes også alle Tyco 
MLCP-S sprinklerrør regelmessig under 
produksjon.

Størrelser da x s [mm] 32 x 3 50 x 4,5

Innvendig diameter di [mm] 26 41
Nominell størrelse DN 25 DN 40
Lengde på rørkveil [m] 50 –
Lengde på rørlengde [m] – 5
Utvendig diameter på rørkveil [cm] 120 –
Vekt på rørkveil/rørlengde [g/m] 323 –/745
Vekt per rørkveil [kg] 16,2 –
Vekt per rørlengde [kg] – 3,73
Volum [l/m] 0,531 1,320
Rørets råhet k [mm] 0,0004 0,0004
Ekspansjonskoeffisient α [m/mK] 25 x 10-6 25 x 10-6

Utvalget av fittingser for installasjon av Tyco MLC-S 
sprinklersystemet i den VdS-testede sprinkler-himlingen 
består av tinnbelagte messing-fittingser.

Teknikken med pressing gir permanent tette koblinger, 
som bekreftet av VdS-sertifikatet, SKZ-testrapportene og 
DVGW-sertifikatene.

Koblingsteknologi for rask installasjon
Seksjonstegning Press-
fittings i metall MLC-S 
32 mm med profilert 
aluminiumshylse og rød 
presskjeve-stoppering, 
som fjernes under 
presseprosessen (angir 
at press-fittingsen er 
riktig plassert)

Seksjonstegning
Press-fitting MLC-S
50 mm
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FORSIKTIG!

Tyco MLC-S sprinklersystemet må kun 
brukes til forsynings- og fordelingsrør 
som er helt innebygd i betong (vått 
system). Installasjon som vertikale 
hoved- og hjelpe-fordelingsrør er ikke 
tillatt. 

Systemfordeler

Bruksområder

VdS-godkjenningen nr. G 4060066 
for sprinkler-himlingen inkluderer 
en beskrivelse av en spesifikk 
himlingskonstruksjon i betong der 
Tyco MLC-S sprinklerrørsystemet må 
bygges helt inn sammen med Tyco FPP 
sprinklerboksene. 

Kun de testede Tyco MLC-S 
sprinkler-komponentene beskrevet 
i systembeskrivelsene i denne 
dokumentasjonen og Tyco FPP 
sprinkler-koblingsfittings kan brukes til 
å installere rørledningene i sprinkler-
himlingen. MLC-S systemet er godkjent 
for brannklassene LH - OH1 - OH3 
og deler av OH4 (kinoer, teatre, 
utstillingshaller, museer) (OH = ordinær 
risiko).

Godkjenninger og sertifiseringer

• VdS-godkjent rørsystem for 
installasjon av rørledninger i 
sprinkler-himlinger per VdS

• langsiktige kostnadsbesparelser er 
mulig med premiereduksjoner på 
brann- og tapsforsikringer

• sprinklersystemet er integrert 
i himlingskonstruksjonen – 
sprinklerinstallasjonen er derfor 
nesten usynlig og gir maksimal 
designfrihet og optimal bruk av 
rommet

• besparelser på byggetiltakene er 
mulig, f.eks. en reduksjon i antall 
nødutganger og rømningsveier i store 
bygninger

• høyere merverdi på bygningen pga. 
en høyere sikkerhetsstandard

• enkelt, raskt og greit å arbeide med, 
ingen sveising, lodding, gjengekutting 
eller liming

• samme prosesstrinn og verktøy som 
ved installasjon av VVS-systemer

• uatskillelig, permanent tett 
presskobling

• produsent med 
kvalitetsstyringssystem i henhold til 
DIN EN ISO 9001:2000

Tyco MLC-S sprinklersystemet gir følgende fordeler ved installasjon av sprinkler-himlinger:

Følgende punkter må følges ved 
bruk av de godkjente sprinkler-
himlingene med innebygd Tyco MLC-S 
sprinklersystem:

• VdS-sertifikatet G 4060066 beskriver 
en bestemt himlingskonstruksjon 
i betong der Tyco MLC-S 
sprinklerrørsystemet er helt innebygd 
i betong sammen med Tyco FPP 
sprinkler-koblingsbokser. 

• Tyco MLC-S sprinklersystemet i 
sprinkler-himlinger kan kun brukes 
til å konstruere våte systemer. Ved 
konstruksjon av et vått system, må 
alle rom som støter mot sprinkler-
himlingen være frostsikre hele året.

• Sprinkler-himlingen forsynes med 
drikkevann (kaldt). Andre typer (f.eks. 
sjøvann, vann fra naturlige innsjøer, 
regnvann, industrivann) kan ikke 
brukes.

• Sprinkler-himlingen må kobles til et 
sprinklersystem med et maksimalt 
driftstrykk på 10 bar ved temperaturer 
på mellom 10 og 49 °C.

Bruk av additiver i brannvannet og 
vannforsyning som inneholder additiver 
er ikke tillatt.

Montøren må sende en skriftlig 
bekreftelse på at han/hun har blitt 
instruert om installasjonen av systemet 
av en godkjent opplæringsperson.
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Koblingsbokser til Tyco BSP sprinklere

Press-hunnkobling MLC-S
32 x 1 FT

T-formet presskobling for sprinkler
32 x 1 MT / ½ FT x 32
32 x 1 MT / ¾ FT x 32

Press-albue for sprinkler
32 x 1 MT / ½ FT
32 x 1 MT / ¾ FT

Korrosjons-
beskyttelse

Første betonglag

Andre betonglag
på arbeidsstedet

Press-albue MLC-S
32 x 32 eller T-formet presskobling
32 x 32 x 32

Presskobling
32 x 1 MT / ½ FT
32 x 1 MT / ¾ FT
32 x 1 MT
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Press-hunnalbue MLC-S
32-¾ FT
50-¾ FT

T- formet press-hunnkobling MLC-S
50-¾ FT-50

Press-hunnkobling MLC-S
32-1 FT
50-1½ FT

* i henhold til VdS Lorem ipsum
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Tekniske regler
De gjeldende standardene/direktivene 
må overholdes for korrekt og passende 
planlegging, montering, bruk og 
installasjon av sprinklersystemet. De 
gjeldende byggeforskriftene, generelt 
aksepterte regler for teknologi, 
nasjonale forskrifter/regneark og 
krav fra lokale bygningsmyndigheter/

eiendoms forsikringsselskaper/ 
brannvernet må følges. Gyldig legging, 
installasjon, ulykkesforebygging og 
sikkerhetsbestemmelsene må også 
følges. 

Ved installasjon av brannvannsystemer 
må du alltid følge instruksjonene i VdS 
CEA 4001 med endringer. Følg også 
instruksjonene og merknadene i VdS-
godkjenningsdokumentene.

Instruksjonene i denne tekniske 
håndboken må følges ved bruk, 
planlegging, håndtering og legging.

VdS-godkjent sprinkler-
himlingskonstruksjon med minimale mål

En spesiell T-formet presskobling 
brukes til å koble Tyco MLCP-S 
sprinklerrørene (fordelings- eller 
sløyfe-rør) til Tyco FPP sprinkler-

fittingsen. På forgreningsrør eller enkle 
koblingsrør brukes en spesiell 90° 
press-albue til å koble Tyco MLCP-S 
sprinklerrøret til Tyco FPP sprinkler-
fittingsen. 

Hvis det brukes sprinklerbokser av 
samme type som Tyco FPP med lavere 
høyde, må koblingen gjøres med en 
spesiell presskobling 32 x 1 MT / ½ FT 
x 32 eller 32 x 1 MT / ¾ FT x 32.
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Planlegging

Veiledningen fra VdS “Spesifikasjoner 
for sprinklersystemer – Planlegging 
og installasjon” må følges under 
planlegging og konstruksjon av 
sprinklersystemer.

Kravene fra bygningsmyndighetene og 
brannvernet må også oppfylles under 
installasjon av et sprinklersystem. 
De og institusjonene som involveres 
senere i godkjenning av systemet 
(f.eks. VdS) må integreres i design- og 
planleggingsfasen helt fra starten av.

I henhold til CEA-reglene må 
følgende overholdes:

Inntrengning gjennom 
byggeskjøtene

Inntrengning gjennom byggeskjøter 
må unngås. Hvis dette ikke er mulig, 
kan Tyco MLCP-S sprinklerrøret føres 
gjennom byggeskjøtene hvis følgende 
beskyttelsestiltak settes i verk:

Tyco MLCP-S sprinklerrørene 
må dekkes med myk isolasjon 
(isolasjonslag som er minst 13 mm 
tykt) over en lengde på minst 1 m. 

Rørisolasjonen må plasseres midt over 
byggeskjøten.

De to endene og eventuelle 
skjøtkanter må forsegles godt med 
vanntett tape for å forhindre at 
betong eller betongvann trenger inn 
mellom isolasjonen og Tyco MLCP-S 
sprinklerrøret.

Planlegging og installasjon av VdS-godkjente sprinkler-himlinger

Byggeskjøt

Myk rørisolasjon Tykkelse på 
isoleringslag 13 mm f.eks. 
Tubolit TL-32/13-DG

Med klebende maskeringstape 
på en vanntett måte

Uponor MLCP-S 
sprinklerrør 32 x 3 mm≥ 500 mm ≥ 500 mm

Inntrengning gjennom betongskjøter

Siden Tyco MLC-S sprinklersystemet 
installeres i betongelementer 
ved verket, kan Tyco MLCP-S 
sprinklerrørene kobles sammen 
på stedet ved bruk av Tyco 
reparasjonskoblinger (32 mm). Riktige 
utsparinger i betongelementene 
må planlegges med hensyn til 
monteringen. 

En butt skjøt som ikke er en byggeskjøt 
kan krysses i rett vinkel. Dersom den 
butte skjøten også er en byggeskjøt, 
må du gå fram som beskrevet under 
“Inntrengning gjennom byggeskjøter”.

Betongelement Betongelement

Reparasjonskobling
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Ekvipotensial kobling

For å kunne opprette en riktig 
potensialutjevning.i henhold til 
VDE 0190, må alle metalldeler i 
husinstallasjonen være elektrisk 
sammenkoblet. Tyco MLC-S 
sprinklersystemet er imidlertid ikke et 
konduktivt rørsystem og kan derfor ikke 
brukes til potensialutjevning.

Merk

Montøren eller arbeidslederen må 
gjøre det klart for kunden eller kundens 
representant at en godkjent elektriker 
må kontrollere at installasjonen av 
Tyco MLC-S sprinklersystemet ikke 
svekker den eksisterende beskyttelsen 
og jordingen (VOB Del C Generelle 
tekniske kontraktvilkår ATV).

Beskyttelse av sprinkler-himlingens 
kobling

Området der sprinkler-himlingen kobles 
til komponentene i brannvannforsynin-
gen (f.eks. stigerør) må beskyttes før 

betongen legges. Det kan for eksempel 
brukes et panel.

Utvendig korrosjonsbeskyttelse på 
Tyco fittingser

Det er ingen begrensninger på grunn 
av utvendig korrosjonsbeskyttelse for 
installasjon i kombinasjon med andre 
installasjonssystemer. Følg alltid best 
praksis. Tyco fittingser er beskyttet 
mot overflatekorrosjon slik at de kan 
installeres rett i betong. 

Det er imidlertid visse forhold som 
krever ekstra beskyttelse for metall-
fittingser eller -komponenter som 
kommer i direkte kontakt med visse 
konstruksjonsmaterialer. Slike forhold 
inkluderer:

• Permanent fuktighet og

• pH over 12,5

For slike forhold må Tyco metall-
fittingser utstyres med passende 
beskyttelse f.eks. ved bruk av 
isolasjonstape, dempende tape, 
krympehylser osv, etc. Uansett 
korrosjonsbeskyttelse på de 
ovennevnte delene, må du alltid 
overholde forskrifter og gjeldende 
standarder, spesielt i forbindelse 
med varme- og lydisolasjon. Før du 
installerer isolasjonen, må du foreta 
den påkrevde lekkasjetesten.

Beskyttelse av sprinkler-himlingens tilkobling

Sprinkler-himlingens 
kobling tett forseglet 
med skruplugger

Sprinkler-koblingens 
fittings tett forseglet med skruplugger 6 bar testtrykk 

under betongarbeidet

Høykvalitets betonghimling

≥
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≥
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m

m
*
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Press-hunnkobling MLC-S
32, 40, 50 eller 63

* i henhold til VdS
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Dropnippel

DN 32DN32
DN32x1"

DN65 stigeledning

DN32

DN65xDN32 Rillet mekanisk T

Tyco press-albue 
MLC-S 32x32 med tape

Tyco press-startsted 
MLC-S 32x32x32 med tape

Tyco press-hannkobling
MLC-S 32x1MT med tape

Tyco presskobling til sprinklere MLC-S,
hanngjenge, 32x1MT/1/2F med tape

Style 20 to-delt dekkskive

Nedenfor er en typisk systemoppbygging vist.
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Trykktesting under betongarbeidet

Det er svært viktig at installasjon av 
Tyco MLC-S sprinklere i sprinkler-
himlingen testes og kontrolleres nøye 
under og etter installasjonsfasen da 
hele Tyco MLC-S sprinklersystemet 
forsvinner inn i betongen og er dermed 
ikke lenger tilgjengelig senere. 

Firmaet som installerte sprinkler-
himlingen må være tilstede på 
byggeplassen hele tiden under 
betongarbeidet slik at eventuelle skader 
kan utbedres umiddelbart.

Merk

Datoene for betongarbeidet må avtales 
med VdS på forhånd. VdS vil bestemme 
om en inspeksjon på arbeidsstedet er 
nødvendig og om teknikere fra VdS 
må overvåke trykktestene. Formålet 
med dokumentasjonen som skal 
sendes til godkjenning må klargjøres 
på forhånd med det respektive tekniske 
testorganet til VdS Schadenverhütung 
GmbH.

Alle standardmetoder for legging av 
betong på himlingskonstruksjonen med 
betongpumper eller betongbeholdere 
etterfulgt av kompaktering med 
vibratorer kan brukes i kombinasjon 
med Tyco MLC-S sprinklerkomponenter 
ved installasjon av sprinklere.

Produsenten må kontaktes ved 
spesielle påføringsmetoder eller nye 
metoder for betonglegging. Metoden 
må godkjennes av Tyco.

Følgende kontroller og inspeksjoner må 
utføres før betongarbeidet startes:

•   visuell inspeksjon av alle 
rørforbindelsene og forbindelsene til 
sprinkler-fittingsene

•   visuell inspeksjon av fittingsene 
for eventuell utvendig 
korrosjonsbeskyttelse

•   visuell inspeksjon av sprinklerens 
koblingsfittings for tiltrekking 

•   visuell inspeksjon v sprinklerens 
tilkobling til himlingen – det må 
kontrolleres at dette området ikke er 
innebygd i betong

Under betongleggingen må det også 
kontrolleres at testtrykket på 6 bar 
opprettholdes. Dette må kontrolleres 
kontinuerlig.

Hvis det oppstår et trykkfall på > 0,2 
bar, må betongarbeidet avbrytes og 
sprinklerrørsystemet kontrolleres 
for skader, og eventuelle skader må 
utbedres umiddelbart.

Resultatet av trykktesten under 
betongarbeidet må oppføres i en 
rapport som verifisering for rørleggeren 
og kunden. Skjemaet på slutten 
av denne tekniske håndboken kan 
kopieres og brukes til dette formålet.

Rapporten må gjøres tilgjengelig 
for kunden og må oppbevares 
hos installasjonsfirmaet med alle 
andre dokumenter i samsvar med 
juridiske krav (i det minste under 
garantiperioden).

F 90 fylling

Tilkobling til 
brannvannforsyning

Sprinkler-koblingens fitting tett forseglet med skruplugger

Kobling av sprinkler-himlingen til 
brannvannforsyningen

Etter fullført betongarbeid kobles 
sprinkler-himlingen til komponentene i 
brannvannforsyningen (f.eks. stigerør). 

 Forsiktig!

Sprinkler-himlingen kan kun kobles 
til et rørsystem som er godkjent for 
installasjon av sprinklersystemer (f.eks. 
VdS sertifikat).

Hele sprinklerinstallasjonen 
utsettes deretter for en trykktest. 
Etter en vellykket trykktest må 
metallkomponentene i området rundt 
tilkoblingen til sprinkler-himlingen 
beskyttes mot utvendig korrosjon. 
Instrumentet som brukes til trykktesting 
fjernes og erstattes med en ½ MT 
skruplugg.

Når betongen har stivnet, fjernes 
panelet i området rundt tilkoblingen til 
sprinkler-himlingen. Etter påføring av 
den utvendige korrosjonsbeskyttelsen, 
skal hele hulrommet fylles med en 
F 90 kvalitetsfylling (f.eks. vanlig 
sand). Når dette er gjort, forsvinner 
brannvannforsyningen til sprinkler-
himlingen fullstendig i F 90 fyllingen.
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Flerlags komposittrørsystem Sprinkler – MLC-S rørsystem for sprinklersystemer

Størrelser da x s (mm)/DN 
Zetα-verdi ζ (-)/Tilsvarende rørlengde äL (m)

32 x 3 mm/DN 20 50 x 4,5 mm/DN 32

ζ(-) äL (m) ζ(-) äL (m) 

Press-albue 90° 2,3 2,7 1.6 3.3

Press-albue 45° 1,2 1.4 0,8 1.7

Reduserende 0,9 1.1 0,6 1.2

Forgrening med flyt-separasjon 2,6 3.1 1.9 3.9

Gjennomstrømning i forgrening med 
flyt-separasjon

0,7 0,8 0,4 0,8

Motstrømning i forgrening med flyt-
separasjon

2.3 2.7 1.7 3,5

Zeta-verdier og tilsvarende rørlengder

En gjennomstrømningshastighet på 2 m/s relatert til den nominelle diameteren 
ble brukt som grunnlag for utregning av zeta-verdiene og tilsvarende rørlengder.

Designbasis
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da x s 32 x 3 mm 50 x 4,5 mm
DN DN 25 DN 40

V/l 0,53 l/m 1,32 l/m

VS v R v R

l/s m/s mbar/m m/s mbar/m
0,10 0,19 0,28 0,08 0,03

0,20 0.38 0,91 0,15 0,11

0,30 0,57 1,84 0.23 0,21

0,40 0,75 3,03 0,30 0,35

0,50 0,94 4,48 0.38 0,52

0,60 1,13 6,17 0,45 0,71

0,70 1,32 8,10 0,53 0,93

0,80 1,51 10,25 0,61 1.17

0,90 1,70 12,63 0,68 1.44

1.00 1,88 15,22 0,76 1,73

1,10 2,07 18,02 0,83 2,05

1.20 2,26 21,03 0,91 2,39

1.30 2,45 24,24 0,98 2,76

1,40 2,64 27,66 1,06 3,14

1,50 2,83 31,28 1.14 3,55

1,60 3,01 35,09 1,21 3,98

1,70 3,20 39,10 1,29 4,43

1,80 3,39 43,30 1,36 4,90

1,90 3,58 47,69 1.44 5,40

2,00 3,77 52,27 1,51 5,91

2,10 3,96 57,04 1,59 6,45

2,20 4,14 61,99 1,67 7,00

2,30 4.33 67,13 1,74 7,58

2,40 4,52 72,45 1,82 8,18

2,50 4,71 77,96 1,89 8,79

2,60 4,90 83,64 1,97 9,43

2,70 5,09 89,50 2,05 10,09

2,80 – – 2,12 10,76

2,90 – – 2,20 11,46

3,00 – – 2,27 12,17

3,50 – – 2,65 16,04

4,00 – – 3,03 20,37

4,50 – – 3,41 25,17

5,00 – – 3,79 30,41

5,50 – – 4,17 36,09

6,00 – – 4,54 42,22

6,50 – – 4,92 48,77

7,00 – – 5,30 55,74

7,50 – – 5,68 63,13

8,00 – – 6,06 70,94

8,50 – – 6,44 79,16

9,00 – – 6,82 87,78

V˙s = Maks. gjennomstrømning i liter/sekund [l/s] 
v  = Strømningshastighet i meter/sekund [m/s] 
R  = Rørfriksjon-gradient i hektopascal/meter

Diagrammer over rørfriksjon

Rørstørrelsen for et forgreningsrør må 
velges i henhold til tabellen nedenfor 
eller baseres på diagrammet over 
trykkfall.

C-verdien til Tyco MLCP-S 
sprinklerrør

Den glatte overflaten på Tyco MLCP-S 
sprinklerrøret gjør det mulig å bruke 
C-verdien på 140 for utregning av 
trykktapet.

Rørfriksjon-motstanden for kaldt vann ved en temperatur på 10 °C
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Flerlags komposittrørsystem Sprinkler – MLC-S rørsystem for sprinklersystemer

Diagrammet over trykkfall viser 
rør-egenskapene til Tyco MLCP-S 
sprinklerrør av ulike størrelser og 

strømningsgrensene. Ved en gitt 
volumetrisk strømningshastighet, 
kan rørfriksjon-gradienten per 

rørmeter fastsettes ved å ta i 
betraktning rørstørrelsene og maks. 
gjennomstrømning. 

Trykkgradient på grunn av rørfriksjon på Tyco MLCP-S sprinklerrør (vann, gjennomsnittstemperatur 10 °C) 
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Diagram over trykkfall
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Monterings- og installasjonsinstruksjoner
Krav til installasjonspersonalet

For å sikre at installasjonen av Tyco 
MLC-S sprinklere installeres riktig og 
fungerer korrekt, kan kun opplærte 
spesialister som er kvalifisert til å 
installere sprinklersystemer (f.eks. 
et VdS-sertifisert installasjonsfirma) 
brukes. Personale som undergår 
opplæring kan kun installere Tyco 
MLC-S sprinklersystemet i sprinkler-
himlingen under tilsyn av egnet 
kvalifisert og sertifisert personale. 
Det ansvarlige spesialistpersonalet 
må ha lest og forstått 
installasjonsinstruksjonene og den 
tekniske håndboken før de begynner 
installasjonsarbeidet.

Transport-, lagrings- og 
installasjonsbetingelser

Generelt

Tyco rørsystemet er designet på 
en slik måte at det gir optimal 
systemsikkerhet, forutsatt at 
komponentene håndteres og 
installeres riktig og i henhold til 
instruksjonene. Alle komponentene 
i systemet må transporteres, lagres 
og håndteres slik at det installerte 
systemet fungerer som det skal. Alle 
systemkomponentene bør lagres på 
samme plass for å forhindre forveksling 
med komponenter til andre systemer. I 
tillegg til merknadene nedenfor må du 
alltid følge installasjonsinstruksjonene 
for de enkelte systemkomponentene 
og bruk av verktøyene.

Installasjons- og driftstemperatur

Den tillatte bearbeidingstemperaturen 
for Tyco komposittrørsystem (rør og 
fittings) er mellom –10 °C og +40 °C. 

For de tillatte temperaturområdene 
for driften av trykkverktøyene, se de 
respektive bruksanvisningene.

Tyco rør i flerlags kompositt

Under transport, lagring og drift må du 
beskytte rørene mot mekaniske støt, 
smuss og direkte sollys (UV-stråler). 

Vi anbefaler at rørene oppbevares i 
den originale emballasjen til de skal 
tas ut for håndtering og installasjon. 
Dette gjelder også for avkutt og ekstra 
materiale som man kan få bruk for på e 
senere trinn. 

Hold rørendene forseglet for å hindre 
at smuss trenger inn i rørene. Ikke 
installer skadde, bøyde eller deformerte 
deler. Kartongene som rørene ligger 
i kan stables i en høyde på 2 meter 
ved bruk av stropper. Lange deler 
må transporteres og lagres slik at de 
ikke bøyes ved et uhell. Følg Tycos 
relevante instruksjoner for lagring.

Tyco fittingser

Tyco fittingser må håndteres forsiktig! 
Ikke kast dem! 

La dem ligge i den originale 
emballasjen til du er klar til å installere 
fittingsene for å beskytte dem mot 
skader og smuss. Ikke installer skadde 
fittingser og fittingser med skadde 
O-ringer.

Håndteringsinstruksjoner for 
gjengekoblinger

Gjengetetningene må ha blitt testet 
og godkjent for de respektive 
bruksområdene. Tetningene må 
brukes i henhold til produsentens 
instruksjoner. 

Tyco fittingser må kun kombineres 
med standardiserte gjenger (DIN EN 
10226-1). Alle gjengede koblinger må 
festes før rørene kobles sammen for å 
hindre skader pga. belastninger. Alle 
gjengede koblinger må produseres i 
henhold til best praksis. Ikke utøv kraft 
på messingkomponenter. Ikke bruk 
for mange tettepakninger (f.eks. med 
rørleggertape osv.). Gjør som følger for 
å produsere gjengede koblinger:

Dersom den gjengede koblingen 
strammes for mye, kan det skade 
materialene; bruk egnede verktøy. 
Installasjonsverktøyene kan ikke 
forlenges for å stramme skjøten (f.eks. 
ved å tilføye rør). Alle materialene og 
hjelpematerialene som brukes (f.eks. 
tetninger, installasjonshjelpemidler og 
rengjøringsmidler) må være frie for 
stoffer som kan forårsake sprekker pga. 
stresskorrosjon (f.eks. blandinger som 
inneholder ammoniakk eller klorin).

Krav til verktøyene

Alle verktøyene som brukes til 
installasjon av taksprinklerne må være 
uten skader og smuss. Før du bruker et 
verktøy, må du kontrollere at det er i 
god arbeidsstand. 

Bytt ut skadde og slitte verktøy. 
Bruk kun originale Tyco verktøy 
som spesifisert i dette dokumentet 
ved kutting, avgrading og bøying 
av rør. Disse verktøyene har blitt 
spesialdesignet for Tyco MLC-S 
sprinklersystemet.
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Flerlags komposittrørsystem Sprinkler – MLC-S rørsystem for sprinklersystemer

Merk: 

Rørendene må skråkuttes 
før innsetting i fittingsen (se 
installasjonsinstruksjonene).

Installasjonsmål

Minimums rørlengde før installasjon 
mellom to press-fittingser:

Rørstørrelser
da × s [mm]

Rørlengde
(L) i [mm]

32 × 3,0 min. 70
50 × 4,5 min. 100

Rørstørrelser 
da × s [mm]

Dim: A 
[mm]

Dim. B*
[mm]

Dim. I
[mm]

32 × 3,0 50 110 50
50 × 4,5 60 135 60

B

A

B

•  Med samme 
utvendige 
diameter som 
røret

B

A

C

Som basis for effektiv planlegging, 
arbeidsforberedelse og prefabrikasjon, 
gir Z-dimensjon-metoden rørleggeren 
betraktelige fordeler når det gjelder 
arbeids- og kostnadsbesparelser. 

Basis for Z-dimensjon-metoden er en 
jevn målemetode. Alle rørene som skal 
installeres måles over aksen ved å måle 
fra midtpunkt til midtpunkt (der aksene 
krysser hverandre).

(Eksempel: LR = LG - Z1 - Z2)

Ved hjelp av Z-dimensjonene 
på Tyco sprinkler-fittingser, kan 
rørleggeren raskt og enkelt regne 
ut rørets nøyaktige lengde mellom 
fittingsene. Ved nøyaktig presisering 
av rørføringen og i samarbeid 

med arkitekten, planleggeren og 
bygningssjefen før den faktiske 
installasjonen, kan store deler av 
systemet installeres kostnadseffektivt 

ved forhåndsmontering (For 
Z-dimensjonene, se “Systemhåndbok 
for installatører” eller last ned en del av 
www.tyco-fsbp.com).

Installasjonsmetode med Z-dimensjon

Rørstørrelser 
da × s [mm]

Dim. A
[mm]

Dim. B* 
[mm]

32 × 3,0 27 75
50 × 4,5 50 105

Minimum plassbehov for pressing med presseverktøyene (UP 75, UP 75 EL og Mini 32):
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Merk: 

I den forbindelse må det sørges for 
at minimums bøyeradius oppnås. 
Hvis minimums bøyeradius ikke 
oppnås, må det monteres en 
passende fittings (f.eks. en 90° 
press-albue på 32 x 32).

Tyco MLCP-S sprinklerrør på 32 x 3 mm kan bøyes for hånd 
med en innvendig bøyefjær eller med et bøyeverktøy som 
tar hensyn til de respektive minimums bøyeradiusene.

Bøying med den innvendige 
bøyefjæren

Skråkutt rørenden, sett bøyefjæren 
inn i røret til kun en liten del av den er 
synlig. Røret kan kun bøyes så langt 
som nevnt nedenfor.

Min. bøyeradiuser

Minimums bøyeradiuser i mm med 
følgende verktøy:

Rørstørrelse 
da x s Bøyeradius for hånd Bøyeradius med 

innvendige bøyefjærer
Bøyeradius med 
bøyeverktøy

32 x 3 mm (5 x da) 160 mm (4 x da) 128 mm 111 mm

Det må ikke gjøres 
flere bøyninger 
på samme 
bøyepunkt! Det 
bøyde røret kan 
kun bøyes tilbake 
til startstillingen 
en gang!

Bøying av Tyco MLCP-S sprinklerrør

 Forsiktig!
Varmbøyning av Tyco MLCP-S 
sprinklerrør med en åpen flamme (e.g. 
loddeflamme) eller andre varmekilder 
(f.eks. varmepistol, industriell tørker) er 
forbudt!

 Forsiktig!
Hvis et rør brettes eller skades på 
andre måter ved et uhell, må stedet 
som er involvert erstattes med 
en permanent tett Tyco sprinkler 
presskobling på 32 x 32. På denne 
måten kan du også lage forlengelser 
på rørledningen. Metallkoblingene må 
beskyttes mot utvendig korrosjon på en 
passende måte.
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Flerlags komposittrørsystem Sprinkler – MLC-S rørsystem for sprinklersystemer

Tyco presseverktøy Tyco presskjever

Tyco elektrisk presseverktøy 
UP 75 EL

Tyco batteridrevet presseverktøy
UP 75

Tyco batteridrevet presseverktøy 
Mini 32

Tyco presskjever Tyco modulær base/
presseenhet 

MLC 32 UPP1
MLC 50 UPP1

Tyco presskjever 
MLC Mini 32 KSP0

R

L

Vegg Merking for bøying

b

Rørstørrelse da x s Bøyeradius R Bøyelengde x ved 
90° bøy

32 x 3 mm 111 mm (28.5 mm)

Pressmetode

Følgende presseverktøy og presskjever 
er tilgjengelige for press-fittingser for 
Tyco sprinklere i størrelsene 32 og 50:

Bøying med bøyeverktøy

Tyco MLCP-S sprinklerrør på 32 x 3 mm 
kan bøyes presist med bøyeverktøyet 

Definisjon av uttrykk:

L = løpelengde
b = Bøyepunkt
x = Bøyelengde 

Utregningsformel:

b = L – x
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Tyco presskjever er spesialdesignet for 
bruk i kombinasjon med elektriske og 
batteridrevne presseverktøy fra Tyco. 
Hvis det brukes andre merker av 

presseverktøy, bør du få egnethet, 
garanti og arbeidssikkerhet sertifisert 
av de respektive produsentene.

Følgende tabell viser kompatibiliteten 
til Tyco presskjever med andre merker 
av presseverktøy.

Utgave 02/2018

Verktøytype Tyco verktøy
Betegnelse Funksjoner Type 14 opp 

til 32
Type 50 som 
enkle presskjever

Viega “ny” type 2 Type 2, serienummer som begynner med 96 ...; 
bolt på siden for stiftkontroll

Ja Nei

Mannesmann “eksisterende“ Type EFP 1; hode kan ikke roteres Ja Nei

Mannesmann “eksisterende“ Type EFP 2; hode kan roteres Ja Nei

Geberit “ny” Type PWH – 75; blå hylse over presskjeve-holder Ja Nei

Novopress ECO 1 / ACO 1 Ja Ja

Novopress ACO 201 / ACO 202 / ACO 203 Ja Ja

Novopress ECO 201 / ECO 202 / ECO 203 Ja Ja

Novopress AFP 201 / EFP 201 Ja Ja

Novopress AFP 202 / EFP 202 Ja Ja

Ridge Tool/Von Arx "Ridgid RP300 
Viega PT2 H"

Ja Nei

Ridge Tool/Von Arx "Ridgid RP300 B 
Viega PT3 AH"

Ja Ja

Ridge Tool/Von Arx Viega PT3 EH Ja Ja

Ridge Tool/Von Arx "Ridgid RP 10B 
Ridgid RP 10S"

Ja Ja

Ridge Tool/Von Arx "Ridgid RP 330 C 
Viega presspistol 4E"

Ja Ja

Ridge Tool/Von Arx "Ridgid RP 330 B 
Viega presspistol 4B"

Ja Ja

Ridge Tool/Von Arx Viega presspistol 5B Ja Ja

Rems REMS Accu-Press ACC (delenr.: 571014) Ja Ja

Rems REMS Power-Press ACC (delenr.: 577000) Ja Ja

Milwaukee Milwaukee M18 HPT Ja Ja

Klauke UAP3L + UAP2 + UNP2 Ja Ja

Hilti NPR 32 A (på linje/pistol) Ja Ja

Kompatibilitetsliste for Tyco presskjever/utvendige presseverktøy
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Flerlags komposittrørsystem Sprinkler – MLC-S rørsystem for sprinklersystemer

Produktbeskrivelse

Tyco MLCP-S sprinklerrør

Tyco MLCP-S sprinklerrør rød i 
kveiler

Rør i flerlags kompositt som er 100 % 
tett mot oksygeninntrengning (PE-
RT – lim – overlappende langsgående 
sveiset aluminium – lim – PE-RT) 
for installasjon av rørledninger 
(kaldt drikkevann) som en del av 

sprinkler-himlingen i henhold til VdS-
godkjenning nr. G 4060066.

Normal brennbarhet, B2 bygning, 
materialklasse ihht. DIN 4102 klar rød 
farge i samsvar med RAL 3000.

Maksimalt driftstrykk: 10 bar

Størrelse da x s 
mm

DN Varenr. lengde 
m/bunte

vekt 
kg/bunte

vekt 
kg/bunte

VE 
m

32 x 3 20 735320 50 16,2 0,323 50

Størrelse da x s
mm

DN Varenr.
lengde 
m/stang

vekt 
kg/stang

vekt 
kg/m

VE 
m

50 x 4,5 40 1045982 5 3,71 0,742 20

Tyco MLCP-S sprinklerrør rød i rette 
lengder

Rette lengder på 5 m, sikkerhetspakket 
i beskyttelsesrør. Rør i flerlags 
kompositt som er 100 % tett mot 
oksygeninntrengning (PE-RT – 
lim – overlappende langsgående 
sveiset aluminium – lim – PE-RT) 
for installasjon av rørledninger 

(kaldt drikkevann) som en del av 
sprinkler-himlingen i henhold til VdS-
godkjenning nr. G 4060066.

Normal brennbarhet, B2 bygning, 
materialklasse ihht. DIN 4102 klar rød 
farge i samsvar med RAL 3000.

Maksimalt driftstrykk: 10 bar
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Tyco press-fittings MLC-S

Tyco press-hannkobling MLC-S

Tinnbelagt messing, med fast presshylse og presskjeve-stopper. 
For tilkobling av sprinkler-himlingen til brannvannforsyningen i henhold til VdS-
godkjenning nr. G 4060066.
Hanngjenge i henhold til DIN EN 10226-1 for tetting.

Tyco press-hunnkobling MLC-S

Tinnbelagt messing, med fast presshylse og presskjeve-stopper. 
For tilkobling av sprinkler-himlingen til brannvannforsyningen i henhold til VdS-
godkjenning nr. G 4060066.
Sylindrisk hunngjenge i henhold til DIN EN 10226-1.

Tyco MLC-S press-fittingser i størrelsene 32 (DN 20) identifiseres med røde presskjeve-stoppere. 
Press-fittingser på størrelsen 50 (DN 40) identifiseres med røde bokstaver på presshylsene.

L
ZL1

L
Z

L
Z

L
ZL1

Mål Varenr. Z
mm

L
mm

vekt
g/stk.

SU
stk.

32 x 1 MT 980301 34 65 184 10

50 x 1 1/2 MT 1045988 42 79 511 3

Mål Varenr. Z
mm

L
mm

L1
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

32 x 1 FT 980302 11 61 31 208 10

50 x 1 1/2 FT 1045986 14 73 37 397 3
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Flerlags komposittrørsystem Sprinkler – MLC-S rørsystem for sprinklersystemer

Tyco press-albue MLC-S

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og presskjeve-stoppere. 
For bruk under installasjon av rør i sprinkler-tak i henhold til VdS-godkjenning nr. 
G 4060066.

Tyco press-hannalbue MLC-S

Tinnbelagt messing, med fast presshylse og presskjeve-stopper. 
For tilkobling av sprinkler-himlingen til brannvannforsyningen i henhold til VdS-
godkjenning nr. G 4060066.
Hanngjenge i henhold til DIN EN 10226-1 for tetting.

L

Z

L

Z

L
Z

L1

Z1

l1

z1

l
z

Mål Varenr. Z
mm

L
mm

vekt
g/stk.

SU
stk.

32 x 32 980303 23 53 239 10

50 x 50 1045984 41 78 687 3

Mål Varenr. Z
mm

Z1
mm

L
mm

L1
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

32 x 1 MT 980304 26 28 44 58 259 10
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L

Z

Tyco press-albue 45° MLC-S

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og presskjeve-stoppere. 
For bruk under installasjon av rør i sprinkler-tak i henhold til VdS-godkjenning nr. 
G 4060066.L

Z

Tyco press-hunnalbue MLC-S

Tinnbelagt messing, med fast presshylse og presskjeve-stopper. 
For tilkobling av sprinkler-himlingen til brannvannforsyningen i henhold til VdS-
godkjenning nr. G 4060066.
Sylindrisk hunngjenge i henhold til DIN EN 10226-1.

L
Z

L1

Z1

l1

z1

l
z

Mål Varenr. Z
mm

L
mm

vekt
g/stk.

SU
stk.

50 x 50 1045990 25 63 563 3

Mål Varenr. Z
mm

Z1
mm

L
mm

L1
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

32 x 1 FT 980305 29 28 47 58 293 10

50 x 1 1/2 FT 1059489 38 41 59 81 629 3
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Flerlags komposittrørsystem Sprinkler – MLC-S rørsystem for sprinklersystemer

Tyco T-formet presskobling MLC-S

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og presskjeve-stoppere. 
For bruk under installasjon av rør i sprinkler-tak i henhold til VdS-godkjenning nr. 
G 4060066.

L
Z

L

Z

Tyco T-formet press-reduksjonskobling MLC-S

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og presskjeve-stoppere. 
For bruk under installasjon av rør i sprinkler-tak i henhold til VdS-godkjenning nr. 
G 4060066.

L
Z

L1

Z1

L2

Z2

Mål Varenr. Z
mm

L
mm

vekt
g/stk.

SU
stk.

32 x 32 x 32 980307 23 53 330 10

50 x 50 x 50 1045992 41 78 962 3

Mål Varenr. Z
mm

Z1
mm

Z2
mm

L
mm

L1
mm

L2
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

50 x 32 x 50 1045994 35 27 27 65 64 64 685 3
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Tyco press-kobling til reparasjoner MLC-S

Tinnbelagt messing, med fast presshylse. Press-fittings med utvidet innvendig 
innsats til reparasjon og kompensering. Justeringsområde 48 mm.

L
Z1 Z2

Tyco press-reduksjonskobling MLC -S

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og presskjeve-stoppere. 
For bruk under installasjon av rør i sprinkler-tak i henhold til VdS-godkjenning nr. 
G 4060066.

L
Z

L1

Tyco press-kobling MLC-S

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og presskjeve-stoppere. 
For bruk under installasjon av rør i sprinkler-tak i henhold til VdS-godkjenning nr. 
G 4060066.

L
Z

L
Z

Mål Varenr. Z
mm

L
mm

vekt
g/stk.

SU
stk.

32 x 32 980308 12 73 161 10

50 x 50 1045996 13 88 358 3

Mål Varenr. Z
mm

L
mm

L1
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

50 x 32 1045998 13 38 30 278 3

Mål Varenr. Z
mm

L
mm

L1
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

32 x 32 946163 43 48 125 360 5
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Tyco sprinkler press-fittings MLC-S sprinkler koblingsbokser

Tyco T-rør presskobling til sprinklere MLC-S, hann-/hunngjenge

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og rød presskjeve-stopper.

1 MT hanngjenge for tilkobling av Tyco sprinklerbokser til Tyco MLCP-S 
sprinklerrør i sprinkler-himlinger i henhold til VdS-godkjenning nr. G 4060066. 
Sylindrisk hunngjenge i henhold til DIN EN 10226-1.Z

L

Z1
Z2
L1

Tyco MLC-S press-albue 90°, hanngjenge

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og rød presskjeve-stopper.

1 MT hanngjenge for tilkobling av Tyco sprinklerbokser til Tyco MLCP-S 
sprinklerrør i sprinkler-himlinger i henhold til VdS-godkjenning nr. G 4060066. 
Sylindrisk hunngjenge i henhold til DIN EN 10226-1.

Z
L

Z2
L1

Z1

l1

z1

l
z

Tyco sprinkler press-albue 90° MLC-S, hunngjenge

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og rød presskjeve-stopper.

3/4 MT hunngjenge for tilkobling av Tyco sprinklerbokser til Tyco MLCP-S 
sprinklerrør i sprinkler-himlinger i henhold til VdS-godkjenning nr. 
G 4060066. Sylindrisk hunngjenge i henhold til DIN EN 10226-1.

Mål Varenr. Z
mm

Z1
mm

Z2
mm

L
mm

L1
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

32 x 1 MT / 1/2 FT 986246 25 29 35 56 45 340 10

32 x 1 MT / 3/4 FT 986346 25 29 35 56 45 275 10

Mål Varenr. Z
mm

Z1
mm

Z2
mm

L
mm

L1
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

32 x 1 MT / 1/2 FT x 32 986236 26 29 35 56 45 370 10

32 x 1 MT / 3/4 FT x 32 986336 26 29 35 56 45 354 10

Mål Varenr. Z
mm

Z1

mm

L
mm

L1
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

32 - 3/4 FT 1059146 31 25 47 56 339

50 - 3/4 FT 1059148 31 41 47 78 685
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Tyco presskobling til sprinklere MLC-S, hanngjenge

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og rød presskjeve-stopper.

1 MT hanngjenge for tilkobling av Tyco sprinklerbokser til Tyco MLCP-S 
sprinklerrør i sprinkler-himlinger i henhold til VdS-godkjenning nr. G 4060066. 
Sylindrisk hunngjenge i henhold til DIN EN 10226-1.

Tyco T-rør presskobling til sprinklere MLC-S, hunngjenge

Tinnbelagt messing, med faste presshylser og rød presskjeve-stopper.

3/4 MT hunngjenge for tilkobling av Tyco sprinklerbokser til Tyco MLCP-S 
sprinklerrør i sprinkler-himlinger i henhold til VdS-godkjenning nr. G 4060066. 
Sylindrisk hunngjenge i henhold til DIN EN 10226-1.

l1

z1

l
z

Mål Varenr. Z
mm

Z1

mm

L
mm

L1
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

50 x 3/4 FT x 50 1059145 31 34 – 47 71 793

Mål Varenr. L
mm

Z1
mm

Z2
mm

vekt
g/stk. 

SU
stk.

32 x 1 MT / 1/2 FT 986226 65 17 12 200 10

32 x 1 MT / 3/4 FT 986326 59 17 12 164 10
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Tyco verktøy

Tyco rørkutteverktøy 25 - 63

For Tyco rør, utvendig diameter 25 – 63 mm.

Tyco verktøy til skråkutting MLC

For avgrading av Tyco MLC / Tyco Velta PE-Xa rør. Komplett med håndtak. Kan 
kobles til strømdrevet bor med maks. 500 opm (ta av håndtaket).

Tyco innvendig bøyefjær MLC

For Tyco rør, diameter 14 – 32 mm.

Tyco bøyeverktøy MLC

Til utføring av jevne bøyer på Tyco MLC rør. Komplett med etui og bøye-innlegg.

Mål Varenr. SU
stk.

25 - 63 760005 1

Ekstra kuttehjul 760011 1

Mål Varenr. SU
stk.

32 760032 1

Mål Varenr. SU
stk.

16 - 32 760532 1

Mål Varenr. SU
stk.

32 996400 1

50 1015808 1
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Tyco batteridrevet presseverktøy UP 75

I plastetui, inkludert batteripakke og lader. 
Presskjever ikke inkludert. For størrelsene 14 – 110 mm.

Tekniske data:
Vekten på presseverktøyet med batteri: ca. 3,3 kg
Motorspenning: 12 V DC
Ladespenning: 12 V
Ladeindikator: indikatorlampe
Batteriets ladetid: ca. 1 time eller 15 minutter med hurtiglader
For størrelsene: 14 - 110 mm
Pressestyrke: min. 32 kN
Pressetid: ca. 7 sek.
Ytelse: ca. 150 presseprosedyrer per batterilading (størrelse 20 mm).

Tyco ekstra oppladbart batteri UP 75

12V / 3 Ah NiMH, for Tyco UP 75 batteridrevet presseverktøy.

Tyco ekstra ladeenhet UP 75 og Mini 32

For Tyco batteri til UP 75 og Mini 32 KSP0 presseverktøy.

Mål Varenr. SU
stk.

14 - 110 990005 1

Varenr. SU
stk.

990010 1

Varenr. SU
stk.

990020 1
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Tyco elektrisk presseverktøy UP 75

Med plastetui. Presskjever ikke inkludert.
For størrelsene 14 – 110 mm.

Tekniske data:
Vekten på presseverktøyet: ca. 3,3 kg
Nominell effekt: 200 W
Motorspenning: 230 V DC / 50 Hz
For størrelsene: 14 - 110 mm
Pressestyrke: min. 32 kN
Pressetid: ca. 7 sek.

Tyco presskjever MLC KSP0

Tyco MLC KSP0 presskjever for Tyco MLC press-fittings 32 mm.

Tyco presskjever MLC UPP 1 

Tyco MLC presskjever for Tyco MLC press-fittings 40 mm og 50 mm.

Mål Varenr. SU
stk.

14 - 110 1007082 1

Mål Varenr. SU
stk.

32 1007088 1

Mål Varenr. SU
stk.

50 1015792 1
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Batteri til Tyco presseverktøysett Mini 32

I plastetui, inkludert batteri, lader og presskjever for størrelsene 16 / 20 / 25 / 32. 
Passer for størrelsene 14 – 32 mm.

Tekniske data:
Vekten på presseverktøyet med batteri og presskjeve: ca. 2,5 kg
Motorspenning: 9 V DC
Ladespenning: 9 V
Ladeindikator: indikatorlampe
Batteriets ladetid: ca. 40 minutter eller 15 minutter med hurtiglader
For størrelsene: 14 - 32 mm
Pressestyrke: min. 15 kN (lineær)
Pressetid: ca. 4 sek.
Ytelse: ca. 65 presseprosedyrer per batterilading (størrelse 20 mm).
Inkludert vedlikeholds elektronikk.

Tyco ekstra oppladbart batteri Mini 32

9,6V / 2,0 Ah NiMH, for Tyco UP Mini 32 KSP0 batteridrevet presseverktøy.

Tyco MLC Mini KSP0 presskjever

Tyco MLC Mini KSP0 presskjever for Tyco MLC press-fittings 32 mm.

Mål Varenr. SU
stk.

14 - 32 1083586 1

Mål Varenr. SU
stk.

32 1007095 1

Varenr. SU
stk.

990066 1
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Mål Varenr. DØ
mm

dØ
mm

Antall

for 1” fittings PD0222 85 34 1

Mål Varenr. H
mm

Ø
mm

Antall

1” METALLHETTE7 22 65 1

Tilleggsprodukter
Disse produktene er en del av rørsystemet og brukes til å skape nødvendig rom i betongen til å montere sprinkleren etter 
betongleggingen. Avhengig av typen sprinkler har vi 3 typer kopper.

Metallplaten brukes til å feste koppene i rustfritt stål (METALCUP 
6 og METALCUP7). Denne metallplaten i rustfritt stål monteres 
mellom metallkoppen og sprinkler fittingsen. 
Denne enheten kan festes til tømmer med spikre.

Denne koppen i rustfritt stål brukes i kombinasjon med LFII 
innfelte, hengende sprinklere. Denne koppen kan festes med 
metallplaten som vist nedenfor. Dette er en engangskopp.

Monteringskoppen brukes i kombinasjon med FSC (fluktmontert 
sprinkler for betong). Den korresponderende pluggen brukes til å 
feste koppen (med spikre). Se TFP645 for mer informasjon om bruk 
av monteringskoppen. Monteringskoppen er gjenbrukbar. Pluggen 
er også tilgjengelig separat (PN 913131004). 

Mål Varenr. H
mm

Ø
mm

Antall

¾” 913131110 65 70 1



33

Mål Varenr. H
mm

dØ
mm

Antall

for 32 mm rør 1013423-1 29 32 1

Mål Varenr. H
mm

Ø
mm

Antall

½“ bits / 27 mm skiftenøkkel 560004301 44 55 1

Mål Varenr. H
mm

Ø
mm

Antall

for 32 mm rør PLASTLOKKM7 29 32 1

En endehette kan brukes for å hindre at det sprutes betong 
inn i røret på 32 mm. Etter betongleggingen kan hetten 
fjernes og fittingsen kan kobles til.

Fjerningsverktøyet brukes til å fjerne monteringskoppen. 
Verktøyet kan brukes i kombinasjon med en ›“ skralle eller 
en 27 mm skiftenøkkel.

Plastplugg for metallhette 6 og 7. 
Må brukes i kombinasjon med Plattendekke.
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Pos. Ant. Sprinklerforbindelse assy ½” Rød Sprinklerforbindelse assy 3/4” Svart Sprinklerforbindelse assy 1” Blå

1. 1 1013423-1

2. 10cm 735320

3. 1 986226 986326 980301

4. 1 5020484* 5020485* 5111835 + 5112775*

5. 1 METALLHETTE7

6. 1 PLASTLOKKM7

*Kjøpt hos lokal jernvarehandler

1. Endedeksel

2. Sprinklerpie

3. Sprinklerforbindelse

4. Plugg

5. Rustfritt stålkopp

6. Endekopp

1

2

3

4

5

6

Den blå tapede versjonen er vist. Fargen er avhengig av den 
nødvendige sprinklerforbindelsens dimensjoner

For enklere installasjon kan du prefabrikere endekontakter med forskjellige farger for å indikere dimensjonen. 
Følgende informasjon er oppgitt for å bidra til å bygge disse endekontaktene.

Monteringssluttkoblinger
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2

1
3

25 - 63 mm

Kutte Tyco MLCP-S sprinklerrør til riktig lengde

 Forsiktig!
• Smøremidler må ikke brukes til å koble sammen rør og 

fittings.

• Rette opp eller justere Tyco MLC-S sprinklerinstallasjonen 
etter trykktesten er ikke tillatt.

• Eventuelle press-skjøter som ikke er tette skal ikke presses 
på nytt. Skjøter som er feil utført eller ikke tette skal 
skiftes ut.

Installasjonsinstruksjoner
Følg installasjonsinstruksjonene for 
Tyco MLC-S sprinklere. Før installasjon 
må rørleggeren lese, forstå og følge 
disse instruksjonene. Komponentene 
i Tyco MLC-S sprinklersystemet 
er korrelerte and testet opp mot 
hverandre. Vi påtar oss ikke noe ansvar 
for komponenter fra andre produsenter.

Kun testede deler kan brukes til 
å konstruere sprinklersystemet. 
Egnetheten til de respektive 
komponentene må dokumenteres 
med en testrapport eller et sertifikat 
fra en autorisert testinstitusjon 
for sprinklersystemer (f.eks. VdS-
sertifikat). Komponentene i Tyco MLC-S 

sprinklersystemet er godkjente for 
installasjon av sprinkler-himlinger 
(VdS-godkjenning nr. G 4060066).

Instruksjonene, referansene, 
monterings- og driftsinstruksjonene i 
denne tekniske informasjonen for bruk, 
planlegging, håndtering og installasjon 
av Tyco MLC-S sprinkler systemet må 
overholdes og følges. 

Veiledningen fra VdS “Spesifikasjoner 
for sprinklersystemer – Planlegging 
og installasjon” må følges under 
planlegging og konstruksjon av 
sprinklersystemer. 

Krav til verktøyene

Alle verktøyene som brukes til å 
installere taksprinklerne må være uten 
skader og smuss. Kontroller verktøyene 
før du begynner installasjonen. Skadde 
(slitte) verktøy må skiftes ut. Kun de 
originale Tyco verktøyene som er 
beskrevet i denne håndboken kan 
brukes til å kutte, skråkutte og bøye 
rørene. De er spesialtilpasset og testet 
for Tyco MLC-S sprinklersystemet. 
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Bøye Tyco MLCP-S sprinklerrør (størrelse 32 mm)

Rmin
da

Rmin
da

Rmin

da

∆l [mm]= ∆J[K] • 0.025 • L[m]

BS[mm] = 30• da [mm] • (∆J[K] • 0,025 • L [mm])

∆J

∆l L

BS

da

14 - 32 mm

da Rmin

[mm] [mm]

32 160

Under installasjon av 
rørene må du alltid 
ta hensyn til 
varmeekspansjon!

da Rmin

[mm] [mm]

32 160

16 - 32 mn

da Rmin

[mm] [mm]

32 111

Sentrering og avgrading av Tyco MLCP-S sprinklerrør

Sentrering og avgrading, dimensjon 32 mm

Uponor MLCP-S sprinklerrør 
på 32 mm har ikke behov for 
sentrering og avgrading ved 
installasjon med fittings.

maks. 500 opm-1

32 mm

Sentrering og avgrading, dimensjon 50 mm

50 mm

min. 
2 mm
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Installasjon av Tyco sprinkler press-fittingser MLC-S 32 mm

32 mm

Installasjon av Tyco sprinkler press-fittingser MLC-S 50 mm

50 mm
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Installasjon av reparasjonskoblingen

40 - 48 mm

4

21

3

5

1.

2.
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Trykktestrapport 
Trykktestrapport for Tyco MLC-S sprinklerrørene i sprinkler-himlingskonstruksjonen

Utførende rørleggerspesialist autorisert for installasjon av 
sprinklersystemet

Firmanavn:

Sertifiserings- eller identifikasjonsnummer
Personen som foretar testen:

Road / P.O. Box:

Postkode/Sted:

Tlf. nr./Faks nr.: 

Forhåndstest – Trykktest etter installasjon

Dato/klokkeslett: Start  

Spesifikasjon av  
testtrykk:  = maks. tillatt driftstrykk (10 bar) + 5 bar = 

15 bar (henviser til for det laveste punktet i 
installasjons- eller alarmventil-stasjonen)

Testtrykk: Start:                 bar

Testperiode:  Gjenopprett testtrykket to ganger i løpet av 
30 minutter med intervaller på 10 minutter 
hver gang – deretter venter du 30 minutter 
og leser av testtrykket.

Dato/klokkeslett: Slutt   

Testtrykk:                 bar

Trykkfall:                 bar

Spesifikasjon:  Maksimalt trykkfall 0,6 bar! Hovedtesten 
starter rett etter forhåndstesten.

Hovedtest – Trykktest etter installasjon

Dato/klokkeslett: Start   

Testperiode: 2 timer

Dato/klokkeslett: Slutt   

Testtrykk:                bar

Trykktap:                bar

Spesifikasjon: Maksimalt trykkfall 0,2 bar!

Tilstand:  Maksimalt trykktap 0,2 bar! Ingen lekkasjer 
(trykktap > 0,2 bar) ble detektert i den 
ovennevnte installasjonen etter hverken 
forhånds- eller hovedtestene.

Dataobjekt

Prosjekt:

Adresse: 

Seksjon av bygning/gulv:

Personen som foretar testen:

Rapport nr.:

Trykktesting under betongarbeidet

Dato/klokkeslett: Start  

Spesifikasjon av  
testtrykk:  = maks. tillatt testtrykk = 6 bar (henviser til 

for det laveste punktet i installasjons- eller 
alarmventil-stasjonen)

Testtrykk:          bar (før betongarbeidet)

Testperiode:  Til betongarbeidet er ferdig

Dato/klokkeslett: Slutt   

Testtrykk:          bar (etter betongarbeidet)

Trykkfall:          bar

Spesifikasjon: Maksimalt trykkfall 0,2 bar

Tilstand:  Ingen lekkasjer (trykkfall >0,2 bar) 
kan detekteres ved den ovennevnte 
installasjonen etter betongarbeid.

Sted, dato Underskrift/Stempel til personen 
som foretar testen

Sted, dato Underskrift/Stempel til innehaveren

Trykktestrapportene skal arkiveres minst så lenge 
garantiperioden varer. Ved eventuelle skader viser 
testrapportene rørleggeren eller rørleggerspesialisten at de 
foreskrevne trykktestene ble riktig utført.
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Merknader
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Merknader
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Merknader



Om Johnson Controls’ byggeteknologier og -løsninger
Johnson Controls’ byggeteknologier og -løsninger gjør verden tryggere, smartere og mer bærekraftig

– en bygning om gangen. Vår teknologiportefølje omfatter alle byggeaspektene – enten det dreier seg om 

sikkerhetssystemer, energistyring, brannslokking eller VVS – siden vi alltid streber etter å overgå kundenes forventninger.

Vi driver forretninger i mer enn 150 land via vårt uovertrufne nettverk med forgreininger og distribusjonskanaler, og hjelper 

byggeiere, operatører, ingeniører og entreprenører til å forlenge anleggets levetid. Vårt arsenal av merkevarer omfatter 

noen av de mest pålitelige navnene innen bransjen, for eksempel Tyco®, YORK®, Metasys®, Ruskin®, Frick®, PENN®, 

Sabroe®, Simplex® and Grinnell®.

For mer informasjon, besøk www.johnsoncontrols.com eller følg @JCI_Buildings på Twitter.

Australia
Level 3, 95 Coventry Street
Southbank, VIC 3006, Australia
Tel. 1300 725 688 (gratisnummer)
Tel. +61 3 9313 9700 

Kina
7F, No.40, Kailong Elite Building
1888 Xin Jin Qiao Road, Jinqiao
Pudong, Shanghai 201206, Kina
Tel. +86 21 6163 3373 

Hong Kong
23/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 2753 3524 

India
1001, Wing ‘C‘, 10th Floor
Godrej Coliseum, Sion
Mumbai 400022, India
Tel. +91 22 6628 6628

Indonesia
Pondok Indah Office Tower 3
17th Floor, JI. Sultan Iskander Muda V
Pondok Indah, Jakarta, 12310
Indonesia
Tel. +62 21 29538893

Midtøsten:
Internet City, Office Park Building #56
Block D, Floor 3
Dubai, Forente arabiske emirater
Tel. +971 4455 0700

New Zealand
New Zealand
8 Henderson Place
Onehunga, Auckland 1061
Tel. +64 9 635 0617

Taiwan
17F. No. 77, Sec. 1
Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.
New Taipei City, 22101, Taiwan
Tel. +886 2 2698 3559

© 2018 Johnson Controls. Alle rettigheter reservert.   FSP2018EUAF-TYCO-MLC-S katalog


