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TYCENMECH 05/09 A Tyco fenntartja a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes bejelentés nélkül módosítsa
Ez a dokumentum egy fordítás. Kétség, hiány vagy ellentmondás esetén az eredeti angol TYCENMECH változatot tekintse elsődlegesnek.

Leágazó idomok, mechanikus 
T idom hornyos elágazással

* = 1 festett RAL3000 kivitel, 2 tüzihorganyzott kivitel
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Általános megjegyzések:  További információ adatlapjainkban található, illetve külön kérésre elérhető. A tervező felelőssége, hogy a 
megfelelő terméket válassza ki és meggyőződjön róla, hogy a nyomás értékek és a műszaki adatok megfelelőek az adott alkal-
mazásra. Mindig olvassák el és tartsák be a szerelési útmutatókban leírtakat. Soha ne távolítsák el a rendszer részeit, ne javítsák 
vagy módosítsák a csővezetéket, mielőtt nyomásmentesítenék és leürítenék a rendszert. Az adott alkalmazási területhez 
szükséges anyag és tömítésválasztás ellenőrizendő a tömítésajánlási lista alapján (7. fejezet).

† A hatékony tömítéshez és teljesítményhez a furat megfelelő előkészítésére van szükség. Ellenőrizze a cső tömítőfelületét a furat 
15,9 mm-es (5/8") körzetében és győződjön meg arról, hogy nincs olyan körülmény, amely befolyásolja a megfelelő tömítést. 
Távolítson el minden hegyes vagy durva élet a lyukból vagy a felső ház érintkező felületéről, amely befolyásolhatja az összeszere-
lést, az elhelyező gallér megfelelő felfekvését vagy a kiáramlást a leágazásból. Kereszt idom esetében győződjön meg róla, hogy 
a furatok pontosan a cső ellentétes oldalán legyenek. Amennyiben nem acél csövet hanem egyéb terméket pl. száraz sprinklert 
csatlakoztatunk, a Mechanikai T-idom belső menetes csatlakozása lehet, hogy nem minden esetben kompatibilis. Mindig kérjen 
megerősítést a kompatibilitásról a Tyco FS&BP cégtől.

‡: A maximális nyomás és végterhelés a szabványos súlyú acélcsövek teljes terhelésének összege. A nyomás értékek és végterhelések 
eltérőek lehetnek más a csővezeték anyagnál és/vagy falvastagságnál. Vegye fel a kapcsolatot a Tyco FS&BP céggel a részletek 
tisztázása érdekében.
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