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Kontakter 
verden over www.tyco-fire.com

VIGTIGT
Der henvises til det tekniske 
dataark TFP2300 angående advars-
ler med hensyn til forskrifts- og 
sundhedsoplysninger.

Begrænset 
garanti
Besøg www.tyco-fire.com angående 
garantiens vilkår og betingelser.

Bestillings- 
procedure
Kontakt den lokale leverandør angå-
ende tilgængelighed. Når der bestilles 
angives hele produktnavnet og reserve-
nummeret (P/N).

Model TNIK nitrogeninerteringskit
Specificer: Model TNIK nitrogeninerte-
ringskit: P/N TNIK01

Generel 
beskrivelse
TYCO model TNIK nitrogeninerteringskit 
giver montører og vedligeholdelsesper-
sonale det udstyr, der er nødvendigt 
for en sikker levering af nitrogengas til 
brandsprinklersystemer under vådrørs 
nitrogeninertringsprocesser (WPNI). 
Det anbefales at have mindst et kit til 
hvert WPNI projekt. Der kan bruges 
flere kit til projekter med flere vådrørs 
brandsprinklersystemer.

Nitrogeninerteringskit er en vigtig kom-
ponent til vådrørs nitrogeninertering 
(WPNI). Kittet indeholder:

• 3/8 in. gummislange modstandsdyg-
tig overfor kinkning

• Nitrogencylingerregulator
• Industrielle kobberkoblinger

BEMÆRK
TYCO model TNIK nitrogeniner-
teringskit, der beskrives her, skal 
installeres og vedligeholdes i overens-
stemmelse med dette dokument ud 
samt med standarder fra den kompe-
tente myndighed. I modsat fald kan 
det påvirke de pågældende enheder 
negativt. 

Ejeren er ansvarlig for at vedligeholde sit 
brandsprinklersystem og sine enheder 
i en passende driftstilstand. I tilfælde 
af spørgsmål kontaktes montøren eller 
produktets fabrikant. 

Tekniske data
Slangespecifikationer
Størrelse
3/8 in. x 25 ft (9,5 mm x 7,6 m).

Materiale
Gummi

Trykrating
300 psig (21 Bar)

Regulatorspecifikationer
Type
Enkelt stadie

Leveringstryk
0 til 275 psig (0 til 19 Bar)

Maks. indgangstryk
3000 psig (207 Bar)

Indgangsmåling
0 til 4000 psig (0 til 276 Bar)

Udgangsmåling
0 til 400 psig (0 til 27,6 Bar)

Trykjustering
T-stangs justeringsskrue

Materiale
Kobber hus, nikkelbelagt hætte, rustfrit 
ståldiafragme

Overtryk
Ekstern overtryksventil
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