
Godkänt

Förändringar och utökningar i 
driftsatta sprinklersystem utan att 
behöva dränera systemet. 

Sprinklersystemet alltid i drift
Ingen nedtappning 

Snabb & säker installation
Eliminerar korrosionsrisken

Energi- & kostnadsbesparande
Miljövänlig installation 

Livetap® konceptet har utvecklats för att uppfylla alla Interna-
tionella Regelverk och standarder. Livetap® produkter har 
testats och godkänts av LPCB, UL (Underwriters Laboratories) 
och VdS. Livetap® produkterna är också FM Listade.

Översikt
Livetap® konceptet för att borra under tryck har utvecklats för att ta itu med de problem som uppstår vid planering och 
genomförande av förändringar i sprinklersystem när det gäller utbyggnader i be�ntliga sprinklersystem, eller t.ex. �ytta ett 
eller �era sprinklerhuvud. Livetap® koncept med att borra under tryck har funnits ett tag i VVS-branschen där denna metod 
har använts för att t.ex. avsätta ventiler på olika rörsystem. Detta är inte tillåtet i sprinklersystem enligt gällande sprinkler-
regler och förordningar Livetap® konceptet med tillhörande produkter har utvecklats för att helt övervinna denna begräns-
ning och erbjuder en unik lösning för att göra förändringar i driftsatta sprinklersystem.

Godkännanden

Borrspeci�kation

Resurser/utbildning
Endast utbildad och kvali�cerad personal får använda Livetap® borrsystem och tillhörande produkter. All utbildad och 
kvali�cerad personal är certi�erad och bär certi�ering med fotoidentitet. Denna certi�ering skall inspekteras och 
kontrolleras före påbörjande av arbete.

Fullständig information om alla våra certi�erade Livetap® företag och organisationer �nns tillgängligt från ProjectFire eller 
våra internationella distributörer. Alla certi�erade installatörer/företag måste alltid använda de omfattande specialverktyg 
som ingår i Livetap® konceptets verktygslådor. Endast godkända Livetap® produkter skall användas. Kompletta 
verktygslådor �nns tillgängliga hos våra distributörer eller återförsäljare för försäljning.

ProjectFire kan på begäran, distribuera ut CAD-ritningar, olika rapporter, tekniska speci�kationer, referenser, projekt etc. 
Fullständiga installationsanvisningar och ritningar �nns tillgängliga för t.ex. utökning av sprinklersystem, olika 
produktlösningar och applikationer där Livetap® kan användas.

Service & Underhåll
Allmän rengöring och inspektion skall alltid göras efter varje borrning av certi�erad Livetap® personal. Vid underhåll och ev. 
byte av Livetap® reservdelar, skall alltid godkända delar användas. Användning av otillåtna delar eller underlåtenhet att 
följa fastställda underhållsbehov kommer att göra garantin ogiltig.

Vatten, 12 bar (175 psi)

15mm (½” ) utlopp; Pilotborr 9.5mm
25mm (1”) utlopp; Hålsåg 22mm
50mm (2” ) utlopp; Hålsåg 47mm
80mm (3” ) utlopp; Hålsåg 73mm 
Magneter tillhandahålls som en del av verktygssatsen för att behålla allt metallspån som produceras som 
ett resultat av borrningsprocessen.

25mm (1”) utlopp
50mm (2”) utlopp
50mm (2”) & 80mm (3”) utlopp

Kwik-Vent & KV S.A.

Kwik-Drain & KD S.A.
Zonecheck Live & ZC Live S.A.
Auto-Vent Live

No-Drain-T

No-Drain-T

No-Drain-T

No-Drain-T

Max. arbetstryck

Borrkapacitet

Järn- och spånrester

Livetap® Borr
Liten
Stor

XL

Livetap® rördelar
15mm (½” )

25mm (1”)

32mm (1¼”)

40mm (1½” )

50mm (2”)

80mm (3”)

32x15mm (1¼ x ½”), 40x15 (1½ x ½”), 50x15 (2x½”)

65x25mm (2½ x1”), 80x25 (3x1”), 100x25 (4x1”), 150x25 (6x1”)

50x32mm (2x1¼”)

65x40mm (2½ x 1½”)

80x50mm (3x2”), 100x50 (4x2”), 150x50 (6x2”)

100x80mm (4x3”)

‘Livetap’® är ett registerat produktnamn som tillhör Fire Products Ltd. Patentansökningar Storbritannien 2411935, Europa 05005159.8. Vi förbehåller oss rätten att ändra produktspeci�kationer som en 

del av vår policy för kontinuerlig utveckling.  Detta dokument är upphovsrättsskyddat och tillhör Project Fire Products Ltd och får inte kopieras eller reproduceras utan företagets skriftliga medgivande.

08-590 90 560
info@nordicsprinkler.se
www.nordicsprinkler.se

01889 271 271
info@project�re.co.uk
www.project�re.co.uk

www.livetap.co.uk



No Drain T
Utvecklat speci�kt för inborrning under 
tryck. Designad med ett t-rör och en ventil 
som inte påverkar sprinklersystemet, utan 
att behöva dränera systemet. Tillåter 
installation av ytterligare sprinkler utan att 
dränera sprinklersystemet.

Zonecheck® Live & SA
Zonecheck Live har utvecklats för att 
förenkla ombyggnad av Zonecheck® i 
be�ntligt sprinklersystem utan att behöva 
dränera systemet.  Zonecheck Live SA 
används när den be�ntliga den �ödesvakten 
är antingen i trång position eller minimiav-
stånd för att använda LiveTap® borren inte är 
uppfyllt.

Kwik Drain
Livetap® teknik kan användas när man t.ex. 
behöver montera en avtappning på en 
lågpunkt för att vid ett senare tillfälle kunna 
dränera sprinklersystemet på ett korrekt 
sätt.

Kwik Vent & SA
En anslutning som kan används tillsammans 
med frysutrustning för att modi�era/ändra 
mindre rörarbeten. Kwik Vent & SA används 
när minimiavstånd för att använda Livetap® 
borren inte är uppfyllt.

Livetap® konceptet tillåter installatörerna att utföra 
arbete på sprinklersystem utan dränering och 
avstängning, vilket betyder att brandskyddet 
upprätthålls vid alla tidpunkter samt att byggnaden 
är helt skyddad under hela servicearbetet. Livetap® 
konceptet är snabbt och enkelt att använda, men 
även stora mängder vatten sparas och man minimerar 
störningarna i det be�ntliga brandskyddet.

Ingen anledning att 
stänga av brandskyddet

HUR FUNGERAR DET?

Livetap® är ett unikt och innovativt arbetssätt att göra förändringar i ett sprinklersystem som är driftsatt. Ingen 
dränering krävs, vilket gör Livetap® till det enklaste, snabbaste och det mest kostnadse�ektiva sättet att göra 
förändringar, samtidigt som det följer alla relevanta sprinklerregler och förordningar.

Livetap® konceptet för att borra under tryck har utvecklats för att ta itu med de problem som uppstår vid planering 
och genomförande av förändringar i sprinklersystem när det gäller utbyggnader i be�ntliga sprinklersystem, eller 
t.ex. att �ytta ett eller �era sprinklerhuvud. 

Livetap® konceptet med att borra under tryck har funnits ett tag i VVS-branschen där denna metod har använts för 
att t.ex. avsätta ventiler på olika rörsystem. Detta är inte tillåtet i sprinklersystem enligt gällande sprinklerregler och 
förordningar

Livetap® konceptet med tillhörande produkter har utvecklats för att helt övervinna denna begränsning och 
erbjuder en unik lösning för att göra förändringar i driftsatta 
sprinklersystem.

Detta innebär att brandskyddet upprätthålls hela tiden, även 
när servicearbete och modi�eringar/förändringar av be�nt-
ligt sprinklersystemet pågår. Följaktligen �nns det ingen 
anledning att låta Räddningstjänsten eller annan part stänga 
byggnaden medan arbetet pågår.

‘Live’ förändringar i sprinklersystem

Livetap® konceptet innefattar specialdesignad borrutrustning 
och tillbehör tillsammans med fullt godkända rördelar för att 
genomföra installationer på trycksatta system.

Även om Livetap® konceptet är ett välbeprövat och 
pålitligt system måste/skall installatörer som vill 
använda detta system, genomgå en utbildning 
för att få använda Livetap® konceptet med 
tillhörande produktsortiment.

För sprinklerföretagen som skall använda detta koncept är det obligatoriskt att delta i en utbildning (1 dag) på ett 
företag som är godkänt och certi�erat av ProjectFire. Denna utbildning ges endast av ProjectFire godkända 
utbildare/företag och består av praktiska demonstrationer och övningar tillsammans med ett skriftligt prov. Den 
innehåller också den fysiska användningen av Livetap borren, inklusive korrekta åtgärder för slutförandet och all 
nödvändig dokumentation. Bedömningen görs både på resultat av praktiska övningar och skriftligt prov, där 
utbildaren avgör om godkänt resultat är uppnått. Därefter utfärdas ett personligt Livetap certi�kat som visar att 
person har genomgått en erforderlig utbildning för att få använda Livetap konceptet.

Certi�erade Livetap® operatörer måste alltid visa sitt personliga Livetap® ID-kort innan man påbörjar sitt arbete.

För att få mer information om Livetap® gå in på www.livetap.co.uk.
För mer information om att certi�era er personal i Livetap® i 
Sverige och Norden, kontakta Benny Wallén på Nordic Sprinkler: 
Tel: 070-250 33 98, E-post: benny@nordicsprinkler.se

Olika produktlösningar
Mindre vattenanvändning
Livetap® kan modi�era och utvidga 
ett sprinklersystem utan dränering, 
detta sparar vatten och säkerställer 
att sprinklerskyddet till byggnaden 
upprätthålls hela tiden. Fördelen 
med att använda Livetap® innebär 
också att avsevärda volymer vatten 
sparas varje gång en ändring av 
systemet krävs.

Ökad energie�ektivitet 
och lägre kostnader
Vattenbesparingen minskar inte 
bara klimatpåverkan, även energin 
som skulle användas till sprinkler-
pumpen för att fylla på sprinklersys-
temet minskas drastiskt. Livetap® är 
ett mycket snabbare och e�ektivare 
system att använda än det mer 
traditionella sättet med nedtapp-
ning/påfyllning etc. som även kräver 
mer installationstid, men viktigast 
av allt är att sprinklerskyddet 
upprätthålls intakt. Detta innebär 
att t.ex. ett köpcentrum kan hållas 
öppet utan att sprinklerskyddet på 
påverkas och onödigt kvällsarbete 
minimeras.

Den enkla och mest hållbara lösningen för ändringar i sprinklersystem under tryck.

Den nya Livetap® rördelen monteras först på 
lämplig plats på den be�ntliga sprinklerled-
ningen.

Den nya sprinklerledningen med sprinklerna 
monteras och ansluts till Livetap® rördelen. 
Därefter provtrycks det nya rörmontaget.

När provtryckningen är gjord och godkänd är 
det dags att ansluta den speciella borren till 
Livetap® rördelen

Livetap® borren matas genom på några 
minuter i rördelen genom att använda ett 
spärrhandtag eller borrmaskin (kräver växel-
låda på större dim.). Borren dras tillbaka, 
metallspån och ”kupong” avlägsnas med hjälp 
av en magnet samt ett speciellt borr.

Miljöpåverkan 
och hållbarhetsaspekten i 

sprinklersystem
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