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ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZAPOZNANIU SIĘ Z WSZELKIMI INFORMACJAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO MONTAŻU,  
KONSERWACJI I WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA PRODUKTU, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

Opatentowany

1.0 OPIS PRODUKTU

Dostępne rozmiary
•  Złączka linii odejścia: 1"/DN25

•  Połączenia tryskaczy: 1"/DN25, ¾"/DN20, ½"/DN15

Maksymalne ciśnienie robocze
•  Do 250 psi/1725 kPa.

Funkcja
•  Przeznaczony do łączenia tryskaczy rowkowanych Victaulic IGS™ z odejściami tryskaczy rowkowanych Victaulic IGS™. 

Więcej informacji można znaleźć się w danych technicznych rowków walcowanych IGS, publikacja 25.14 i opisie instalacji 
FireLock™ IGS™, publikacja 10.54.

•  Umożliwia podłączenie tryskacza do rury sztywnej.

2.0 CERTYFIKATY/ATESTY

3.0 SPECYFIKACJE – MATERIAŁ

Obudowa:
Brąz zgodny z wymaganiami chemicznymi zmodyfikowanej normy UNS C87800 lub mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)

Uszczelka1:

  Gatunek „E” EPDM (typ A) firmy Victaulic 
Przeznaczona tylko do mokrych i suchych (powietrze bezolejowe) instalacji tryskaczowych. Umieszczona w wykazie/
zatwierdzona do użytku ciągłego w instalacjach mokrych i suchych. Umieszczona w wykazie/zatwierdzona do użytku 
w instalacjach mokrych dla temperatury –40°C/–40°F i wyższej. NIEZALECANE DO GORĄCEJ WODY LUB PARY.

1  Należy pamiętać, że istnieją czynniki, z którymi te uszczelki nie są kompatybilne. W przypadku konkretnych czynników i uszczelnień zawsze należy odwołać 
się do najnowszego Przewodnika doboru uszczelnień firmy Victaulic, aby uzyskać wykaz niekompatybilnych czynników.

Śruby/nakrętki:
Standardowo: Śruba z łbem półkolistym zgodna z ASTM F835, ocynkowana. Nakrętka zabezpieczająca z wkładką nylonową, 
klasa 5, ocynkowana.

Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™

Łącznik typu V9 do tryskaczy 10.65-POL
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4.0 WYMIARY

Łącznik typu V9 do tryskaczy
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Wstępnie zmontowany łącznik  
typu V9 (wciskany)

Połączenie zmontowane typu V9

Rozmiar

Dopuszczalny 
odstęp miedzy 

końcami rur2

Śruba/nakrętka Wymiary Ciężar

Nominalne

Rzeczywista 
średnica  

zewnętrzna Ilość Rozmiar

Wstępnie zmontowany Połączenie zmontowane Ok.  
(każda)YL YB X Z YL YB X Z

cale 
mm

 cale 
mm

cale 
mm

cale 
mm

cale 
mm

cale 
mm

cale 
mm

cale 
mm

cale 
mm

cale 
mm

cale 
mm

cale 
mm

funty 
kg

1 x 1/2 1.315 x 0.840 .13 1 5/16 × 1 1/8 1.36 1.66 2.18 1.17 1.37 1.73 1.97 1.17 .36
DN25 DN15 33,7 21,3 3,3 34,6 42,1 55,3 29,7 34,7 44,0 50,0 29,7 ,16

3/4 1.050 .13 1 5/16 × 1 1/8 1.36 1.66 2.18 1.17 1.37 1.73 1.97 1.17 .36
DN20 26,9 3,3 34,6 42,1 55,3 29,7 34,7 44,0 50,0 29,7 ,16

1 1.315 .13 1 5/16 × 1 1/8 1.36 1.66 2.18 1.17 1.37 1.73 1.97 1.17 .36
DN25 33,7 3,3 34,6 42,1 55,3 29,7 34,7 44,0 50,0 29,7 ,16

2  TDopuszczalne wymiary odstępów między końcami rur zostały podane jedynie na potrzeby rozplanowania instalacji. Łączniki FireLock™ do tryskaczy to połączenia 
sztywne, które nie zapewniają kompensacji wydłużenia lub kurczenia się instalacji rurowej.

5.0 WYDAJNOŚĆ

Wykazy/ aprobaty

Poniższe informacje zostały oparte na najnowszych danych z wykazów i aprobat w czasie publikacji. Wykazy/aprobaty 
podlegają zmianom odpowiednich agencji zatwierdzających. W przypadku charakterystyk dla innych rur oraz aby uzyskać 
najnowsze informacje o wykazach i aprobatach, należy skontaktować się z firmą Victaulic.

Rozmiar UL FM

Nominalne
cale 
mm

psi 
kPa

psi 
kPa

1 x 1/2 250 175
DN25 DN15 1725 1205

3/4 175 175
DN20 1205 1205

1 175 175
DN25 1205 1205
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Odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu spoczywa na użytkowniku
Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu Victaulic 
do danego zastosowania zgodnie z normami branżowymi i specyfikacją projektową, 
kodeksami budowlanymi i przepisami, a także zgodnie z instrukcjami wydajności, konserwacji, 
bezpieczeństwa i ostrzeżeniami firmy Victaulic. Żadne informacje zawarte w tym lub w innych 
dokumentach, żadne rekomendacje ustne, porady lub opinie pracowników Victaulic nie 
zmieniają, nie zastępują ani nie uchylają żadnego zapisu standardowych warunków sprzedaży, 
instrukcji montażu lub niniejszego zastrzeżenia firmy Victaulic.

Prawa do własności intelektualnej
Żadne stwierdzenie znajdujące się w niniejszym dokumencie dotyczące możliwości 
zastosowania dowolnego materiału, produktu, usługi lub projektu nie stanowi przyznania 
jakiejkolwiek gwarancji podlegającej przepisom prawa patentowego lub innych praw 
własności intelektualnej firmy Victaulic lub jej podmiotów zależnych dotyczących 
zastosowania lub projektu; nie stanowi też rekomendacji zastosowania takich materiałów, 
produktów, usług lub projektu naruszających jakikolwiek patent lub inne prawo własności 
intelektualnej. Terminy „opatentowany” lub „złożony wniosek patentowy” odnoszą się do 
patentów wzorów przemysłowych lub użytkowych lub wniosków patentowych dla wyrobów 
i/lub sposobów użytkowania w USA i/lub innych krajach.

Uwaga
Niniejszy produkt zostanie wyprodukowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze 
specyfikacjami firmy Victaulic. Wszystkie produkty należy montować zgodnie z aktualnymi 
instrukcjami instalacji/montażu firmy Victaulic. Firma Victaulic zastrzega sobie prawo do 
zmiany specyfikacji produktu, konstrukcji standardowego wyposażenia bez powiadomienia 
oraz bez żadnych zobowiązań.

Montaż
W przypadku instalacji produktu zawsze najpierw należy zapoznać się z podręcznikiem 
montażu firmy Victaulic lub z instrukcją instalacji produktu. Podręczniki dołączane są do każdej 
dostawy produktów Victaulic i zawierają kompletne dane dotyczące montażu i instalacji. 
Dostępne są również w formacie PDF na stronie internetowej www.victaulic.com.

Gwarancja
Aktualny cennik można znaleźć w części dotyczącej gwarancji lub skontaktować się z firmą 
Victaulic.

Znaki towarowe
Victaulic i inne oznaczenia Victaulic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy Victaulic Company i/lub jej spółek zależnych w USA i/lub innych krajach.

6.0 INFORMACJE

  OSTRZEŻENIE

•  Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji produktów do instalacji rurowych 
firmy Victaulic należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.

•  Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji armatury firmy Victaulic należy 
rozhermetyzować i opróżnić instalację rurową.

•  Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować śmiercią, doznaniem poważnych obrażeń ciała bądź 
skodami na mieniu.

7.0 MATERIAŁY REFERENCYJNE

05.01: Przewodnik doboru uszczelnień

10.54 Innowacyjny system rowków Firelock™

 Specyfikacje rowków Victaulic FireLock™ IGS™

41.01 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR

41.02 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/SW

41.51 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR

41.52 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/SW

44.01 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST

44.11 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST/ESFR

44.12 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST/ESFR

44.13 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST/ESFR

44.21 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/ST/INT

44.51 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/ST

44.61 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/ST/CMSA

44.71 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/ST/INT

45.01 Victaulic® FireLock™ model FL-QR/DRY

45.02 Victaulic® FireLock™ model FL-QR/DRY/SW

45.03 Victaulic® FireLock™ model FL-QR/DRY/C

45.04 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/DRY/ST

45.05 Victaulic® FireLock™ serii FL-QR/DRY/VSW

45.51 Victaulic® FireLock™ model FL-SR/DRY

45.52 Victaulic® FireLock™ model FL-SR/DRY/SW

45.53 Victaulic® FireLock™ model FL-SR/DRY/C

45.54 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/DRY/ST

45.55 Victaulic® FireLock™ serii FL-SR/DRY/VSW

I-V9: Instrukcja instalacji łącznika sztywnego FireLock™ Installation-Ready typu V9 

I-40: Instrukcja montażu tryskaczy automatycznych FireLock™
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