
I-900-PORB
MANUAL DE INSTALAÇÃO EM CAMPO

Produtos de polietileno de alta densidade (PEAD)

• INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS
• INSPEÇÃO DA INSTALAÇÃO
• INFORMAÇÕES ÚTEIS

Entre em contato com a Victaulic em caso de dúvidas sobre a instalação  
correta e segura dos produtos discriminados neste manual.

Visite: www.victaulic.com para obter as informações mais recentes  
sobre os produtos da Victaulic. 

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, 
ajustar e realizar manutenção em qualquer produto da Victaulic.

• Use óculos de segurança, capacete, proteção para os pés e proteção auricular.

O não seguimento das instruções e advertências pode resultar em problemas no 
sistema e em sérios danos pessoais e materiais.
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• Para informações referentes às dimensões gerais do centro para a ponta, 
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válvulas e conexões, consulte a publicação para encomenda Victaulic 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

As definições para identificação dos diversos níveis de risco são fornecidas abaixo.

Este símbolo de alerta de segurança indica importantes mensagens 
de segurança. Quando você vir este símbolo, esteja atento para 
a possibilidade de lesões pessoais. Leia cuidadosamente 
e compreenda completamente a mensagem a seguir.

PERIGO

• O uso da palavra "PERIGO" identifica 
um risco imediato com possibilidade de 
morte ou lesões pessoais graves caso 
as instruções, incluindo as precauções 
recomendadas, não sejam seguidas.

ADVERTÊNCIA

• O uso da palavra "ADVERTÊNCIA" 
identifica a presença de riscos ou práticas 
não seguras que podem resultar em 
morte ou lesões pessoais graves caso 
as instruções, incluindo as precauções 
recomendadas, são sejam seguidas.

CUIDADO
• O uso da palavra "CUIDADO" identifica 

possíveis riscos ou práticas não  
seguras que podem resultar em lesões 
pessoais graves e danos materiais ou ao 
produto caso as instruções, incluindo  
as precauções recomendadas,  
não sejam seguidas.

AVISO

• O uso da palavra "AVISO" identifica 
instruções especiais que são importantes, 
mas não estão associadas a riscos.

INTRODUÇÃO

Este manual de campo é um guia para a instalação de produtos de tubulação mecânica 
da Victaulic para tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) e deve ser usado junto com 
documentos de publicação da Victaulic para garantir a escolha e aplicação adequadas do 
produto. Cópias adicionais de instruções de instalação e documentos de publicação para 
encomenda estão disponíveis para download e/ou pedidos no site da Victaulic, victaulic.com.

Sempre siga boas práticas de tubulação. As pressões, temperaturas, cargas externas ou 
internas, padrões de desempenho e tolerâncias especificados nunca devem ser excedidos. 
Várias aplicações exigem a identificação de condições especiais, exigências de código e uso de 
fatores de segurança, que deverão ser avaliados por engenheiros de sistema qualificados. O Guia 
Victaulic de seleção de vedação (publicação 05.01) deverá ser consultado para definir exigências 
para aplicações especiais.

ESCANEIE O CÓDIGO QR PARA OS MANUAIS  
DE INSTALAÇÃO EM CAMPO ADICIONAIS  

DISPONIBILIZADOS PELA VICTAULIC
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AVISO
• A Victaulic mantém uma política contínua de aprimoramento de produto. Portanto, 

a Victaulic se reserva o direito de alterar especificações de produtos, projetos  
e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem estar sujeita a nenhuma obrigação.

• A Victaulic não se responsabiliza pelo desenho do sistema, nem assume qualquer 
responsabilidade por sistemas que não tenham sido projetados adequadamente.

• Este manual não tem por objetivo substituir a assistência profissional competente,  
que é um pré-requisito para a aplicação de qualquer produto.

• As informações publicadas neste manual e em outros catálogos da Victaulic substituem  
todas as informações publicadas anteriormente.

• Os desenhos e/ou figuras deste manual podem ter sido exagerados para maior clareza.

• Este manual de montagem de campo contém marcas registradas, direitos autorais e produtos 
com recursos patenteados que são de propriedade exclusiva da Victaulic.

• Embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir a exatidão, a Victaulic, suas 
subsidiárias e empresas afiliadas não dão nenhuma garantia expressa, ou implícita, relativa 
às informações contidas ou mencionadas neste manual. Qualquer pessoa que faça uso 
das informações contidas aqui, o faz por sua própria conta e risco, assumindo qualquer 
responsabilidade resultante de tal uso.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os produtos IPS apresentados neste manual são projetados para unir mecanicamente  
o tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) que está em conformidade com ASTM D3035 
e ASTM F714 em temperatura ambiente. Os produtos métricos apresentados neste manual 
são projetados para unir mecanicamente o tubo PEAD que está em conformidade com ISO 
4427-2 e AS/NZS 4130 em temperatura ambiente. Consulte a publicação para encomenda 
de cada produto para determinar as espessuras válidas da parede do tubo e os parâmetros de 
desempenho associados. ENTRE EM CONTATO COM A VICTAULIC ANTES DA INSTALAÇÃO 
OU ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS PEAD EM MATERIAIS DE TUBO ALTERNATIVOS.

A pressão de trabalho dos produtos da Victaulic para tubos PEAD depende da pressão de 
trabalho do tubo listada pelo fabricante do mesmo. A pressão de trabalho listada pelo fabricante 
do tubo depende da espessura da parede, da composição do tubo e da temperatura.

Os produtos da Victaulic para tubo PEAD 
de ponta lisa contêm dentes dentro de cada 
segmento que se prendem no tubo ao redor 
de toda a circunferência.

Anéis de vedação contidos em produtos selecionados para tubo PEAD devem ser lubrificados 
para montagem adequada. Leia cuidadosamente e entenda as instruções de cada produto 
para definir os requisitos de lubrificação. A lubrificação evita a mordedura do anel de vedação 
e auxilia na instalação. Para informações sobre compatibilidade, consulte a seção “Lubrificação” 
deste manual.

Os anéis de vedação Victaulic são projetados para funcionar em uma ampla faixa de 
temperaturas e condições de operação. Como em qualquer instalação, existe uma relação direta 
entre temperatura, continuidade de serviço e vida útil do anel de vedação. O Guia Victaulic de 
seleção de vedação (publicação 05.01) deverá ser consultado para definir recomendações de 
grau de anel de vedação para cada aplicação.
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PREPARAÇÃO DO TUBO

O tubo deve ser preparado para atender as especificações da Victaulic delineadas para cada 
modelo de produto. A preparação pode variar de acordo com o material do tubo, espessura da 
parede, dimensões externas e outros fatores. Leia as instruções de instalação do produto para 
ver requisitos adicionais de instalação do tubo.

Tubo PEAD para acoplamentos, adaptadores, saídas e válvulas

A Victaulic exige tubo PEAD de corte quadrado para uso com produtos de ponta lisa 
e ranhurada.

O método de tubulação de ponta lisa é baseado em anéis de retenção com dentes que 
prendem a superfície externa do tubo.

O método de tubulação ranhurada dupla é baseado na preparação adequada das ranhuras 
para receber as chaves dos segmentos. A ranhura serve como um recesso no tubo, que permite 
ampla profundidade para o encaixe seguro dos segmentos, e também ampla espessura da 
parede para a classificação de pressão completa.

Tubo de aço para lateral não PEAD de acoplamentos de transição

A Victaulic recomenda tubo de aço de corte quadrado para uso com produtos de ponta lisa e 
ranhurada. O tubo de ponta chanfrada pode ser usado, desde que a espessura da parede seja 
de parede padrão (ANSI B36.10) ou menor e que o chanfro atenda aos padrões ANSI B16.25 
(37 1/2°). NOTA: Ranhurar o tubo de ponta chanfrada pode resultar em laminação inaceitável da 
extremidade do tubo.

Ao ranhurar o tubo de aço para uso com acoplamentos de transição PEAD, consulte o Manual 
de Instalação em Campo I-100 e as Especificações de ranhura OGS da Victaulic (publicação 
25.01) para obter instruções completas.

 ADVERTÊNCIA
• Antes de instalar e operar qualquer ferramenta de preparação de 

tubo da Victaulic, leia e entenda o manual de instruções de operação 
e manutenção da ferramenta.

• Aprenda a operação, aplicações e riscos potenciais específicos 
da ferramenta.

O não cumprimento dessas instruções pode causar a instalação 
inadequada do produto, resultando em lesões pessoais graves  
e/ou danos materiais.



I-900-PORB_9INFORMAÇÕES GERAIS REV_D

REQUISITOS DE COMPRIMENTO DE TUBO PARA 
A RANHURA

O comprimento mínimo do tubo PEAD que pode ser ranhurado com segurança com as 
ferramentas de ranhura com corte Victaulic variará dependendo da ferramenta que estiver sendo 
usada. Consulte sempre o manual de instruções de operação e manutenção da ferramenta de 
ranhura de corte aplicável para conhecer as técnicas apropriadas de instalação e ranhuramento.

Se for necessário um tubo mais curto que o comprimento mínimo listado para a ferramenta, 
encurte a penúltima peça para que a última peça seja tão longa (ou mais longa) que 
o comprimento mínimo especificado.

EXEMPLO: É necessário um tubo PEAD de 20 pés, 4 polegadas/6,2 m de comprimento para 
finalizar uma seção, mas apenas comprimentos de 20 pés/6,1 m estão disponíveis. 

A ferramenta de ranhura de corte Victaulic usada exige um comprimento de tubo mínimo de 
27 pol./689 mm. 

Em vez de ranhurar por corte 20 pés/6,1 m de comprimento de tubo e 4 polegadas/102 mm 
de comprimento de tubo, ranhure por corte 18 pés, 1 polegada/5,5 m de comprimento de tubo 
e 27 polegadas/689 mm de comprimento do tubo.
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SELEÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO

  CUIDADO
• Especifique sempre o material do anel de vedação adequado ao serviço pretendido.

A falha em selecionar o anel de vedação apropriado para o serviço poderá ocasionar 
o vazamento de junta, resultando em dano material.

Não sujeite os anéis de vedação a temperaturas acima dos limites especificados. Temperaturas 
excessivas deterioram o desempenho do anel de vedação. Consulte sempre o mais recente Guia 
Victaulic de seleção de vedação (publicação 05.01) para obter informações completas.

É necessária lubrificar o anel de vedação com uma fina camada de lubrificante Victaulic, ou 
outro lubrificante compatível, para evitar a mordedura do mesmo. Além disso, a lubrificação 
facilita a instalação do anel de vedação na extremidade do tubo. 

Consulte as instruções de instalação do produto para determinar se o lubrificante deve ser 
aplicado diretamente aos lábios de vedação do anel de vedação externo/lábios de vedação do 
anel de vedação, no interior dos segmentos do acoplamento ou nas extremidades do tubo.

Veja as fotos abaixo para exemplos adequados e inadequados de lubrificação dos anéis de 
vedação. Devido a variações em tubos PEAD, consulte sempre o fabricante de tubos sobre 
os requisitos de compatibilidade de lubrificantes. Consulte a Ficha de dados de segurança 
de lubrificantes Victaulic (publicação 05.02) para obter informações adicionais.

CERTO ERRADO

Anel de vedação bem lubrificado com uma 
fina camada de lubrificante Victaulic

Anel de vedação mal lubrificado com 
excesso de lubrificante Victaulic
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COMPATIBILIDADE COM LUBRIFICANTES PARA 
ANÉIS DE VEDAÇÃO

Lubrificante

Anel de vedação

Lubrificante Victaulic, 
soluções à base de sabão, 
glicerina, óleo de silicone 
ou agente de liberação 

de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “EF”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “O”

Anéis de vedação 
de fluorelastômero

Bom Bom

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom

REFERÊNCIA DO CÓDIGO DE CORES DO GRAU 
DO ANEL DE VEDAÇÃO

Grau Composto Código de cor

E EPDM Faixa verde

EF EPDM “X” verde

O Fluorelastômero Faixa azul

T Nitrila Faixa laranja
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DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS

 ADVERTÊNCIA

• Sempre despressurize e drene o sistema de tubulação 
antes de instalar, remover, ajustar ou realizar manutenção 
em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

O não cumprimento desta instrução pode resultar 
em morte, lesões pessoais graves, danos materiais, 
vazamento da junta e/ou falha da junta.

As instruções a seguir são uma diretriz geral para a instalação de produtos da Victaulic para 
tubos PEAD. Elas devem ser seguidas para garantir a correta montagem da junta.

1. Sempre verifique o anel de vedação fornecido para garantir que seja adequado para 
o serviço pretendido. Consulte a seção “Seleção de anel de vedação” para detalhes.

2. Leia sempre o(s) manual(is) de instruções para operação e manutenção da(s) 
ferramenta(s) de preparação de tubo que estiver(em) sendo usada(s).

3. O diâmetro externo e as dimensões de ranhura do tubo devem estar dentro das tolerâncias 
publicadas; tais tolerâncias estão sujeitas a padrões especificados para aceitabilidade. 
Consulte as Especificações de ranhura por corte PEAD (publicação 25.16) para detalhes.

4. Os acoplamentos que contêm características de lingueta e ranhura devem ser encaixados 
corretamente, lingueta com ranhura.

Serviço enterrado

Ao especificar os produtos neste manual para aplicações enterradas, os efeitos das condições 
do solo em sistemas enterrados devem ser incorporados ao desenho do sistema para que seja 
evitada a corrosão. Consulte a publicação para encomenda do produto para obter detalhes sobre 
os materiais e acabamentos disponíveis para as ferragens de montagem. O efeito da composição 
química e do nível de pH nas ferragens de montagem deve ser avaliado pelo projetista do 
sistema para confirmar se os materiais e os acabamentos usados   resistirão à corrosão e serão 
aceitáveis   para o serviço pretendido. Revestimentos especiais e/ou proteção catódica podem ser 
aplicados para garantir a longevidade do sistema. Consulte Sistemas de tubulação ranhurada em 
Aplicações enterradas (publicação 26.15) para obter informações adicionais.
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INSPEÇÃO DA INSTALAÇÃO

 ADVERTÊNCIA
• Sempre inspecione cada junta para garantir que o produto 

foi instalado apropriadamente.

• Tubo e lacunas de apoio de parafuso com tamanhos acima 
ou abaixo do padrão são inaceitáveis. Situações como 
essas devem ser corrigidas antes de tentar pressurizar 
o sistema.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar 
em morte, lesões pessoais graves, danos materiais, 
vazamento na junta e/ou falha da junta.

Instalação adequada

É essencial uma preparação do tubo e uma instalação de acoplamento apropriadas para 
o máximo desempenho da junta. AS SEGUINTES CONDIÇÕES DEVEM ESTAR PRESENTES 
PARA GARANTIR UMA MONTAGEM DA JUNTA APROPRIADA.

1. O diâmetro externo do tubo PEAD deve estar dentro das tolerâncias publicadas nos 
gráficos “Tamanho/Tolerâncias de tubo PEAD” nas páginas 74 e 75 deste manual.

2. Salvo indicação contrária nas instruções específicas de produto, os produtos da Victaulic 
para tubo PEAD devem ser montados com os apoios de parafuso em firme contato metal-
metal. Em caso de dúvidas sobre uma instalação, entre em contato com a Victaulic.

3. A vedação deve ser energizada (comprimida) quando o acoplamento estiver montado com 
os apoios de parafusos em firme contato metal-metal.

4. Para os acoplamentos de transição, o diâmetro externo do tubo de aço e as dimensões da 
ranhura devem estar dentro das tolerâncias listadas nas Especificações de ranhura OGS 
da Victaulic (publicação 25.01).

Se os apoios de parafuso não estiverem em contato completo  
metal-metal:

1. Certifique-se de que os parafusos/porcas foram totalmente apertados.

2. Certifique-se de que o anel de vedação não esteja com mordedura. Se estiver, 
substitua-o imediatamente.

3. Certifique-se de não estar usando um tubo superdimensionado.

4. Para acoplamentos de transição, certifique-se de que a ranhura no tubo não PEAD 
esteja de acordo com as especificações da Victaulic. Se a ranhura for muito rasa, faça 
a ranhura do tubo de acordo com as especificações da Victaulic. Se a ranhura for muito 
profunda, descarte essa seção do tubo e faça a ranhura em outra seção de acordo com 
as especificações da Victaulic.

5. Para acoplamentos de transição, certifique-se de que a seção principal dos segmentos 
encaixe nas ranhuras. A seção principal dos segmentos não deve se apoiar no diâmetro 
externo do tubo.

Sempre inspecione as juntas antes e depois do teste de campo. Procure por lacunas nos apoios 
e/ou chaves de parafuso que subam nos ombros. Para acoplamentos de transição, inspecione 
a seção principal dos segmentos para garantir que não estejam apoiados no diâmetro externo 
do tubo. Se houver alguma dessas condições, despressurize o sistema e substitua todas as 
juntas duvidosas.
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Acoplamentos  
para tubo PEAD  

de ponta lisa 
Instruções de Instalação

Acoplamento de transição modelo 997 
para tubo PEAD de ponta lisa para 

tubo de aço IPS ranhurado

Acoplamento modelo 995 para tubo PEAD de ponta lisa

Acoplamento de transição modelo 907 para tubo PEAD de ponta lisa  
para tubos de aço, válvulas ou conexões ranhuradas

Acoplamento modelo 905 para 
tubo PEAD de ponta lisa
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Modelo 905 
Acoplamento para tubo PEAD de ponta lisa

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, ajustar 
ou realizar manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use luvas enquanto manuseia o acoplamento. Os dentes de retenção são afiados 
e podem causar lesões.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou 
danos materiais.

1a. NÃO DESMONTAR O ACOPLAMENTO: 
Os acoplamentos modelo 905 são 
projetados de forma que o instalador não 
precise remover os parafusos e porcas 
para instalação. Este desenho facilita a 
instalação porque permite que o instalador 
insira diretamente as extremidades do tubo 
PEAD no acoplamento.

1b. Remova toda a embalagem (luvas de 
papelão, abraçadeiras tipo zip, etc.) do 
acoplamento. NOTA: A luva de papelão 
pode ser usada como guia para marcar 
as extremidades do tubo na Etapa 3.

1c. Verifique o anel de vedação para 
garantir que esteja adequado para o serviço 
pretendido. O código de cor identifica o 
grau do anel de vedação. Para referência 
do código de cor, consulte a página 11 
deste manual, ou a publicação Victaulic 
05.01, que pode ser baixada em  
victaulic.com.

2a. PREPARAÇÃO DA EXTREMIDADE 
DO TUBO: Corte reto as extremidades 
do tubo PEAD (dimensão “S” mostrada) 
dentro de 1/8 pol./3 mm para tamanhos 
de 2–4-pol./50–100 mm e 1/4 pol./6,4 mm 
para tamanhos de 6-pol./150-mm 
e maiores.

2b. Verifique se as extremidades do 
tubo estão limpas e sem danos ou riscos 
dentro de 2 1/2 polegadas/64 mm das 
extremidades. Todo o óleo, graxa, sujeira 
e partículas de corte devem ser removidos.

 CUIDADO
• O tubo de corte quadrado deve 

ser usado para evitar separação 
de juntas. Se o tubo não estiver 
quadrado, corte novamente a 
extremidade para deixá-la quadrada.

O não cumprimento dessas instruções 
poderá provocar o vazamento de 
juntas, resultando em danos materiais.

“S” Máx.
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Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação

Lubrificante

Anel de vedação
Lubrificante Victaulic, soluções 

à base de sabão, glicerina, 
óleo de silicone ou agente 

de liberação de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com  
Grau “EF”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “O”

Anéis de vedação 
de fluorelastômero

Bom Bom

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom

3. MARCAR O TUBO: Usando uma régua, fita métrica ou luva de papelão e um lápis de 
pintura, marque cada extremidade de tubo PEAD ao redor da circunferência completa:

• 1 7/8 polegadas/48 mm para tubos de 2–3 polegadas e 50–80 mm

• 2 1/4 polegadas/57 mm para tubos de 4–8 polegadas e 100–200 mm

Esta marca será usada para inspeção visual a fim de assegurar que o tubo PEAD esteja 
inserido adequadamente no acoplamento. Se uma marca de circunferência completa 
não puder ser obtida, faça ao menos quatro marcas de espaçamento igual sobre 
a circunferência de cada extremidade do tubo.

4. LUBRIFICAR A EXTREMIDADE 
DO TUBO: Aplique uma fina camada 
de lubrificante na extremidade do tubo 
a partir da extremidade do tubo até 
a marca pintada feita na Etapa 3.
Lubrifique cada extremidade do tubo 
de acordo com a tabela “Compatibilidade 
do Lubrificante para Anéis de vedação” 
acima. Consulte sempre o fabricante 
do tubo sobre os requisitos de 
compatibilidade do lubrificante.
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 CUIDADO
• Use sempre um lubrificante 

compatível para evitar a mordedura/
ruptura do anel de vedação durante 
a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, 
consulte sempre o fabricante 
de tubos sobre os requisitos de 
compatibilidade de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções 
anulará a garantia Victaulic e poderá 
ocasionar o vazamento da junta, 
resultando em dano material.

5. INSTALAR O ACOPLAMENTO: 
Use luvas enquanto manuseia segmentos 
do acoplamento. Os dentes de retenção 
são afiados e podem causar lesões. Monte 
a junta inserindo a extremidade marcada 
do tubo PEAD em cada abertura do 
acoplamento. As extremidades do tubo 
PEAD devem ser inseridas no acoplamento 
até que (1) o contato com a perna central 
do anel de vedação ocorra E (2) a marca 
na extremidade do tubo PEAD indique total 
inserção do acoplamento, como mostrado 
acima. NOTA: A distância da borda dos 
segmentos do acoplamento às marcas 
de inserção do tubo não deve exceder 
3/16 polegadas /5 mm em nenhum 
ponto em torno da circunferência das 
extremidades do tubo.

 ADVERTÊNCIA

• Nunca deixe um acoplamento 
modelo 905 parcialmente montado. 
Um acoplamento modelo 905 
parcialmente montado representa 
um risco de queda ou de explosão 
durante o teste.

• Afaste as mãos das extremidades 
do tubo PEAD e das aberturas 
do acoplamento ao inserir 
as extremidades do tubo 
no acoplamento.

O não cumprimento dessas 
instruções pode resultar em 
lesões pessoais graves e/ou 
danos materiais.
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6. APERTAR PORCAS: Aperte as porcas 
por igual alternando os lados até que 
se obtenha o contato metal-metal nos 
apoios de parafuso. Tamanhos maiores 
de acoplamento com quatro parafusos 
devem ser apertados em padrão cruzado, 
conforme mostrado. Verifique se o pescoço 
oval de cada parafuso está assentado 
adequadamente no orifício do parafuso. 
NOTA: O aperto simétrico é importante 
para evitar a compressão do anel de 
vedação. Uma chave de impacto ou chave 
com soquete longo pode ser usada para 
obter contato metal-metal.

A marca do 
tubo indica 

inserção 
completa
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7. INSPECIONAR APOIOS DE PARAFUSO: Antes de pressurizar o sistema, inspecione 
os apoios de parafusos em cada junta para garantir uma montagem correta.

Informações úteis sobre o modelo 905 

Diâmetro 
nominal do tubo

pol./mm

Tamanho  
parafuso/porca

Polegadas/Métrico

Tamanho 
do soquete
pol./mm

2  
63

1/2 7/8
M12 22

3–4  
75–110

5/8 1 1/16
M16 27

6–8 
125-225

3/4 1 1/4
M20 32

CERTO

Excede 
3⁄16 pol/
5 mm

ERRADOERRADO

CERTO
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Modelo 907
Acoplamento de transição para tubo PEAD de ponta lisa 
para tubos de aço, válvulas ou conexões ranhuradas

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer manutenção em 
qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, ajustar ou realizar 
manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use luvas enquanto manuseia o acoplamento. Os dentes de retenção são afiados e podem 
causar lesões.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou danos materiais.

1a. NÃO DESMONTAR O ACOPLAMENTO: 
Os acoplamentos modelo 907 estão 
projetados de forma que o instalador não 
precise remover os parafusos e porcas 
para instalação. Este desenho facilita 
a instalação porque permite que o instalador 
insira diretamente as extremidades dos 
componentes de encaixe no acoplamento.

1b. Remova toda a embalagem (luvas de 
papelão, abraçadeiras tipo zip, etc.) do 
acoplamento. NOTA: A luva de papelão 
pode ser usada como guia para marcar 
as extremidades do tubo na Etapa 3.

1c. Verifique o anel de vedação para 
garantir que esteja adequado para o serviço 
pretendido. O código de cor identifica o grau 
do anel de vedação. Para referência do 
código de cor, consulte a página 11 deste 
manual, ou a publicação Victaulic 05.01, 
que pode ser baixada em victaulic.com.

 CUIDADO
• O tubo de corte quadrado deve ser usado 

para evitar separação de juntas. Se o tubo 
não estiver quadrado, corte novamente 
a extremidade para deixá-la quadrada.

O não cumprimento dessas instruções poderá 
provocar o vazamento de juntas, resultando 
em danos materiais.

“S” Máx.

2a. PREPARAÇÃO DA 
EXTREMIDADE DO TUBO: Corte reto 
as extremidades do tubo PEAD (dimensão 
“S” mostrada) dentro de 1/8 pol./3 mm 
para tamanhos de 2–4-pol./50–100 mm 
e 1/4 pol./6,4 mm para tamanhos 
de 6-pol./150-mm e maiores.

Ao usar tubo de aço, cortereto as 
extremidades do tubo de aço dentro 
de 1/32 pol./0,8 mm para tamanhos de 
2–3 pol./50–80 mm e 1/16 pol./1,6 mm para 
tamanhos de 4 pol./100 mm e maiores.

2b. Verifique se as extremidades do tubo 
PEAD estão limpas e sem danos ou riscos 
dentro de 2 1/2 polegadas/64 mm das 
extremidades para garantir uma vedação 
estanque. Todo o óleo, graxa, tinta solta, 
sujeira e partículas de corte devem 
ser removidos.

2c. Verifique se a superfície externa da 
extremidade do componente de encaixe 
de aço, entre a ranhura e a extremidade 
do tubo, está lisa e sem reentrâncias, 
projeções, emendas soldadas e marcas 
de laminação para garantir uma vedação 
estanque. Todo o óleo, graxa, tinta solta, 
sujeira e partículas de corte devem ser 
removidos. NOTA: Ao usar tubo de aço, 
ranhure as extremidades do tubo segundo 
as especificações atuais da Victaulic.
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4. LUBRIFICAR AS EXTREMIDADES 
DO TUBO: Aplique uma fina camada 
de lubrificante na extremidade do tubo 
PEAD a partir da extremidade do tubo 
até a marca pintada feita na Etapa 3. 

Lubrifique cada extremidade do tubo 
PEAD e as extremidades dos componentes 
de encaixe de aço de acordo com a tabela 
“Compatibilidade do Lubrificante para 
Anéis de vedação” acima. Consulte 
sempre o fabricante do tubo sobre 
os requisitos de compatibilidade do 
lubrificante. NOTA: Antes de iniciar a 
montagem da junta, certifique-se de que 
cada extremidade do tubo esteja alinhada 
com a lateral correta do acoplamento.

3. MARCAR O TUBO: Para tamanho PEAD, use uma régua, fita métrica ou luva de 
papelão e um lápis de pintura para marcar desde a extremidade à circunferência completa:

• 1 7/8 polegadas/48 mm para tubos de 2–3 polegadas e 50–80 mm
• 2 1/4 polegadas/57 mm para tubos de 4–8 polegadas e 100–200 mm

Esta marca será usada para inspeção visual a fim de assegurar que o tubo PEAD esteja 
inserido adequadamente no acoplamento. Se uma marca de circunferência completa 
não puder ser obtida, faça ao menos quatro marcas de espaçamento igual sobre 
a circunferência da extremidade do tubo PEAD.

Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação

Lubrificante

Anel de vedação
Lubrificante Victaulic, soluções 

à base de sabão, glicerina, 
óleo de silicone ou agente 

de liberação de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com  
Grau “EF”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “O”

Anéis de vedação 
de fluorelastômero

Bom Bom

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom



I-900-PORB_22
ACOPLAMENTOS PARA TUBO 
PEAD DE PONTA LISA REV_D

 CUIDADO
• Use sempre um lubrificante 

compatível para evitar a mordedura/
ruptura do anel de vedação durante 
a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, 
consulte sempre o fabricante de tubos 
sobre os requisitos de compatibilidade 
de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções 
anulará a garantia Victaulic e poderá 
ocasionar o vazamento da junta, 
resultando em dano material.

A marca do 
tubo indica 

inserção 
completa

5a. INSTALAR O ACOPLAMENTO: Use 
luvas enquanto manuseia segmentos do 
acoplamento. Os dentes de retenção são 
afiados e podem causar lesões. Monte a 
junta inserindo a extremidade marcada 
do tubo PEAD na lateral do acoplamento 
onde está marcado “PEAD” e que contém 
o retentor. A extremidade do tubo PEAD 
deve ser inserida no acoplamento até 
que (1) o contato com a perna central do 
anel de vedação ocorra E (2) a marca na 
extremidade do tubo PEAD indique total 
inserção do acoplamento, como mostrado 
acima. NOTA: A distância da borda dos 
segmentos do acoplamento à marca de 
inserção do tubo PEAD não deve exceder 
3/16 polegadas/5 mm em nenhum ponto 
em torno da circunferência da extremidade 
do tubo PEAD.

5b. Insira a extremidade ranhurada do 
componente de encaixe de aço na abertura 
do acoplamento onde está marcado 
“AÇO”. A extremidade do componente de 
encaixe ranhurado deve ser inserida no 
acoplamento até que ocorra contato com 
a perna central do anel de vedação. Uma 
verificação visual é exigida para garantir 
que as chaves do acoplamento estejam 
alinhadas com a ranhura no componente 
de encaixe de aço.

   ADVERTÊNCIA

• Nunca deixe um acoplamento modelo 
907 parcialmente montado. Um 
acoplamento modelo 907 parcialmente 
montado representa um risco de queda 
ou de explosão durante o teste.

• Afaste as mãos das extremidades do 
tubo e das aberturas do acoplamento 
ao inserir as extremidades do tubo 
no acoplamento.

O não cumprimento dessas instruções pode 
resultar em lesões pessoais graves e/ou 
danos materiais.
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6. APERTAR PORCAS: Aperte as porcas 
por igual alternando os lados até que 
se obtenha o contato metal-metal nos 
apoios de parafuso. Tamanhos maiores 
de acoplamento com quatro parafusos 
devem ser apertados em padrão 
cruzado, conforme mostrado. Verifique 
se as chaves dos segmentos se encaixam 
completamente na lateral de aço. NOTA: 
O aperto simétrico é importante para evitar 
a compressão do anel de vedação. Uma 
chave de impacto ou chave com soquete 
longo pode ser usada para obter contato 
metal-metal.
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IPS
Diâmetro 
nominal 
do tubo

polegadas

Tamanho 
parafuso/

porca
polegadas

Tamanho 
do soquete
polegadas

2 1/2 7/8

3–4 5/8 1 1/16

6–8 3/4 1 1/4

Diâmetro 
nominal do 
tubo ISO

PEAD ponta 
lisa x ponta 
ranhurada

mm

Tamanho 
parafuso/porca

Métrico/
polegadas

Tamanho 
do 

soquete
mm/pol.

63 x 60,3 M12 22
1/2 7/8

75 x 73,0 M16 27 
5/8 1 1/16

90 x 88,9 M16 27 
5/8 1 1/16

110 x 114,3 M16 27 
5/8 1 1/16

125 x 114,3 M20 32
3/4 1 1/4

140 x 141,3 M20 32
3/4 1 1/4

160 x 168,3 M20 32
3/4 1 1/4

180 x 168,3 M20 32
3/4 1 1/4

200 x 219,1 M20 32
3/4 1 1/4

225 x 219,1 M20 32
3/4 1 1/4

7. INSPECIONAR APOIOS DE PARAFUSO: Antes de pressurizar o sistema, inspecione 
os apoios de parafusos em cada junta para garantir uma montagem correta.

Informações úteis sobre o modelo 907

CERTO

ERRADO Excede 
3⁄16 pol/5 mm

ERRADO

CERTO
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Modelo 995 
Acoplamento para tubo PEAD de ponta lisa

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, ajustar 
ou realizar manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use luvas enquanto manuseia o acoplamento. Os dentes de retenção são afiados 
e podem causar lesões.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou 
danos materiais.

“S” Máx.

1a. PREPARAÇÃO DA EXTREMIDADE 
DO TUBO: Corte em formato de quadrado 
as extremidades do tubo PEAD (dimensão 
“S” mostrada) dentro de 1/8 pol./3 mm 
para tamanho de 2–4 pol./50–100 mm 
e 1/4 pol./6,4 mm para tamanhos de 
5 pol./125 mm e maiores.

1b. Verifique se as extremidades do 
tubo estão limpas e sem danos ou riscos 
dentro de até 1 polegada/25 mm das 
extremidades. Remova partículas de corte.

 CUIDADO
• O tubo de corte quadrado deve ser 

usado para evitar separação de juntas. 
Se o tubo não estiver quadrado, corte 
novamente a extremidade para  
deixá-la quadrada.

O não cumprimento dessas instruções 
poderá provocar o vazamento de juntas, 
resultando em danos materiais.

2. MARCAR O TUBO PARA ANEL 
DE VEDAÇÃO: Consulte a “marca de 
Referência de anel de vedação” na 
tabela da página 25. Usando uma fita 
métrica e um lápis de marcar ou de 
pintura de coloração brilhante, marque as 
extremidades do tubo conforme medição 
listada na tabela. Esta marca será usada 
como referência para centralizar o anel 
de vedação durante a instalação. Faça 
ao menos quatro marcas de espaçamento 
igual ao redor da circunferência das 
extremidades do tubo.
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3. MARCAR O TUBO PARA 
ACOPLAMENTO: Consulte a coluna 
“Profundidade de inserção do tubo” na 
tabela abaixo. Usando uma fita métrica 
e um lápis de marcar ou de pintura de 
coloração brilhante, faça uma marca 
adicional nas extremidades do tubo 
conforme medição listada na tabela. 
Esta marca será usada para inspeção 
visual a fim de assegurar que o tubo 
esteja inserido adequadamente na 
válvula. Faça ao menos quatro marcas 
de espaçamento igual ao redor da 
circunferência das extremidades do tubo.

4. LUBRIFICAR ANEL DE VEDAÇÃO: 
Verifique o anel de vedação para garantir 
que esteja adequado para o serviço 
pretendido. O código de cor identifica 
o grau do anel de vedação. Lubrifique 
o anel de vedação conforme a tabela 
“Compatibilidade com lubrificantes 
para anéis de vedação” na página 26. 
Consulte sempre o fabricante do tubo 
sobre os requisitos de compatibilidade 
do lubrificante.

Aplique uma fina camada de lubrificante 
em todas as superfícies e lábios externos, 
conforme mostrado na página 10.

Marca de referência de anel 
de vedação e Requisitos de 
profundidade de inserção - 
Sistema IPS - Tubo PEAD

Diâmetro

Marca de 
referência 
de anel de 
vedação
pol./mm

Profundidade 
de inserção 

do tubo
pol./mm

Diâmetro 
nominal

polegadas

Diâmetro 
externo 
real do 
tubo 

pol./mm

2 2,375 15/16 1 7/8
60,3 24 48

3 3,500 15/16 2 1/4
88,9 24 58

4 4,500 15/16 2 7/8
114,3 24 73

5 5,563 15/16 3
141,3 24 77

6 6,625 15/16 3
168,3 24 77

8 8,625 15/16 3
219,1 24 77

10 10,750 15/16 3 1/4
273,0 24 83

12 12,750 15/16 3 1/2
323,9 24 89

14 14,000 1 3/16 4 1/8
355,6 30 105

16 16,000 1 7/16 4 1/2
406,4 37 115

18 18,000 1 7/16 4 3/4
457,0 37 121

20 20,000 1 7/16 5
508,0 37 127

Marca de referência de anel 
de vedação e Requisitos de 
profundidade de inserção - 
Sistema Métrico -Tubo PEAD

Diâmetro 
nominal

mm

Marca de 
referência 
de anel de 
vedação

mm

Profundidade 
de inserção 

do tubo
mm

90 24 58

110 24 73

140 24 77

160 24 77

200 24 77

225 24 77

250 24 83

280 24 83

315 24 90

355 30 99

400 37 115

450 37 121

500 37 127
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 CUIDADO
• Use sempre um lubrificante compatível para evitar a mordedura/ruptura do anel 

de vedação durante a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, consulte sempre o fabricante de tubos sobre 
os requisitos de compatibilidade de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções anulará a garantia Victaulic e poderá 
ocasionar o vazamento da junta, resultando em dano material.

Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação

Lubrificante

Anel de vedação

Lubrificante Victaulic, 
soluções à base de sabão, 
glicerina, óleo de silicone 
ou agente de liberação 

de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom

5. INSTALAR O ANEL DE 
VEDAÇÃO: Instale o anel de vedação 
sobre uma das extremidades do tubo. 
Verifique se o anel de vedação não se 
projeta para fora da extremidade do tubo.

6. ALINHAR ANEL DE VEDAÇÃO: 
Alinhe e junte as extremidades do tubo. 
Deslize o anel de vedação até a posição, 
centralizando-o entre o primeiro grupo de 
marcas do tubo. NOTA: O espaço entre 
as extremidades do tubo nunca deve 
exceder 1/4 pol./6 mm para tamanhos de 
2–4 pol./50–100 mm e 5/16 pol./8 mm para 
5 pol./125 mm e maiores.
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Lingueta Reentrância Lingueta

Exagerado para 
proporcionar maior clareza

7. INSTALAR OS SEGMENTOS: Use 
luvas enquanto manuseia segmentos do 
acoplamento. Os dentes usinados nos 
segmentos são afiados e podem causar 
ferimentos. Instale os segmentos sobre 
o anel de vedação. Verifique se os recursos 
de lingueta com ranhura encaixam 
corretamente (lingueta na ranhura) e se 
os segmentos estão centralizados entre 
o segundo conjunto de marcas de tubos. 
NOTA: O segundo grupo de marcas 
no tubo indica a completa inserção 
no acoplamento.

8. INSTALAR AS FERRAGENS: Insira os 
parafusos. Instale uma arruela sobre a 
extremidade de cada parafuso. Enrosque 
uma porca com o dedo em cada parafuso. 
NOTA: Verifique se o pescoço oval dos 
parafusos está assentado adequadamente 
no orifício do parafuso.

Contato 
Metal-Metal
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9. APERTAR PORCAS: Aperte as porcas 
por igual alternando os lados até que se 
obtenha o contato metal-metal nos apoios 
de parafuso. Os parafusos devem ser 
apertados em padrão cruzado, conforme 
mostrado. NOTA: O aperto simétrico 
é importante para evitar a compressão 
do anel de vedação. Recomenda-se 
o uso de um multiplicador de torque 
com engrenagem, uma vez que pode ser 
necessário um alto nível de torque para 
atingir o contato metal-metal nos apoios de 
parafusos (especialmente em temperaturas 
mais baixas).

   ADVERTÊNCIA
• Os segmentos devem ser encaixados 

adequadamente, ou seja, lingueta 
com ranhura.

• Os parafusos devem ser apertados por 
igual até que se obtenha o contato 
metal-metal nos apoios de parafuso.

Caso essas instruções não sejam 
obedecidas, poderá causar a separação  
da junta, resultando em graves ferimentos  
e/ou danos materiais.
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AVISO
• Os acoplamentos modelo 995 de tamanhos14 pol./355,6 mm e maiores  

contêm parafusos em T que exigem instruções especiais de aperto.  
Consulte a informação abaixo para a sequência de aperto adequada.

Instalando ferragens especiais† para 14 pol./355,6 mm 
e acoplamentos maiores modelo 995

(† Patenteado)

O kit de parafusagem consiste em parafusos em T, arruelas e porcas.

1. Siga as etapas 1 a 7 das Instruções de Instalação para 
modelo 995.

2. Insira um parafuso em T em cada orifício de parafuso nos 
segmentos. Verifique se a cabeça de cada parafuso em T encaixa 
no recesso do segmento.

3a. Instale uma arruela sobre a extremidade de cada parafuso em 
T. A superfície curva da arruela deve estar de frente para o apoio 
de parafuso do segmento, como mostrado à esquerda.

3b. Rosqueie uma porca na extremidade de cada parafuso em T até 
que a arruela entre em contato com o segmento do acoplamento.

4. Aperte todas as porcas por igual alternando os lados até que 
se obtenha o contato metal-metal nos apoios de parafuso. NOTA: 
É importante apertar as porcas por igual para evitar a mordedura 
do anel de vedação.

5. Inspecione o conjunto finalizado para verificar se os apoios de 
parafuso estão em firme contato metal-metal. Verifique se as arruelas 
estão nos recessos dos segmentos do acoplamento.
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Modelo 995
Informações úteis

Diâmetro

Tamanho 
do soquete 
polegadas

Diâmetro 
nominal

polegadas

Diâmetro 
externo real 

do tubo
pol./mm

2 2,375 3/460,3

3 3,500 3/488,9

4 4,500 3/4114,3

5 5,563 1 1/16141,3

6 6,625 1 1/16168,3

8 8,625 1 1/16219,1

10 10,750 1 1/4273,0

12 12,750 1 7/16323,9

14* 14,000 1 5/8355,6

16* 16,000 1 5/8406,4

18* 18,000 1 5/8457,0

20* 20,000 1 5/8508,0
*Fornecido com parafusos em T, arruelas e porcas

Informações úteis sobre 
o modelo 995 (Sistema Métrico)

Diâmetro 
nominal

mm

Tamanho 
do soquete

mm

Tamanho 
do soquete
polegadas

90 19 3/4

110 19 3/4

140 24 1 1/16

160 24 1 1/16

200 24 1 1/16

225 24 1 1/16

250 30 1 1/8

280 30 1 1/8

315 32 1 7/16

355* 36 1 5/8

400* 36 1 5/8

450* 36 1 5/8

500* 36 1 5/8
NOTA: Estão disponíveis parafusos no 
Sistema Imperial americano e no Sistema 
Métrico ISO. Sempre especifique a 
escolha antes de fazer o pedido.

*Fornecido com parafusos em T, arruelas e porcas
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Modelo 997
Acoplamento de transição para tubo PEAD de ponta lisa para tubo de aço ranhurado

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, ajustar ou 
realizar manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use luvas enquanto manuseia o acoplamento. Os dentes de retenção são afiados 
e podem causar lesões.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou 
danos materiais.

1a. PREPARAÇÃO DA EXTREMIDADE 
DO TUBO: Corte em formato de quadrado 
as extremidades do tubo PEAD e do 
tubo de aço (dimensão “S” mostrada) 
dentro de 1/8 pol./3 mm para tamanho de 
2–4 pol./50–100 mm e 1/4 pol./6,4 mm 
para tamanhos de 5 pol./125 mm 
e maiores.

1b. Verifique se as extremidades do 
tubo estão limpas e sem danos ou riscos 
dentro de até 1 polegada/25 mm das 
extremidades. Remova partículas de corte.

1c. Ranhure o tubo de aço conforme 
especificações atuais da Victaulic.

 CUIDADO
• O tubo de corte quadrado deve ser 

usado para evitar separação de juntas. 
Se o tubo não estiver quadrado, corte 
novamente a extremidade para  
deixá-la quadrada.

O não cumprimento dessas instruções 
poderá provocar o vazamento de juntas, 
resultando em danos materiais.

2. MARCAR O TUBO PARA ANEL 
DE VEDAÇÃO: Consulte a coluna 
“Profundidade de inserção do tubo” na 
tabela da página 31. Usando uma fita 
métrica e um lápis de pintura ou de 
coloração brilhante, marque a extremidade 
do tubo PEAD conforme medição listada 
na tabela. Esta marca será usada para 
inspeção visual a fim de assegurar que 
o tubo esteja inserido adequadamente 
na válvula. Faça ao menos quatro marcas 
de espaçamento igual ao redor da 
circunferência das extremidades do tubo.

“S” Máx.
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Requisitos de profundidade 
de inserção para tubo PEAD

Diâmetro
Profundidade 
de inserção 

do tubo
pol./mm

Diâmetro 
nominal

polegadas

Diâmetro 
externo real 

do tubo
pol./mm

2 2,375 1 7/8
60,3 48

3 3,500 2 1/4
88,9 58

4 4,500 2 7/8
114,3 73

5 5,563 3
141,3 77

6 6,625 3
168,3 77

8 8,625 3
219,1 77

10 10,750 3 1/4
273,0 83

12 12,750 3 1/2
323,9 89

 CUIDADO
• Use sempre um lubrificante compatível para evitar a mordedura/ruptura do anel 

de vedação durante a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, consulte sempre o fabricante de tubos sobre 
os requisitos de compatibilidade de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções anulará a garantia Victaulic e poderá ocasionar 
o vazamento da junta, resultando em dano material.

Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação

Lubrificante

Anel de vedação

Lubrificante Victaulic, 
soluções à base de sabão, 
glicerina, óleo de silicone 
ou agente de liberação 

de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom
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3. LUBRIFICAR ANEL DE VEDAÇÃO: 
Verifique o anel de vedação para garantir 
que esteja adequado para o serviço 
pretendido. O código de cor identifica 
o grau do anel de vedação. Lubrifique 
o anel de vedação conforme a tabela 
“Compatibilidade com lubrificantes 
para anéis de vedação” na página 31. 
Consulte sempre o fabricante do tubo 
sobre os requisitos de compatibilidade 
do lubrificante.

Aplique uma fina camada de lubrificante 
em todas as superfícies e lábios externos, 
conforme mostrado na página 10.

4. INSTALAR O ANEL DE VEDAÇÃO: 
Instale o anel de vedação sobre uma das 
extremidades do tubo PEAD. Verifique se 
o anel de vedação não se projeta para fora 
da extremidade do tubo.

5. ALINHAR ANEL DE VEDAÇÃO: Alinhe 
e junte as extremidades do tubo PEAD e 
do tubo de aço. Deslize o anel de vedação 
para a posição, centralizando-o entre a 
marca no tubo PEAD e a ranhura no tubo 
de aço. Verifique se o anel de vedação não 
se estende na ranhura do tubo de aço. 
NOTA: O espaço entre as extremidades 
do tubo nunca deve exceder 1/4 pol./6 mm 
para tamanhos de 2–4 pol./50–100 mm 
e 5/16 pol./8 mm para tamanhos de 
5 pol./125 mm e maiores.

6. INSTALAR OS SEGMENTOS: Use 
luvas enquanto manuseia segmentos 
do acoplamento. Os dentes usinados 
nos segmentos são afiados e podem 
causar ferimentos. Instale os segmentos, 
verificando se os dentes estão de frente 
para o tubo PEAD. A seção principal dos 
segmentos deve encaixar na ranhura 
do tubo de aço. Verifique se o anel 
de vedação permanece posicionado 
adequadamente em relação à ranhura do 
tubo de aço e se a marca no tubo PEAD 
indica a inserção total no acoplamento.
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7. INSTALAR AS FERRAGENS: Insira os 
parafusos. Instale uma arruela sobre a 
extremidade de cada parafuso. Enrosque 
uma porca com o dedo em cada parafuso. 
NOTA: Verifique se o pescoço oval dos 
parafusos está assentado adequadamente 
no orifício do parafuso.

   ADVERTÊNCIA
• Os segmentos devem ser instalados 

com os dentes voltados para o tubo 
PEAD e a seção principal encaixada 
na ranhura do tubo de aço.

• Os parafusos devem ser apertados por 
igual até que se obtenha o contato 
metal-metal nos apoios de parafuso.

Caso essas instruções não sejam 
obedecidas, poderá causar a separação 
da junta, resultando em graves ferimentos  
e/ou danos materiais.

Contato 
Metal-Metal

1

23

4

8. APERTAR PORCAS: Aperte as porcas 
por igual alternando os lados até que se 
obtenha o contato metal-metal nos apoios 
de parafuso. Os parafusos devem ser 
apertados em padrão cruzado, conforme 
mostrado. NOTA: O aperto simétrico 
é importante para evitar a compressão 
do anel de vedação. Recomenda-se o 
uso de um multiplicador de torque com 
engrenagem, uma vez que pode ser 
necessário um alto nível de torque para 
atingir o contato metal-metal nos apoios de 
parafusos (especialmente em temperaturas 
mais baixas).
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Informações úteis sobre 
o modelo 997

Diâmetro

Tamanho 
do soquete
polegadas

Diâmetro 
nominal

polegadas

Diâmetro  
externo real  

do tubo
pol./mm

2 2,375 11/1660,3

3 3,500 3/488,9

4 4,500 3/4114,3

5 5,563 1 1/16141,3

6 6,625 1 1/16168,3

8 8,625 1 1/16219,1

10 10,750 1 7/16273,0

12 12,750 1 7/16323,9
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para tubo  

PEAD ranhurado 
Instruções de Instalação

 Acoplamento modelo 908 para tubo PEAD duplo ranhurado
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Modelo 908 
Acoplamento para tubo PEAD duplo ranhurado

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, ajustar 
ou realizar manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou 
danos materiais.

A

B

1a. PREPARAÇÃO DA EXTREMIDADE 
DO TUBO: Verifique se o tubo PEAD 
possui corte quadrado e se está ranhurado 
de acordo com as Especificações de 
corte e ranhura do PEAD da Victaulic 
(publicação 25.16).

1b. Verifique se as extremidades do tubo 
estão limpas e sem danos ou riscos desde 
a extremidade do tubo até a extremidade 
das ranhuras. Todo o óleo, graxa, sujeira 
e partículas de corte devem ser removidos. 
Veja dimensão “A” na foto acima.

1c. Verifique se a área de ranhura está 
livre de partículas de corte e sem danos. 
Veja a dimensão “B” na foto acima.

2. LUBRIFICAR ANEL DE VEDAÇÃO: 
Verifique o anel de vedação para garantir 
que esteja adequado para o serviço 
pretendido. O código de cor identifica 
o grau do anel de vedação. Lubrifique 
o anel de vedação conforme a tabela 
“Compatibilidade com lubrificantes 
para anéis de vedação” na página 37. 
Consulte sempre o fabricante do tubo 
sobre os requisitos de compatibilidade 
do lubrificante.

Aplique uma fina camada de lubrificante 
em toda a superfície do anel de vedação, 
conforme mostrado na página 10.
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 CUIDADO
• Use sempre um lubrificante compatível para evitar a mordedura/ruptura do anel 

de vedação durante a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, consulte sempre o fabricante de tubos sobre 
os requisitos de compatibilidade de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções anulará a garantia Victaulic e poderá 
ocasionar o vazamento da junta, resultando em dano material.

Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação

Lubrificante

Anel de vedação

Lubrificante Victaulic, 
soluções à base de sabão, 
glicerina, óleo de silicone 
ou agente de liberação 

de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com  
Grau “EF”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom

3a. POSICIONAR ANEL DE VEDAÇÃO: 
Posicione o anel de vedação sobre uma 
das extremidades do tubo. Certifique-se de 
que o anel de vedação não se projete para 
fora da extremidade do tubo.

3b. CENTRALIZAR ANEL DE VEDAÇÃO: 
Alinhe e junte as extremidades do tubo. 
Deslize o anel de vedação para a posição, 
centralizando-o entre as ranhuras de cada 
extremidade do tubo.
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 ADVERTÊNCIA

• Os segmentos devem ser encaixados adequadamente, ou seja, lingueta 
com ranhura.

• As porcas devem ser apertadas por igual, alternando os lados até que se obtenha 
o contato metal-metal nos apoios de parafuso.

• Mantenha as mãos afastadas das aberturas dos acoplamentos durante o aperto.

O não cumprimento dessas instruções poderá causar falha na junta, resultando em 
graves ferimentos e/ou danos materiais.

 ADVERTÊNCIA

• Podem ser usados métodos de elevação alternativos aos mostrados para 
posicionar os segmentos.

• Os métodos de elevação devem garantir que os segmentos não poderão girar 
nem virar e estarão sob controle total do operador durante a suspensão.

O não cumprimento dessas instruções pode causar lesões pessoais graves 
e danos materiais.

Lingueta Reentrância
Lingueta

Lingueta

Reentrância
Reentrância

CERTO
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4a. INSTALAR OS SEGMENTOS: 
Instale os segmentos sobre o anel de 
vedação de forma que as chaves dos 
segmentos encaixem as ranhuras do tubo 
completamente nas extremidades do 
tubo, conforme mostrado na vista de perfil 
acima. NOTA: Verifique se os segmentos 
estão encaixados corretamente, ou seja, 
lingueta com ranhura.

4b. LUGS DE ELEVAÇÃO: Os lugs de 
elevação são fornecidos em acoplamentos 
IPS (igual ou maior a 20 polegadas) e em 
acoplamentos métricos (igual ou maior 
a 500 mm) para auxiliar na montagem. 
As cargas máximas de segurança de lug 
são impressas em cada segmento com 
lugs de elevação. 

 ADVERTÊNCIA
• Não exceda o limite de cargas 

de elevação do lug. Os lugs de 
elevação não estão projetados para 
levantar seções montadas do tubo.

O não cumprimento dessas instruções 
pode causar dano ao produto e 
falha na junta, resultando em lesões 
pessoais graves e/ou danos materiais.

Devido ao peso desses segmentos do 
acoplamento, recomenda-se fortemente 
o equipamento de elevação mecânica. Ao 
levantar o segmento inferior, recomenda-
se que uma manilha ou dispositivo 
semelhante prenda a alça ao segmento. 

5a. INSTALAR PARAFUSOS E PORCAS: 
Insira um parafuso em cada orifício de 
parafuso do segmento. Instale duas 
arruelas planas na extremidade de cada 
parafuso e, com os dedos, rosqueie uma 
porca em cada parafuso. NOTA: Verifique 
se o pescoço oval de cada parafuso está 
assentado adequadamente no orifício 
do parafuso.

Parafuso

Arruela plana 1

Arruela plana 2

Porca
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5b. APERTAR PORCAS: Aperte as porcas 
por igual alternando os lados até que se 
obtenha o contato metal-metal nos apoios 
de parafuso.

1

2 3

4

NOTA: O aperto simétrico é importante 
para evitar a compressão do anel de 
vedação. Uma chave de impacto ou chave 
com soquete longo pode ser usada para 
obter contato metal-metal.

CERTO

ERRADO

6. INSPECIONAR APOIOS 
DE PARAFUSO: Antes de pressurizar 
o sistema, inspecione os apoios de 
parafusos em cada junta para verificar 
se foi realizada a montagem adequada 
seguindo as etapas 5a e 5b.

Informações úteis sobre o modelo 908

Diâmetro nominal
pol. ou mm

Tamanho  
parafuso/porca

polegadas ou métrico
Tamanho do soquete

pol. ou mm

8 pol. 5/8 pol. 1 1/16 pol.

250–315 mm M20 32 mm

10–12 pol. 3/4 pol. 1 1/4 pol.

14–22 pol. 7/8 pol. 1 7/16 pol.

355–560 mm M22 36 mm

24-28 pol. 1 pol. 1 5/8 pol.

630–710 mm M24 41 mm

30–32 pol. 1 1/8 pol. 1 13/16 pol.

800 mm M27 46 mm

900 mm M30 50 mm

36 pol. 1 1/4 pol. 2 pol.
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Adaptadores com 
flange para tubo 

PEAD de ponta lisa 
 

Instruções de Instalação

  

Adaptador com flange modelo 904 para Tubo PEAD

Adaptador Vic-Flange para Tubo PEAD modelo 994
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Modelo 904
Adaptador com flange para Tubo PEAD

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, ajustar 
ou realizar manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use luvas enquanto manuseia um adaptador com flange. Os dentes de retenção 
são afiados e podem causar lesões.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou 
danos materiais.

1a. NÃO DESMONTE O ADAPTADOR: Os 
adaptadores com flange modelo 904 são 
projetados de forma que o instalador não 
precise remover os parafusos e porcas para 
instalação. Este desenho facilita a instalação 
porque permite que o instalador insira 
diretamente as extremidades dos componentes 
de encaixe no adaptador com flange.

1b. Remova toda a embalagem (luvas 
de papelão, abraçadeiras tipo zip, etc.) 
do adaptador com flange. NOTA: A luva 
de papelão pode ser usada como guia 
para marcar as extremidades do tubo 
na Etapa 3.

1c. Verifique o anel de vedação para 
garantir que seja adequado para o serviço 
pretendido. O código de cor identifica o 
grau do anel de vedação. Para referência 
do código de cor, consulte a página 11 
deste manual, ou a publicação Victaulic 
05.01, que pode ser baixada em  
victaulic.com.

“S” Máx.

2a. PREPARAÇÃO DA EXTREMIDADE 
DO TUBO: Corteem formato de quadrado 
a extremidade do tubo PEAD (dimensão 
“S” mostrada) dentro de 1/8 pol./3 mm 
para tamanhos de 2–4-pol./50–100 mm 
e 1/4 pol./6,4 mm para tamanhos de 
6 pol./150 mm e maiores.

2b. Verifique se a extremidade do 
tubo está limpa e sem danos ou riscos 
dentro de até 2 1/2 polegadas/64 mm das 
extremidades. Todo o óleo, graxa, sujeira 
e partículas de corte devem ser removidos.

 CUIDADO
• O tubo de corte quadrado deve ser 

usado para evitar separação de juntas. 
Se o tubo não estiver quadrado, corte 
novamente a extremidade para  
deixá-la quadrada.

O não cumprimento dessas instruções 
poderá provocar o vazamento de juntas, 
resultando em danos materiais.
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3. MARCAR O TUBO: Usando uma régua, 
fita métrica ou luva de papelão e um lápis 
de pintura, faça uma marca, a partir da 
extremidade de tubo PEAD, em torno da 
circunferência completa:

•  1 7/8 polegadas/48 mm para tubos 
de 3 polegadas

•  2 1/4 polegadas/57 mm para tubos 
de 4–8 polegadas

Esta marca será usada para inspeção 
visual a fim de assegurar que o tubo 
PEAD esteja inserido adequadamente no 
adaptador com flange. Se uma marca de 
circunferência completa não puder ser 
obtida, faça ao menos quatro marcas de 
espaçamento igual sobre a circunferência 
de cada extremidade do tubo.

4. LUBRIFICAR A EXTREMIDADE 
DO TUBO: Aplique uma fina camada 
de lubrificante na extremidade do tubo 
a partir da extremidade do tubo até 
a marca pintada feita na etapa 3.

Lubrifique cada extremidade do tubo de 
acordo com a tabela “Compatibilidade 
do Lubrificante para Anéis de vedação” 
abaixo. Consulte sempre o fabricante 
do tubo sobre os requisitos de 
compatibilidade do lubrificante.

 CUIDADO
• Use sempre um lubrificante 

compatível para evitar a mordedura/
ruptura do anel de vedação durante 
a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, 
consulte sempre o fabricante de tubos 
sobre os requisitos de compatibilidade 
de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções 
anulará a garantia Victaulic e poderá 
ocasionar o vazamento da junta, 
resultando em dano material.

Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação

Lubrificante

Anel de vedação

Lubrificante Victaulic, 
soluções à base de sabão, 
glicerina, óleo de silicone 
ou agente de liberação 

de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “O”

Anéis de vedação 
de fluorelastômero

Bom Bom

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom
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Marca do tubo 
Indica 

inserção 
completa

5. INSTALAR ADAPTADOR COM FLANGE: Use luvas enquanto manuseia o adaptador 
com flange. Os dentes de retenção são afiados e podem causar lesões. Monte a junta 
inserindo a extremidade marcada do tubo PEAD na abertura do adaptador com flange. 
A extremidade do tubo PEAD deve ser inserida no adaptador com flange até que (1) 
ocorra o contato com a perna central do anel de vedação E (2) as marcas na extremidade 
do tubo PEAD indiquem total inserção do adaptador com flange, como mostrado acima. 

NOTA: A distância da borda do adaptador com flange à marca de inserção do tubo não 
deve exceder 3/16 polegadas/5 mm em nenhum ponto em torno da circunferência da 
extremidade do tubo.

   ADVERTÊNCIA

• Nunca deixe um adaptador com flange 
modelo 904 parcialmente montado. 
Um adaptador com flange modelo 
904 parcialmente montado representa 
um risco de queda ou de explosão 
durante o teste.

• Afaste as mãos das extremidades do 
tubo PEAD e da abertura do adaptador 
com flange ao inserir a extremidade 
do tubo no adaptador com flange.

O não cumprimento dessas instruções 
pode resultar em lesões pessoais graves 
e/ou danos materiais.

Tamanhos de soquete 
modelo 904 

Diâmetro 
nominal 
do tubo

polegadas

Tamanho do 
parafuso de 
montagem/

porca
polegadas

Tamanho do 
soquete do 
conjunto
polegadas

3–4 5/8 1 1/16

6–8 3/4 1 1/4

6. APERTAR PORCAS DO ADAPTADOR: 
Aperte as porcas do adaptador por 
igual, alternando os lados até que se 
obtenha o contato metal-metal nos apoios 
de parafuso. Verifique se o pescoço 
oval de cada parafuso está assentado 
adequadamente no orifício do parafuso. 

NOTA: O aperto simétrico é importante 
para evitar a compressão do anel de 
vedação. Uma chave de impacto ou chave 
com soquete longo pode ser usada para 
obter contato metal-metal.
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CERTO

ERRADO

7. INSPECIONAR APOIOS 
DE PARAFUSO: Inspecione os apoios 
de parafusos em cada conexão para 
garantir que a montagem está sendo feita 
corretamente de acordo com a etapa 6.

8. INSTALAR PORCAS E PARAFUSOS 
DO FLANGE: Insira os parafusos do 
flange lubrificados através dos orifícios 
de parafuso do flange e anel de vedação 
(quando aplicável). Junte o flange de 
encaixe com o adaptador com flange, 
alinhando os parafusos com os orifícios 
do flange de encaixe. Rosqueie as porcas 
manualmente em cada parafuso. NOTA: 
Os parafusos do flange, porcas e anel de 
vedação não são fornecidos.

NOTA: Use um anel de vedação do flange 
adequado para classificação completa de 
pressão . Nos casos em que a face de 
polietileno do adaptador com flange estiver 
vedada contra uma face de polietileno 
de encaixe ou com face de borracha, 
válvula tipo wafer (sem anel de vedação 
do flange), a pressão máxima de trabalho 
permitida não deve exceder 100 psi em 
nenhum tamanho disponível.

NOTA: Quando o adaptador com flange 
modelo 904 for usado com uma válvula 
borboleta, face de borracha, deve-se usar 
uma arruela com flange, embora não seja 
necessariamente obrigatório. Verifique os 
requisitos de instalação adequada com 
o fabricante da válvula.
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9. APERTAR PORCAS COM FLANGE: 
Aperte todas as porcas uniformemente 
em um padrão transversal, de acordo com 
um conjunto de flange regular. Continue a 
apertar todas as porcas até que o requisito 
de padrão de torque da junta com flange 
seja atingido.

Informações úteis sobre o modelo 904

Diâmetro Parafusos do flange Valores de torque1

Nominal
polegadas

Diâmetro 
externo real 

do tubo
pol./mm

Número 
exigido de 
parafusos

Diâmetro do 
parafuso

polegadas
Típico2
pé-lb

Máximo 2
pé-lb

3 3,500 4 5/8 60 85
88,9

4 4,500 8 5/8 60 85
114,3

6 6,625 8 3/4 100 120
168,3

8 8,625 8 3/4 125 140
219,1

1  Apenas para referência. Verifique os requisitos de torque do anel de vedação do flange e do  
flange de encaixe.

2 Parafusos lubrificados.



I-900-PORB_47
ADAPTADORES COM FLANGE PARA 
TUBO PEAD DE PONTA LISA REV_D

Modelo 994
Adaptador para Tubo PEAD Vic-Flange

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, ajustar 
ou realizar manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use luvas enquanto manuseia segmentos de adaptador com flange. Os dentes 
de retenção são afiados e podem causar lesões.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou 
danos materiais.

“S” Máx.

1a. PREPARAÇÃO DA EXTREMIDADE 
DO TUBO: Corte em formato de quadrado 
a extremidade do tubo PEAD (dimensão 
“S” mostrada) dentro de 1/8 pol./3 mm 
para tamanho de 4 pol./114,3 mm 
e 1/4 pol./6,4 mm para tamanhos de 
6-pol./168,3 mm e maiores.

1b. Verifique se as extremidades do 
tubo estão limpas e sem danos ou riscos 
dentro de até 1 polegada/25 mm das 
extremidades. Remova partículas de corte.

 CUIDADO
• O tubo de corte quadrado deve ser 

usado para evitar separação de juntas. 
Se o tubo não estiver quadrado, corte 
novamente a extremidade para deixá-
la quadrada.

O não cumprimento dessas instruções 
poderá provocar o vazamento de juntas, 
resultando em danos materiais.

2. INSTALAR FLANGE: Use luvas 
enquanto manuseia o adaptador com 
flange. Os dentes de retenção são 
afiados e podem causar lesões. Instale 
os segmentos de adaptadores com flange 
sobre o tubo PEAD.

3. INSTALAR PARAFUSOS DE APERTO: 
Insira os parafusos de aperto nos 
segmentos do adaptador com flange. 
Instale uma arruela sobre a extremidade 
de cada parafuso. Rosqueie levemente 
uma porca sobre a extremidade de cada 
parafuso de aperto.
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Porcas de aperto

4. INSTALAR PARAFUSOS DO FLANGE: 
Insira um parafuso de flange padrão em 
cada orifício mais próximo das porcas de 
aperto, conforme mostrado.

5. VERIFIQUE A EXTREMIDADE 
DO TUBO: Usando uma borda reta, 
certifique-se de que a extremidade  
do tubo PEAD esteja nivelada com 
a superfície do flange externo,  
conforme mostrado.

Contato Metal-Metal

6. APERTAR PORCAS: Verifique se 
o pescoço oval dos parafusos de aperto 
está assentado adequadamente nos 
orifícios de parafuso. Aperte as porcas 
de aperto alternando os lados até que 
se obtenha o contato metal-metal nos 
apoios de parafuso. NOTA: É importante 
apertar as porcas por igual para conseguir 
o contato metal-metal. Recomenda-se o 
uso de um multiplicador de torque com 
engrenagem, uma vez que pode ser 
necessário um alto nível de torque para 
atingir o contato metal-metal nos apoios de 
parafusos (especialmente em temperaturas 
mais baixas).

 CUIDADO
• Use sempre um lubrificante compatível para evitar a mordedura/ruptura do anel 

de vedação durante a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, consulte sempre o fabricante de tubos sobre 
os requisitos de compatibilidade de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções anulará a garantia Victaulic e poderá ocasionar 
o vazamento da junta, resultando em dano material.
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7. LUBRIFICAR ANEL DE VEDAÇÃO: 
Verifique o anel de vedação para garantir 
que esteja adequado para o serviço 
pretendido. O código de cor identifica 
o grau do anel de vedação. Lubrifique 
o anel de vedação conforme a tabela 
“Compatibilidade com lubrificantes para 
anéis de vedação” acima. Consulte sempre 
o fabricante do tubo sobre os requisitos de 
compatibilidade do lubrificante.

Aplique uma fina camada de lubrificante 
em todas as superfícies e lábios externos, 
conforme mostrado na página 10.

8. INSTALAR O ANEL DE VEDAÇÃO: 
Instale o anel de vedação na cavidade 
entre o diâmetro exterior do tubo e 
do adaptador com flange. NOTA: As 
marcações no exterior do anel de vedação 
devem estar de frente para o adaptador 
com flange. Quando o anel de vedação 
estiver instalado corretamente, a inscrição 
não estará visível. Certifique-se de que 
o anel de vedação esteja completamente 
pressionado na cavidade em torno da 
circunferência completa.

9. LUBRIFICAR LÁBIO DE VEDAÇÃO: 
Depois que o anel de vedação estiver 
instalado, aplique lubrificante adicional 
ao lábio exterior do anel de vedação para 
vedar a face do flange de encaixe. Consulte 
a tabela “Compatibilidade com lubrificantes 
para anéis de vedação” acima.

Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação

Lubrificante

Anel de vedação

Lubrificante Victaulic, 
soluções à base de sabão, 
glicerina, óleo de silicone 
ou agente de liberação 

de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom
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Informações úteis sobre o modelo 994

Diâmetro
Parafusos de 
montagem ‡ Parafusos de aperto §

Superfície de 
vedação exigida da 

face de encaixe
pol./mm

Nominal 
Diâmetro
polegadas

Diâmetro 
externo 
real do 
tubo 

pol./mm

Número 
exigido de 
parafusos ‡

Tamanho 
de 

parafuso
polegadas

Número 
exigido de 
parafusos ‡

Tamanho 
de 

parafuso
polegadas

Tamanho 
do 

soquete
polegadas

“A”  
Máx.

“B”  
Mín.

4 4,500 8 5/8 x 3 2 5/8 x 1 3/4 1 1/16 4,500 5,780
114,3 114,3 146,8

6 6,625 8 3/4 x 3 1/2 2 3/4 x 2 1/4 1 1/4 6,630 7,970
168,3 168,4 202,4

8 8,625 8 3/4 x 3 1/2 2 3/4 x 2 1/4 1 1/4 8,630 10,000
219,1 219,2 254,0

‡  A Victaulic não fornece parafusos/porcas do flange. Os tamanhos de parafuso do flange listados acima 
são para conexões convencionais flange-flange.

§  Os parafusos de aperto são fornecidos com adaptadores Vic-Flange modelo 994 de 
4–8 polegadas/114,3–219,1 mm.

São necessários parafusos maiores quando o adaptador Vic-Flange é usado com válvulas tipo wafer.

1. Para uma boa vedação, a área sombreada da face de encaixe (Figura 1) deve 
estar livre de qualquer tipo de estrias, ondulações e deformidades. Acabamentos 
pesados e serrilhados não são aceitáveis.

2. Quando o adaptador Vic-Flange modelo 994 for usado com válvulas borboleta 
tipo wafer de assento de borracha, uma placa adaptadora metálica plana deve 
ser usada entre o adaptador Vic-Flange e o flange de encaixe.

A

B
X

Z

FIGURA 1

10. INSTALAR PARAFUSOS: Junte o 
flange de encaixe com o adaptador com 
flange, alinhando os dois parafusos com 
os orifícios do flange de encaixe. Instale 
os parafusos padrão restantes através do 
adaptador com flange e flange de encaixe. 
Rosqueie uma porca sobre a extremidade 
de cada parafuso.

11. APERTAR PORCAS: Aperte todas 
as porcas uniformemente em um padrão 
transversal, de acordo com um conjunto 
de flange regular. Continue a apertar todas 
as porcas até que o requisito de padrão de 
torque da junta com flange seja atingido.

 ADVERTÊNCIA
• Os parafusos de aperto/porcas devem 

ser apertados por igual até que se 
obtenha o contato metal-metal nos 
apoios de parafuso.

• Os parafusos/porcas do flange devem 
ser apertados em padrão cruzado 
uniforme até alcançar a recomendação 
de torque de junta padrão, flangeada 
para o flange de encaixe.

Caso essas instruções não sejam 
obedecidas, poderá haver falha na união 
resultando em graves ferimentos e/ou 
danos materiais.
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Modelo 920
Saída de ramificação parafusada Mechanical-T

Modelo 920N
Saída de ramificação parafusada Mechanical-T

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, ajustar 
ou realizar manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou 
danos materiais.

Preparação de tubo para instalação de saída Mechanical-T

AVISO
• As ferramentas Victaulic de perfuração de orifício são recomendadas para 

a preparação adequada do furo.

• Conexões cruzadas podem ser feitas APENAS EM TUBO DE METAL usando dois 
segmentos superiores do mesmo tamanho. Tamanhos diferentes de ramificação 
são permitidos. NÃO faça montagens de cruzeta no tubo PEAD.

1. Para uma boa vedação, é essencial preparar o furo corretamente. Verifique 
se o tamanho correto da serra de orifício está sendo usado. Consulte a tabela 
“Dimensões de preparação de tubo para instalação de saída Mechanical-T modelos 
920/920N” na página 53 para tamanho apropriado de serra de orifício.

2. Os orifícios DEVEM ser feitos na linha central do tubo.

3. Certifique-se de que uma área de 5/8pol. /16 mm ao redor do orifício esteja limpa, 
lisa e sem reentrâncias e/ou projeções que possam afetar a vedação do anel de 
vedação (consulte o esboço abaixo). Remova todas as rebarbas e bordas ásperas do 
orifício. As rebarbas e bordas ásperas podem afetar a montagem, o assentamento 
adequado do colar localizador, o fluxo da saída ou a vedação do anel de vedação.

4. O tubo em torno da circunferência completa dentro da dimensão “A” deve estar 
livre de qualquer sujeira, riscos, abrasões ou projeções que possam impedir o 
segmento de assentar-se completamente no tubo. Consulte a tabela “Dimensões de 
preparação de tubo para instalação de saídaMechanical-T modelos 920/920N” na 
página 53 para dimensão “A”.

A

5⁄8"
16 mm
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Dimensões de preparação de tubo para instalação 
de saída Mechanical-T modelos 920/920N

Tamanho nominal 
da saída
pol./mm

Dimensões do orifício
pol./mm

Dimensão de 
preparação da 
superfície “A”

pol./mm

Diâmetro mínimo do 
orifício/tamanho da 
serra para orifício

Diâmetro  
máximo  

permitido
Todas saídas 1/2 pol./ 1 1/2 1 5/8 3 1/2

Saídas 21,3 38 41 89

Todas as saídas 3/4 pol./ 1 1/2 1 5/8 3 1/2
Saídas 26,9 38 41 89

Todas as saídas 1 pol./ 1 1/2 1 5/8 3 1/2
Saídas 33,7 38 41 89

Todas de 1 1/4 pol./ 1 3/4 1 7/8 4
Saídas 42,4 44 48 102

Todas de 1 1/2 pol./ 2 † 2 1/8 4
Saídas 48,3 51 54 102

Todas as saídas 2 pol./ 2 1/2 ‡ 2 5/8 4 1/2
Saídas 60,3 64 67 114

Todas de 2 1/2 pol./ 2 3/4 2 7/8 5
Saídas 73,0 70 73 127

Todas de 76,1 mm 2 3/4 2 7/8 5 1/2
saídas 70 73 140

Todas as saídas 3 pol./ 3 1/2 3 5/8 5 1/2
Saídas 88,9 89 92 140

Todas as saídas 4 pol./ 4 1/2 4 5/8 6 1/2
Saídas 114,3 114 118 165

Todas de 108,00 mm 4 1/2 4 5/8 6 1/2
saídas 114 118 165

† produtos modelo 920N de 60,3 x 48,3 mm/2 x 1 1/2 pol. exigem um orifício de 44,5 mm/1 3/4 pol.
‡ produtos modelo 920N de 8 x 2 polegadas/219,1 x 60,3 mm exigem um orifício de 2 3/4 pol./69,9 mm.

Instalação de Mechanical-T

 CUIDADO
• Certifique-se de que o tubo esteja 

preparado adequadamente de acordo 
com as instruções da página anterior.

O não cumprimento em preparar o tubo 
de acordo com essas instruções poderá 
causar vedação inadequada do anel de 
vedação, resultando em danos materiais.

1. MONTAR OS SEGMENTOS: Insira 
um parafuso entre os dois segmentos. 
Rosqueie levemente uma porca sobre 
a extremidade do parafuso.
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Anel de vedação modelo 920 Anel de vedação modelo 920N

2a. VERIFIQUE O ANEL DE VEDAÇÃO: Inspecione a superfície de vedação do anel 
de vedação para garantir que não haja detritos. Para saídas Mechanical-T modelo 
920N, não é necessário remover o anel de vedação do segmento. ANÉIS DE VEDAÇÃO 
PARA O MODELO 920 NÃO SÃO INTERCAMBIÁVEIS COM ANÉIS DE VEDAÇÃO 
PARA O MODELO 920N. O ANEL DE VEDAÇÃO CORRETO É ENVIADO COM 
O RESPECTIVO PRODUTO. 

Os anéis de vedação do modelo 920 possuem uma área de vedação mais estreita 
e duas abas de alinhamento acentuadas para o posicionamento adequado dentro 
do segmento. Os anéis de vedação do modelo 920N possuem uma área de vedação 
mais ampla. Veja as fotos acima com as diferenças entre os anéis de vedação.

2b. LUBRIFICAR ANEL DE VEDAÇÃO: Lubrifique o anel de vedação conforme a tabela 
“Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação” abaixo. Consulte sempre 
o fabricante do tubo sobre os requisitos de compatibilidade do lubrificante.

Aplique uma fina camada de lubrificante em todas as superfícies e lábios externos, 
conforme mostrado na página 10.

 CUIDADO
• Use sempre um lubrificante compatível para evitar a mordedura/ruptura do anel 

de vedação durante a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, consulte sempre o fabricante de tubos sobre 
os requisitos de compatibilidade de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções anulará a garantia Victaulic e poderá 
ocasionar o vazamento da junta, resultando em dano material.

Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação

Lubrificante

Anel de vedação

Lubrificante Victaulic, 
soluções à base de sabão, 
glicerina, óleo de silicone 
ou agente de liberação 

de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom
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3a. INSTALAR OS SEGMENTOS: Gire 
o segmento inferior para posicioná-lo 
a aproximadamente 90º em relação ao 
segmento superior (saída), conforme 
mostrado acima. Posicione o segmento 
superior (saída) sobre a face do tubo 
alinhada com o furo fresado de saída no 
tubo. Gire o segmento inferior em torno 
do tubo.

3b. Certifique-se de que o colar localizador 
encaixa adequadamente no orifício de 
saída. Verifique o encaixe balançando 
o segmento superior (saída) no orifício.

4. INSTALAR O PARAFUSO/PORCA 
RESTANTE: Insira o parafuso restante. 
Com o dedo, rosqueie uma porca 
sobre o parafuso. Certifique-se de que 
os cabeçotes de parafuso com sulcos 
estejam assentado adequadamente aos 
orifícios do parafuso.

5a. APERTAR PORCAS: Certifique-se 
de que o colar localizador ainda esteja 
posicionado corretamente no orifício de 
saída. Aperte as porcas uniformemente 
alternando os lados até que o segmento 
superior (saída) entre em contato com 
o tubo completamente.

5b. TORQUE DAS PORCAS: As porcas 
devem receber torque de 50 libras-
pés/68 N•m. NOTA: No tubo PEAD, 
é normal que os apoios de parafuso entrem 
em contato quando as porcas estiverem 
apertadas a 50 libras-pés/68 N•m.  
NÃO exceda o torque de 70 libras-
pés/95 N•m nas porcas.

AVISO
• Para saídas ranhuradas, consulte 

as instruções de instalação dos 
acoplamentos apropriados.

• Para saídas rosqueadas, complete 
a montagem usando as práticas 
padrão de rosqueamento.

 ADVERTÊNCIA

• As porcas devem receber torque 
de 50 libras-pés/68 N•m.

• NÃO exceda o torque de 70 libras-
pés/95 N•m nas porcas. Aumentar 
o torque não vai melhorar a vedação 
e poderá causar falha do produto.

A falha no torque adequado das 
porcas pode causar falha do produto, 
resultando em lesões pessoais graves 
e/ou danos materiais.
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CONEXÕES DE RAMIFICAÇÕES
Se for feita uma conexão de ramificação no segmento superior 
antes que o Mechanical-T seja instalado no tubo, verifique se  
a conexão de ramificação está a 90° da extensão do tubo antes  
de completar a sequência de aperto da montagem Mechanical-T.

• Quando o Mechanical-T é usado como elemento de transição 
entre dois segmentos, ele deve ser montado nos segmentos 
antes de ser feita a conexão do ramal.

• Os produtos com rosca fêmea da Victaulic são projetados 
para acomodar apenas tubos com rosca macho padrão ANSI. 
O uso de produtos com rosca macho com características 
especiais, como sondas ou cabeçotes de sprinklers suspensos 
a seco, deve ser verificado como adequado para utilização 
com este produto. A falha em verificar com antecedência 
a adequação pode resultar em problemas na montagem  
ou vazamento.

90°

Segmento superior 
Mechanical-T

Exagerado para 
proporcionar maior clareza

EXTENSÃO
CL

RAMIFICAÇÃO
CL

Informações úteis sobre o modelo 920

Diâmetro Tamanho da porca Tamanho do soquete 

Diâmetro nominal
pol. ou mm

Diâmetro externo 
real do tubo

pol./mm
polegadas/

Métrico
polegadas/

Métrico

76,1 mm 3,000 1/2 7/8
76,1 M12 22

108,0 mm 4,250 1/2 7/8
108,0 M12 22

4 pol. 4,500 1/2 7/8
114,3 M12 22

133,0 mm 5,250 5/8 1 a 1 1/16
133,0 M16 27

139,7 mm 5,500 5/8 1 a 1 1/16
139,7 M16 27

5 a 6 pol. 5,563–6,625 5/8 1 a 1 1/16
141,3–168,3 M16 27

159,0 mm 6,250 5/8 1 a 1 1/16
159,0 M16 27

165,1 mm 6,500 5/8 1 a 1 1/16
165,1 M16 27

200A (JIS) — 3/4 1 1/4
216,3 M20 32

8 pol. 8,625 3/4 1 1/4
219,1 M20 32

Informações úteis do modelo 920N

Diâmetro Tamanho da porca Tamanho do soquete 

Diâmetro nominal
pol. ou mm

Diâmetro externo 
real do tubo

pol./mm
polegadas/

Métrico
polegadas/

Métrico

2 a 6 pol. 2,375–6,625 1/2 7/8
60,3–168,3 M12 22

76,1–139,7 mm 3,000–5,500 1/2 7/8
76,1–139,7 M12 22

159,0 mm 6,250 5/8 1 1/16
159,0 M16 27

165,1 mm 6,500 1/2 7/8
165,1 M12 22
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Modelo 926
Pontas Mechanical-T

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, 
ajustar ou realizar manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou 
danos materiais.

Os procedimentos a seguir são projetados como um guia para a montagem adequada 
das pontas Mechanical-T modelo 926. Consulte publicação Victaulic 11.07 para 
informações adicionais.

A vida útil máxima depende da seleção e instalação do anel de vedação apropriado. 
Certifique-se de observar o grau do anel de vedação fornecido e verifique se este 
é adequado para o serviço pretendido. Para informações mais detalhadas, consulte 
o Guia de seleção de vedação da Victaulic (publicação 05.01) ou entre em contato 
com a Victaulic.

Preparação de tubo para pontas Mechanical-T

Para preparar o tubo para produtos da Victaulic, primeiro deve-se fazer um orifício no 
tubo. Para uma boa vedação, é essencial preparar o furo corretamente. Verifique se a 
serra de orifício correta está sendo usado. Consulte a tabela “Informações úteis” para 
o tamanho adequado do orifício.

 ADVERTÊNCIA
• Ao fazer um furo para pontas Mechanical-T, NÃO faça nenhum corte sobre uma 

junta previamente fundida ou soldada. O furo deve ser feito em um local que não 
tenha sido previamente alterado ou reparado.

Caso essas instruções não sejam obedecidas, poderá haver falha no conjunto, 
resultando em morte ou graves ferimentos pessoais e danos materiais.

Os orifícios DEVEM ser feitos perpendicularmente à linha central do tubo. Furos com 
corte inadequado podem impedir a inserção completa do colar localizador e interferir 
na vedação adequada.

AVISO
• Recomenda-se uma serra Milwaukee 1/2” Hole-Hawg® Drill 300/1200 RPM ou 

similar para preparação apropriada do orifício.
• Para saídas PEAD de 4”, recomenda-se a broca Miyanaga America† de 115 mm 

Galvawood ou similar.
• Para saídas PEAD de 6”, recomenda-se a broca de PEAD de 170 mm Miyanaga 

America ou similar.

® Milwaukee Hole-Hawg é uma marca registrada da Milwaukee Tool
† Miyanaga America é uma marca da MIYANAGA Co., Ltd.
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Dimensões de preparação de pontas do tubo Mechanical-T modelo 926

Tamanho nominal 
da saída
pol./mm

Dimensões do orifício 
pol./mm

Dimensão de 
preparação da 
superfície “A”

pol./mm

Diâmetro mínimo do 
orifício/tamanho da 
serra para orifício

Diâmetro máximo 
permitido

4 4 1/2 4 5/8 8
100 115 117 203

6 6 5/8 6 3/4 10
150 168 171 254

A

5/8 pol/16 mm

Exagerado para 
proporcionar maior clareza

Remova todas as rebarbas e bordas ásperas do orifício. 
As rebarbas e bordas ásperas que sobram podem afetar a 
montagem, o assentamento adequado do colar localizador, 
o fluxo das pontas e a vedação do anel de vedação em “O”.

O tubo em torno da circunferência completa dentro da 
dimensão “A” deve estar livre de qualquer sujeira, riscos, 
abrasões ou projeções que possam impedir a alça ou 
a saída de se assentar completamente no tubo.

Certifique-se de que uma área dentro de 5/8pol. /16 mm do orifício esteja limpa, lisa 
e sem reentrâncias e/ou projeções que possam afetar a vedação do anel de vedação 
em “O”. Consulte o esboço abaixo.

 CUIDADO
• Use sempre um lubrificante compatível para evitar a mordedura/ruptura do anel 

de vedação em “O” durante a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, consulte sempre o fabricante de tubos sobre 
os requisitos de compatibilidade de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções anulará a garantia Victaulic e poderá 
ocasionar o vazamento da junta, resultando em dano material.

Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação em “O”

Lubrificante

Anel de vedação em 
“O”

Lubrificante Victaulic, 
soluções à base de sabão, 
glicerina, óleo de silicone 
ou agente de liberação 

de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação em  
"O" EPDM

Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação em  
"O" de nitrila

Bom Bom
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Instalação de pontas 
Mechanical-T

1. INSERIR BARRA TRANSVERSAL: 
Insira uma barra transversal no suporte  
de retenção nos dois lados da alça.  
O lado plano da barra transversal deve ficar 
de frente para a extremidade aberta da 
alça, conforme indicado na vista de perfil 
à direita.

2. INSERIR PARAFUSO EM U: Insira 
um parafuso em U na barra transversal 
nos dois lados da alça. As extremidades 
rosqueadas devem se projetar através 
dos lados planos das barras transversais.

Lateral plana 
da barra 
transversal

3. ROSQUEAR LEVEMENTE AS 
PORCAS: Coloque uma arruela sobre cada 
extremidade dos parafusos em U e então 
rosqueie levemente uma porca em cada 
arruela. As porcas devem estar apertadas 
apenas o suficiente para manter o conjunto 
no lugar.

NOTA: O aperto excessivo pode dificultar 
a montagem ao colocar parafusos em 
U sobre o segmento.
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4. LUBRIFICAR RANHURA: 
Lubrifique a ranhura conforme a tabela 
“Compatibilidade com lubrificantes para 
anéis de vedação em O” na página 58. 
Consulte sempre o fabricante do tubo 
sobre os requisitos de compatibilidade 
do lubrificante. 

Aplique uma fina camada de lubrificante 
Victaulic ou lubrificante de silicone 
somente na ranhura do anel de vedação 
em “O” no lado inferior do segmento 
das pontas. 

5. INSTALAR ANEL DE VEDAÇÃO EM “O”: 
Pressione o anel de vedação em “O” na 
ranhura sobre o lado inferior do segmento 
das pontas. NÃO coloque o anel de vedação 
em “O” sobre o tubo e depois tente empurrar 
o colar localizador através dele. Isso pode 
empurrar o anel de vedação em “O” para 
o orifício e impedir a vedação adequada.

6. COLOCAR SEGMENTO: Coloque o 
segmento inserindo o colar localizador no 
orifício do tubo. Certifique-se de que o anel 
de vedação em “O” permaneça na ranhura 
do segmento e não caia no orifício.

7. COLOCAR ALÇA: Empurre uma 
extremidade da alça por baixo do tubo 
e enganche um parafuso em U sobre 
o reforço de retenção do segmento 
das pontas.

8. FIXAR ALÇA: No lado oposto do tubo, 
puxe o segundo parafuso em U para cima 
e enganche-o sobre o segundo reforço de 
retenção do segmento das pontas. 

NOTA: Se houver um comprimento 
inadequado para executar esta etapa, 
solte as porcas nos parafusos em U para 
alongar o conjunto.

9. POSICIONAR PARA APERTO: 
Posicione os parafusos em U, 
as barras transversais e a alça de 
forma que o soquete longo da caixa 
possa encaixar em todas as porcas 
para aperto.
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10. APERTAR AS FERRAGENS: Usando 
um soquete longo de caixa de tamanho 
1 1/16 pol., aperte uniformemente as duas 
porcas em cada parafuso em U alternando 
entre elas. Coloque uma porca não maior 
do que 1/4pol./6,4 mm mais adiante do local 
da segunda porca num parafuso em U 
determinado. Aperte as porcas com torque 
de 75–100 libras-pés/102–136 N•m, com 
espaçamento uniforme entre o segmento 
e a alça nos dois lados.

NOTA: O tubo PEAD de espessura de 
parede inferior a 0,75 pol./19 mm pode 
fazer com que o valor do torque na 
porca não seja alcançado. Neste caso, 
desconsidere a etapa 12, favorecendo 
o aperto das ferragens, até que 360°   
de contato seja alcançado entre o tubo  
e o segmento.

NOTA: O aperto excessivo de uma porca 
pode danificar as roscas e fazer com que 
o conjunto mude de posição, conforme 
mostrado acima.

 ADVERTÊNCIA
• NÃO exceda o torque de 100 libras-

pés/136 N•m nas porcas. Aumentar 
o torque não vai melhorar a vedação 
e poderá causar falha do produto.

A falha no torque adequado das 
porcas pode causar falha do produto, 
resultando em lesões pessoais graves  
e/ou danos materiais.

ERRADO

CERTO

11. INSPECIONAR LACUNAS 
DO CONJUNTO: Certifique-se de que 
o segmento das pontas esteja a uma 
distância igual de cada lado da alça. 
Se as ferragens da alça não prenderem 
o segmento uniformemente dos dois 
lados, o conjunto poderá ser puxado para 
fora do alinhamento, fazendo com que o 
segmento se incline para dentro do orifício 
e causando uma compressão inadequada 
do anel de vedação em “O”.

12. INSPECIONAR PONTOS DE 
CONTATO DO CONJUNTO: O segmento 
das pontas deve entrar em contato com o 
tubo em no mínimo dois locais separados. 
Primeiro, consulte os gráficos na página 
62 para determinar se o tamanho do 
tubo usado está na categoria “A” ou “B”. 
Segundo, veja as ilustrações acima para 
os pontos de contato apropriados para 
essa categoria. 
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Tamanho de saída 4" Tamanho de saída 6"

PEAD IPS e Aço PEAD IPS e Aço

Tubo “A” Tubo “B” Tubo “A” Tubo “B”

12 pol. 10 pol. 16 pol. 18 pol.

16 pol. 14 pol. 20 pol. 26 pol.

22 pol. 18 pol. 22 pol. 32 pol.

24 pol. 20 pol. 24 pol. 36 pol.

26 pol. 28 pol. 28 pol. 48 pol.

– 30 pol. 30 pol. –

– 32 pol. 42 pol. –

PEAD ISO PEAD ISO

Tubo “A” Tubo “B” Tubo “A” Tubo “B”

250 mm 280 mm 500 mm 450 mm

315 mm 355 mm 560 mm 630 mm

400 mm 500 mm 710 mm 900 mm

450 mm 710 mm 800 mm 1200 mm

560 mm 800 mm 1000 mm –

630 mm –

AWWA PEAD e DI AWWA PEAD e DI

Tubo “A” Tubo “B” Tubo “A” Tubo “B”

12 pol. 10 pol. 18 pol. 16 pol.

16 pol. 14 pol. 36 pol. 20 pol.

20 pol. 18 pol. – 24 pol.

24 pol. 30 pol. – 30 pol.
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de ponta lisa 
 

Instruções de instalação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Válvula guilhotina modelo 906 para tubo PEAD de ponta lisa
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Modelo 906
Válvula guilhotina para tubo PEAD de ponta lisa

 ADVERTÊNCIA

• Leia e entenda todas as instruções antes de instalar, remover, ajustar ou fazer 
manutenção em qualquer produto de tubulação da Victaulic.

• Despressurize e drene o sistema de tubulação antes de instalar, remover, ajustar ou 
realizar manutenção em quaisquer produtos de tubulação da Victaulic.

• Use luvas enquanto manuseia segmentos de válvula. Os dentes usinados nos 
segmentos são afiados e podem causar ferimentos.

• Use óculos de segurança, capacete e proteção para os pés.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, lesões graves e/ou 
danos materiais.

Remover 
ambas 

as luvas

1a. NÃO DESMONTE A VÁLVULA: 
As válvulas guilhotina série 906 são 
projetadas de forma que o instalador não 
precise remover as ferragens do conjunto 
para instalação. Este desenho facilita a 
instalação porque permite que o instalador 
insira diretamente as extremidades do tubo 
PEAD em cada abertura da válvula.

1b. Remova toda a embalagem (luvas 
de papelão, abraçadeiras tipo zip, etc.) 
da válvula. 

NOTA: Uma das luvas de papelão deve 
ser usada como guia para marcar as 
extremidades do tubo na etapa 3.

1c. Verifique os anéis de vedação do tubo 
para garantir que seja adequado para 
o serviço pretendido. O código de cor 
identifica o grau do anel de vedação. Para 
referência do código de cor, consulte a 
página 11 deste manual, ou a publicação 
Victaulic 05.01, que pode ser baixada em 
victaulic.com.

2a. PREPARAÇÃO DA EXTREMIDADE 
DO TUBO: Corteretas as extremidades 
do tubo PEAD (dimensão “S” mostrada) 
dentro de 1/8 polegadas/3 mm para todos 
os tamanhos.

2b. Verifique se as extremidades do 
tubo estão limpas e sem danos ou 
riscos dentro de 2 1/2 polegadas/64 mm 
das extremidades. Todo o óleo, graxa, 
sujeira e partículas de corte devem ser 
removidos. A falha em fazer isso resultará 
em dificuldade de montagem e potencial 
de vazamento de junta.

SEMPRE CONSULTE O MANUAL I-795/906 COMPLETO PUBLICADO PARA VER 
TODAS AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. O MANUAL PODE 
SER BAIXADO EM VICTUALIC.COM.

“S” Máx.
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3. MARCAR O TUBO: Usando uma das 
luvas de papelão e um lápis de pintura, 
marque cada extremidade do tubo PEAD 
ao redor da circunferência completa:

•  2 1/2 polegadas/64 mm para 
3–4-polegadas de diâmetro do tubo

•  2 5/8 polegadas/67 mm para 6–8 
polegadas de diâmetro do tubo

Esta marca será usada para inspeção 
visual a fim de assegurar que o tubo PEAD 
esteja inserido adequadamente na válvula. 
Se uma marca de circunferência completa 
não puder ser obtida, faça ao menos 
quatro marcas de espaçamento igual sobre 
a circunferência de cada extremidade do 
tubo PEAD.

4. LUBRIFICAR A EXTREMIDADE 
DO TUBO: Aplique uma fina camada 
de lubrificante na extremidade do tubo 
a partir da extremidade do tubo até 
a marca pintada feita na etapa 3.

Lubrifique cada extremidade do tubo de 
acordo com a tabela “Compatibilidade do 
Lubrificante” abaixo. Consulte sempre o 
fabricante do tubo sobre os requisitos de 
compatibilidade do lubrificante.

 CUIDADO
• Os anéis de vedação do tubo são desenhados para um uso único. NÃO tente reutilizar 

anéis de vedação do tubo.

• Use sempre um lubrificante compatível para evitar a mordedura/ruptura do anel de 
vedação durante a instalação.

• Devido a variações em tubos PEAD, consulte sempre o fabricante de tubos sobre os 
requisitos de compatibilidade de lubrificantes.

O não cumprimento dessas instruções anulará a garantia Victaulic e poderá ocasionar 
o vazamento da junta, resultando em dano material.

Compatibilidade com lubrificantes para anéis de vedação

Lubrificante

Anel de vedação

Lubrificante Victaulic, 
soluções à base de sabão, 
glicerina, óleo de silicone 
ou agente de liberação 

de silicone

Óleo de milho, óleo de 
soja, óleos à base de 

hidrocarbonetos ou graxas 
à base de petróleo

Compatibilidade com 
Grau “E”

Anéis de vedação EPDM
Bom Não recomendado

Compatibilidade com 
Grau “T”

Anéis de vedação 
de nitrila

Bom Bom
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5a. MONTAR A JUNTA: Use luvas 
enquanto manuseia a válvula. Os dentes 
de retenção são afiados e podem causar 
lesões. Monte a junta inserindo as 
extremidades marcadas do tubo PEAD 
em cada abertura da válvula. Certifique-
se de que as setas de fluxo no corpo 
correspondam à direção do fluxo  
do sistema.

As extremidades do tubo PEAD devem ser 
inseridas na válvula até que (1) o contato 
com o apoio ocorra E (2) as marcas de 
pintura nas extremidades do tubo PEAD 
indiquem total inserção do corpo da 
válvula, como mostrado acima.

NOTA: A distância da borda do corpo 
da válvula até as marcas de pintura 
de inserção do tubo deve ser uniforme 
ao redor da circunferência de cada 
extremidade do tubo.

Inspecionar

5b. INSPECIONAR O APOIO: Cada 
extremidade do tubo deve ser inserida 
na válvula até que ocorra contato com 
o apoio, como mostrado acima. Uma 
verificação visual é exigida para garantir 
que as extremidades do tubo estejam 
em contato com o apoio.

5c. REMOVER SOMENTE OS 
PARAFUSOS DE ESPAÇAMENTO: Há um 
parafuso de espaçamento em cada apoio 
de parafuso para manter o espaçamento 
entre os apoios de parafuso durante o 
transporte e a montagem. Após inserir os 
tubos, remova somente os parafusos de 
espaçamento e os rótulos de advertência 
anexados antes de apertar as quatro 
porcas na etapa 6.

 CUIDADO
• Parafusos de espaçamento são 

desenhados para manter o espaçamento 
apropriado dos segmentos da válvula 
durante a instalação das extremidades 
do tubo.

• Esses parafusos de espaçamento devem 
ser removidos antes de apertar as 
porcas hexagonais para produzir contato 
metal-metal dos apoios de parafuso. Os 
parafusos evitarão aperto apropriado dos 
segmentos da válvula.

O não cumprimento das instruções irá 
causar danos aos componentes da válvula. 
Isso pode resultar em vazamento da junta 
ou danos materiais e pode anular a garantia 
do produto.

NOTA: NÃO descarte os parafusos de 
espaçamento. Reinstale os parafusos de 
espaçamento manualmente depois que 
a instalação da válvula estiver completa. 
Se a válvula precisar ser removida do 
sistema, os parafusos de espaçamento 
serão necessários para separar os 
segmentos e manter o espaçamento 
entre os apoios de parafuso durante a 
armazenagem, transporte e reinstalação.
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6. APERTAR PORCAS: Aperte as porcas 
hexagonais igualmente, alternando os lados 
em padrão cruzado (como mostrado na 
sequência acima) até que se obtenha o 
contato metal-metal nos apoios de parafuso.

NOTA: É importante apertar as porcas 
hexagonais por igual, alternando os lados 
para evitar a mordedura dos anéis de 
vedação do tubo. Uma chave de impacto 
ou chave de soquete padrão com soquete 
longo pode ser usada para obter contato 
metal-metal dos apoios de parafuso.

Consulte as seções “Informações úteis da 
série 906” e “Diretrizes de uso de chave 
de impacto”.

 ADVERTÊNCIA
• É essencial a inspeção visual 

de cada junta.

• As juntas inadequadamente montadas 
devem ser corrigidas antes de se 
colocar o sistema para funcionar.

Caso essas instruções não sejam 
obedecidas, poderá haver falha na união 
resultando em graves ferimentos e/ou 
danos materiais.

CERTO

ERRADO

7. INSPECIONAR APOIOS: Inspecione 
visualmente os apoios de parafusos de 
cada conexão para verificar se houve 
contato metal-metal em toda a seção 
do apoio de parafuso.

AVISO

Um pino de travamento é fornecido para 
auxiliar com procedimentos de Bloqueio/
Sinalização durante a instalação e a 
manutenção. Assegure-se que o pino 
seja removido antes de tentar colocar 
a válvula em funcionamento.
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Informações úteis sobre a série 906 

Tamanho 
da válvula

Tamanho 
do parafuso 

de espaçamento

Soquete 
do parafuso 

de espaçamento
pol./mm

Tamanho da porca 
de acoplamento

Soquete longo 
da porca 

de acoplamento
pol./mm

3 3/8" - 16 UNC x 2”
9/16 1/2" - 13 hexagonal 

pesada

7/8

14 19

4 3/8" - 16 UNC x 2”
9/16 1/2" - 13 hexagonal 

pesada

7/8

14 19

6 3/8" - 16 UNC x 3”
9/16 5/8" - 11 hexagonal 

pesada

1 1/16

14 27

8 3/8" - 16 UNC x 3”
9/16 5/8" - 11 hexagonal 

pesada

1 1/16

14 27

Instruções de uso 
da chave de impacto

 ADVERTÊNCIA
• É importante apertar as porcas por 

igual alternando os lados até que 
se obtenha o contato metal-metal 
nos apoios de parafuso.

• NÃO continue a apertar as porcas 
depois que as diretrizes visuais 
de instalação para o produto 
forem obtidas.

O não cumprimento dessas instruções 
pode causar mordeduras no anel de 
vedação e danos ao produto e resultar 
em falha na junta, lesões pessoais 
graves e danos materiais.

Em virtude da velocidade da montagem 
quando se usa uma chave de impacto, 
o instalador deve tomar um cuidado 
maior para assegurar que as porcas 
sejam apertadas por igual, alternando 
os lados, até terminar bem a montagem. 
Leia sempre as instruções de instalação 
do produto específico para atender aos 
requisitos de instalação.

Chaves de impacto não proporcionam ao 
instalador uma “sensação de chave” ou 
torque para calcular o aperto da porca. 
Dado que algumas chaves de impacto são 
capazes de alta potência, é importante 
desenvolver uma familiaridade com a 
chave de impacto a fim de evitar danos  
ou rupturas nos parafusos ou nos apoios 
de parafuso durante a instalação.  
NÃO continue a apertar as porcas depois 
que as diretrizes visuais de instalação 
forem obtidas.

Se a bateria descarregar, ou a potência 
da chave de impacto estiver baixa, deve-
se usar uma nova chave ou um novo 
conjunto de bateria para garantir que 
as diretrizes de instalação visual para 
instalação do produto sejam cumpridas.

Realize montagens de teste com a chave 
de impacto e verifique as montagens 
com chaves de soquete ou de torque 
para ajudar a determinar a capacidade 
da chave de impacto. Usando o mesmo 
método, verifique periodicamente as 
porcas adicionais em toda a instalação 
do sistema.

Para o uso seguro e apropriado das chaves 
de impacto, consulte sempre as instruções 
de operação de chave de impacto do 
fabricante. Além disso, verifique se os 
soquetes de grau de impacto apropriado 
estão sendo usados para a instalação 
do produto.

 ADVERTÊNCIA
A falha em seguir as instruções para 
o aperto das ferragens do produto 
pode resultar em:

• Fraturas dos parafusos

• Apoios de parafuso danificados ou 
quebrados ou fraturas de produto

• Vazamento da junta

• Mordedura no anel de vedação
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Informações  
úteis

Tabela de conversão de sistema imperial para métrico

Tabela de conversão de sistema métrico para imperial

Equivalentes decimais de frações

Pressão para pés de altura de água

Pés de altura de água para pressão

Pressão para coluna de água em metros

Coluna de água em metros para pressão

Tamanho/Tolerâncias do tubo PEAD — IPS

Tamanho/Tolerâncias do tubo PEAD — Sistema métrico

Onde encontrar instruções de instalação  
para produtos adicionais



I-900-PORB_70 INFORMAÇÕES ÚTEIS REV_D

Tabela de conversão de sistema imperial para métrico

Medida Unidade 
sistema imperial

Abreviatura Unidade 
sistema métrico

Abreviatura

Comprimento 1 polegada pol. 25,4 milímetros mm

1 pé pés 0,305 metros m

Peso 1 onça onças 28,349 gramas g

1 libra lbs 0,454 quilogramas kg

Pressão 1 libra por 
polegada quadrada psi 6,895 quilopascals kPa

1 libra por 
polegada quadrada psi 0,069 bars Bar

Potência 1 cavalo-vapor cv 745,7 watts w

Carga final 1 libra lbs 4,448 Newtons N

Torque 1 pé-libra ft-lb 1,356 metros de 
Newton N•m

Volume/
Tempo 1 galão por minuto gpm 3,785 litros por minuto lpm

1 galão por minuto gpm 0,004 metros cúbicos 
por minuto m3/m

Temperatura Graus Fahrenheit °F (°F-32) graus Celsius
         1,8

°C

Tabela de conversão de sistema métrico para imperial

Medida Unidade 
sistema métrico

Abreviatura Unidade 
sistema imperial

Abreviatura

Comprimento 1 milímetro mm 0,039 polegadas pol.

1 metro m 3,281 pés pés

Peso 1 grama g 0,035 onças onças

1 quilograma kg 2,205 libras lbs

Pressão 1 quilopascal kPa 0,145 libra por 
polegada quadrada psi

1 Bar Bar 14,504 libras por 
polegada quadrada psi

Potência 1 watt w 0,001 cavalo-vapor cv

Carga final 1 Newton N 0,225 libras lbs

Torque 1 metro de Newton N•m 0,738 pés-libra ft-lb

Volume/
Tempo 1 litro por minuto lpm 0,264 galão por 

minuto gpm

1 metro cúbico por 
minuto m3/m 264,172 galão por 

minuto gpm

Temperatura graus Celsius °C ( °C x 1.8) + 32 graus 
Fahrenheit °F
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Equivalentes decimais de frações

Fração em
polegadas

Equivalente 
decimal

polegadas

Equivalente 
decimal

milímetros
Fração em
polegadas

Equivalente 
decimal

polegadas

Equivalente 
decimal

milímetros

1/64 0,016 0,397 33/64 0,516 13,097

1/32 0,031 0,794 17/32 0,531 13,494

3/64 0,047 1,191 35/64 0,547 13,891

1/16 0,063 1,588 9/16 0,563 14,288

5/64 0,781 1,984 37/64 0,578 14,684

3/32 0,094 2,381 19/32 0,594 15,081

7/64 0,109 2,778 39/64 0,609 15,478

1/8 0,125 3,175 5/8 0,625 15,875

9/64 0,141 3,572 41/64 0,641 16,272

5/32 0,156 3,969 21/32 0,656 16,669

11/64 0,172 4,366 43/64 0,672 17,066

3/16 0,188 4,763 11/16 0,688 17,463

13/64 0,203 5,159 45/64 0,703 17,859

7/32 0,219 5,556 23/32 0,719 18,256

15/64 0,234 5,953 47/64 0,734 18,653

1/4 0,250 6,350 3/4 0,750 19,050

17/64 0,266 6,747 49/64 0,766 19,447

9/32 0,281 7,144 25/32 0,781 19,844

19/64 0,297 7,541 51/64 0,797 20,241

5/16 0,313 7,938 13/16 0,813 20,638

21/64 0,328 8,334 53/64 0,828 21,034

1/3 0,333 8,467 27/32 0,844 21,431

11/32 0,344 8,731 55/64 0,859 21,828

23/64 0,359 9,128 7/8 0,875 22,225

3/8 0,375 9,525 57/64 0,891 22,622

25/64 0,391 9,922 29/32 0,906 23,019

13/32 0,406 10,319 59/64 0,922 23,416

27/64 0,422 10,716 15/16 0,938 23,813

7/16 0,438 11,113 61/64 0,953 24,209

29/64 0,453 11,509 31/32 0,969 24,606

15/32 0,469 11,906 63/64 0,984 25,003

1/2 0,500 12,700 1 1,000 25,400



I-900-PORB_72 INFORMAÇÕES ÚTEIS REV_D

Pressão para pés de altura de água

Libras por 
polegada 
quadrada

Pés de altura 
de água

Libras por 
polegada 
quadrada

Pés de altura 
de água

1 2,31 100 230,90

2 4,62 110 253,93

3 6,93 120 277,07

4 9,24 130 300,16

5 11,54 140 323,25

6 13,85 150 346,34

7 16,16 160 369,43

8 18,47 170 392,52

9 20,78 180 415,61

10 23,09 200 461,78

15 34,63 250 577,24

20 46,18 300 692,69

25 57,72 350 808,13

30 69,27 400 922,58

40 92,36 500 1154,48

50 115,45 600 1385,39

60 138,54 700 1616,30

70 161,63 800 1847,20

80 184,72 900 2078,10

90 207,81 1000 2309,00

Pés de altura de água para pressão

Pés de altura 
de água

Libras por 
polegada 
quadrada

Pés de altura 
de água

Libras por 
polegada 
quadrada

1 0,43 100 43,31

2 0,87 110 47,64

3 1,30 120 51,97

4 1,73 130 56,30

5 2,17 140 60,63

6 2,60 150 64,96

7 3,03 160 69,29

8 3,46 170 73,63

9 3,90 180 77,96

10 4,33 200 86,62

15 6,50 250 108,27

20 8,66 300 129,93

25 10,83 350 151,58

30 12,99 400 173,24

40 17,32 500 216,55

50 21,65 600 259,85

60 25,99 700 303,16

70 30,32 800 346,47

80 34,65 900 389,78

90 39,98 1000 433,00
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Pressão para coluna de água em metros

kPa
Coluna de água 

em metros kPa
Coluna de água 

em metros

10 1,02 180 18,36

15 1,53 190 19,38

20 2,04 200 20,40

25 2,55 250 25,50

30 3,06 300 30,60

40 4,08 400 40,80

50 5,10 500 51,00

60 6,12 600 61,20

70 7,14 700 71,40

80 8,16 800 81,60

90 9,18 900 91,80

100 10,20 1000 102,00

110 11,22 1500 153,00

120 12,24 2000 204,00

130 13,26 2500 255,00

140 14,28 3000 306,00

150 15,30 4000 408,00

160 16,32 5000 510,00

170 17,34 6000 612,00

180 18,36 7000 714,00

Coluna de água em metros para pressão

Coluna de água 
em metros kPa

Coluna de água 
em metros kPa

1 9,8 45 441,0

2 19,6 50 490,0

3 29,4 55 539,0

4 39,2 60 588,0

5 49,0 70 686,0

6 58,8 80 784,0

7 68,6 90 882,0

8 78,4 100 980,0

9 88,2 150 1470,0

10 98,0 200 1960,0

11 108,0 250 2450,0

12 118,0 300 2940,0

13 127,0 350 3430,0

14 137,0 400 3920,0

15 147,0 450 4410,0

20 196,0 500 4900,0

25 245,0 550 5390,0

30 194,0 600 5880,0

35 343,0 650 6370,0

40 392,0 700 6860,0
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Tamanho/Tolerâncias do tubo PEAD — IPS

Diâmetro nominal 
do tubo 

polegadas

Dimensões - polegadas/milímetros

Diâmetro externo do tubo*

Ovalidade  
máxima*Máximo Mínimo

2 2,381 2,369 ± 0,038
60,5 60,2 ± 0,97

3 3,516 3,484 ± 0,045
89,3 88,5 ± 1,14

4 4,520 4,480 ± 0,058
114,8 113,8 ± 1,47

5 5,588 5,538 ± 0,070
141,9 140,7 ± 1,78

6 6,655 6,595 ± 0,083
169,0 167,5 ± 2,11

8 8,664 8,586 ± 0,108
220,1 218,1 ± 2,74

10 10,798 10,702 ± 0,168
274,3 271,8 ± 4,27

12 12,807 12,693 ± 0,224
325,3 322,4 ± 5,69

14 14,063 13,937 ± 0,246
357,2 354,0 ± 6,25

16 16,072 15,928 ± 0,279
408,2 404,6 ± 7,09

18 18,081 17,919 ± 0,311
459,3 455,1 ± 7,90

20 20,090 19,910 ± 0,349
510,3 505,7 ± 8,86

22 22,099 21,901 ± 0,384
561,3 556,3 ± 9,75

24 24,108 23,892 ± 0,419
612,3 606,9 ± 10,64

26 26,117 25,883 ± 0,454
663,4 657,4 ± 11,53

28 28,126 27,874 ± 0,489
714,4 708,0 ± 12,42

30 30,135 29,865 ± 0,523
765,4 758,6 ± 13,28

32 32,144 31,856 ± 0,557
816,5 809,1 ± 14,15

34 34,153 33,847 ± 0,592
867,5 859,7 ± 15,04

36 36,162 35,838 ± 0,627
918,5 910,3 ± 15,93

*Em temperatura ambiente
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Tamanho/Tolerâncias do tubo PEAD — Sistema métrico

Diâmetro nominal 
do tubo 

mm

Dimensões – milímetros/polegadas

Diâmetro externo do tubo*

Ovalidade  
máxima*Máximo Mínimo

63 63,6 63,0 ± 0,97
2,504 2,480 ± 0,038

75 75,7 75,0 ± 1,02
2,980 2,953 ± 0,040

90 90,9 90,0 ± 1,14
3,579 3,543 ± 0,045

110 111,0 110,0 ± 1,40
4,370 4,331 ± 0,055

125 126,2 125,0 ± 1,60
4,969 4,921 ± 0,063

140 141,3 140,0 ± 1,78
5,563 5,512 ± 0,070

160 161,5 160,0 ± 2,03
6,358 6,299 ± 0,080

180 181,7 180,0 ± 2,29
7,154 7,087 ± 0,090

200 201,8 200,0 ± 2,54
7,945 7,874 ± 0,100

225 227,1 225,0 ± 2,87
8,941 8,858 ± 0,113

250 252,3 250,0 ± 3,61
9,933 9,843 ± 0,142

280 282,6 280,0 ± 4,90
11,126 11,024 ± 0,193

315 317,9 315,0 ± 5,56
12,516 12,402 ± 0,219

355 358,2 355,0 ± 6,25
14,102 13,976 ± 0,246

400 403,6 400,0 ± 7,01
15,890 15,748 ± 0,276

450 454,1 450,0 ± 7,80
17,878 17,717 ± 0,307

500 504,5 500,0 ± 8,74
19,862 19,685 ± 0,344

560 656,0 560,0 ± 9,80
22,244 22,047 ± 0,386

630 635,7 630,0 ± 11,05
25,028 24,803 ± 0,435

710 716,4 710,0 ± 12,45
28,205 27,953 ± 0,490

800 807,2 800,0 ± 14,00
31,780 31,496 ± 0,551

900 908,1 900,0 ± 15,75
35,752 35,433 ± 0,620

*Em temperatura ambiente
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Onde encontrar instruções de instalação para produtos adicionais

A tabela a seguir fornece uma listagem de produtos e informações de instalação. 
Caso precise de cópias adicionais de informações de instalação, entre em contato com 
a Victaulic pelo telefone 1-800-PICK VIC. NOTA: Se duas fontes de instruções forem 
referenciadas neste índice, a Victaulic recomenda o uso das duas para garantir  
a correta instalação do produto.

Produto Onde encontrar instruções

Produtos de sprinkler automático FireLock™ I-40 

Válvulas e acessórios de proteção contra 
incêndio FireLock™ 

Manual fornecido com a válvula ou acessório

Ferramentas para preparação do tubo Manual fornecido com a ferramenta

Produtos Vic-Press™ para sistema 
Schedule 10S

I-P500

Produtos VicFlex™ Instruções fornecidas com o produto

Acoplamentos estriados Victaulic Aquamine™ I-Aquamine

Acoplamentos de luva dividida 
parafusados Victaulic

Instruções fornecidas com o acoplamento

Válvula de retenção AWWA Série 317 I-317

Válvula Vic-Plug  
série 365 AWWA (tamanhos de 
3–12 polegadas / 88,9–323,9 mm)

I-365 / 366 / 377.3-12

Válvula de balanceamento Vic-Plug série 377 I-365 / 366 / 377.3-12

Válvula borboleta para conexão com cobre 
série 608N

I-600

Válvula borboleta série 700 Manual fornecido com válvula e I-100

Válvula borboleta FireLock™ série 705 I-765/705

Válvula borboleta série 706 I-100

Válvula borboleta supervisionada fechada 
série 707C

I-766/707C

Válvula borboleta série 709 I-100

Válvula de retenção tipo swing série 712/ I-100

Válvula de retenção tipo swing série 713 I-100

Válvula Vic-Check série 716H/716 I-100

Válvula de retenção série 717H/717 I-100

Válvula de retenção série 717HR/717R I-100

Válvula de desvio de esfera série 723/723S I-100

Válvula Vic-Ball série 726/726S I-100

Válvula de esfera FireLock™ série 728 I-728

Vic-Strainer tipo T série 730 I-730 / 732/AGS

Vic-Strainer tipo T série W730 AGS I-730 / 732/AGS

Difusor de sucção série 731-D I-731D

Difusor de sucção série W731-D AGS I-731I /W731I

Vic-Strainer tipo Y série 732 I-730 / 732 /AGS

Vic-Strainer tipo Y série W732 AGS I-730 / 732  / AGS
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Produto Onde encontrar instruções

Indicador Venturi série 733 I-100

Conjunto de módulo de elevação para 
controle de área FireLock™ série 747M

I-747M

Válvula borboleta Vic-300 MasterSeal™ 
série 761

I-VIC300MS e I-100

Válvula borboleta Vic-300 AGS série W761 I-AGS.GO e I-100

Válvula borboleta série 763 I-100

Válvula borboleta FireLock™ série 765 I-765/705

Válvula borboleta série 766 com chaves 
supervisionadas fechadas

I-766/707C

Válvula de retenção Venturi série 779 I-100

Desvio série 782/783 Instruções fornecidas com a válvula

Mini válvula de balanceamento de circuito 
com extremidade dura série 785 TBVS

Instruções fornecidas com a válvula

Válvula de balanceamento de circuito 
e extremidade soldada série 786 STAS

Instruções fornecidas com a válvula

Válvula de balanceamento de circuito 
com rosca fêmea NPT série 787 STAD

Instruções fornecidas com a válvula

Válvula de balanceamento de circuitos 
com ponta flangeada série 788 STAF

Instruções fornecidas com a válvula

Válvula de balanceamento de circuitos 
com ponta ranhurada série 789 STAG

Instruções fornecidas com a válvula

Acoplamento rígido FireLock™ modelo 005 I-100

Acoplamento rígido FireLock EZ™ 
modelo 009N

I-009H / 009 / 009V e I-100

Acoplamento rígido Zero-Flex™ modelo 07 
(tamanhos de 1–12 polegadas /33,7–
323,9 mm)

I-100

Acoplamento rígido Zero-Flex™ modelo 07 
(tamanhos de 14–24 polegadas /355,6–
610,0 mm)

I-100 e IT-07

Acoplamento rígido AGS modelo W07 I-100 e I-W07/W77

Acoplamento para adaptadores Vic-Ring 
e tubos com abas modelo 22

I-6000

Acoplamento para ferro maleável AWWA 
modelo 31

I-300

Acoplamento para adaptadores Vic-Ring 
e tubos com abas modelo 31

I-6000

Acoplamento para adaptadores Vic-Ring 
e tubos com abas modelo 41

I-6000

Acoplamento para adaptadores Vic-Ring 
e tubos com abas modelo 44

I-6000

Acoplamento de Saída modelo 72 I-100

Acoplamento flexível modelo 75 I-100

Acoplamento flexível modelo 77/77A/77S I-100

Acoplamento flexível AGS modelo W77 I-100 e I-W07/ W77
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Produto Onde encontrar instruções

Acoplamento Snap-Joint™ modelo 78/78A I-100

Acoplamento rígido para aço inox modelo 89 I-100 e IT-89

Acoplamento rígido para aço inox modelo 
W89 AGS

I-W89

Acoplamento Roust-A-Bout para aço de 
extremidade lisa modelo 99

I-100 e IT-99

Acoplamento rígido QuickVic™ modelo 
107H/107 para tubos de aço

I-107H/107 e I-100

Junta de expansão Mover modelo 150 Publicação para encomenda 09.04

Junta de expansão modelo 155 Publicação para encomenda 09.05

Junta de expansão modelo W155 AGS Publicação para encomenda 20.12

Acoplamento flexível QuickVic™ modelo 177 
para tubos de aço

I-177 e I-100

Acoplamento modelo 307 para aço IPS 
ranhurado a ferro maleável AWWA ranhurado

I-300

Adaptador tipo Vic-Flange para ferro maleável 
AWWA modelo 341

I-300

Vic-Flangepara aço inox modelo 441 I-100 e I-441

Acoplamento flexível leve de aço inox 
modelo 475

I-100

Acoplamento rígido para aço inox modelo 
489 (Tamanhos de 1 1/2– 4 pol./48,3–
114,3 mm)

I-100 e IT-489.2-4

Acoplamento rígido para aço inox modelo 489 
(Tamanhos de 6–12 pol e 139,7–318,5 mm 
Métrico e JIS)

I-100 e IT-489

Acoplamento rígido para tubo de cobre 
modelo 606

I-600

Acoplamento rígido QuickVic™ para tubo 
de cobre modelo 607

I-607 e I-600

Derivação Mechanical-T para tubos de cobre 
modelo 622

I-622 e I-600

Adaptador tipo Vic-Flange para tubo de cobre 
modelo 641

I-600

Acoplamento de transição de NPS para JIS 
modelo 707-IJ

I-100

Módulo de teste de alarme TestMaster™ II 
modelo 720

I-720

Módulo de teste de alarme TestMaster™ II 
modelo 720 com opção de alívio de pressão

I-720PR

Vic-Strainer tipo T modelo 730 I-730 / 732

Vic-StrainerTipo Y modelo 732 I-730 / 732

Sensor de medição de fluxo Venturi 
modelo 733

I-100

Sistema de medição de fluxo por 
orifício / indicador modelo 734/734S

I-100
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Produto Onde encontrar instruções

Medidor de teste para bomba de incêndio 
modelo 735

I-100

Medidor de pressão diferencial portátil 
modelo 738

Instruções fornecidas com o medidor

Medidor portátil Master modelo 739 Instruções fornecidas com o medidor

Medidor CBI modelo 740 Instruções fornecidas com o medidor

Adaptador Vic-Flange NPS e métrico 
modelo 741

I-100

Adaptador Vic-Flange AGS modelo W741 I-100 e IT-W741

Adaptador Vic-Flange modelo 743 I-100

Adaptador de Flange FireLock™ modelo 744 I-100

Acoplamento de redução modelo 750 I-100

Acoplamento Vic-Boltless modelo 791 I-100

Acoplamento modelo 808 I-808

Saídas Mechanical-T modelos 920 e 920N I-100 e I-920N

Saída em T FireLock™ modelo 922 I-100 e I-922

Saída sem alça Vic-Let modelo 923 I-100 e I-923

Saída para termômetro sem alça Vic-O-Well 
modelo 924

I-100

Conjunto de pontas Mechanical-T 
modelo 926

I-100 e I-926

Vic-Tap II Mechanical-T modelo 931 VT-II

Adaptador Vic-Flange para PEAD modelo 994 I-900 e IT-994

Acoplamento modelo 995N para IPS 
de extremidade lisa e PEAD métrico

I-900 e IT-995

Acoplamento de transição modelo 997 para 
PEAD a aço

I-900 e IT-997

Acoplamento Aquamine™ modelo 2970 para 
PVC IPS de ponta lisa

IT-2970

Acoplamento de transição Aquamine™ 
modelo 2971 para PVC IPS de ponta lisa 
a PEAD de ponta lisa

IT-2971

Acoplamento de transição Aquamine™ 
modelo 2972 para PVC IPS de ponta lisa 
a aço IPS ranhurado

IT-2972

Acoplamento rígido modelo HP-70  
(tamanhos de 2 –12 pol./60,3–323,9 mm)

I-100

Acoplamento rígido modelo HP-70  
(tamanhos de 14–16 pol./355,6–406,4 mm)

I-100 e IT-70

Acoplamento rígido com anel de vedação 
EndSeal™ modelo HP-70ES (tamanhos 
de 2–12 polegadas/60,3–323,9 mm)

I-100
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Dados do produto
As informações a seguir tratam das dimensões gerais para acoplamentos, adaptadores, 
saídas e conexões. Verifique a publicação para encomenda da Victaulic para informações 
completas das dimensões.



I-900-PORB_82 DADOS DO PRODUTO Rev_D

Acoplamento modelo 905

Diâmetro do tubo

Dimensão “Y”
polegadas/mm

Diâmetro nominal
polegadas ou mm

2 pol. 6,63
168

63 mm 6,63
168

75 mm 7,63
194

3 pol. 8,13
207

90 mm 8,25
210

110 mm 9,13
232

4 pol. 9,38
238

125 mm 10,75
273

5 pol. 11,25
286

140 mm 11,25
286

160 mm 12,00
305

6 pol. 12,63
321

180 mm 13,88
353

200 mm 14,50
368

8 pol. 14,88
378

225 mm 15,25
387

Y

Modelo 905
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Acoplamento de transição modelo 907

Diâmetro do tubo

Dimensão “Y” 
polegadas/mm

Diâmetro nominal 
polegadas ou mm

2 pol. 6,13
156

63 mm 6,13
156

75 mm 7,50
191

3 pol. 7,63
194

90 mm 7,50
191

110 mm 9,00
229

4 pol. 8,88
226

125 mm 10,50
267

5 pol. 11,00
229

140 mm 11,00
229

160 mm 11,50
292

6 pol. 11,75
299

180 mm 12,63
321

200 mm 15,00
381

8 pol. 14,75
375

225 mm 15,00
381

Y

Modelo 907
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Acoplamento modelo 908

Diâmetro do tubo

 
Dimensão “Y” 
polegadas/mm

Diâmetro nominal 
polegadas ou mm

8 pol. 14,40
366

250 mm 15,90
404

10 pol. 17,36
441

280 mm 18,05
459

315 mm 18,71
475

12 pol. 18,76
477

14 pol. 21,29
541

355 mm 21,29
541

16 pol. 23,32
592

400 mm 23,33
593

450 mm 25,11
638

18 pol. 25,56
649

500 mm 27,84
707

Diâmetro do tubo

 
Dimensão “Y” 
polegadas/mm

Diâmetro nominal
polegadas ou mm

20 pol. 27,82
707

560 mm 29,43
748

22 pol. 29,48
749

24 pol. 32,24
819

630 mm 32,24
819

710 mm 36,46
926

28 pol. 36,48
927

30 pol. 39,92
1014

800 mm 39,98
1016

32 pol. 40,70
1034

900 mm 44,25
1124

36 pol. 44,76
1137

 Y 

Modelo 908

Tamanhos de 
8–18 polegadas

Tamanhos de 250–450 mm

 X

 Y

Modelo 908

Tamanhos de 
20–36 polegadas

Tamanhos de 500–900 mm
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Acoplamento modelo 995

Diâmetro do tubo

Dimensão “Y” 
polegadas/mm

Diâmetro nominal 
polegadas ou mm

2 pol. 6,25
159

63 mm 6,38
162

3 pol. 7,15
182

90 mm 7,15
182

110 mm 8,15
207

4 pol. 8,25
210

125 mm 8,66
220

140 mm 10,20
259

5 pol. 10,20
259

160 mm 10,87
276

6 pol. 11,13
283

180 mm 11,93
303

200 mm 13,23
336

8 pol. 13,50
343

Diâmetro do tubo

Dimensão “Y” 
polegadas/mm

Diâmetro nominal 
polegadas ou mm

225 mm 13,58
345

250 mm 15,94
405

10 pol. 16,63
422

280 mm 16,93
430

315 mm 18,43
468

12 pol. 18,75
476

14 pol. 22,00
559

355 mm 22,00
559

400 mm 24,09
612

16 pol. 24,13
613

450 mm 25,98
660

18 pol. 25,98
660

20 pol. 27,76
705

500 mm 27,80
706

Y

Modelo 995

Tamanhos de 
2–12 polegadas

Tamanhos de 50–300 mm

Y 

Modelo 995

Tamanhos de 
14–20 polegadas

Tamanhos de 350–500 mm
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Acoplamento de transição modelo 997

Diâmetro do tubo

Dimensão “Y” 
polegadas/mm

Diâmetro nominal 
polegadas

2 5,22
133

3 6,99
178

4 8,25
210

5 9,77
248

6 11,25
286

8 13,96
355

10 16,81
427

12 18,76
477

Y

Modelo 997

Tamanho de 2 polegadas
Tamanho de 50 mm

Y

Modelo 997

Tamanho de 3–12 polegadas
Tamanho de 80–300 mm
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Modelo 904

Adaptador com flange modelo 904

Diâmetro do tubo

Dimensão “Y” 
polegadas/mm

Diâmetro nominal 
polegadas

3 8,88
226

4 11,25
286

6 14,13
359

8 17,25
438

Adaptador tipo Vic-Flange modelo 994

Diâmetro do tubo

Dimensão “X” 
polegadas/mm

Diâmetro nominal 
polegadas

4 9,00
229

6 11,00
279

8 13,50
343

Y

X

Modelo 994
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Mechanical-T modelos 920 e 920N 
Saídas com ramificação aparafusada

Diâmetro nominal 
polegadas ou mm Dimensões – polegadas/mm

Extensão X Ramificação
“Y”

Dimensão

Dimensão ‡ 
“V” com 

rosca fêmea
Dimensão ‡ 
V ranhurada

2 pol. X 1/2 pol. 5,35 2,53 —136 64

 X 3/4 pol. 5,35 2,53 — 136 64

 X 1 pol. 5,35 2,53 — 136 64

 X 1 1/4 pol. 5,35 2,75 3,00
 136 70 76

 X 1 1/2 pol. 5,35 2,75 3,12
 136 70 79

2 1/2 pol. X 1/2 pol. 5,64 2,74 —143 70

 X 3/4 pol. 5,64 2,74 — 143 70

 X 1 pol. 5,64 2,74 — 143 70

 X 1 1/4 pol. 6,29 3,00 3,25
 160 76 83

 X 1 1/2 pol. 6,26 3,00 3,25
 159 76 83

76,1 mm X 1/2 pol. 6,46 2,75 —164 70

 X 3/4 pol. 6,46 2,75 — 164 70

 X 1 pol. 6,46 2,75 — 164 70

 X 1 1/4 pol. 6,29 3,00 3,31
 160 76 84

 X 1 1/2 pol. 6,29 3,00 3,31
 160 76 84

3 pol. X 1/2 pol. 6,15 3,05 —156 78

 X 3/4 pol. 6,15 3,05 — 156 78

 X 1 pol. 6,15 3,05 — 156 78

 X 1 1/4 pol. 6,15 3,25 3,56
 156 83 90

 X 1 1/2 pol. 6,15 3,50 3,56
 156 89 90

 X 2 pol. 6,75 3,50 3,56
 172 89 90

3 1/2 pol. X 2 pol. 6,72 — 3,75
171 95

‡ Centro da extensão até a ponta da conexão

A tabela continua na página seguinte

Y

V

Modelos 920 
e 920N com saída 
com rosca fêmea

Modelos 920 
e 920N com 

saída ranhurada

Y

V
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Diâmetro nominal 
polegadas ou mm Dimensões – polegadas/mm

Extensão X Ramificação
“Y” 

Dimensão

Dimensão ‡ 
“V” com 

rosca fêmea
Dimensão ‡ 
V ranhurada

4 pol. X 1/2 pol. 7,01 3,56 —178 90

 X 3/4 pol. 7,01 3,56 — 178 90

 X 1 pol. 7,01 3,56 — 178 90

X 1 1/4 pol. 7,01 3,78 4,00
178 96 102

 X 1 1/2 pol. 7,01 4,00 4,00
 178 102 102

 X 2 pol. 7,01 4,00 4,00
 178 102 102

 X 2 1/2 pol. 7,34 4,00 4,00
 186 102 102

 X 76,1 mm 7,34 — 4,00
 186 102

 X 3 pol. 7,73 4,50 4,12
 196 114 105

108,0 mm X 1 1/4 pol. 7,64 3,78 —194 96

 X 1 1/2 pol. 7,64 4,00 — 194 102

 X 2 pol. 7,64 4,00 — 194 102

 X 76,1 mm 7,64 4,00 4,00
 194 102 102

 X 3 pol. 7,64 4,50 4,50
 194 114 114

5 pol. X 1 1/2 pol. 9,70 4,75 4,75
246 121 121

 X 2 pol. 9,70 4,75 4,75
 246 121 121

 X 2 1/2 pol. 9,70 4,75 4,75
 246 121 121

 X 76,1 mm 9,70 — 4,75
 246 121

 X 3 pol. 9,70 5,00 4,63
 246 127 118

133,0 mm X 2 pol. 8,00 4,50 —203 114

 X 3 pol. 9,46 5,00 — 240 127

139,7 mm X 1 1/2 pol. 8,23 4,50 —209 114

 X 2 pol. 8,23 4,50 — 209 114

Mechanical-T modelos 920 e 920N 
Saídas com ramificação aparafusada

‡ Centro da extensão até a ponta da conexão

A tabela continua na página seguinte

Y

V

Modelos 920 
e 920N com saída 
com rosca fêmea

Modelos 920 
e 920N com 

saída ranhurada

Y

V
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Diâmetro nominal 
polegadas ou mm Dimensões – polegadas/mm

Extensão X Ramificação
“Y” 

Dimensão

Dimensão ‡ 
“V” com 

rosca fêmea
Dimensão ‡ 
V ranhurada

6 pol. X 1 1/4 pol. 9,15 5,13 5,13
232 130 130

 X 1 1/2 pol. 9,15 5,13 5,13
 232 130 130

 X 2 pol. 9,15 5,13 5,13
 232 130 130

 X 2 1/2 pol. 10,51 5,13 5,13
 267 130 130

 X 76,1 mm 10,51 — 5,21
 267 132

X 3 pol. 10,51 5,50 5,13
267 140 130

 X 4 pol. 10,51 5,75 5,38
 267 146 137

159,0 mm X 1 1/2 pol. 9,40 5,13 —239 130

 X 2 pol. 9,40 5,13 — 239 130

X 76,1 mm 9,40 5,50 5,13
239 140 130

 X 3 pol. 9,40 5,50 5,13
 239 140 130

X 108,0 mm 9,40 — 5,38
239 137

 X 4 pol. 9,40 5,75 —
 239 146

165,1 mm X 1 pol. 9,34 4,56 —
237 116

1 1/4 pol. 9,34 5,13 —
237 130

 X 1 1/2 pol. 9,34 5,13 5,13
 237 130 130

 X 2 pol. 9,34 5,13 5,13
 237 130 130

 X 76,1 mm 10,51 5,13 5,21
 267 130 132

 X 3 pol. 10,51 5,50 5,13
 267 140 130

 X 4 pol. 10,51 5,75 5,38
 267 146 137

8 pol. X 2 pol. 12,42 6,19 6,25
316 157 159

 X 2 1/2 pol. 12,42 6,19 6,19
 316 157 157

 X 76,1 mm 12,42 — 6,25
 316 159

 X 3 pol. 12,42 6,50 6,50
 316 165 165

 X 4 pol. 12,42 6,75 6,38
 316 171 162

‡ Centro da extensão até a ponta da conexão

Mechanical-T modelos 920 e 920N 
Saídas com ramificação aparafusada

Y

V

Modelos 920 
e 920N com saída 
com rosca fêmea

Modelos 920 
e 920N com 

saída ranhurada

Y

V
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Saída de ponta Mechanical-T modelo 926
Diâmetro nominal 

polegadas Dimensões – polegadas/mm

Saída X
Tubo  
host

Dimensão 
“V”

Dimensão
“Y”

Dimensão
“Z”

4 X 10 10,25 8,50 8,00
260 216 203

 X 12 11,00 8,38 8,00
 280 213 203

 X 14 11,75 8,38 8,00
 299 213 203

 X 16 12,88 8,50 8,00
 327 216 203

 X 18 13,88 8,50 8,00
 353 216 203

X 20 14,88 8,50 8,00
378 216 203

 X 22 15,88 8,50 8,00
 403 216 203

 X 24 16,88 8,50 8,00
 429 216 203

 X 26 17,75 8,50 8,00
 451 216 203

X 28 18,75 8,50 8,00
477 216 203

X 30 19,75 8,50 8,00
502 216 203

 X 32 20,75 8,50 8,00
 527 216 203

6 X 16 12,88 10,63 10,00
327 270 254

 X 18 13,88 10,63 10,00
 353 270 254

 X 20 14,88 10,63 10,00
 378 270 254

 X 22 15,88 10,63 10,00
 403 270 254

 X 24 16,88 10,63 10,00
 429 270 254

X 26 17,88 10,63 10,00
454 270 254

 X 28 18,88 10,63 10,00
 480 270 254

 X 30 19,88 10,63 10,00
 505 270 254

 X 32 20,88 10,63 10,00
 530 270 254

X 36 22,88 10,63 10,00
581 270 254

X 42 25,88 10,63 10,00
657 270 254

 X 48 28,88 10,63 10,00
 734 270 254

Modelo 926

Z

Y

V
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Saída de ponta Mechanical-T modelo 926
Diâmetro nominal 

mm Dimensões mm/polegadas

Saída X
Tubo  
host

“V” 
Dimensão

“Y”
Dimensão

“Z”
Dimensão

100 X 250 246 215 203
9,69 8,46 7,99

 X 280 262 215 203
 10,32 8,46 7,99

 X 315 255 212 203
 10,04 8,35 7,99

 X 355 296 212 203
 11,65 8,35 7,99

 X 400 321 214 203
 12,64 8,43 7,99

X 450 346 214 203
13,62 8,43 7,99

 X 500 371 214 203
 14,61 8,43 7,99

 X 560 401 214 203
 15,79 8,43 7,99

 X 630 436 214 203
 17,17 8,43 7,99

X 710 476 214 203
18,74 8,43 7,99

 X 800 521 214 203
 20,51 8,43 7,99

150 X 400 323 269 254
12,72 10,59 10,00

 X 450 348 269 254
 13,70 10,59 10,00

 X 500 373 269 254
 14,69 10,59 10,00

 X 560 403 269 254
 15,87 10,59 10,00

 X 630 438 269 254
 17,24 10,59 10,00

X 710 478 269 254
18,82 10,59 10,00

 X 800 523 269 254
 20,59 10,59 10,00

 X 900 573 269 254
 22,56 10,59 10,00

 X 1000 623 269 254
 24,53 10,59 10,00

 X 1200 723 269 254
 28,46 10,59 10,00

Z

Y

Modelo 926

V
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Conexões de ponta lisa PEAD
Nº. H10 – Curva de 90°
Nº. H11 – Curva de 45°
Nº. H20 – Tê

Diâmetro do tubo
Nº. H10

Curva de 90º
Nº. H11

Curva de 45º
Nº. H20

Conexão em T

Diâmetro nominal
polegadas ou mm

C a E
polegadas/mm

C a E
polegadas/mm

C a E
polegadas/mm

2 pol. 4,38 3,63 4,38
111 92 111

63 mm 4,53 3,54 4,53
115 90 115

3 pol. 5,25 3,88 5,25
133 99 133

90 mm 5,12 3,94 5,12
130 100 130

4 pol. 6,00 4,50 6,00
152 114 152

110 mm 6,10 4,33 6,10
155 110 155

6 pol. 7,50 4,88 7,50
191 124 191

160 mm 7,28 4,92 7,28
185 125 185

8 pol. 9,25 5,25 9,25
235 133 235

C a E

Nº. H10

C a E

Nº. H11

C a E

Nº. H20
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Conexões de ponta lisa PEAD

Nº. H50 – Redutor concêntrico IPS

Diâmetro nominal
polegadas ou mm

E a E
polegadas/mm

3 pol. × 2 pol. 7,00
178

90 mm × 63 mm 7,00
178

4 pol. × 2 pol. 8,00
203

3 pol. 8,00
203

110 mm × 63 mm 8,00
203

90 mm 8,00
203

6 pol. × 3 pol. 9,50
241

4 pol. 9,50
241

160 mm × 90 mm 9,50
241

110 mm 9,50
241

E a E

Nº. H50
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