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SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV VICTAULIC ÄNDLOCK

 VARNING

• Läs igenom och förstå alla instruktioner före montering, demontering, justering eller underhåll av koppling/ändlock, 
alla ändlocksanslutningar och andra Victaulic-rörprodukter.

• Avlasta alltid trycket och dränera rörsystemet helt och hållet före montering, demontering, justering eller underhåll av koppling/ändlock, 
ändlocksanslutningar och andra Victaulicrörprodukter.

• Kontrollera alltid att trycket har minskats i rörsystemet och dränerats precis innan montering, borttagning, justering eller underhåll 
av koppling/ändlock, ändlocksanslutningar och andra Victaulic-rörprodukter.

• Under inga omständigheter ska kopplingsmaterial eller andra systemkomponenter lossas för att kontrollera om systemet är trycksatt eller 
för att minska trycket i systemet.

• Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador och materiella skador.

Detta dokument innehåller säkerhetsinstruktioner för installation, användning och borttagning av Victaulic-tillverkade ändlock med Victaulic-tillverkade 
kopplingar i alla storlekar och spårprofiler tillsammans med mycket viktig information som är nödvändig för en korrekt användning av Victaulic ändlock.

För Installation-Ready™ kopplingar, se “OBS” på den motsatta sidan till denna sida för viktig information om markering av Victaulic ändlock.

Kontrollera alltid att Victaulic ändlock används för den specifika spårprofilen. T.ex. ska Victaulic nr W60 ändlock endast användas med Victaulic-
produkterna Advanced Groove System (AGS).

Vid installation, användning eller borttagning av ett Victaulic ändlock, se alltid de specifika installationsanvisningarna för den Victaulic-koppling 
som används med Victaulic ändlock. För Victaulic nr T-60 testlock, se alltid ytterligare instruktioner som medföljer satsen. Installationsanvisningar 
för kopplingar och nr T-60 testlock kan hämtas från victaulic.com.

Kontrollera alltid att installationen har utförts korrekt.

RÄTT
RÄTT

KORREKT MONTERING 
(ÄNDLOCKET SITTER I KOPPLINGEN MED RÄTT SIDA VÄND 

UTÅT OCH MED BULTPLATTORNA METALL MOT METALL)

KORREKT INKOPPLING AV BULT 
(KONTROLLERA ATT DEN OVALA HALSEN  

PÅ VARJE BULT SITTER KORREKT I BULTHÅLEN)

Följande förhållanden är inte acceptabla och ska korrigeras innan något systemtrycktest utförs.

FEL FEL FEL

FEL MONTERING 
(FEL SIDA PÅ ÄNDLOCKET VÄND UTÅT - ÅTDRAGNING  

BLIR OMÖJLIG FÖR ATT STÄLLA BULTPLATTORNA  
I KONTAKT METALL MOT METALL)

FEL MONTERING 
(BULTPLATTORNA INTE ÄR I KONTAKT  

METALL MOT METALL:)

FEL INKOPPLING AV BULT 
(DEN OVALA HALSEN SITTER INTE  

KORREKT I BULTHÅLEN)
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OBS
För installation av Victaulic ändlock med Victaulic Installation-Ready-kopplingar:
• Victaulic Installation-Ready-kopplingar ska användas med specifika typer av Victaulic ändlock. Dessa ändlock identifieras av markeringar 

som anges i listan nedan. Kontrollera att korrekt Victaulic ändlock används.
• Vid montering av en Victaulic Installation-Ready-koppling på ett Victaulic ändlock, kontrollera att ändlocket sitter helt mot packningens 

mittben. Se alltid de särskilda anvisningarna för Victaulic-kopplingen för kompletta installationskrav. Installationsanvisningar kan laddas 
ned på victaulic.com.

För Victaulic typ 009N-kopplingar
• Använd endast Victaulic FireLock™ nr 006 ändlock med markeringen “EZ” på insidan eller Victaulic nr 60 ändlock med markeringen 

“EZ QV” på insidan.
För Victaulic typ 607-kopplingar
• Använd endast Victaulic nr 660 ändlock med markeringen “QV” på insidan.
För alla andra typer av Victaulic Installation-Ready-kopplingar för Original Groove System (OGS)
• Använd endast Victaulic nr 60 ändlock med märkningen “EZ QV” på insidan.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR NR T-60 TESTLOCK ELLER ÄNDLOCK INSTALLERADE FÖR TEST 
AV SYSTEMTRYCKET
•  Victaulic ändlock som har installerats för test av systemtryck ska utrustas med en kulventil som kan öppnas för att kontrollera om systemet är trycklöst.

•  Victaulic nr T-60 testlock ska användas när det är möjligt för att testa systemets tryck. Om ett Victaulic nr T-60 testlock inte finns i tillämplig storlek, 
kontakta Victaulic angående beställning av ett gängat ändlock som kunden kan montera med en kulventil med lämpligt område för systemvillkoren. 
Under inga omständigheter ska kopplingsmaterial eller andra systemkomponenter lossas för att kontrollera om systemet är trycksatt eller 
för att minska trycket i systemet.

•  Innan test av systemtrycket, kontrollera att inga ventiler inom det testade systemet (eller en del av systemet som testas) är stängda för att förhindra 
att tryck oavsiktligt kvarstår.

•  Precis efter utförandet av ett trycktest av systemet ska systemtrycket sänkas genom en avsedd ventil.

OBS
• En enstaka tryckmätare är inte en godtagbar metod för kontroll av systemets tryck. Använd alltid ett andra kontrollmedel, som en sekundär 

tryckmätare eller -ventil för att bekräfta att systemet är trycksatt i enlighet med nationella och lokala lagar och standarder för arbetsplatsen.

SÄKERHESTINSTRUKTIONER FÖR BORTTAGNING AV VICTAULIC ÄNDLOCK

 VARNING

• KOPPLING/ÄNDLOCK KAN VARA TRYCKSATT.
• Avlasta alltid trycket och dränera rörsystemet helt och hållet före montering, demontering, justering eller underhåll av koppling/ändlock, 

ändlocksanslutningar och andra Victaulic-rörprodukter.
• Kontrollera alltid att trycket har minskats i rörsystemet och dränerats precis innan montering, borttagning, justering eller underhåll 

av koppling/ändlock, ändlocksanslutningar och andra Victaulic-rörprodukter.
• Under inga omständigheter ska kopplingsmaterial eller andra systemkomponenter lossas för att kontrollera om systemet är trycksatt 

eller för att minska trycket i systemet.
• Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.
Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador och materiella skador.

1.  Minska trycket och dränera rörsystemet helt och hållet och kontrollera att det inte finns något kvarstående tryck.
2.  Skruva långsamt loss muttrarna för kopplingen och, beroende på kopplingens och ändlockets inriktning, förbered ett stöd av ändlocket 

när det frigörs från kopplingen.

VICTAULIC REKOMMENDERAR:
•  Hydrostatiskt (vatten) test i stället för pneumatiskt (luft) test när det är möjligt
•  Användning av ett gängat ändlock med en tryckavlastande anordning vid varje testpunkt (nr T-60 testlocksats och beställda lock kan beställas 

hos Victaulic)
•  Avlägsnande av tryck omedelbart efter testets slutförande (följ alla gällande nationella och lokala lagar och standarder för den specifika 

arbetsplatsen)
•  Bryt- och låsprocedurer som godkänts av installatören
•  Efter de testprocedurerna som rekommenderas av tekniska experter, som de som finns i “Guide to Pressure Testing Safety” som publiceras 

av Mechanical Contractors Association of America, Inc. (MCAA)


