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WAŻNE INFORMACJE

ŹLE — pro�l rowka Original Groove System (OGS)

DOBRZE — pro�l rowka IGS

Łącznik typu V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ może być 
stosowany WYŁĄCZNIE do połączeń instalacji tryskaczowej przygotowanych 
zgodnie ze specyfikacją zastrzeżonego rowkowania Victaulic IGS. NIE próbować 
montować łączników typu V9 na połączeniach instalacji tryskaczowej 
przygotowanych wg innych specyfikacji rowkowania. Specyfikację 
rowkowania IGS można znaleźć w publikacji Victaulic 25.14, którą można 
pobrać ze strony victaulic.com.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIERWSZEGO MONTA-
ŻU ŁĄCZNIKA TYPU V9

NIE USUWAĆ 
NAKRĘTEK/ŚRUB PODCZAS 

PIERWSZEGO MONTAŻU

1. NIE ROZMONTOWYWAĆ ŁĄCZNIKA V9: Łącznik typu V9 nie wymaga 
całkowitego wykręcania śrub ani odkręcania nakrętek podczas montażu. 
Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie założenie łącznika typu V9 na rowkowany 
koniec rury tryskacza.

2. SPRAWDZIĆ ROWKOWANIE 
ORUROWANIA TRYSKACZY: Aby 
zapewnić szczelne przyleganie 
uszczelki, zewnętrzna powierzchnia 
rury na odcinku od końca rury 
do rowka musi być wolna 
od karbów, wgnieceń i wad spoin 
spawalniczych oraz nie może zawierać 
oznaczeń walcowania. Usunąć resztki 
oleju, smaru, luźnej farby, zabrudzenia 
i pozostałości po cięciu.

Zewnętrzna średnica rury, wymiary rowka i maksymalna dopuszczalna 
średnica rozszerzenia muszą znajdować się w zakresach określonych 
w aktualnych specyfikacjach IGS Victaulic, w publikacji 25.14, którą 
można pobrać ze strony victaulic.com.

Oznaczenie kodem 
koloru rodzaju 

mieszanki

3. Sprawdzić, czy uszczelka 
jest odpowiednia dla danego 
zastosowania. Klasa uszczelki 
zaznaczona jest kodem barwnym. 
Tabelę kodów barwnych można 
znaleźć w publikacji Victaulic 05.01, 
którą można pobrać ze strony victaulic.
com. Ważne informacje na temat 
uszczelek znajdują się w sekcji 
„UWAGA” na następnej stronie.

3a. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wymienionych w „UWAGACH” 
niezbędne jest nałożenie wyłącznie na krawędzie uszczelki cienkiej warstwy 
odpowiedniego smaru, takiego jak smar Victaulic lub smaru silikonowego.

 PRZESTROGA
• W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wymienionych 

w „UWAGACH” niezbędne jest nałożenie wyłącznie na krawędzie 
uszczelki odpowiedniego smaru, który zapobiegnie ściskaniu, 
toczeniu lub rozrywaniu uszczelek podczas instalacji.

Nieodpowiedni środek smarujący może spowodować degradację 
uszczelki, a w rezultacie nieszczelność połączenia i zniszczenie mienia.

 OSTRZEŻENIE

• Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone 
w tym podręczniku instrukcje.

• Tuż przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji jakichkolwiek produktów 
firmy Victaulic zawsze sprawdzić, czy instalacja rurowa została całkowicie rozhermetyzowana i opróżniona.

• Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować śmierć bądź poważne obrażenia ciała 
i uszkodzenie mienia.

  

• Łącznik do tryskaczy typu V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ należy stosować tylko w instalacjach przeciwpożarowych, które 
są projektowane i montowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R itd.) 
lub równoważnymi, a także zgodnie z kodeksami budowlanymi i przepisami przeciwpożarowymi. Te normy i kodeksy zawierają ważne 
informacje dotyczące ochrony instalacji przed temperaturą zamarzania, korozją, uszkodzeniami mechanicznymi itp.

• Łączniki typu Style V9 należy stosować wyłącznie do łączenia rur z tryskaczami. Produktu typu V9 NIE NALEŻY stosować do łączenia ze sobą rur.

• Niniejsze instrukcje montażu są przeznaczone dla doświadczonych i przeszkolonych instalatorów. Instalator powinien rozumieć przeznaczenie 
omawianego produktu oraz znać powody, dla których został on wybrany dla danego zastosowania.

• Instalator musi być zaznajomiony z ogólnymi normami bezpieczeństwa dla danej branży oraz możliwymi konsekwencjami nieprawidłowego 
montażu produktu.

Niezastosowanie się do wymagań dotyczących instalacji oraz lokalnych i krajowych kodeksów i norm może narazić integralność instalacji 
lub być przyczyną uszkodzenia instalacji i spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała bądź zniszczenie mienia.
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UWAGA
• Uszczelki do łączników typu V9 są wyposażone w Vic-Plus. Nie jest 

wymagane dodatkowe smarowanie w przypadku pierwszego montażu 
w instalacjach mokrych, montowanych lub pracujących ciągle 
w temperaturach wyższych niż 0°F/–18°C. Kartę danych dotyczących 
bezpieczeństwa (SDS) dla uszczelnienia Vic-Plus można znaleźć 
w publikacji 05.03, którą można pobrać ze strony victaulic.com.

Dodatkowe smarowanie uszczelek jest konieczne wyłącznie w przypadku 
zaistnienia wyszczególnionych poniżej warunków. Postępując zgodnie 
ze wskazówkami opisanymi w kroku 3a na poprzedniej stronie, należy 
posmarować krawędź uszczelki cienką warstwą odpowiedniego 
smaru. Nie ma konieczności wyjmowania uszczelki z obudowy 
w celu dodatkowego posmarowania powierzchni zewnętrznych.

• Jeżeli stała temperatura robocza lub temperatura robocza instalacji 
wynosi poniżej 0°F/–18°C

• Jeśli uszczelka była narażona na działanie cieczy przed jej założeniem

• Jeśli powierzchnia uszczelki nie ma zamglonego wyglądu

• Jeśli uszczelka ma być zainstalowana w suchej instalacji rurowej

• Jeśli instalacja będzie poddana testowi powietrznemu przed 
napełnieniem wodą

• Jeśli uszczelka była wykorzystywana w poprzedniej instalacji

Smarowanie uszczelek nie musi poprawiać właściwości uszczelniających 
rur tryskacza w niekorzystnych warunkach. Stan i przygotowanie rur 
tryskacza muszą być zgodne z wymogami instrukcji instalacji produktu 
(patrz krok 2 na stronie 1).

 OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie zostawiać łączników typu V9 
zmontowanych częściowo. OSPRZĘT NALEŻY 
ZAWSZE NATYCHMIAST DOKRĘCIĆ. Częściowo 
zmontowany łącznik typu V9 stwarza ryzyko 
upadku na ziemię podczas montażu lub 
pęknięcia podczas testowania.

• Podczas próby montażu i dokręcenia łącznika 
typu V9 do rowkowanego końca rury tryskacza 
trzymać ręce z dala od otworu łącznika.

Niezastosowanie się do tej instrukcji może 
spowodować poważne obrażenia ciała 
i uszkodzenie mienia.

4. ZMONTOWAĆ POŁĄCZENIE: Zmontować połączenie, nakładając łącznik 
typu V9 na rowkowany koniec rury tryskacza do momentu dotknięcia środkowej 
wargi uszczelki. Obrócić łącznik V9, aby sprawdzić, czy uszczelka jest prawidłowo 
osadzona na rowkowanym końcu rury tryskacza, a następnie wyrównać ramiona 
korpusu tryskacza i zaciski śrubowe łącznika Style V9 z rurą tryskacza w sposób 
pokazany na powyższym zdjęciu. Położenie wypustów łącznika typu V9 względem 
rowków rury tryskacza należy sprawdzić wzrokowo.

 OSTRZEŻENIE
• Śruba musi być dokręcana równomiernie aż do zetknięcia 

się metalowych powierzchni zacisku śrubowego.

• NALEŻY zaprzestać dokręcania śruby, jeśli wizualne wskazówki 
dotyczące montażu łącznika typu V9 wydają się być spełnione.

• NIE próbować obracać tryskaczem lub łącznikiem typu V9 
po całkowitym dokręceniu śruby.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną uszkodzenia 
połączenia lub niewłaściwego działania tryskacza, a w rezultacie 
poważnych obrażeń ciała bądź zniszczenia mienia.

Sześciokątna końcówka 
montażowa dostarczana 

z produktem

3⁄16 cala (od strony śruby)

¼ cala 
(od strony nasadki)

5. DOKRĘCIĆ ŚRUBĘ: Używając klucza udarowego lub standardowego klucza 
nasadowego z gniazdem sześciokątnym i dostarczoną z produktem końcówką 
3/16”, dokręcić nakrętkę aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisku 
śrubowego. NIE kontynuować dokręcania śruby, jeśli wizualne wskazówki 
dotyczące montażu łączników metal-metal wyglądają na spełnione. Patrz część 
„Wskazówki dotyczące korzystania z klucza udarowego”. UWAGA: Nie próbować 
obracać tryskaczem lub łącznikiem typu V9 po dokręceniu śruby. W razie 
konieczności przed obróceniem tryskacza lub łącznika V9 poluzować śrubę, 
a następnie dokręcić ją ponownie zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami.

DOBRZE ŹLE

6. Sprawdzić wzrokowo zaciski śrubowe w każdym połączeniu rur tryskacza, 
aby upewnić się, że metalowe powierzchnie całkowicie stykają się ze sobą 
zgodnie z krokiem 5.
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 OSTRZEŻENIE
• Tryskacze nie będą działały prawidłowo, jeżeli zabezpieczenie nie 

zostanie zdjęte z ampułki.

• Przed oddaniem instalacji tryskaczowej do eksploatacji należy zdjąć 
zabezpieczenie z ampułki każdego tryskacza.

• NIE używać żadnych narzędzi w celu zdjęcia zabezpieczenia z ampułki.

W przeciwnym razie dojdzie nieprawidłowego działania tryskacza, które 
będzie groziło odniesieniem poważnych obrażeń ciała, śmiercią bądź 
zniszczeniem mienia.

7. Przed oddaniem instalacji 
tryskaczowej do eksploatacji należy 
ostrożnie i ręcznie zdjąć zabezpieczenie 
z ampułki każdego tryskacza. 
Pełne wytyczne zawiera instrukcja 
instalacji tryskacza.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA 
Z KLUCZA UDAROWEGO

 OSTRZEŻENIE
• Śruba musi być dokręcana równomiernie aż do zetknięcia 

się metalowych powierzchni zacisku śrubowego.

• Należy ZAPRZESTAĆ dokręcania śruby, jeśli wizualne wskazówki 
dotyczące instalacji łącznika typu V9, opisane w krokach 5 − 6 
na stronie 2, wyglądają na spełnione.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie 
połączenia, a w efekcie poważne obrażenia ciała lub śmierć 
i zniszczenie mienia.

Klucze udarowe nie zapewniają instalatorowi bezpośredniego wyczucia momentu 
dokręcenia pozwalającego określić prawidłowe dokręcenie śrub. Ponieważ 
niektóre klucze udarowe zapewniają dużą moc, bardzo ważne jest poznanie 
narzędzia w celu uniknięcia uszkodzenia śrub lub zacisków śrubowych łączników 
podczas instalacji. Należy zawsze wybrać klucz udarowy o odpowiednim 
rozmiarze i mocy, ale ZAPRZESTAĆ dokręcania śruby, jeśli wizualne wskazówki 
dotyczące instalacji łącznika typu V9, opisane w krokach 5 − 6 na stronie 2, 
wyglądają na spełnione. W przypadku podejrzeń, że jakikolwiek osprzęt 
został nadmiernie dokręcony (o czym świadczy wygięcie lub pęknięcie 
śruby itp.) należy natychmiast wymienić cały zespół łącznika typu V9.

Jeśli akumulator jest wyczerpany lub jeśli klucz udarowy ma zbyt słabe zasilanie, 
należy użyć nowego klucza udarowego lub nowego akumulatora, aby wizualne 
wskazówki dotyczące instalacji łącznika typu V9 opisane w krokach 5 −6 na stronie 
2 zostały osiągnięte. Wymagana jest wzrokowa kontrola każdego połączenia 
pod kątem właściwego montażu.

Należy przeprowadzić próbny montaż z wykorzystaniem klucza udarowego 
oraz użyć klucza dynamometrycznego w celu oceny przydatności klucza 
udarowego. Za pomocą tej samej metody należy okresowo sprawdzać zespoły 
w całej instalacji.

W celu bezpiecznej i prawidłowej obsługi klucza udarowego należy zapoznać się 
z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. Dodatkowo należy upewnić 
się, że podczas montażu łączników typu V9 używany jest właściwy rodzaj 
sześciokątnej nasadki udarowej.

 OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do instrukcji dokręcania osprzętu może 
być przyczyną:

• obrażeń lub śmierci;

• uszkodzenia lub złamania śrub;

• uszkodzenia lub złamania zacisków śrubowych lub złamania 
części obudowy;

• rozszczelnienia połączeń i uszkodzenia mienia;

• negatywnego wpływu na integralność instalacji.

INSTRUKCJE PONOWNEGO MONTAŻU 
ŁĄCZNIKÓW TYPU V9

 OSTRZEŻENIE
• Tuż przed przystąpieniem do montażu, 

demontażu, regulacji lub konserwacji 
jakichkolwiek produktów firmy Victaulic 
zawsze sprawdzić, czy instalacja rurowa została 
całkowicie rozhermetyzowana i opróżniona.

• Po zdemontowaniu łącznika typu V9 należy wymienić tryskacz. 
Sprawdzić, czy zamienny tryskacz to tryskacz odpowiedniego modelu, 
typu, z odpowiednim rozmiarem kryzy, temperaturą znamionową 
oraz reakcją.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować śmierć 
bądź poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.

1. Przed przystąpieniem do zdemontowania łącznika typu V9 z instalacji 
tryskaczowej, sprawdzić, czy system został rozhermetyzowany 
i całkowicie opróżniony.

2. Poluzować osprzęt łącznika typu V9, aby umożliwić usunięcie elementów 
z instalacji tryskaczowej.

3. Wyjąć nakrętkę, śrubę i uszczelkę z obudowy łącznika typu V9.

Skontrolować wszystkie elementy, czy nie są zużyte lub uszkodzone. W przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia zastosować nowy zespół 
łącznika typu V9 firmy Victaulic.

UWAGA: Po zdemontowaniu łącznika typu V9 należy wymienić tryskacz. 
Sprawdzić, czy zamienny tryskacz to tryskacz odpowiedniego modelu, typu, 
z odpowiednim rozmiarem kryzy, temperaturą znamionową oraz reakcją.

4. Sprawdzić końce rur tryskacza, jak opisano w kroku 2 na stronie 1.

 PRZESTROGA
• Należy nałożyć cienką warstwę odpowiedniego środka smarującego, 

aby zabezpieczyć uszczelki przed ściskaniem, toczeniem lub 
rozrywaniem podczas montażu.

Nieodpowiedni środek smarujący może spowodować degradację 
uszczelki, a w rezultacie nieszczelność połączenia i zniszczenie mienia.

5. NASMAROWAĆ USZCZELKĘ: Na krawędzie i zewnętrzną części uszczelki 
nałożyć cienką warstwę smaru Victaulic lub smaru silikonowego. UWAGA: 
Występowanie białego nalotu na używanej poprzednio uszczelce jest 
zjawiskiem normalnym.
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Szerszy otwór 
w obudowie w stronę 

szerszego otworu 
w uszczelce

6. PONOWNIE ZAMONTOWAĆ ŁĄCZNIK TYPU V9: Umieścić nasmarowaną 
uszczelkę w gnieździe uszczelki wewnątrz obudowy łącznika typu V9. UWAGA: 
W przypadku wszystkich wymiarów innych niż 1 cal x 1 cal/33,7 mm x 33,7 mm 
sprawdzić, czy szerszy otwór uszczelki jest skierowany w stronę szerszego otworu 
w obudowie, jak pokazano powyżej. Wypustkę jednej części obudowy należy 
zamocować w gnieździe drugiej części obudowy. Następnie należy zamknąć 
części obudowy wokół uszczelki.

Łeb śruby po skośnej 
stronie zacisku 

śrubowego

7. ZAINSTALOWAĆ ŚRUBĘ: Wkręcić śrubę w obudowę. Upewnić się, że łeb śruby 
znajduje się po skośnej stronie zacisku śrubowego, jak pokazano powyżej.

8. ZAMONTOWAĆ NAKRĘTKĘ: Wkręcić śrubę w nakrętkę, aż góra nakrętki będzie 
w jednej płaszczyźnie z końcem śruby, jak pokazano powyżej. Sprawdzić, czy 
uszczelka jest nadal osadzona w zagłębieniu w obudowie i czy nakrętka przylega 
do płaskich fragmentów zacisku śrubowego.

 OSTRZEŻENIE
• Po zdemontowaniu łącznika typu V9 należy wymienić tryskacz. 

Sprawdzić, czy zamienny tryskacz to tryskacz odpowiedniego modelu, 
typu, z odpowiednim rozmiarem kryzy, temperaturą znamionową 
oraz reakcją.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może być przyczyną 
niewłaściwego działania tryskacza, a w rezultacie poważnych 
obrażeń ciała bądź zniszczenia mienia.

9. ZAINSTALOWAĆ NOWY TRYSKACZ: Zamontować nowy tryskacz 
odpowiedniego modelu, typu, z odpowiednim rozmiarem kryzy, temperaturą 
znamionową oraz reakcją w odpowiednim otworze obudowy łącznika typu 
V9. Obrócić tryskacz, wyrównując ramiona korpusu z zaciskami śrubowymi, 
jak pokazano powyżej. 

10. Aby ukończyć montaż, należy wykonać wszystkie czynności nr 4 – 7 
przedstawione na stronach 2 – 3 niniejszej instrukcji.


